O. 0012.2.15.2014
PROTOKÓŁ NR 15/2014
z posiedzenia Komisji Budżetu, Prawa i Samorządu Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
odbytego w dniu 05 marca 2014 roku w godz. 10,00 -12.50.
W Komisji uczestniczyło 7 radnych - lista obecności, stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
1. Leszek Kaczmarek – nieobecny.
Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli:
- Burmistrz Pan Teofil Marciniak
- Skarbnik Gminy Pani Barbara Matuszczak
- Pan Jan Rodziak - Prezes Klubu Sportowego „Pogoń”.
- Pan Wojciech Świdurski - Prezes Gminnego Szkolnego Związku Sportowego.
- Pan Marek Józiak - Skarbnik Stowarzyszenia Amatorskie Zespoły Sportowe Klasa „W”,
- Pan Marcin Weiss - Komendant Gminny OSP w Książu Wlkp.,
- Pan Marian Suchecki - Prezes Zarządu Miejsko- Gminnego OSP w Książu Wlkp.
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. Przedstawienie rozliczenia finansowego z dotacji przydzielonej z Budżetu Gminy
Książ Wlkp. w 2013 roku klubom i organizacjom sportowym.
3. Przedstawienie rozliczenia finansowego z dotacji przydzielonej z Budżetu Gminy
Książ Wlkp. w roku 2013 Ochotniczym Strażom Pożarnym.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
5. Wolne głosy i informacje.
Porządek posiedzenia i zaproszenie na posiedzenie komisji stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
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ad.2.

Działalność Klubu Sportowego „Pogoń” w Książu Wlkp. oraz rozliczenie

finansowe za 2013 rok przedstawił Pan Jan Rodziak.
Na wstępie podziękował

Burmistrzowi i Radnym za dofinansowanie klubu. Środki

wydatkowane zostały na opłaty i licencje do PZPN, transport na zawody, zakup paliwa na
dojazd zawodników na mecze, badania lekarskie i zabezpieczenie medyczne, ubezpieczenia
zawodników, opłaty sędziowskie, wyżywienie zawodników, zakup sprzętu sportowego
wynajem obiektów sportowych. Ogółem otrzymaliśmy 40 tysięcy złotych dotacji co stanowi
83,76 % wydatków, zaś koszty własne wynosiły 7 755,95 co stanowi 16,24 % wydatków.
Radny Marek Mostowski zaświadczenia lekarskie to wymysł od górny PZPN, zaświadczenie
takie może wydać tylko lekarz medycyny sportowej i tego nie przeskoczymy.
Radny Zegar Kazimierz płacone są przez was składki do WZPN , czy ze strony związku
macie jakąkolwiek pomoc.
Jan Rodziak

oprócz tego, że płacimy składki

to jeszcze mamy z nimi kłopoty, np.

pojechaliśmy na mecz, który został odwołany, my ponieśliśmy koszty dojazdu, nikt nas nie
poinformował o tym fakcie.
Radny Marek Mostowski ja współpracuję z WZPN od 35 lat i nigdy żadnej pomocy od nich
nie było.
Burmistrz Teofil Marciniak chcę w tym miejscu dodać , że oprócz dotacji, którą otrzymuje
corocznie Pogoń na swoją działalność sportową, Gmina Książ Wlkp. ponosi również nie
małe koszty związane z utrzymaniem naszego boiska. W 2013 roku koszty te wynosiły 128
tysięcy złotych, obejmowały one

