O.0012.2.13.2017
PROTOKÓŁ NR 13/2017
z posiedzenia Komisji Budżetu Prawa i Samorządu Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 11 grudnia 2017 r. w godzinach od 10:00 do 12:10 w sali sesyjnej tut. Urzędu.
Ad 1. Otwarcie posiedzenia.
Przewodniczący Komisji Budżetu, Prawa i Samorządu Radny Błażej Jędrzejczak otworzył
posiedzenie komisji oraz powitał obecnych członków komisji, Burmistrza Pana Teofila
Marciniaka, Skarbnika Gminy Panią Barbarę Matuszczak oraz Panią Malwinę Olejniczakpracownika tut. Urzędu.
Przewodniczący komisji stwierdził, że na sali obecnych jest 5 radnych, zatem komisja była
władna do podejmowania prawomocnych decyzji.
Nieobecni, a zarazem usprawiedliwieni:
Radni: Krzysztof Hypki i Marian Suchecki
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Porządek posiedzenia wyglądał następująco:
1. Otwarcie posiedzenia
2. Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2018 r.
3. Realizacja zadań Funduszu Sołeckiego w 2017 r.
4. Opracowanie planu pracy Komisji na 2018 r.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
6. Wolne wnioski i informacje
7. Zamknięcie posiedzenia
Wzór zaproszenia wraz z porządkiem posiedzenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
protokołu.
Ad 2. Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2018 r.
Przewodniczący Komisji Radny Błażej Jędrzejczak poprosił o zabranie głosu Panią
Skarbnik, która odczytała uchwałę Nr SO-0957/22/11/Ln/2017 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie
wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata
2018-2024, oraz uchwałę Nr SO-0952/22/Ln/2017 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie
uchwały budżetowej Gminy Książ Wlkp. na 2018 rok.
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Obie opinie są pozytywne, jedna z uwagami, które zostały przez Panią Skarbnik
szczegółowo omówione.
Przewodniczący Komisji Radny Błażej Jędrzejczak otworzył dyskusję nad projektem
uchwał.
Radni uczestniczący w posiedzeniu uzyskali wszystkie odpowiedzi na zadane pytania
i wątpliwości.
Rada Miejska w Książu Wlkp. w składzie 5 radnych pozytywnie, przy 5 głosach „za”
zaopiniowała projekt budżetu na 2018 rok.
Projekt uchwały budżetowej na 2018 r. stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Ad 3. Realizacja zadań Funduszu Sołeckiego w 2017 r.
Przewodniczący komisji Radny Błażej Jędrzejczak poprosił o zabranie głosu Panią
Malwinę Olejniczak – pracownika tut. Urzędu , która poinformowała, a zarazem przedstawiła
multimedialnie realizację funduszu sołeckiego w 2017 r.Wyglądała ona następująco:
Sołectwo Brzóstownia
1. Zakup bramek do piłki nożnej – 4.759,00 zł
2. Zakup kosiarki – 2.500,00 zł
3. Zagospodarowanie terenu dz. ewid. nr 47 obręb Brzóstownia – (zakup
trawy) - 980,00 zł
4. Zakup paliwa i mat. eksploatacyjnych do kosiarki – 400,00 zł
5. Zakup zestawu zabawowego – zjeżdżalni – 3.837,60 zł
6. Zakup 2 ławek – 400,00 zł
Sołectwo Chrząstowo
1. Dołożenie nowych punktów świetlnych w miejscowości Chrząstowo –
(podkłady geodezyjne, dokumentacja projektowa, szafka przyłączeniowa)
- 9.000,00 zł
2. Remont drogi gminnej wewnętrznej dz. ewid. nr 218 obręb Chrząstowo 10.371,45 zł
3. Zakup paliwa oraz mat. eksploatacyjnych do kosiarki – 546,00 zł
Sołectwo Chwałkowo Kościelne
1. Równanie dróg gminnych wewnętrznych w Chwałkowie Kościelnym –
3.000,00 zł
2. Zakup wyposażenia świetlicy – (rolety, mopy, wiadra) -1.000,00 zł
3. Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Chwałkowo Kościelne –
(4 urządzenia, piłkochwyt, utwardzenie terenu) - 16.862,41zł
4. Wiata w miejscowości Chwałkowo Kościelne – 8.000,00 zł
Sołectwo Gogolewo
1. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Gogolewie –
(nasadzenia, ławki, tablica informacyjno- edukacyjna) -10.137,62
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Sołectwo Jarosławki
1. Ogrodzenie działki ewid. nr 20/1 we wsi Feliksowo – 9.000,00 zł
2. Zagospodarowanie terenu działki ewid. nr 20/1 we wsi Feliksowo
(w tym zakup trawy) – 1.018,36 zł
Sołectwo Kiełczynek
1. Ogrodzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kiełczynku (od strony
rowu) – 4.100,00 zł
2. Zakup zadaszenia nad wejście do świetlicy wiejskiej w Kiełczynku –
600,00 zł
3. Zakup kosiarki spalinowej – 2.500,00 zł
4. Budowa siłowni zewnętrznej – 6.300,00 zł
5. Wyposażenie placu zabaw w Kiełczynku – 7.500,00 zł
6. Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Kiełczynku – 169,75 zł
Sołectwo Kołacin
1. Remont pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy w Kołacinie –
7.000,00 zł
2. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Kołacinie – 9.220,20 zł
Sołectwo Konarskie
1. Wykonanie altany rekreacyjnej w miejscowości Konarskie – 7.000,00 zł
2. Zakup paliwa i mat. eksploatacyjnych do kosiarki – 450,47 zł
3. Zakup ławostołów z przeznaczeniem do altany rekreacyjnej – 600,00 zł
Sołectwo Konarzyce
1. Zakup kosiarki i kosy spalinowej – 3748,00 zł
2. Zakup paliwa i mat. eksploatacyjnych do kosiarki i kosy – 500,00 zł
3. Utwardzenie drogi gminnej wewnętrznej w Konarzycach – 12.085,74 zł
Sołectwo Łężek
1. Dołożenie nowych punktów świetlnych w miejscowości Łężek 10.346,34 zł
Sołectwo Ługi
1.
Dołożenie nowych punktów świetlnych w miejscowości Ługi 13.506,89 zł
Sołectwo Mchy
1.
Budowa terenu rekreacyjnego we wsi Mchy – „Trzy w jednym: integracja,
odpoczynek i rozrywka w naszej małej ojczyźnie” – (zakup namiotów,
utwardzenie terenu, zakup koszy i ławek) – 18.432,21 zł Wartość inwestycji:
84.280,63 zł
2.

