O. 0002.20.2016
PROTOKÓŁ NR XX/2016
z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. odbytej w dniu 27 kwietnia 2016
roku w godz. od 14:00 do 14:40 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
Ad 1. Otwarcie obrad.
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
oraz § 24 ust. 2 i 3 uchwały nr XXIII/151/2012 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. w sprawie
Statutu Gminy Książ Wlkp. z dnia 15 października 2012 r. Przewodniczący RM
Pan Sławomir Przybylski otworzył Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
oraz powitał wszystkich obecnych, w szczególności:
Radnych Rady Miejskiej w Książu Wlkp.,
Burmistrza Książa Wlkp. Pana Teofila Marciniaka,
Zastępcę Burmistrza Panią Mirelę Grześkowiak,
Skarbnika Gminy Panią Barbarę Matuszczak,
Radcę Prawnego Pana Krzysztofa Janickiego,
Ad 2. Stwierdzenie quorum.
W
sesji
uczestniczyło
15
radnych,
do podejmowania prawomocnych uchwał.

zatem

Rada

była

władna

Lista obecności radnych Rady Miejskiej w Książu Wlkp. stanowi załącznik nr 1
do niniejszego protokołu.
Ad 3. Przedstawienie porządku obrad.
Porządek obrad wyglądał następująco:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie obrad.
Stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie udzielenia Powiatowi Śremskiemu
pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie inwestycyjne
pn. „Przebudowa chodnika w Mchach w ciągu drogi powiatowej Nr 4087P
oraz nawierzchni ciągu drogi 4082P.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Śremskiemu pomocy finansowej
w formie dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa nawierzchni
drogi Nr 4076P w Gogolewie o długości 1100 mb”.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp.
na 2016 rok.
7. Zamknięcie obrad.
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Przewodniczący obrad zapytał radnych, czy nie mają uwag do przedstawionego porządku,
uwag nie było zatem przystąpiono do realizacji poszczególnych punktów.
Porządek obrad, zaproszenia na sesję stanowią załączniki nr 2 do niniejszego protokołu.
Ad 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Śremskiemu
pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa
chodnika w Mchach w ciągu drogi powiatowej Nr 4087P oraz nawierzchni w ciągu drogi
4082P.”
Przewodniczący RM poprosił o kilka słów Burmistrza Pana Teofila Marciniaka, który
poinformował, że zgodnie z pismem nr PZD.VI.3160-12/16 Starostwa Powiatowego
w Śremie z dnia 25 kwietnia br., po przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień
publicznych na realizację powyższego zadania, udział Gminy Książ Wlkp. w jego
finansowaniu, uległ zmniejszeniu o kwotę 86 741,00 zł.
Następnie Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski zapytał czy są pytania bądź uwagi
ze strony radnych. Pytań i uwag nie było, zatem Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał
stosowny projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, przy 15 głosach „za” podjęła uchwałę
nr XX/123/2016, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Ad 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Śremskiemu pomocy finansowej
w formie dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa nawierzchni drogi
nr 4076P w Gogolewie o długości 1100 mb”.
Burmistrz Pan Teofil Marciniak wyjaśnił, że w związku ze znacznym spadkiem cen
jednostkowych za masę bitumiczną, koszty inwestycji pn.: „Przebudowa nawierzchni drogi
nr 4076P w Gogolewie o długości 1100 mb” szacowane są na kwotę ok. 400 000,00 zł.
Ponadto cześć kosztów inwestycji (50%) zostanie pokryta ze śródków finansowych Powiatu
Śremskiego. Podkreślił również, że realizacja zadania niewątpliwe korzystnie wpłynie
na poprawę stanu bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego oraz walory estetyczne
miejscowości.
Następnie Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski zapytał czy są pytania bądź uwagi
ze strony radnych. Pytań i uwag nie było, zatem Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał
stosowny projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XX/124/2016,
która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Ad 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp.
na 2016 rok.
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Skarbnik Gminy Pani Barbara Matuszczak poinformowała, że w budżecie gminy na rok
2016 w dziale 010 zwiększone zostały dochody i wydatki o kwotę 511 569,71 zł,
z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów
postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę za pierwszy
okres płatniczy 2016 roku. Dokonano także zmiany klasyfikacji budżetowej w dziale 852.
Dotyczyła ona wprowadzenia nowego rodzaju klasyfikacji : „85211 Świadczenia
wychowawcze”, w którym ujmuje się dochody i wydatki związane z realizacją ustawy z dnia
11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
Ponadto po stronie wydatków dokonano zmian w postaci zwiększenia środków na pomoc
finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Śremskiego w kwocie 113 259,00 zł,
z czego:
1) Zmniejszono środki w wysokości 86 741,00 zł z zdania inwestycyjnego
pn. „Przebudowa chodnika w Mchach w ciągu drogi powiatowej Nr 4087P
oraz nawierzchni w ciągu drogi 4082P.” Zmniejszenie wynikało z przeprowadzonego
postępowania przetargowego. Plan po zmianach wynosi 193 259,00 zł.
2) Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa nawierzchni drogi
Nr 4076P w Gogolewie o długości 1100 mb”, na kwotę 200 000,00 zł.
Brakujące środki w kwocie 113 259,00 zł zostały przeniesione z działu 700, rozdziału 70005Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zadanie majątkowe pn. zakup gruntów.
W celu dostosowania planów finansowych do bieżących potrzeb, w Planie wydatków
dokonano stosownych przeniesień pomiędzy paragrafami i rozdziałami.
Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski odczytał stosowny projekt uchwały wraz
z uzasadnieniem.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, przy 15 głosach „za”, podjęła uchwałę
nr XIII/75/2015, która stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad 7. Zamknięcie obrad.
Ponieważ wyczerpano porządek obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajną Sesję Rady
Miejskiej o godz. 14:40.

Protokołowała
Jagoda Paszczak

Przewodniczący Rady Miejskiej
Sławomir Przybylski
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