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O. 0012.2.10.2012                                                                       

PROTOKÓŁ  NR  10/2012 

z  posiedzenia  Komisji Budżetu, Prawa i Samorządu Rady Miejskiej w Książu Wlkp. 

odbytego w dniu 12 grudnia 2012 roku w godz. 10,00 -12,00 

 

W Komisji uczestniczyło 7 radnych - lista obecności, stanowi załącznik  do niniejszego 

protokołu. 

Nieobecny usprawiedliwiony Radny Marek Mostowski.  

Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli: 

- Burmistrz Pan Teofil Marciniak 

- Skarbnik Gminy Pani Barbara  Matuszczak  

- Przewodniczący Rady Pan Paweł Walkowiak 

 

ad.1. Przewodnicząca Komisji Radna Bogumiła Skiera otwierając  posiedzenie   powitała 

członków Komisji i zaproszonych gości. 

Stwierdziła, że na sali  obecnych jest 7 radnych, zatem komisja jest władna do podejmowania 

prawomocnych decyzji. Następnie przedstawiła porządek posiedzenie, do którego nie 

wniesiono uwag. 

 

Porządek posiedzenia: 

1.Otwarcie posiedzenia. 

2.Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2013 rok. 

3.Realizacja zadań z Funduszu Sołeckiego. 

4.Opracowanie planu pracy komisji na 2013 rok 

5.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

6.Wolne głosy i informacje. 

           Porządek posiedzenia i zaproszenie na posiedzenie komisji stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. 

 

ad.2.Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2013 rok.   

Ponieważ projekt budżetu gminy na 2013 rok omawiany był już na wspólnym posiedzeniu 

komisji dlatego przystąpiono do dyskusji. 



2 

 

Na pytania dotyczące projektu budżetu odpowiedzi udzielała Pani Matuszczak Skarbnik 

Gminy i Burmistrz Pan Teofil Marciniak.  

Radny Walkowiak – jeśli chodzi o wniosek Radnej Jankowiak o przeznaczenie większej 

dotacji na niepubliczne przedszkole w Chrząstowie, to żadna komisja nie wystąpiła oficjalnie 

z takim wnioskiem. Jeżeli w budżecie mamy 50 tys. zł na zadanie inwestycyjne, to też jest do 

szkoły. Jest też wniosek o otwarcie gimnazjum w Chrząstowie i wtedy koszty na ucznia 

zmaleją a w naszym gimnazjum nic nie zaoszczędzimy, a koszt utrzymania jednego ucznia 

będzie wyższy, gdyż będzie mniej uczniów a oddziały się nie zmniejszą. Uważam, że 75% 

dotacji jaką otrzymują przedszkola niepubliczne, jest może więcej niż u nas 100%, ponieważ 

nauczyciele są zatrudnieni na umowę o pracę – nie obowiązuje ich karta nauczyciela. 

Radny Kaczmarek – skąd wynika, że otrzymują 75%. 

Burmistrz – o tym mówi ustawa, że minimum dotacji jaką przedszkole niepubliczne musi 

otrzymać to 75% wydatków bieżących. 

Radny Kuderczak – dotacja do Centrum Kultury wynosi 354750 złotych, czy w tym są 

obchody Dni Książa. 

Pani Matuszczak – w kwocie tej są też środki na obchody Dni Książa. 

W wyniku dyskusji Komisja  Budżetu Prawa i Samorządu Rady Miejskiej w Książu Wlkp. po 

przeanalizowaniu projektu budżetu gminy na rok 2013  zaopiniowała projekt budżetu gminy 

na  2013 rok bez uwag jednogłośnie. 

Projekt budżetu gminy na 2013 r. wraz z opinią RIO i opinią komisji stanowi załącznik 

do protokołu.  

 

ad.3. Informację dotyczącą realizacji zadań z Funduszu Sołeckiego przedstawiła Pani Irena 

Witko Podinspektor UM. Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

Złożoną informację Komisja przyjęła bez uwag. 

 

ad.4. Komisja opracowała plan pracy na 2013 rok, który przedstawia się następująco: 

I kwartał  

1. Działalność klubów i organizacji sportowych działających na terenie gminy Książ Wlkp. 

wraz z rozliczeniem w zakresie spraw finansowych za 2012 rok. 

2. Omówienie organizacji ruchu i sposobu parkowania w ciągu drogi wojewódzkiej 436 Śrem 

– Klęka w miejscowości Książ Wlkp. 
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II kwartał  

1. Analiza wykonania budżetu gminy za 2012 rok.  

2. Stan bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego na terenie gminy Książ Wlkp.   

3. Stan zabezpieczenia ppoż. na terenie gminy Książ Wlkp. 

   

III kwartał 

1.Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 roku.  

2.Realizacja inwestycji i remontów na drogach gminnych i powiatowych. 

 

IV kwartał 

1. Realizacja zadań z Funduszu Sołeckiego. 

2. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2014 rok. 

3. Opracowanie planu pracy komisji na 2014 rok 

 

ad.5. Protokół nr 9/2012 z dnia 08 października 2012 roku został przyjęty bez uwag 

jednogłośnie. 

 

ad.6.Wolne głosy i informacje.    

Radny Jędrzejczak – jeśli chodzi o odśnieżanie dróg gminnych, to nie były odśnieżane drogi 

w Chwałkowie Kośc. w kierunku Państwa Zakrzewskich, Filipowiaków, Ratajczaka i w 

kierunku działek 11a do 11e, należy zwrócić uwagę aby w tym roku były też odśnieżane.  

Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodnicząca Komisji  podziękowała 

wszystkim za udział i zakończyła posiedzenie. 

 

 

Protokołowała :                                                                        Przewodnicząca Komisji 

 

  Irena Witko                                                                               Bogumiła Skiera 