Dołożenie nowych
8.850,33 zł

punktów

świetlnych

w

miejscowości

Mchy

–

Sołectwo Radoszkowo
1. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Radoszkowie – 12.731,66 zł
Sołectwo Radoszkowo Drugie
1.Dołożenie nowych punktów świetlnych w miejscowości Radoszkowo
Drugie – 11.539,00 zł
Sołectwo Sebastianowo
1. Zakup ławek i ławostołów – 5.900,00 zł
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2.
3.
4.
Sołectwo Sroczewo
1.

Zakup kosiarki spalinowej – 1.699,00 zł
Wykonanie grilla -2.090,00 zł
Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki – 239,91 zł
Budowa
altany
drewnianej
w
miejscowości
Sroczewo
i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – „Razem raźniej – stworzenie
miejsca integracji dla mieszkańców” – 9.779,83 zł

Sołectwo Świączyń
1. Remont drogi gminnej dz. 346 w miejscowości Świączyń – 9.690,38 zł
Sołectwo Włościejewki
1. Remont drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Włościejewki –
13.775,24 zł
Sołectwo Włościejewice
1. Zagospodarowanie terenu gminnego w miejscowości Włościejewice –
plac zabaw „Dziecięca kraina radości” – 12.667,59 zł
Sołectwo Zaborowo
1. Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości
Zaborowo – 14.252,31 zł
Sołectwo Zakrzewice
1. Remont części drogi gminnej nr 603001P i części drogi gminnej dz.
ewid. nr 130 w miejscowości Zakrzewice – 15.890,00 zł
Przewodniczący komisji Radny Błażej Jędrzejczak podziękował za szczegółowe
omówienie realizacji ww. punktu posiedzenia. Szczegółowe informacje stanowi załącznik nr
4 do niniejszego protokołu.
Ad 4. Opracowanie planu komisji na 2018 r.
Komisja ustaliła plan pracy na cztery kwartały 2018 r. Plan pracy będzie stanowił załącznik
do uchwały Rady Miejskiej w Książu Wlkp. podjętej na XXXIX sesji.
Komisja jednogłośnie, przy 5 głosach „za” przyjęła plan pracy.
Ad 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Protokół nr 12 z dnia 14 września 2017 r. został przyjęty jednogłośnie w obecności 5
radnych.
Ad 6. Wolne wnioski i informacje.
Radny Kazimierz Zegar przypomniał problem niedrożnego mostka w Jarosławkach.
Radna Bogumiła Skiera prosiła o interwencję w sprawie braku spływu przy kołacińskim
stawie.
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Ad 7. Zamknięcie posiedzenia.
Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący Komisji podziękował
wszystkim za udział i zakończył spotkanie o godzinie 12:10.

Protokołowała

Przewodniczący Komisji

/-/Danuta Biniasz- Celka

/-/ Błażej Jędrzejczak

5

