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O.0012.2.16.2014 

 

PROTOKÓŁ NR 16/2014  

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

odbytego w dniu 16 kwietnia 2014 roku w godzinach od 10:00 do 11:15 w sali nr 7 

Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. 

 

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

protokołu. 

Nieobecny 1 radny, tj: 

1. Leszek Kaczmarek- usprawiedliwiony 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

 Burmistrz Książa Wlkp.- Teofil Marciniak  

 

 Skarbnik Gminy Książ Wlkp. - Barbara Matuszczak  

 

Ad 1. Przewodnicząca komisji Pani Bogumiła Skiera otwierając posiedzenie komisji 

powitała członków oraz zaproszonych gości. Stwierdziła, że na sali obecnych jest 7 radnych 

zatem komisja jest władna do podejmowania prawomocnych decyzji. Następnie 

przewodnicząca przedstawiła porządek obrad, który wygląda następująco: 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Analiza wykonania budżetu za 2013 r. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

4. Wolne głosy i informacje. 

 

Porządek posiedzenia oraz zaproszenie na posiedzenie stanowią załącznik do niniejszego 

protokołu. 
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Ad 2. Analiza wykonania budżetu za 2013 r. 

Radny Marek Mostowski - poprosił Skarbnik Gminy Barbarę Matuszczak o krótką 

informację dotyczącą  sprawozdania z wykonania budżetu.  

Skarbnik Gminy Barbara Matuszczak- poinformowała o zaległościach podatkowych oraz 

podejmowanych działaniach zmierzających do ich likwidacji. Wątpliwość budzi wzrost 

należności od zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego, które na dzień 

01.01.2013 r. wynosiły 408 159, 88 zł, a wzrosły do dnia 31.12.2013 r. do kwoty 476 245,80 

zł. Nastąpił także wzrost należności podatku od nieruchomości. Podatek rolny kształtuje się 

na podobnym poziomie co w roku ubiegłym, tak samo w przypadku podatku od środków 

transportu. 

Komisja w obecności 7 radnych jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu za 

2013 rok. 

Ad 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. Protokół nr 15/2014 

z posiedzenia Komisji Budżetu, Prawa i Sprawiedliwości w Książu Wlkp. z dnia  

05 marca 2014 r. został jednogłośnie przyjęty bez uwag. 

Ad 4. Wolne głosy i informacje 

Radny Marek Mostowski-  proszę o informację na temat planowanych miejsc nauki 

uczniów klas pierwszych.  

Burmistrz Teofil Marciniak- rodzice uczniów mieli możliwość wyboru miejsca nauki. 

Pierwszy oddział  planowany był w przedszkolu w Książu Wlkp., drugi w miejscowości 

Konarzyce,  gdzie warunki dla dzieci byłyby komfortowe. Na przeprowadzonym zebraniu 

rodzice zadeklarowali chęć otwarcia oddziału w Konarzycach, jednak fakt ten nie został 

potwierdzony przez nich w formie podpisu. 

Radny Marek Mostowski-  proszę o informację, czy jest możliwość wyegzekwowania 

obowiązku szkolnego przez instytucję jaką jest Urząd? 

Burmistrz Teofil Marciniak- sprawdzę, czy są takie możliwości. 

Radny Marek Mostowski- mam informację, że Mażoretki  będąc na konkursie  

w miejscowości Wschowa zostały zakwalifikowane do konkursu Mistrzostwa Polski, który 

odbędzie się w  miejscowości Kędzierzyn- Koźle, ale z braku środków finansowych nie 

pojadą. Czy informacja jest prawdziwa? 
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Skarbnik Barbara Matuszczak- nic mi na ten temat nie wiadomo. 

Burmistrz Teofil Marciniak- na potrzeby zespołu w budżecie została zabezpieczona kwota 

30 000,00   zł,  kwota ta została zwiększona w stosunku do roku ubiegłego o 10 000,00 zł.  

W tej sprawie nie miałem żadnych sygnałów, sprawa zostanie wyjaśniona.  

Radny Marek Mostowski- czy prawdą jest to, że mają być tylko dwa oddziały klas 

czwartych liczące po około 35 uczniów? 

Burmistrz-  informacja nie jest prawdziwa i nie do zaakceptowania. 

Radny Marek Mostowski- czy szatnia i amfiteatr będą malowane przed majowymi 

imprezami? 

Burmistrz Teofil Marciniak- tak, prace będą wykonane łącznie z malowaniem ławek. 

Radny Marek Mostowski- proszę  o informację co z piaskowaniem murawy?, jest nierówna. 

Burmistrz Teofil Marciniak- do 26 maja piaskowanie ma być wykonane, w tym celu ma być  

dostarczone  25 t piasku a także mają być podjęte  prace, które będą  polegały na wykonaniu 

odwiertów w glebie w celu poprawy jej struktury. 

Radna Elżbieta Stępa- zgłaszam wniosek o zamontowanie przy głównej ulicy do 

miejscowości Kiełczyn tablicy numerycznej, (od numeru 16 do numeru 20). 

Radny Zenon Kuderczak- proszę o informacje jak postępują prace związane z 

gratowiskiem? 

Burmistrz Teofil Marciniak- obecnie teren gratowiska, (górna jego część)  jest odwadniana.  

Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodnicząca Komisji podziękowała 

wszystkim za udział i zakończyła posiedzenie o godzinie 11:15. 

 

Protokołowała                                                                         Przewodnicząca Komisji  

Danuta Biniasz- Celka                                                             Bogumiła Skiera 


