O.0012.2.11.2017

PROTOKÓŁ NR 11/2017
z posiedzenia Komisji Budżetu Prawa i Samorządu Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 9 maja 2017 r. w godzinach od 10:00 do 12:30 w sali sesyjnej tut. Urzędu.
Ad 1. Otwarcie posiedzenia.
Przewodniczący Komisji Budżetu, Prawa i Samorządu Pan Błażej Jędrzejczak otworzył
posiedzenie oraz powitał obecnych członków komisji, Burmistrza Pana Teofila Marciniaka,
Zastępcę Burmistrza Panią Mirelę Grześkowiak, Skarbnika Gminy Panią Barbarę
Matuszczak oraz zaproszonych gości, w szczególności Pana Jana Rodziaka, prezesa Klubu
Sportowego „Pogoń”.
Przewodniczący komisji stwierdził, że na sali obecnych jest 7 radnych, zatem komisja była
władna do podejmowania prawomocnych decyzji.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Porządek posiedzenia wyglądał następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Analiza wykonania budżetu gminy za 2016 r.
3. Przedstawienie rozliczenia finansowego z dotacji przydzielonej z budżetu
gminy Książ Wlkp. w 2016 r. klubom i organizacjom sportowym.
4. Przedstawienie rozliczenia finansowego z dotacji przydzielonej z budżetu
gminy Książ Wlkp. w 2016 r. Ochotniczym Strażom Pożarnym.
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.
Przewodniczący komisji Pan Błażej Jędrzejczak zaproponował, aby w pierwszej kolejności
przedstawić rozliczenie finansowe z dotacji przydzielonej z budżetu Gminy Książ Wlkp.
Klubom Sportowym oraz Ochotniczym Strażom Pożarnym.
Radni poprzez jednogłośne głosowanie wyrazili aprobatę propozycji, w związku
z powyższym porządek posiedzenia wyglądał następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie rozliczenia finansowego z dotacji przydzielonej z budżetu
gminy Książ Wlkp. w 2016 r. klubom i organizacjom sportowym.
3. Przedstawienie rozliczenia finansowego z dotacji przydzielonej z budżetu
gminy Książ Wlkp. w 2016 r. Ochotniczym Strażom Pożarnym.
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4.
5.
6.
7.

Analiza wykonania budżetu za 2016 r.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Wolne wnioski i informacje.
Zamknięcie posiedzenia

Ad
2.
Przedstawienie
rozliczenia
finansowego
z
dotacji
z budżetu Gminy Książ Wlkp. w 2016 r., klubom i organizacjom sportowym.

