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O. 0012.2.14.2013                    

                                               

PROTOKÓŁ  NR 14/2013 

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

odbytego w dniu  13 grudnia 2013 roku w godz. 10,00 – 12.00 

 

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

protokołu. 

Nieobecny Radny Leszek Kaczmarek – nieusprawiedliwiony. 

Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli: 

 - Skarbnik Gminy Pani Barbara Matuszczak , 

-  Sekretarz  Gminy Pani Mirela Grześkowiak, 

-  Kierownik  Referatu Gospodarczego Pan Grzegorz Rabczewski, 

-  Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Paweł Walkowiak, 

-  Przedstawiciel Tygodnika Śremskiego  Pani Katarzyna Baksalary. 

 

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. Realizacja zadań z Funduszu Sołeckiego. 

3. Zaopiniowanie projektu budżetu na 2014 r. 

4. Opracowanie planu pracy komisji na 2014 rok.  

5.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

6.Wolne głosy i informacje. 
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Porządek posiedzenia i zaproszenie na posiedzenie komisji stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. 

ad 2. Realizacja zadań z Funduszu Sołeckiego  w 2013 r. informacje w tym zakresie 

przedstawił Pan Grzegorz Rabczewski – Kierownik Referatu Gospodarczego. 

Radny Zenon Kuderczak zadał pytanie dotyczące postawienia ogrodzenia we wsi 

Sebastianowo. 

Grzegorz Rabczewski jest to grunt gminny, pierwotnie były plany postawienia placu zabaw, 

zaś mieszkańcy zdecydowali się na ogrodzenia całej działki i postawienia na niej wigwanu, 

aby latem można było robić tam festyny i różne spotkania. Obecnie  jest wiele zadań jeszcze 

w realizacji np. wieś Konarzyce,  po dokonanym remoncie sali dokonują wyposażenia sali. 

Najłatwiej robi się inwestycje drogowe, zamówienie, umowa , gorzej jest gdzie wioska ma 

wiele pomysłów.  

Radny Paweł Walkowiak  w dniu 20 listopada 2013r. członkowie Rady Miejskiej  dokonali 

objazdu  terenu Gminy i stwierdziliśmy, że zostało dużo zrobione  w naszych świetlicach, na 

naszych drogach, boiskach. Fundusz sołecki, któremu byłem  przeciwny jest  dobrze 

wykorzystany z małymi wyjątkami. Inaczej te pieniądze wykorzystuje wieś,  gdzie jest 

świetlica, boisko a inaczej gdzie go nie ma. Są to pieniądze Gminne, więc należy wydać je 

zgodnie z założeniami. Gmina Śrem była kontrolowana przez NIK z zakresu funduszu 

sołeckiego - wypadli fatalnie. 

Radny Marek Mostowski - ile powinno być zrobionych naszych dróg gminnych  np. w 

Gogolewie, aby  zlikwidować budy dowożące dzieci  a zastąpić je busami. Bus zabiera około 

20 osób. 

Radny Paweł Walkowiak  drogi gminne w Gogolewie mamy zrobione, gorzej jest z drogą 

powiatową, o której Powiat zapomniał,  droga do Świączynia też została utwardzona w tym 

roku. 

Grzegorz Rabczewski problem stanu dróg gminnych nie pojawia się latem, gorzej jest zimą  

i po roztopach. 

Radny Paweł Walkowiak  - planem Burmistrza jak Państwo wiecie, jest naprawa w pierwszej 

kolejności tych dróg, którymi dojeżdżają dzieci do szkół, likwidacja  przyczep ciągnikowych 

ma być zastąpiona  busami. Być może będzie trzeba wytypować nowe miejsca zbiórek dzieci, 

gdyż niektórzy rodzice chcieli by aby je zabierano  z pod domu. 

Sekretarz Gminy Mirela Grześkowiak jak zaczyna się rok szkolny to zawsze mamy 

zgłoszenia  i uwagi na ten temat. Wieś Zaborowo jest też wsią rozłożoną  i tam dzieci 

zabierane są z przystanku, inne wioski a ściśle mówiąc rodzice wymuszają na nas, aby ich 
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dzieci zabierać z pod domów mam na myśli wieś Ługi. Tak być nie może  bo trasy autobusów 

są ustalane wg. planów lekcji szkół. Jak autobus się będzie zatrzymywał kilka razy, to dzieci 

nie zdążą na czas do szkół. 

