O.0012.2. 9.2016

PROTOKÓŁ NR 9/2016
z posiedzenia Komisji Budżetu Prawa i Samorządu Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 6 grudnia 2016 r. w godzinach od 12:00 do 13:45 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego.
Ad 1. Otwarcie posiedzenia.
Przewodniczący Komisji Budżetu, Prawa i Samorządu Pan Błażej Jędrzejczak otworzył
posiedzenie oraz powitał obecnych członków komisji, Przewodniczącego Rady Miejskiej
Pana Sławomira Przybylskiego, Burmistrza Książa Wlkp. Pana Teofila Marciniaka,
Zastępcę Burmistrza Panią Mirelę Grześkowiak oraz Skarbnika Gminy Panią Barbarę
Matuszczak.
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. Realizacja zadań z Funduszu Sołeckiego w 2016 r.
3. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy Książ Wlkp. na 2017 r.
4. Opracowanie planu pracy Komisji na 2017 r.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zamknięcie posiedzenia.
Wzór zaproszenia wraz z porządkiem posiedzenia stanowią załącznik nr 2 do niniejszego
protokołu.
Ad 2. Realizacja zadań z Funduszu Sołeckiego w 2016 r.
Przewodniczący Komisji poprosił o zabranie głosu Panią Malwinę Olejniczak pracownika tut. Urzędu, która przedstawiła realizację zadań z funduszu sołeckiego. za 2016r
Sołectwo Brzóstownia, do wykorzystania 12 593,37 zł.


Zagospodarowanie terenu gminnego



Zakup paliwa oraz mat. eksploatacyjnych do kosiarki.
Sołectwo Chrząstowo, do wykorzystania 19 387,95 zł.
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Remont chodnika przy drodze gminnej



Utwardzenie drogi gminnej



Zakup paliwa mat. eksploatacyjnych do kosiarki.
Sołectwo Chwałkowo Kościelne- wykorzystania 28 115,45 zł.



Wyrównanie i utwardzenie drogi gminnej



Równanie dróg gminnych



Budowa siłowni zewnętrznej



Spotkanie integracyjne z okazji dożynek



Zakup strojów dla reprezentacji wsi
Sołectwo Gogolewo, do wykorzystania 10 016,12 zł.



Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Gogolewie
Sołectwo Kiełczynek, do wykorzystania 20 178,70 zł.



Zakup wyposażenia placu zabaw



Utwardzenie terenu pod altaną drewnianą



Budowa siłowni zewnętrznej



Zakup wyposażenia kuchni świetlicy wiejskiej
Sołectwo Kołacin, do wykorzystania 16 195, 67 zł.



Odnowa centrum wsi poprzez oczyszczenie stawu
Sołectwo Konarskie, do wykorzystania 7 936,76 zł.



Dołożenie nowych punktów świetlnych



Zakup paliwa i mat. eksploatacyjnych do kosiarki



Zakup wyposażenia placu zabaw
Sołectwo Konarzyce, do wykorzystania 15 521,50 zł.



Ogrodzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Konarzycach



Zakup zlewozmywaków gastronomicznych
Sołectwo Jarosławki, do wykorzystania 9 600,00 zł.



Zakup działki w miejscowości Feliksowo
Sołectwo Łężek, do wykorzystania 9 869, 70 zł.



Dołożenie nowych punktów świetlnych
Sołectwo Ługi, do wykorzystania 13 091,26 zł.



Dołożenie nowych punktów świetlnych
Sołectwo Mchy, do wykorzystania 26 504,67 zł.



Budowa sceny
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Zakup ławek



Dołożenie nowych punktów świetlnych
Sołectwo Radoszkowo, do wykorzystania 12 476, 22 zł.



Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Radoszkowie



Doposażenie świetlicy wiejskiej
Sołectwo Radoszkowo Drugie, do wykorzystania 11 392,60 zł.



Dołożenie nowych punktów świetlnych
Sołectwo Sebastianowo, do wykorzystania 9 488,97 zł.



Montaż rolet w altanie rekreacyjnej
Sołectwo Sroczewo, do wykorzystania 9 317,82 zł.



Budowa drewnianej wiaty



Zakup koszy na śmieci
Sołectwo Świączyń, do wykorzystania 9 547,53 zł.



Utwardzenie drogi gminnej
Sołectwo Włościejewki, do wykorzystania 13 647,70 zł.



Utwardzenie drogi gminnej
Sołectwo Włościejewice, do wykorzystania 12 329,78 zł.



Dołożenie nowych punktów świetlnych
Sołectwo Zaborowo, do wykorzystania 13 485,11 zł.