przydzielonej

Przewodniczący Komisji poprosił o zabranie głosu Pana Jana Rodziaka. Prezes Klubu
Sportowego przedstawił sprawozdanie, a wcześniej podziękował za udzielenie klubowi
dotacji. Sprawozdanie dotyczy okresu od 13 stycznia do 15 grudnia 2016 r. czyli okresu
określonego w umowie pomiędzy klubem, a gminą. Głównymi celami umowy były:
- upowszechnianie sportu i rekreacji wśród mieszkańców Gminy Książ Wlkp.,
- integracja środowiska wiejskiego i miejskiego,
- uzyskanie przez zawodników jak najlepszych wyników,
- wyjścia z ofertą spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież pochodzącą ze środowiska
wiejskiego,
- promocja Gminy Książ Wlkp. poza granicami kraju,
- uczestniczenie w rozgrywkach ligowych Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej w trzech
kategoriach wiekowych: orlik, trampkarz i senior.
Sprawozdanie finansowe z udzielonej dotacji, w kwocie 43 000 zł.,
- opłaty: licencje, składki do PZPN, zgłoszenia w kwocie 2 996,00 zł.,
- wynajem obiektów sportowych, ochrona zawodów 750,00 zł.,
- transport na zawody 13 676, 80 zł.,
- paliwo na dojazdy zawodników na treningi i mecze 1 949, 32 zł.,
- badania lekarskie, zabezpieczenia medyczne 3000,00 zł.,
- ubezpieczenia zawodników 1000,00 zł.,
- zakup sprzętu sportowego 11 222, 88 zł.
oprócz środków finansowych dotacyjnych, Klub Sportowy finansował koszty ze środków
własnych w kwocie 6 964, 52 zł.
Przewodniczący komisji Pan Błażej Jędrzejczak podziękował za powyższe informacje
i zapytał czy są pytania ze strony radnych.
Radny Paweł Walkowiak zapytał o koszty związane z badaniami lekarskimi, mianowicie
czy zaświadczenie lekarskie dla zawodnika o stanie zdrowia może wystawić lekarz rodzinny?
Prezes Klubu odpowiedział, że niestety nie. Zaświadczenie musi być wystawione przez
lekarza uprawnionego i dlatego koszty badań są tak wysokie. Radna Anna Szymanowska
zapytała ile wynosi wynagrodzenie dla trenera? Prezes Klubu odpowiedział, że na terenach
sąsiednich gmin kształtuje się od 700,00 zł. do 1000,00 zł. W naszej gminie byłoby dobrze,
aby była to kwota choć 500,00 zł. Zdaniem radnego Pawła Walkowiaka brakuje wsparcia
finansowego od prywatnych przedsiębiorców. Prezes Klubu odpowiedział, że niewątpliwie
byłoby to bardzo pomocne, ale trudno wpłynąć na właścicieli firm w kwestii sponsoringu.
Ponadto prezes klubu „Pogoń” poinformował, że przydałoby się zrobić remont w szatni, (jest
duża wilgoć), dobrze byłoby także zakupić nowe siedzenia na ławeczkach trenerów (są
bardzo zniszczone), następnie wymiana siatek o których już było wcześniej wiadomo.
Burmistrz odpowiedział, że najgorzej będzie z remontem w szatni, bo jest to najbardziej
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kosztowne. Obecnie z własnych środków będzie ciężko, być może uda się ze źródeł
ministerialnych.
Przewodniczący komisji Pan Błażej Jędrzejczak podziękował za złożenie sprawozdania.
Szczegółowe informacje w ww. zakresie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Ad 3. Przedstawienie rozliczenia finansowego z dotacji przydzielonej z budżetu gminy
Książ Wlkp. w 2016 r. Ochotniczym Strażom Pożarnym.
Przewodniczący komisji Pan Błażej Jędrzejczak poprosił o zabranie głosu Pana
Krzysztofa Korasiaka – pracownika tut. Urzędu w sprawie przydzielonej z budżetu gminy
dotacji Ochotniczym Strażom Pożarnym.
Pan Krzysztof Korasiak poinformował, że dotacja została przekazana w II transzach.
Przekazano ją w celu zapewnienia gotowości bojowej. Pierwsza rata została wypłacona
w terminie do 20 stycznia w kwocie 52 500,00 zł -rozliczenie I raty nastąpiło w terminie
do 10 lipca w kwocie 51 665, 79 zł. Druga rata wypłacona w terminie do 20 lipca również
w kwocie 52 500,00 zł., rozliczenie natomiast do dnia 29 grudnia- wykorzystano kwotę
53 334, 21 zł. Opłaty za zużyte media wynosiły 5 149,63 zł., zakup energii elektrycznej
4 749,63 zł., zakup karty do telefonu do selektywnego powiadamiania 400,00 zł. Remonty
i przeglądy pojazdów pożarniczych 6 009,40 zł., remonty i konserwacja sprzętu pożarniczego
25 080,85 zł., zakup materiałów eksploatacyjnych 20 554,95 zł., zakup sprzętu
specjalistycznego 41 631,66 zł., szkolenia i badania członków OSP 6270,00 zł., koszty
administracyjne 1095, 94 zł.
Wysokość środków wykorzystanych przez poszczególne jednostki OSP
- OSP Książ Wlkp. -33 408, 26 zł.,
- OSP Włościejewice- Ługi – 17 754,24 zł.,
- OSP Chwałkowo Kościelne -17 314, 29 zł.,
- OSP Chrząstowo – 11 121, 20 zł.,
- OSP Mchy – 8 773,54 zł.,
- OSP Kołacin – 7994,55 zł.,
- Wspólne poniesione środki na obsługę 7863,95 zł.
W roku 2016 przekazano dotację celową na zakup pojazdu gaśniczo- ratowniczego dla OSP