Radny Marek Mostowski - autobus powinien zatrzymywać się w miejscach do tego 

wyznaczonych. 

Radna Agnieszka Weber-Hałaburda w Radoszkowie buda jedzie od Pana Grześkowiaka do 

torów, później zabiera dzieci koło świetlicy, koło Pana Wojtkowiaka i jedzie na tzw. Łysą 

Gorę, Jeśli pojedzie bus tą trasą to dobrze, ale jeśli będzie 1 przystanek w Radoszkowie, to 

rodzice  nie chcą  tej zmiany dowozu a wręcz są przeciwni. Gdyż czas  i droga dowozu 

dziecka na przystanek , będzie taka  sama  jak by je zawozili prosto do szkoły. 

Radny Błażej Jędrzejczak -  Chwałkowo jest również wioską dość  rozległą i dzieci zabierane 

są z dwóch przystanków, choć z tzw. Hubów Jaraczewskich i Panieńskich, czy z dworca mają 

daleko, wystarczy konsekwentnie podejść do sprawy. Obecnie jest omawiany  fundusz sołecki  

którego będę bronił, wiele zadań dzięki tym pieniążkom jest zrobione, wolą  zebrania 

wiejskiego jest fakt, na co one zostaną wydane, byle wydane były zgodnie z przepisami.  

Niektórzy nie wiedzą na co można a na co nie można wydatkować tych pieniędzy. Jeśli wieś 

zaplanuje nie zgodnie z przepisami to Burmistrz oddala taki wniosek. 

Radny Paweł Walkowiak – zgadzam się z tym , jeżeli zebranie wiejskie  zaplanuje  zadanie 

zgodne z przepisami  funduszu sołeckiego, to te zadanie zostanie zrealizowane.  Niektóre 

sołectwa, czy mieszkańcy nie wiedzą na co można wydawać pieniądze, musi być ludzkie 

i rozsądne podejście do sprawy. Wiemy dobrze , że w Gminie  Śrem można było wydawać 

środki z funduszu sołeckiego na co sołectwa chciały, mieliśmy to wypominane, wyniki 

kontroli NIK zupełnie co innego wykazały, fundusz sołecki to pieniądze budżetu Gminy, 

trzeba je wydawać zgodnie z  wolą zebrania  jak również zgodnie przepisami. 

Radna Bogumiła Skiera założeniem funduszu sołeckiego jest również integracja środowiska 

wiejskiego. 

Radny Paweł Walkowiak - dobrze ale nie możemy się bawić za 200 tysięcy złotych. 

Radny Kazimierz Zegar nad przedłożonym projektem budżetu trzeba się zastanowić. 

Wyodrębniony fundusz sołecki to środki publiczne i musimy je liczyć trzy razy.  

W większości wiosek wiedzą  na co wydatkować te środki i wydają je na zadania, które są im 

najbardziej potrzebne do funkcjonowania. Wieś  Konarskie to wieś bardzo mała i rozrzutnie 

podchodzą do tego funduszu. Planują  założenie 16 lamp,  lub  zakupili kosiarkę,  a w ogóle 

nie myślą o drogach czy wykoszeniu poboczy.  Nie w tym kierunku idziemy. 
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Radny Marek Mostowski -  Rada Miejska podejmuje uchwałę w sprawie utworzenia funduszu 

sołeckiego. Ale musi on być z głową rozdysponowany, racje ma Pan Zegar, Pan Jędrzejczak  

i Pan Walkowiak.  Środki z funduszu sołeckiego powinny być wydawane zgodnie z wolą 

mieszkańców sołectwa ale też zgodnie z przepisami, nie stać nas na rozrzutność. 

