O. 0002.3.2014
PROTOKÓŁ NR 3/2014
z III sesji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. odbytej w dniu 22 grudnia 2014 roku w godz.
od 16:00 do 17:05 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
Ad 1. Otwarcie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Sławomir Przybylski otworzył III sesję Rady Miejskiej
w Książu Wlkp. na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym oraz powitał wszystkich obecnych:
Radnych Rady Miejskiej w Książu Wlkp.,
Burmistrza Książa Wlkp. Pana Teofila Marciniaka,
Skarbnika Gminy Panią Barbarę Matuszczak,
Sekretarza Gminy Panią Mirelę Grześkowiak,
Radcę Prawnego Pana Krzysztofa Janickiego,
Radnych Rady Powiatu,
dyrektorów zakładów budżetowych i jednostek organizacyjnych,
sołtysów, przedstawicieli prasy lokalnej oraz wszystkich przybyłych gości.
Ad 2. Stwierdzenie quorum.
W sesji uczestniczyło 14 radnych, (ustawowo 15 radnych), zatem rada była władna do
podejmowania prawomocnych uchwał.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Nieobecny Radny Paweł Walkowiak- usprawiedliwiony.
Listy obecności sołtysów gminy Książ Wlkp., dyrektorów zakładów budżetowych i jednostek
organizacyjnych stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Ad 3. Przedstawienie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował do porządku obrad wprowadzić dwa
dodatkowe punkty, które zostały omówione na wcześniejszym posiedzeniu wspólnym komisji
Rady Miejskiej w Książu Wlkp. w dniu 15 grudnia 2014 r. Zaproponowane punkty dotyczyły:
Podjęcia uchwały w sprawie regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznej na terenie
rekreacyjnym na placu przy ulicy 23 stycznia w Książu Wlkp.
Rada Miejska w obecności 14 radnych jednogłośnie przyjęła zaproponowany punkt.
Podjęcia uchwały w sprawie wyposażenia Zakładu Usług Komunalnych w Książu Wlkp.
w majątek trwały.
Rada Miejska w obecności 14 radnych jednogłośnie przyjęła zaproponowany punkt.
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Zatem porządek obrad wyglądał następująco:
1)
2)
3)
4)
5)

Otwarcie obrad.
Stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
6) Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
7) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na
2014 rok.
8) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Książa Wlkp.
9) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Gmin i Powiatów Wielkopolski.
10) Podjęcia uchwały w sprawie regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznej na terenie
rekreacyjnym na placu przy ulicy 23 stycznia w Książu Wlkp.
11) Podjęcia uchwały w sprawie wyposażenia Zakładu Usług Komunalnych w Książu
Wlkp. w majątek trwały.
12) Interpelacje i zapytania radnych.
13) Wolne wnioski i informacje.
14) Zamknięcie obrad.
Przewodniczący obrad zapytał radnych, czy nie mają uwag do zaproponowanego porządku.
Uwag nie było. Następnie został ponownie odczytany w całości porządek obrad
i przegłosowany w obecności 14 radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się „za”
zaproponowanym porządkiem.
Porządek obrad, zaproszenia na sesję Rady Miejskiej stanowią załączniki nr 3 do
niniejszego protokołu.
Ad 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Protokół z II Sesji Rady Miejskiej z dnia 08 grudnia 2014 roku został przyjęty jednogłośnie,
bez uwag.
Ad 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Sławomir Przybylski odczytał informację o działaniach
podejmowanych w okresie międzysesyjnym, która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego
protokołu.
Ad 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
Burmistrz Książa Wlkp. Pan Teofil Marciniak odczytał sprawozdanie z działalności w okresie
międzysesyjnym, które stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
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Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał cz są pytania do odczytanego sprawozdania
Burmistrza.
Radna Antonina Jankowiak poprosiła o rozszerzenie informacji w sprawie
przeprowadzonego przetargu pod nazwą „Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Książ
Wlkp.”, pytanie dotyczyło ilości złożonych ofert.
Burmistrz Pan Teofil Marciniak odpowiedział, że jedyną złożoną ofertą była oferta firmy
usługowej Państwa Grzelaków z Żerkowa.
Ad 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na
2014 rok.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i zapytał czy radni mają uwagi bądź
zapytania.