Włościejewice – Ługi w celu poprawienia poziomu bezpieczeństwa na terenie gminy Książ
Wlkp. i w miejscowościach Włościejewice – Ługi pod względem zagrożeń naturalnych
i technologicznych w kwocie 13 000,00 zł. Całkowity koszt zakupu pojazdu wyniósł zgodnie
z umową kupna- sprzedaży 31 000,00 zł. Zakupiony pojazd to pojazd marki Jelcz.
Ponadto został wypłacony ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych w 2016 r.
- OSP Książ Wlkp. – 12 347, 25 zł.,
- OSP Włościejewice- Ługi – 1 814,50 zł.,
- OSP Chwałkowo Kościelne -1 886,50 zł.,
- OSP Chrząstowo – 3 596,50 zł.,
- OSP Mchy – 1 630,25 zł.,
- OSP Kołacin – 1 630,25 zł.
Szczegółowe informacje stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
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Przewodniczący komisji Pan Błażej Jędrzejczak zarządził 10 minutową przerwę, od 12: 25
do 12:35.
Ad 4. Analiza wykonania budżetu za 2016 r.
Przewodniczący komisji Pan Błażej Jędrzejczak otworzył dyskusję na sprawozdaniem
z wykonania budżetu.
Radny Kazimierz Zegar opuścił salę obrad o godz. 12:42, od tej godziny komisja pracowała
w 6 osobowym składzie.
Na wstępie Pani Skarbnik poinformowała o uwagach wniesionych przez Regionalną Izbę
Obrachunkową (RIO), a następnie odczytała uchwałę nr SO -0954/55/11/Ln/2017 Składu
Orzekającego RIO w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy
Książ Wlkp. za 2016 rok, wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu
terytorialnego.
Przewodniczący komisji zapytał o środki finansowe na budowę dróg, mianowicie czy środki
będą tylko z Urzędu Marszałkowskiego?
Pan Burmistrz poinformował, że na budowę dróg śródpolnych mamy 250 tys. zł. i z Urzędu
Marszałkowskiego otrzymaliśmy dodatkowo środki finansowe w kwocie ponad 120 tys. zł.
Natomiast równania dróg i naprawy są finansowane z bieżących dochodów. Ponadto
burmistrz poinformował, że w dniu 9 maja (dzień posiedzenia komisji) został ogłoszony
przetarg na „budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Książ Wlkp., Przebudowa drogi w Konarzycach”. – dofinasowanie z Urzędu Marszałkowskiego wynosi
116 250,00 zł.
Przewodniczący komisji zarządził głosowanie nad analizą wykonania budżetu za 2016 r.
Radni w obecności 6 radnych jednogłośnie opowiedzieli się za pozytywnym przyjęciem
sprawozdania.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 r. stanowi załącznik nr 5 do niniejszego
protokołu.
Ad 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Protokół nr 10 z dnia 16 marca 2017 r. został przyjęty jednogłośnie w 6 obecności radnych.
Ad 6. Wolne wnioski i informacje.
Pan Krzysztof Korasiak poinformował, że Rozporządzenie Ministerstwa Rolnictwa z dnia
29 grudnia 2016 r., w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych
frakcji odpadów, wprowadza jednolity odbiór segregacji odpadów na terenie całej Polski.
Zmiana dotyczy nazewnictwa. Uchwała dotycząca selektywnej zbiórki pojemników musi
wejść w życie od 1 lipca, pomimo, że będzie dopiero obowiązywała od momentu podpisania
nowej umowy. Aby zmieścić się w ustawowych terminach musimy jak najwcześniej podjąć
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uchwałę. Jej projekt musi być przesłany do sanepidu, celem wydania opinii oraz musi być
poddany konsultacjom.
W nowej uchwale musimy wprowadzić nowy rodzaj pojemnika czyli worek brązowy
do segregacji odpadów „BIO”. Odpady te będą odbierane bezpośrednio od właścicieli
nieruchomości w momencie gdy podpiszemy nową umowę na odbiór odpadów komunalnych
czyli od 1 lipca 2018 r. W związku z powyższym jak poinformował Pan Krzysztof Korasiak
musimy dokonać zmian w uchwale w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w
gminach oraz w uchwale w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Innymi słowy
zmieni się także częstotliwość odbioru, a co za tym idzie prawdopodobnie wzrosną koszty
o około 1/3. Pan Krzysztof Korasiak poinformował, że niestety mieszkańcy nie segregują
śmieci (wrzucają do worków śmieci i liście).
Radny Marian Suchecki zapytał o budowę hali sportowej, mianowicie czy już wiadomo
gdzie będzie jej lokalizacja?
Burmistrz odpowiedział, że będą wskazane dwie lokalizacje. Jedna przy przedszkolu, druga
przy Centrum Kultury i to mieszkańcy gminy zdecydują o lokalizacji.
Ad 7. Zamknięcie posiedzenia.
Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący Komisji podziękował
wszystkim za udział i zakończył spotkanie o godzinie 13:10.

Protokołowała

Przewodniczący Komisji

Danuta Biniasz- Celka

Błażej Jędrzejczak
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