Radny Błażej Jędrzejczak nie zawsze  mieszkańcy wiedzą na co można wydać te pieniądze, ja 

w pierwszym roku miałem problemy. Teraz sytuację opanowałem, założeniem funduszu 

sołeckiego jest, aby służył on  wszystkim mieszkańcom.  A co  wtedy gdy  ludzie nie chcą 

drogi czy chodnika.  U mnie nie zrobiłem żadnej drogi, a mam wiele dróg gminnych wokół 

Chwałkowa, chcieli na wyposażenie sali i musiałem się zgodzić. Trzeba zawsze obrać  do 

realizacji zadanie najbardziej potrzebne  mieszkańcom. 

Radna Bogumiła Skiera przepisy z zakresu funduszu sołeckiego ustalają,  na co je można 

wydać, u nas zawsze brakuje pieniędzy, inwestycje mamy podzielone na etapy, jak wieś nie 

ma sali, czy inne wspólnego pomieszczenia, to nie wiedzą na co wydać te pieniądze. 

Radna Agnieszka Weber -Hałaburda - czy nie dobrze by było,  aby przeprowadzić szkolenie 

dla sołtysów i rad sołeckich z tego zakresu. W większości wiosek sołtys jest inicjatorem wielu 

zadań, sytuację tym nie uzdrowimy ale może unikniemy wiele błędów. 

Radny Błażej Jędrzejczak  ja mam przepisy, dokumenty dotyczące funduszu sołeckiego, 

tłumaczę bardzo często ale i tak jest brak zrozumienia , mieszkańcy są nieświadomi. Moje 

zdanie jest takie, że w 90 % fundusz sołecki w naszej Gminie jest bardzo dobrze 

wykorzystany. 

Informacja z wykonania funduszu sołeckiego stanowi załącznik do protokółu 

ad 3. Zaopiniowanie projektu budżetu na 2014 r. 

Ponieważ projekt budżetu gminy na 2014 rok omawiany był już na wspólnym posiedzeniu 

komisji dlatego przystąpiono do dyskusji. 

Na pytania dotyczące projektu budżetu odpowiedzi udzielała Pani Matuszczak Skarbnik 

Gminy. Otrzymaliśmy  11 grudnia br. opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie 

budżetu gminy na 2014 r.  oraz opinie pozytywną  dotyczącą  WPF na 2014 r.   

Uwaga dotycząca projektu budżetu  dotyczyła dochodów   otrzymywanych z  gospodarką 

odpadami komunalnymi.  RIO  żąda   dokładnego rozliczenia tych  środków z tytułu 

gospodarowaniem odpadami komunalnymi. 

Radny Kazimierz Zegar czy w budżecie nie ma zaplanowanych środków na założenie 

dodatkowych punktów świetlnych. 
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Pani Skarbnik Barbara Matuszczak  są zaplanowane ale zgodnie z planami  funduszu 

sołeckiego dla poszczególnych wiosek. 

Radny Marek Mostowski - plus naszego budżetu to  fakt, że nasze zadłużenie spada i  

w następnych latach można będzie się ubiegać o fundusze z UE. Minusem tego budżetu jest 

to, że nie ma żadnej kwoty zaplanowanej na stypendia dla laureatów z naszej gminy 

z różnych dziedzin. Budżet ten jest budżetem bezpiecznym na 2014 r. gdyż zaplanowano 

środki na funkcjonowanie wszystkich jednostek organizacyjnych jak i Urzędu Miejskiego. 

Radna Bogumiła Skiera mam wnuka sportowca i dokładnie wiem ile kosztuje ubiór , ale 

bardzo dużym przeżyciem dla niego  i myślę, że  dla wszystkich innych osób,  był udział 

w Sesji  Rady na  której mieli wręczone wyróżnienia. 

Skarbnik Barbara Matuszczak zadłużenie spada, ale po to aby w następnych latach przystąpić 

do budowy kanalizacji. Nasz budżet jest mały, nie mamy żadnych dochodów majątkowych 

i musi być zgodny z WPF. 

Radny Marek Mostowski - dyrektywy UE wymagać będą na samorządach poprawę stanu 

ochrony środowiska poprzez budowę kanalizacji lub  budowę przydomowych oczyszczalni 

ścieków. 

Radny Błażej Jędrzejczak bez środków z UE nie będziemy mieć kanalizacji. 