nawożenie i zasilanie nawozem, podlewanie, prace

konserwatorskie itd. Mamy fajne obiekty i musimy o nie dbać utrzymywać je w należytym
stanie.
Jan Rodziak my również wykonujemy różne prace na boisku – żyjemy tym i doceniamy to.
Radny Błażej Jędrzejczak jak przedstawia się poziom klubu.
Jan Rodziak poziom klubu jest niezły , ale bywało lepiej, coraz mniej dzieci czy młodzieży
bardzo szybko rezygnują ze sportu. Boją się obowiązków i odpowiedzialności.
Burmistrz Teofil Marciniak myślę, że stan piłki nożnej w naszym kraju ma na to wpływ.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
Złożoną informację komisja przyjęła bez uwag.
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Działalność Gminnego Szkolnego Związku Sportowego w Książu Wlkp. oraz rozliczenie
finansowe za 2013 rok przedstawił Pan Wojciech Świdurski.
W roku 2013 SKS w Książu Wlkp. otrzymał dotację z Gminy Książ Wlkp. w wysokości
9.500 złotych, którą wykorzystano i rozliczono w terminie. Ogólnie wydatkowano 21 tysięcy
złotych z czego 9,500 zł to dotacja , 9000 zł. opłaty uczestników obozu oraz 2.500 zł. wkład
osobowy . Środki te wydatkowano na :
- 5000 zł. na transport dzieci na zawody,
- 1500 zł. zakup nagród,
- 12.000 zł. koszt obozu sportowego w Niechorzu dla sportowców,
- 1500 zł. obsługa sędziowska,
- 1000 zł. obsługa medyczna zawodów.
Przedstawiając rozliczenie procentowo to wynosi ono
45,24 %

to środki pochodzące z dotacji,

42,86 %

koszty własne,

11,90 %

praca wolontariuszy.

Otrzymaliśmy również wsparcie finansowe z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych za które bardzo dziękujemy.
Wojciech Świdurski przedstawił pokrótce osiągnięcia dzieci i młodzieży w 2013 roku.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
Złożoną informację komisja przyjęła bez uwag.

Działalność Stowarzyszenia Amatorskie Zespoły Sportowe Klasa „W” Książ Wlkp.
oraz rozliczenie finansowe za 2013 rok przedstawił Pan Marek Józiak – Skarbnik
Stowarzyszenia.
W roku 2013 Liga W otrzymała dotację z Gminy Książ Wlkp. w wysokości 5.700 zł.
Ogółem wydatkowano 6.500 złotych ( 800 zł środki własne) z czego 2990 zł to opłaty
sędziowskie, 3230 zł. zakup sprzętu sportowego i nagród oraz wynajem sali 280 zł.
Koszty te procentowo wynoszą 87 ,69 % wydatków pokryto z dotacji, zaś 12,31 % ze
środków własnych. Oprócz działalności sportowych również dbamy o boiska wiejskie na
których odbywają się mecze, oprócz zakupu nawozów. Mamy kilka wiejskich klubów
sportowych, jest konkurencja. W roku ubiegłym roku zorganizowaliśmy turniej piłki nożnej
w Jaraczewie. Najwięcej środków finansowych pochłaniają sędziowie.
Radny Marek Mostowski jakie jest zaangażowanie piłką nożną na wsiach.
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Pan Marek Józiak jest różnie , zespoły mamy przeciętnie 15 osobowe jest dobrze, ale bywa
i tak, że 11 piłkarzy na mecz nie można zebrać.
Radny Kazimierz Zegar w tym momencie chcę dodać, że Liga W działa na dwóch boiskach
sportowych w Kołacinie i Włościejewkach, grunty te zostały pozyskane przez Gminę od ANR
w Poznaniu. Boiska w trakcie przeprowadzonej kontroli przez ANR wypadły bardzo dobrze.
Mobilizacja i zaangażowanie sportowców na wioskach jest bardzo duże i widoczne.. Liga W
działa w naszej gminie od 2000 roku, duże uznania dla członków Ligii W , którym chce się
pracować z młodzieżą.
Radna Bogumiła Skiera ja w dalszym ciągu będą zabiegać o zakup piłko chwytu na boisku
w Kołacinie od strony drogi, gdyż obecnie istnieje zagrożenie wypadnięcia piłki i piłkarzy
na drogę.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
Złożoną informację komisja przyjęła bez uwag.
ad.3. Rozliczenie finansowe z dotacji przydzielonej z Budżetu Gminy Książ Wlkp.
w roku 2013 Ochotniczym Strażom Pożarnym przedstawił Pan Marian Suchecki –
Prezes Zarządu OSP w Książu Wlkp.
W roku 2013 otrzymaliśmy dotację z Gminy Książ Wlkp. w wysokości 85 tysięcy złotych
oraz dotację WZOSP Poznań 3.600 złotych. Dotacje tę wykorzystaliśmy w 100 % została
rozliczona w terminie.
Radny Kazimierz Zegar interesuje mnie wydatek dotyczący konserwacji samochodów.
Pan Marian Suchecki udzielił odpowiedzi – 14 tysięcy złotych zostało wydatkowane na
uregulowanie umów o dzieło z kierowcami- konserwatorami. Samochody pożarnicze muszą
być w gotowości bojowej, w każdej jednostce jest wyznaczony kierowca-konserwator, który
jest odpowiedzialny za stan samochodu i jego gotowość do wyjazdu. Za prace te mają
wynagrodzenie miesięczne 90 złotych za mały samochód, 120 złotych duży wóz strażacki.
Osoby te przy każdej proszą nas o podniesienie tego wynagrodzenia.
Radny Marek Mostowski ile mamy obecnie samochodów pożarniczych.
Pan Marcin Weiss

