O.0012.2.1.2014

PROTOKÓŁ NR 1/2014
z posiedzenia komisji Budżetu Prawa i Samorządu Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
odbytego w dniu 29 grudnia 2014 r. w godzinach od 10: 00 do 12:15 w sali nr 7 Urzędu
Miejskiego.
Ad 1. Otwarcie posiedzenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Sławomir Przybylski otworzył pierwsze posiedzenie
komisji Budżetu, Prawa i Samorządu Rady Miejskiej w Książu Wlkp. oraz powitał obecnych
członków komisji, Burmistrza Książa Wlkp. Pana Teofila Marciniaka, Skarbnika Gminy
Panią Barbarę Matuszczak oraz Sekretarza Gminy Panią Mirelę Grześkowiak.
Stwierdził, że na sali obecnych jest 7 radnych, zatem komisja jest władna do podejmowania
prawomocnych decyzji.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował zamianę kolejności omawiania punktów
porządku posiedzenia tj. punkt 3 Opracowanie planu Komisji na 2015 rok, aby został
omówiony jako punkt 4. Natomiast punkt 4 o nazwie Zaopiniowanie projektu budżetu gminy
na 2015, aby został omówiony jako punkt 3.
Komisja w obecności 7 radnych jednogłośnie przyjęła zaproponowaną zamianę punktów
posiedzenia.
Porządek posiedzenia wyglądał następująco:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Otwarcie posiedzenia.
Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji.
Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2015 rok.
Opracowanie planu pracy komisji na 2015 rok.
Wolne głosy i informacje.
Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący zapytał czy są uwagi bądź zapytania do przedstawionego porządku. Uwag
nie było, zatem przystąpiono do realizacji poszczególnych punktów.
Ad 2. Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji.
Przewodniczący poprosił o zgłaszania kandydatur na stanowisko Przewodniczącego Komisji
Budżetu, Prawa i Samorządu.
Radny Kazimierz Zegar zgłosił kandydaturę radnego Błażeja Jędrzejczaka, który wyraził
zgodę na kandydowanie. Radny Marian Suchecki zgłosił kandydaturę radnego Pawła
Walkowiaka, który nie wyraził zgody.
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Komisja w obecności 7 radnych, przy 6 głosach „za” i 1 głosie „ wstrzymującym się”
opowiedziała się za zgłoszoną kandydaturą.
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Sławomir Przybylski przekazał dalsze
prowadzenie posiedzenia nowemu Przewodniczącemu komisji Budżetu, Prawa i Samorządu.
Radny Błażej Jędrzejczak podziękował za zaufanie i wybór oraz poprosił o zgłaszanie
kandydatur na funkcję zastępcy. Na funkcję zastępcy zgłoszono kandydaturę radnego
Kazimierza Zegara która wyraziła zgodę.
Komisja w obecności 7 radnych, przy 6 głosach „za” i 1 głosie „ wstrzymującym się”
opowiedziała się za zgłoszoną kandydaturą.
Ad 3. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2015 rok.
Przewodniczący Komisji Radny Błażej Jędrzejczak odczytał opinie o projekcie budżetu na
2015 rok od poszczególnych komisji stałych. Opinie stanowią załącznik nr 2 do niniejszego
protokołu.
Następnie Przewodniczący zapytał czy są dodatkowe pytania bądź uwagi do projektu
budżetu.
Radny Krzysztof Hypki poprosił o wyjaśnienie zapisu w planie wydatków w paragrafie
4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Pani Skarbnik wyjaśniła, że są to
koszty związane z upomnieniami i opłatami komorniczymi. Radny zapytał także o paragraf
3030 pod nazwą różne wydatki na rzecz osób fizycznych. W paragrafie tym jak wyjaśniła
Pani Skarbnik zakwalifikowano wszystkie sprawy związane z sołtysami. Następnie radny
poprosił o wyjaśnienie zapisu pod nazwą wynagrodzenia bezosobowe w paragrafie 4170. Pani
Skarbnik odpowiedziała, ze są to umowy o dzieło oraz inne umowy na zlecenie w jednostkach
oświatowych. Kolejny zapis który budził wątpliwości to paragraf 4410 podróże służbowe
krajowe w dziale pomoc społeczna. Pani Skarbnik wyjaśniło, że są to delegacje służbowe
asystenta rodziny.
Radny Sławomir Przybylski zapytał o montaż/ demontaż ozdób świątecznych w kwocie
10 000,00 zł, zdaniem radnego kwota ta jest wysoka. Burmistrz odpowiedział, że planuje się
dokupić ozdoby świąteczne.
W opinii radnej Bogumiły Skiery wniosek komisji społeczno- gospodarczej do projektu
budżetu na 2015 rok, mianowicie przesunięcie środków finansowych w kwocie 10 000,00 zł
z Centrum Kultury na Ochotnicze Straże Pożarne budzi wątpliwość.
Radny Marian Suchecki poinformował, że jednostki OSP mają braki w standardowym