Radny Paweł Walkowiak trzeba być ostrożnym, wchodzimy w nową perspektywę finansową 

UE  na lata 2014-2020, jeśli uda się pozyskać pieniądze to na pewno będziemy się ubiegać ,te 

samorządy z niskim zadłużeniem będą miały większe szanse , a są takie które mają zadłużenie 

60 %. 

Skarbnik Gminy Barbara Matuszczak dziś nie wiemy na co będą rozdanie, jak będzie trzeba 

rozliczać te pieniądze, czy będą to pożyczki czy dotacje, jak będzie wyglądał zwrot podatku 

VAT koszty kwalifikowane i niekwalifikowane. 

Radny Paweł Walkowiak  musimy myśleć perpektywicznie, może uda się wejść w Strefę 

Wałbrzyską , trzeba popierać bio-gazownie  czy budowę wiatraków, będą inwestorzy będą 

pieniądze, podatki, ludzie będą mieli pracę 

Radny Błażej Jędrzejczak - czy któraś z komisji wniosła uwagi do projektu budżetu gminy na 

rok 2014 r. 

Skarbnik Barbara Matuszczak żadna z komisji nie wniosła uwag.  

Komisja  projekt budżetu na 2014 roku przyjęła jednogłośnie. 

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu gminy na 2014 r. oraz 

opinia komisji,  stanowi załącznik do protokołu.  
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Ad 4. Opracowanie planu pracy komisji na 2014 rok.  

I kwartał 2014 r.  

1. Przedstawienie rozliczenia finansowego  z dotacji przydzielonej z Budżetu Gminy 

Książ Wlkp. w 2013 roku   klubom  i organizacjom sportowym. 

2. Przedstawienie rozliczenia finansowego z dotacji przydzielonej z Budżetu Gminy Książ 

Wlkp. w roku 2013  Ochotniczym Strażom Pożarnym. 

II kwartał 2014 .  

1. Analiza wykonania budżetu za rok 2013. 

2. Informacja z zakresu porządku i bezpieczeństwa Gminy Książ Wlkp. 

III kwartał 2014 r. 

1. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2014 r. 

2. Realizacja inwestycji i remontów dróg powiatowych , gminnych na terenie Gminy  

Książ Wlkp.  

3. Realizacja  wprowadzenie nowego systemu gospodarowaniem  odpadami 

komunalnymi. 

IV kwartał 2014r. 

1. Realizacja zadań z Funduszu Sołeckiego. 

2. Zaopiniowanie projektu budżetu na 2015 r. 

3. Opracowanie planu pracy komisji na 2015 rok.  

 

ad 5.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

Protokół nr 13/2013 z dnia 27 września  2013 roku został przyjęty bez uwag-  jednogłośnie. 

 

ad.6.  Wolne głosy i informacje.   

 

Radna Elżbieta Stępa -  od nowego roku nie będzie dowodów wpłat za odbiór odpadów 

komunalnych  a będą książeczki , uważam że bardzo dobry pomysł. 

Radna Bogumiła Skiera - w imieniu dzieci z Kołacina dziękuję za  nową  budkę autobusową. 
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Radna Elżbieta Stępa -   kilka osób z Kiełczynka chciałoby założyć gaz,  teraz mają 

problemy, gdyż  Gen Gaz twierdzi , że będą mieli niskie ciśnienie , czy nadal jest aktualne 

aby zrobić listy takich potrzebujących. 

Skarbnik Gminy Barbara Matuszczak listy te zostaną przesłane do Gen-Gazu. 

Radny Błażej Jędrzejczak – gdy była robiona gazyfikacja to wiele osób nie  było 

zainteresowanych gazem, położyli rury o małej średnicy, a teraz jak odbiorców przybywa jest 

problem z ciśnieniem. 

Radny Paweł Walkowiak  w mieście Książ Wlkp.   przybywa odbiorców gazu i  na pewno nie 

ma problemu z podłączeniem. 

 

Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodnicząca Komisji  podziękowała 

wszystkim za udział i zakończyła posiedzenie. 

 

 

Protokołowała                                                                     Przewodnicząca Komisji 

Zdzisława Wilak             Bogumiła Skiera  

 

 

 