- OSP w Książu Wlkp. ma trzy samochody, OSP Chwałkowo – trzy

samochody, zaś po jednym ma OSP w Kołacinie, Mchach, Włościejewicach i Chrząstowie.
Z otrzymanej dotacji poszczególne jednostki otrzymały środki finansowe na realizację zadań
i tak ;
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OSP Książ – ponad 30 tysięcy złotych, OSP Kołacin 4726 zł, OSP Chrząstowo 4236 zł, OSP
Mchy 10.500 zł., OSP Chwałkowo 17.800 zł., OSP Włościejewice 4.321 zł.
W roku 2013 jest widoczny wzrost wyjazdów jednostek OSP o 200 %, gdzie w 2012 roku
było 27 wyjazdów zaś w 2013 r. 60 wyjazdów.
Radny Marek Mostowski na jakiej zasadzie działa system alarmowania.
Pan Marian Suchecki dyspozytor włącza syreny i urządzenie to wysyła

120 sms do

strażaków, w tym 30 strażaków mający specjalne uprawnienia i już przed włączeniem syreny
mają sygnał o alarmowaniu. Jeśli się coś dzieje, chodzi o czas, do zdarzenia jedzie ta
jednostka, która jest najbliższa zdarzeniu.
Marcin Weiss wyjazdy na naszym terenie są refundowane przez Gminę Książ, wyjazdy poza
gminę refundowane są przez daną Gminę. Jechać musimy gdyż jesteśmy w Krajowym
Systemie Alarmowania. Wyjazdów poza gminę jest bardzo mało.
Barbara Matuszczak – Burmistrz powinien wiedzieć o wyjazdach strażaków jak i szkoleniach
zwłaszcza w przypadku, jeśli Gmina za te szkolenia ma zapłacić.
Radny Marek Mostowski jak wyglądają szkolenia z zakresu pierwszej pomocy medycznej.
Pan Marcin Weiss

szkolenie podstawowe z pierwszej pomocy medycznej muszą posiadać

wytypowani strażacy. Szkolenie jest 40 godzinne, płatne 500 do 550 zł od osoby , kończy się
egzaminem państwowym. Szkolenie takie po dwóch latach się przedłuża, wtedy koszt jest już
niższy i wynosi 280 zł.
Radny Błażej Jędrzejczak jak wygląda stan samochodów OSP na naszym terenie. Jaki procent
strażaków jest zobowiązanych do szkoleń.
Pan Marcin Weiss mamy 10 samochodów strażackich część z nich należy do Gminy, zaś dwa
ostatnie samochody zostały zakupione na Stowarzyszenie, chociaż ich zakup również był
dofinansowany z Gminy Książ Wlkp. Co do szkoleń podstawowe szkolenie powinni mieć
wszyscy strażacy, tak aby zabezpieczyć gotowość bojową jednostki, corocznie są takie
szkolenie przeprowadzane przez około 30 % ogółu strażaków. Cześć strażaków w ogóle nie
wyjeżdża w teren i tych nie ma sensu szkolić. My weryfikujemy listy wyjazdów strażaków na
pożary i te osoby muszą mieć badania lekarskie jak i muszą być przeszkolone.
Radny Błażej Jędrzejczak