wyposażeniu (kominiarki i hełmy). Niestety hełm ma określony czas eksploatacji bez
względu na ilość jego użycia. Zdaniem radnego Pawła Walkowiaka wskazane byłoby
uporządkować cały system począwszy od wojewódzkiej najwyższej struktury. W niższych
szczeblach są przedstawicieli, którzy powinni rozmawiać i negocjować.
Radny Marian Suchecki zasygnalizował, aby zespół na Dniach Książa nie należał do tzw.
„wyższej półki”. Burmistrz odpowiedział, że artyści którzy byli zapraszani na Dni Książa nie
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należeli do elity. Byli to przeciętny wykonawcy, zawsze kierujemy się kwotą za występ. Dni
Książa to nie tylko koszty zespołu, ale i także mnóstwo innych kosztów wokół. To jaki zespół
będzie nam towarzyszył zdecydują mieszkańcy gminy. Wysuniemy kilka propozycji,
w zależności od tych, które nam zaproponuje agencja muzyczna w ramach przeznaczonych na
ten cel środków finansowych.
Radny Krzysztof Hypki zapytał o dochody z tytułu czynszu za mieszkania w budynkach
szkolnych oraz wynajem sal lekcyjnych w budynkach oświatowych. Ile jest takich mieszkań
oraz na jakiej podstawie i w jakiej wysokości pobierane są stawki za czynsz za wynajem sal
i pomieszczeń w budynkach szkolnych. Pani Skarbnik odpowiedziała, że dochody za czynsz
stanowią niską wartość ponieważ jest to tylko jedno mieszkanie w szkole
w Konarzycach. Natomiast dochody w budynkach oświatowych są pobierane na podstawie
zarządzenia Burmistrza Książa Wlkp. Wynajem sal lekcyjnych na cele statutowe to kwota
12,00 zł, na cele komercyjne 20,00 zł. Następnie sale komputerowe, językowe, inne sale
dydaktyczno- specjalistyczne 20,00 zł. Wynajem świetlic szkolnych na cele statutowe to
28,00 zł, na cele komercyjne 81,00 zł, uroczystości rodzinne 240,00 zł. Wynajem Sali
gimnastycznej to kwota 32,00 zł, pomieszczenia pod działalność sklepiku szkolnego 80,00 zł,
miejsca noclegowego 8,00 zł i terenu przyszkolnego 163,00 zł za dzień.
Następnie Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie nad projektem budżetu gminy na
2015 rok.
Komisja w obecności 7 radnych jednogłośnie opowiedziała się „ za” pozytywnym
zaopiniowaniem projektu budżetu gminy na 2015 rok pozytywnie. Opinia komisji stanowi
załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Komisji zarządził 10- minutową przerwę od 11:15 do 11:25.
Ad 4. Opracowanie planu pracy komisji na 2015 rok.
Przewodniczący poprosił o propozycje planu pracy na każdy kwartał 2015 roku. Plan pracy
komisji opracowano w następującej tematyce:
I kwartał
1. Informacje z zakresu porządku i bezpieczeństwa gminy Książ Wlkp.
2. Realizacja inwestycji i remontów dróg powiatowych, gminnych na terenie gminy
Książ Wlkp.
3. Informacje dotyczące działalności obrony cywilnej na terenie gminy Książ Wlkp.
II kwartał
1. Przedstawienie rozliczenia finansowego z dotacji przydzielonej z budżetu gminy
Książ Wlkp. w 2014 roku klubom i organizacjom sportowym.
2. Przedstawienie rozliczenia finansowego z dotacji przydzielonej z budżetu gminy
Książ Wlkp. w 2014 roku Ochotniczym Strażom Pożarnym.
3. Analiza wykonania budżetu za 2014 rok.
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III kwartał
1. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku.
2. Funkcjonowanie świetlic wiejskich na terenie gminy Książ Wlkp.
3. Działalność Zakładu Usług Komunalnych w Książu Wlkp. z rozliczeniem inwestycji.
IV kwartał
1. Realizacja zadań z Funduszu Sołeckiego.
2. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy Książ Wlkp. na 2016 rok.
3. Opracowanie planu pracy komisji na 2016 rok.
Ad 5. Wolne głosy i informacje.
Radny Marian Suchecki poprosił o interwencję w sprawie zniszczonego płotu przy placu
zabaw na ulicy 23 stycznia w Książu Wlkp. Okolice placu zabaw są zaśmiecane przez
wandali.
Radny Sławomir Przybylski wnioskował w sprawie wycięcia krzaków i zarośli przy drodze
powiatowej z miejscowości Mchy do Włościejewic oraz z miejscowości Włościejewice
do Błażejewa oraz poprosił, aby informacja dotycząca harmonogramu wywozu śmieci
od stycznia 2015 roku została przekazana do wiadomości publicznej mieszkańcom gminy.
Ad 6. Zamknięcie posiedzenia.
Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący komisji podziękował wszystkim
za udział i zakończył spotkanie o godzinie 12:15.
Protokołowała

Przewodniczący Komisji

Danuta Biniasz – Celka

Błażej Jędrzejczak
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