Skarbnik Gminy Pani Barbara Matuszczak wyjaśniła zmiany jakie dokonano, mianowicie
w dziale 852 przeniesiono środki pomiędzy paragrafami w Ośrodku Pomocy Społecznej
w kwocie 660,00 zł na pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego przeprowadzonego na
podstawie wysłanych tytułów wykonawczych wobec dłużników alimentacyjnych.
Zmniejszono także plan wydatków na prace społeczno- użyteczne o kwotę 3 000,00 zł
z przeznaczeniem tej kwoty na zakup opon do samochodu bojowego przy Ochotniczej Straży
Pożarnej (OSP) Mchy.
Rada Miejska w obecności 14 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr III/7/2014, która
stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Ad 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Książa Wlkp.
Przewodniczący obrad poinformował wszystkich obecnych na sali sesyjnych, iż składowe
powyższego projektu uchwały zostały ustalone przez Radę Miejską na posiedzeniu wspólnym
w dniu 15 grudnia. Następnie Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i zapytał czy
radni mają uwagi bądź zapytania.
Radna Elżbieta Stępa zapytała o wysokość wynagrodzenia Burmistrza w postaci ogólnej
kwoty.
Skarbnik Gminy Pani Barbara Matuszczak poinformowała, iż kwota wynagrodzenia
wynosi 10 435,00 zł brutto.
Rada Miejska w obecności 14 radnych podjęła uchwałę nr III/8/2014, przy 11 głosach
„za” i 3 głosach „ wstrzymujących się”. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego
protokołu.
Radna Bogumiła Skiera pomimo, że uchwała została podjęta poprosiła o możliwość
zabrania głosu. W odczuciu radnej podjęta uchwała jest krzywdząca dla Burmistrza.
Ad 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Gmin i Powiatów
Wielkopolski.
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Przewodniczący obrad poinformował wszystkich obecnych na sali sesyjnych, iż wyboru
przedstawiciela Gmin i Powiatów Wielkopolski dokonano na wcześniejszym wspólnym
posiedzeniu komisji w dniu 15 grudnia. Przewodniczący zapytał ponownie Pana Burmistrza,
czy podtrzymuje zgodę na reprezentowanie gminy w Stowarzyszeniu oraz poinformował, że
radny Paweł Walkowiak wyraził zgodę na wspólnym posiedzeniu komisji, a także w dniu
sesji tj. 22 grudnia 2014 r. potwierdził deklarację uczestnictwa w formie mailowej. Treść
złożonej informacji stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i zapytał czy radni mają uwagi bądź
zapytania.
Rada Miejska w obecności 14 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr III/9/2014, która
stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad zarządził 5- minutową przerwę, od 16:20 do 16:25.
Ad 10. Podjęcia uchwały w sprawie regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznej na terenie
rekreacyjnym na placu przy ulicy 23 stycznia w Książu Wlkp.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i zapytał czy radni mają uwagi bądź
zapytania.
Rada Miejska w obecności 14 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr III/10/2014,
która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Ad 11. Podjęcia uchwały w sprawie wyposażenia Zakładu Usług Komunalnych w Książu
Wlkp. w majątek trwały.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i zapytał czy radni mają uwagi bądź
zapytania.
Rada Miejska w obecności 14 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr III/11/2014,
która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Ad 12. Interpelacje i zapytania radnych.
Przewodniczący obrad poprosił o składanie interpelacji.
Radny Krzysztof Hypki złożył na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej pisemną
interpelację, która dotyczyła zapytania o kryteria jakimi kieruje się Burmistrz przy wyborze
miejsc w których instalowane są punkty świetlne na terenie gminy Książ Wlkp. Treść
interpelacji stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
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Ad 13. Wolne wnioski i informacje.
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o składanie przed radnych wniosków, (wniosków
nie było) oraz zapytał Burmistrza Pana Teofila Marciniaka czy ma jakieś odpowiedzi na
wnioski. Burmistrz odpowiedział, że odpowiedzi dla radnych zostały wysłane pocztą.
Zanim zamknięto obrady Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Sławomir Przybylski złożył
wszystkich obecnym na sali sesyjnej życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia.
Burmistrz Pan Teofil Marciniak przyłączył się także do świątecznych życzeń.
Ad 14. Zamknięcie obrad.
Ponieważ wyczerpano porządek obrad Przewodniczący zamknął III sesję Rady Miejskiej
o godz. 17.05.
Protokołowała
Danuta Biniasz- Celka

Przewodniczący Rady Miejskiej
Sławomir Przybylski
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