mam

pytanie dotyczące środków finansowych wypłacanych

kierowcom-konserwatorom samochodów strażackich. Kto typuje takiego kierowcękonserwatora, kto wypłaca te pieniądze i kto kontroluje wykonanie tych prac.
Pan Marcin Weiss

kierowcę-konserwatora wybiera Prezes OSP danej jednostki,

wynagrodzenie jest płatne z dotacji gminnej, wykonanie prac kontroluje Prezes i Komendant
Gminny OSP. Taka osoba musi być w każdej jednostce, samochód musi być gotowy do
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wyjazdu. Umowa taka z kierowcami-konserwatorami jest sporządzona w trzech
egzemplarzach czyli do OSP jednostki, do naszych akt i dla kierowcy.
Radny Błażej Jędrzejczak nie robicie tego co powinniście robić, nie kontrolujecie wykonania
tych prac, macie bałagan w papierach. Zarząd Gminny OSP nie panuje nad tymi kwestiami.
Pan Marcin Weiss my wiemy kto to robi, samochody są w gotowości, sytuacje są czasami
niejasne , ale my nie możemy wnikać w to, co się dzieje w danej jednostce. Dla nas należy
zabezpieczenie gotowości bojowej samochodów strażackich oraz środków finansowych dla
kierowców- konserwatorów odpowiedzialnych za te samochody.
Teofil Marciniak w przypadku wskazanym przez radnego Błażeja Jędrzejczaka , główny błąd
popełniła osoba, która pisemnie nie zerwała umowy na wykonanie prac konserwatorskich
samochodu.
Radna Bogumiła Skiera środki finansowe dana jednostka OSP dostaje w gotówce czy też
w innej formie.
Pan Marian Suchecki –jednostki OSP mają finansowane z dotacji różne zadania i potrzeby
związane z działalnością jednostki, nie otrzymują pieniędzy w gotówce.
Barbara Matuszczak Skarbnik Gminy czy prowadzone są karty paliwowe – tak są
prowadzone przez kierowców-konserwatorów odpowiedział Pan Marcin Weiss.
Radny Kazimierz Zegar dotacja z Gminy na działalność OSP to środki publiczne, należy je
wydatkowanie racjonalnie oraz się z nich rozliczyć.
Pan Marian Suchecki my o wszystkim nie wiemy należy nam zgłaszać wasze wątpliwości na
bieżąco, wtedy unikniemy problemów.
Teofil Marciniak – Burmistrz

na rok 2013 OSP dostanie dotację w wysokości 75 tys. zł.

w dniu dzisiejszym zgłaszacie mi wniosek o podwyżkę do kierowców-konserwatorów.
Z czego ja mam dać w środku roku, z jakich środków mam zabrać. W tym roku musicie sobie
poradzić w ramach otrzymanej dotacji, ja nie mam i nie dam żadnych dodatkowych środków.
Następnie kwestie szkoleń, które nie są w ogóle uzgadniane ze mną , dostaje informacje, że
40 strażaków brało udział w szkoleniu i mam za to zapłacić.
Pan Marcin Weiss my w ramach posiadanych środków organizujemy i płacimy za szkolenia,
nieporozumienie zaszło ze strony Komendy Powiatowej Straży Pożarnej, która była
organizatorem szkolenia i zwerbowała sobie strażaków z naszej Gminy. Działo się to
wszystko poza nami.
Pan Marian Suchecki my ustaliliśmy, że nie będziemy płacić za szkolenia zorganizowane
przez Komendę Powiatową , ale OSP Włościejewice dostali informację, że za te szkolenie
będą mieć zapłacone, więc wzięli w nich udział Pan Niwiński ich poinstruował.
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Pan Marcin Weiss w roku 2013 zakupiliśmy sprzęt do ratownictwa medycznego w kwocie
40 tysięcy złotych. Obecnie w ramach programu rozwoju OSP na lata 2014-2020 istnieje
możliwość zakupu nowych samochodów strażackich już za 35 tysięcy złotych. Tę ofertę
należałoby przemyśleć przy planowaniu budżetu na lata następne, jest to okazja wymiany
zupełnie starych samochodów na nowe.
Druga sprawa dotyczy ubezpieczeń pojazdu – za samochody strażackie zarejestrowane przez
Stowarzyszenie płacimy około 700 – 800 zł., zaś Gmina za pozostałe samochody płaci dużo
więcej. Proponuję ubezpieczenie tych samochodów u innego ubezpieczyciela, wtedy
zaoszczędzimy nie małe pieniądze.
Barbara Matuszczak Skarbnik Gminy

