O. 0002.2.2014
PROTOKÓŁ NR 2/2014
z II sesji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. odbytej w dniu 08 grudnia 2014 roku w godz.
od 16:00 do 17:15 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Sławomir Przybylski otworzył II sesję Rady Miejskiej
na podstawie postanowienia nr 90/2014 Komisarza Wyborczego w Lesznie z dnia 03 grudnia
2014 roku oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
W sesji uczestniczyło 15 radnych - lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
protokołu.
Ponadto w sesji uczestniczyli:
Miejska Komisja Wyborcza,
Burmistrz Książa Wlkp. Pan Teofil Marciniak,
Skarbnik Gminy Pani Barbara Matuszczak,
Sekretarz Gminy Pani Mirela Grześkowiak,
Radca Prawny Pan Krzysztof Janicki,
Radni Rady Powiatu,
dyrektorzy zakładów budżetowych i jednostek organizacyjnych,
sołtysi i przedstawiciele prasy lokalnej.
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej Panią
Bogumiłę Walczak o wręczenie zaświadczenia o wyborze Burmistrza. Następnie
Przewodniczący poinformował, ze zgodnie z postanowieniem nr 90/2014 Komisarza
Wyborczego w Lesznie porządek sesji obejmuje:
Złożenie ślubowania przez Burmistrza Książa Wlkp.
Na podstawie art. 29 a ust.1 ustawy o samorządzie gminnym, nowo wybrany Burmistrz
Pan Teofil Marciniak złożył ślubowanie o następującej treści:
„ Obejmując urząd Burmistrza Książa Wlkp., uroczyście ślubuję, że dochowam wierności
prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności
mieszkańców gminy. Tak mi dopomoż Bóg”.
W dalszej części obrad Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował rozszerzenie porządku
obrad o następujące punkty:
1) Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2) Informacje Burmistrza o stanie gminy.
3) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp.
na 2014 rok.
4) Podjęcie uchwał w sprawie powołania stałych komisji Rady i ich składu osobowego.
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5) Wolne wnioski i informacje.
Przewodniczący zapytał czy Państwo radni mają uwagi do zaproponowanego porządku.
Uwag nie było, zatem każdy punkt z osobna wymagał przez radnych przegłosowania.
Odrębnie odczytane punkty były jednogłośnie przyjęte w obecności 15 radnych.
Następnie został ponownie odczytany w całości porządek obrad i przystąpiono do realizacji
poszczególnych punktów.
Ad 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Protokół z I Sesji Rady Miejskiej z dnia 01 grudnia 2014 roku został przyjęty jednogłośnie,
bez uwag.
Ad 2. Informacja Burmistrza o stanie gminy.
Przewodniczący poprosił o przedstawienie informacji Burmistrza o stanie gminy. Informacja
stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
Ad 3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na
2014 rok.
Pani Skarbnik Barbara Matuszczak omówiła zmiany w budżecie na 2014 roku, które polegały
na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 16 792,00 zł. Po stronie dochodów
zwiększono dział 801 w rozdziałach:
- 80103 o kwotę 2010,00 zł z tytułu wpływów środków za dzieci uczęszczające do oddziałów
przedszkoli publicznych w gminie Książ Wlkp., z gminy Nowe Miasto.
- 80104 o kwotę 1980,00 zł z tytułu środków za dziecko uczęszczające do Przedszkola
Publicznego w Książu Wlkp. z gminy Nowe Miasto oraz o kwotę 3900,00 zł z tytułu wzrostu
środków za dzieci z innych gmin uczęszczających do Przedszkoli Niepublicznych na terenie
gminy Książ Wlkp. Zwiększono dział 926 o kwotę 8902,00 zł, roszczenie z tytułu gwarancji
ubezpieczeniowej właściwego usunięcia wad i usterek zgodnie z decyzją Towarzystwa
Ubezpieczającego – dotyczy „Budowa boisk sportowych wraz z zapleczem socjalnym
w ramach projektu Moje Boisko ORLIK”. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich
zmian w paragrafie 4270 – remonty.
- w dziale 600 przeniesiono kwotę 130 000,00 zł z inwestycji pn. „ Budowa dróg
dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Książ Wlkp.” do inwestycji pn.
„ Przebudowa drogi Konarzyce- Zawory”.
- zwiększono dział 754 o kwotę 6510,00 zł w tym:
a) dotację dla Ochotniczych Straży Pożarnych o kwotę 2300,00 zł na zabezpieczenie
bezpieczeństwa przeciwpożarowego, powodziowego w celu utrzymania gotowości bojowej
na 2014 rok w następstwie awarii sprężarki do pompowania butli z tlenem oraz na zakup
paliwa w związku z zwiększoną liczbą wyjazdów ratowniczo- gaśniczych.
b) remont masztu alarmowego w OSP Kołacin w kwocie 4210,00 zł