Zakup kosiarki spalinowej



Zakup wyposażenia boiska sportowego



Zakup wyposażenia placu zabaw



Oprawa muzyczna spotkania integracyjnego
Sołectwo Zakrzewice, do wykorzystania 15 287,78 zł.



Remont łazienki i korytarza świetlicy wiejskiej



Wykonanie i montaż wiaty przystankowej wraz z utwardzeniem



Organizacja spotkania integracyjnego z okazji Dnia Dziecka



Wyposażenie świetlicy wiejskiej

Przewodniczący komisji Pan Błażej Jędrzejczak podziękował za omówienie realizacji zadań.
Szczegółowe informacje w ww. zakresie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
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Ad 3. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy Książ Wlkp. na 2017 r.
Pani Skarbnik poinformowała o pozytywnych opiniach z Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Opinie dotyczyły Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF), budżetu na 2017 r. oraz
zadłużenia gminy. Pani Skarbnik poinformowała także o zmianach do projektu budżetu
(autopoprawce burmistrza, dotyczącej dotacji na prace konserwatorskie i zabytki oraz
o oczywistych omyłkach pisarskich).
Radny Kazimierz Zegar poprosił, aby mieć na uwadze drogę do Międzyborza. Jazda po
bruku jest bardzo utrudniona oraz o dołożenie punktów świetlnych we Włościejewkach.
Burmistrz odpowiedział, że w 2017 r. niektóre oprawy będą demontowane i wtedy będzie
można je wykorzystać w miejscach brakujących.
Podsumowując dyskusję w sprawie projektu budżetu na 2017 r. przewodniczący komisji
poinformował, że komisja w I kwartale przeanalizuje zaległości podatkowe i opłaty za
gospodarowanie odpadami.
Przewodniczący Komisji, Pan Błażej Jędrzejczak Przewodniczący przeprowadził
głosowanie.
Komisja jednomyślnie przy 7 głosach „za” pozytywnie przeanalizowała projekt budżetu
Gminy Książ Wlkp. na rok 2017, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Ad 4. Opracowanie planu pracy Komisji na 2017 r.
Skład komisji opracował plan na 4 kwartały 2017 r.
I kwartał
1. Informacja z zakresu porządku i bezpieczeństwa gminy Książ Wlkp. - wg stanu na
31.12.2016 r.
2. Realizacja inwestycji i remontów dróg powiatowych, gminnych na terenie gminy Książ
Wlkp. w 2016 r.
3. Analiza zaległości podatkowych i opłat za gospodarowanie odpadami.
II kwartał
1. Przedstawienie rozliczenia finansowego z dotacji przydzielonej z budżetu gminy Książ
Wlkp. w 2016 r. klubom i organizacjom sportowym.
2. Przedstawienie rozliczenia finansowego z dotacji przydzielonej z budżetu gminy Książ
Wlkp. w 2016 r. Ochotniczym Strażom Pożarnym.
III kwartał
1. Organizacja wypoczynku i turystki oraz kwestia bezpieczeństwa terenu rekreacyjnego
Jarosławki.
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2. Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
3. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.
IV kwartał
1. Realizacja zadań z Funduszu Sołeckiego w 2017 r.
2. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy Książ Wlkp. na 2018 r.
3. Opracowanie planu pracy Komisji na 2018 r.
Ad 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Protokół nr 8 z dnia 8 września 2016 r. został przyjęty jednogłośnie w 6 obecności radnych.
Ad 6. Wolne wnioski i informacje.
Radna Anna Szymanowska zwróciła się wnioskiem o zamontowanie lustra na skrzyżowaniu
ulic Niepodległości i Krasickiego w Książu Wlkp.
Następnie radna poprosiła o interwencje, aby przesunąć znak „teren zabudowany” w stronę
Zakrzewic oraz o wycięcie chwastów przy drodze do Gogolewa.
Radny Krzysztof Hypki prosił o interwencje w sprawie przeniesienia znaku „ustąp
pierwszeństwa” na ulicy Niepodległości w Książu Wlkp. bliżej krzyżówki (chodzi o teren
przy Piekarni)
Radny Pawel Walkowiak zgłosił problem studzienki na ulicy Gogolewskiej w Książu Wlkp.
(zbiera się woda). Następnie radny poprosił o interwencje w sprawie wycięcia chwastów przy
tej samej ulicy.
Radna Bogumiła Skiera zgłosiła wniosek w sprawie zamontowanie znaku „ustąp
pierwszeństwa” w Kołacinie przy PGR.
Ad 7. Zamknięcie posiedzenia.
Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący Komisji podziękował
wszystkim za udział i zakończył spotkanie o godzinie 13:45.

Protokołowała
Danuta Biniasz- Celka

Przewodniczący Komisji
Błażej Jędrzejczak
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