samochody te są ubezpieczone razem z całym

majątkiem Gminy, mamy ubezpieczenie kompleksowe, za samochody płacimy więcej zaś za
pozostały majątek płacimy mniej.
ad.4 Protokół nr 14/2014 z dnia 13 grudnia 2013 roku został przyjęty bez uwag jednogłośnie.
ad.5.Wolne głosy i informacje.
Radny Zenon Kuderczak czy w parku miejskim powstanie siłownia, dużo osób biega w nim
i pytają się.
Teofil Marciniak Burmistrz złożyliśmy wnioski do Stowarzyszenia LZW na pobudowanie
dwóch takich punktów w Książu oraz o dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej
w Gogolewie. Dostaniemy tylko środki na budowę siłowni w parku, myślę że do lata
powstanie.
Radny Marek Mostowski w lasu obok parku jest straszny bałagan, dużo butelek i śmieci,
wiem że las należy do Nadleśnictwa Jarocin.
Teofil Marciniak Burmistrz tak widziałem zostanie ten teren posprzątany przez naszych
pracowników.
Radny Kazimierz Zegar czy są planowane w tym roku obchody 25 lecia samorządu.
Teofil Marciniak –Burmistrz specjalnych obchodów nie przewidujemy, jedynie je połączymy
z obchodami Dni Miasta.
Radny Kazimierz Zegar – Komisja Rolnictwa otrzymała pismo WIOŚ Delegatura w Lesznie
dotyczące gospodarki ściekami w naszej gminie. Pismo tej treści otrzymał również burmistrz
– czy w tej sprawie jest coś robione.
Teofil Marciniak- Burmistrz otrzymałem również te pismo, głównie chodzi o uregulowanie
gospodarki ściekowej w naszej gminie, w stosunku do zużycia wody zbyt mała ilość ścieków
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trafia na oczyszczalnię w Kiełczynku. Pismo to jest następstwem pisma, które do nas dotarło
z Ministerstwa Ochrony Środowiska . W celu poprawy gospodarki ściekowej w naszej gminie
corocznie udzielamy dotacji osobom fizycznym na budowę przydomowych oczyszczalni
ścieków, zwłaszcza na posesjach odległych, będziemy kontynuować dalszą budowę
kanalizacji

sanitarnej w gminie. Jesteśmy obecnie w nowym okresie rozdania środków

unijnych zobaczymy na

jakie zadania będziemy mogli się ubiegać. Jednym pierwszych

etapów kanalizacji Gminy będzie kanalizacja terenów Radoszkowa II i Kiełczyna oraz
częściowo Brzóstowni, chodzi głównie o wyposażenia przyszłej Strefy Ekonomicznej
w kolektor sanitarny .
Poprzedni Dyrektor nie pilnował

niektórych spraw, a głownie chodzi o pobór prób na

oczyszczalni ścieków. WIOŚ Delegatura w Lesznie nałożyła na Gminę Książ Wlkp. karę
dwukrotnie, gdyż badania ścieków były robione w laboratorium nie autoryzowanym , a jest to
niezgodne z prawem. Obecnie karę mamy odroczoną, w związku z tym jesteśmy zmuszeni
robić 12 prób w ciągu roku, jeśli 10 prób wyjdzie dobrze, wtedy będziemy robić próby 1 raz
na kwartał . Z tytułu oszczędności nie możemy łamać przepisów. Jak będą wolne środki
finansowe to może część kary uregulujemy, ale to też nie jest wyjście, musimy działać
musimy podjąć konkretne działania w kierunku poprawy gospodarki ściekowej w naszej
gminie.
Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodnicząca Komisji

podziękowała

wszystkim za udział i zakończyła posiedzenie.

Protokołowała
Zdzisława Wilak

Przewodnicząca Komisji
Bogumiła Skiera
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