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- w dziale 758 zmniejszono rezerwę ogólną na dotację dla OSP Książ Wlkp., remont masztu
alarmowego w OSP Kołacin oraz na wypłatę środków dla innych gmin za dzieci z naszej
gminy uczęszczające do Przedszkoli Publicznych na terenie innych gmin,
- w dziale 801 dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami w Przedszkolu Publicznym
w Książu Wlkp. na zakup środków czystości, artykułów biurowych i przemysłowych oraz
dokonano zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na:
a) kwotę 1900,00 zł na zwiększenie wydatków- dotacja dla innych gmin na dzieci
uczęszczające do Przedszkoli Niepublicznych,
b) kwotę 7300,00 zł na wydatki- zakup usług – na dzieci z naszej gminy uczęszczające
do Przedszkoli Publicznych w innych gminach.
- w dziale 852 dokonano przeniesień planów wydatków pomiędzy paragrafami na wydatki
zlecone i własne.
- w dziale 926 zwiększono o kwotę 8902,00 zł na remont budynku szatni na boisku ORLIK.
Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał czy są pytania do powyższych informacji.
Radna Antonina Jankowiak poprosiła o wyjaśnienie przeniesienia kwoty 130 000,00 zł
z inwestycji pn. „ Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Książ
Wlkp.” do inwestycji pn. „ Przebudowa drogi Konarzyce- Zawory”.
Burmistrz Pan Teofil Marciniak odpowiedział, że były to środki, które zostały
zabezpieczone na budowę dwóch dróg w Radoszkowie i Zaworach. Po rozliczeniu inwestycji
w Radoszkowie pozostała kwota 130 000,00 zł która została przeniesiona na inwestycje
pn. „ Przebudowa drogi Konarzyce- Zawory”.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały.
Rada Miejska w obecności 15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr II/3/2014
zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2014 rok, która stanowi
załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Ad 4. Podjęcie uchwał w sprawie powołania stałych komisji Rady i ich składu
osobowego.
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że radni wypowiedzieli się już w jakich
komisjach chcą pracować, pytań i uwag dodatkowych nie było.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały.
Rada Miejska w obecności 15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr II/4/2014
w sprawie wyboru komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Książu Wlkp., która stanowi
załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
W dalszej części obrad nastąpił wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Zgłoszono
dwie kandydatury, kandydaturę Radnego Krzysztofa Hypkiego, który wyraził zgodę oraz
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kandydaturę
Radnego
Pawła
Walkowiaka,
który
nie
wyraził
zgody.
Kandydaturę Radnego Krzysztofa Hypkiego w głosowaniu przyjęto jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Sławomir Przybylski odczytał projekt uchwały.
Rada Miejska w obecności 15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr II/5/2014
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Książu
Wlkp., która stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Następnie Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie powołania pozostałych
komisji.
Rada Miejska w obecności 15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr II/6/2014
w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. oraz ustalenia ich
składu osobowego, która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad 5. Wolne wnioski i informacje.
Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał czy są jakieś wnioski bądź informacje.
Burmistrz Teofil Marciniak odczytał list od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Bronisława Komorowskiego z gratulacjami wyboru Burmistrza oraz Radnych Rady Miejskiej
w Książu Wlkp.
Radny Krzysztof Hypki poprosił, aby w przyszłości wystąpienia Pana Burmistrza na
tematy, w których zawarte są informacje oparte o dane liczbowe były przedstawiane w formie
multimedialnej.
Sołtys Chrząstowa Pan Dariusz Górka zapytał, czy jest już sporządzona umowa na
odśnieżanie dróg od stycznia 2015 roku, aktualna obowiązuje do końca grudnia 2014 roku.
Ponieważ wyczerpano porządek obrad Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował
wszystkim za udział i zakończył sesję o godz. 17:15.

Protokołowała
Danuta Biniasz- Celka

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Książu Wlkp.
Sławomir Przybylski

4

