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O.0012.3.23.2014  

PROTOKÓŁ NR 23/ 2014 

z wspólnego posiedzenia Komisji Społeczno- Gospodarczej odbytego w dniu 18 kwietnia 

w godzinach od 9:00 do 10:15 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. 

W  komisji uczestniczyło 6 radnych- lista obecności stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu. 

Nieobecnych 2 radnych, tj: 

1. Sławomir Przybylski- usprawiedliwiony. 

2. Kaczmarek Leszek- usprawiedliwiony. 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

Burmistrz Książa Wlkp. Pan Teofil Marciniak 

Skarbnik Gminy Pani Barbara Matuszczak 

Ad 1. Przewodniczący Komisji Społeczno- Gospodarczej Pan Maciej Lewandowski 

otwierając posiedzenie powitał członków komisji i zaproszonych gości. Stwierdził, że na sali 

jest obecnych 6 radnych, zatem komisja jest władna do podejmowania prawomocnych 

decyzji. Następnie przedstawił porządek posiedzenia, który wygląda następująco: 

Porządek posiedzenia 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Analiza wykonania budżetu za 2013 rok. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

4. Wolne głosy i informacje. 

 

Porządek posiedzenia i zaproszenie na posiedzenie komisji stanowią załącznik nr 1 do 

niniejszego protokołu. 

 

Ad 2. Analiza wykonania budżetu za 2013 rok. 

Przewodniczący Komisji Pan Maciej Lewandowski otworzył dyskusję nad analizą z 

wykonania budżetu. Poprosił o pytania, bądź uwagi. 
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Radny Maciej Lewandowski- proszę o informację, czy jednostki budżetowe mogą same -

między działami przenosić środki finansowe? 

Skarbnik Gminy Pani Barbara Matuszczak- same tego zrobić nie mogą. 

Radny Maciej Lewandowski- w sprawozdaniu tj.,  w zapisie dotyczącym wykonania 

wydatków w jednostkach budżetowych plan wydatków opiewał na kwotę 10 762 026,00 zł , 

natomiast wykonanie zrealizowano w kwocie 10 000 649,28 zł, czy różnica wpłynęła do 

budżetu? 

Skarbnik Gminy Pani Barbara Matuszczak- tak, środki finansowe są ujęte jako wolne 

środki z przeznaczeniem na inwestycje, remonty oraz nieprzewidziane sytuacje. 

Radny Jacek Mądry- w kwestii darmowych podręczników dla szkół uważam, że jest to 

tylko „szumna” nazwa, a w etapie końcowych, myślę, że nie będą w ogóle darmowe. 

Radny Marek Mostowski- nawet gdyby Gmina miała za nie zapłacić to ważne jest to, aby 

mogły służyć dzieciom przez kilka lat. Pytanie tylko czy będą mogły być przekazywane 

 z roku na rok, bo z dostępnych mi informacji wiem, że podręczniki mają zawierać ćwiczenia 

na uzupełnienia. 

Radny Jacek Mądry- prawdopodobnie darmową wersję otrzymają tylko trzy pierwsze 

roczniki, a kolejne roczniki będą musiały zakupić we własnym zakresie. 

Radny Maciej Lewandowski-  powracając do sprawozdania, w dziale dotyczącym rodzin 

zastępczych wykazuje się plan na kwotę 5 000,00 zł, a wykonanie na 3 126,62 zł., wg  mojej 

oceny jest to znikoma kwota. 

Skarbnik Gminy Pani Barbara Matuszczak- tak, kwota ta jest rzeczywiście niska, ale 

temat rodzinnej pieczy zastępczej funkcjonuje dopiero drugi rok. W kolejnych latach środków 

tych ma być więcej. 

Radna Antonina Jankowiak- pomoc społeczna została zrealizowana w 95, 38%. Myślę,  

że funkcjonujące Domy Pomocy Społecznej są niezbędne dla ludzi potrzebujących. W DPS 

ludzie  mają możliwość godnego egzystowania. 

Radny Maciej Lewandowski-  w sprawozdaniu widnieje zapis, że Gmina otrzymała kwotę 

76 866, 59 zł jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

 w roku 2012, wg mojej oceny to niska kwota. 

Skarbnik Gminy Pani Barbara Matuszczak- plan realizacji był mały, a zwrot za fundusz 

sołecki wpływa do budżetu późno i w 30 %  wykonanych wydatków. Co do kwoty zwrotu, 

obecna ustawa z bieżącego roku wprowadziła dla nas zmianę tj. podwyższenie z 30 % do 

40%, dla gmin w których kwota bazowa obliczana jako iloraz wykonanych dochodów 

bieżących danej gminy jest mniejszy od średniej kwoty bazowej w kraju. 



3 
 

Radna Antonina Jankowiak- nie rozumiem zapisu dotyczącego schronień- opłaty za hostel 

dla bezdomnych- skorzystały 3 osoby opłacono 270 świadczeń na kwotę 7 920,00 zł. Proszę  

o wyjaśnienie. 

Skarbnik Gminy Pani Barbara Matuszczak- każde świadczenie jest równoznaczne jako 

jeden dzień pobytu. 

Radny Jacek Mądry- proszę o informację, czy zmniejszyła się zaległość dotycząca opłaty  

za odpady komunalne? 

Burmistrz Pan Teofil Marciniak- system na którym pracujemy generuje upomnienia, które 

wysyłamy. Jest kilkanaście rodzin, które pomimo podpisanych deklaracji nie uiściło opłaty.  

Radny Ryszard Szymański- być może sytuacja ulegnie zmianie gdy zainterweniuje nasz 

poborca z urzędu. 

Radny Maciej Lewandowski- stanowisko poborcy też niesie za sobą koszty. 

Burmistrz Pan Teofil Marciniak- tak, ale jeśli nie będziemy działać w tym kierunku to 

efektów nie będzie. My jako Gmina nie mamy prawa zająć nieruchomości, możemy jedynie 

„zapukać do drzwi ”. 

Radny Maciej Lewandowski- miały funkcjonować obniżenia w opłatach dla wielodzietnych 

rodzin, (powyżej 5 osób). 

Burmistrz Pan Teofil Marciniak- tak, ale uchwała została zakwestionowana przez 

Wojewodę Wielkopolskiego, uzasadniając, że stawka nie może być zróżnicowana.  

Radny Ryszard Szymański- kiedy będą zakończone prace związane z budową  gratowiska? 

Burmistrz Pan Teofil Marciniak- budowa punktu gromadzenia odpadów problemowych ma 

być zrealizowana do końca czerwca tego roku. Jest to ostateczny termin realizacji inwestycji. 

Radna Antonina Jankowiak- proszę o informację, kto uiszcza opłaty za odpady  z terenów 

na których znajdują się ogródki działkowe? 

Burmistrz Pan Teofil Marciniak- opłatę uiszcza wspólnota. 

Radny Maciej Lewandowski- w sprawozdaniu widnieje zapis, że Gmina uzyskała wpływ 

 z kary umownej za nie wykonanie w terminie budowy kanalizacji deszczowej od ul. Wichury 

do ul. Ogrodowej. W jakiej wysokości uzyskano wpływ? 

Skarbnik Gminy Pani Barbara Matuszczak- kara opiewała na wartość niecałe 2000,00 zł., 

natomiast inwestycja wynosiła 6 369,00 zł. 

Komisja w obecności 6 radnych  jednogłośnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania 

budżetu za 2013 rok. 
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Ad 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. Protokół nr 22/ 2014  z posiedzenia 

Komisji Społeczno- Gospodarczej z  dnia 13 lutego przyjęto jednogłośnie, bez uwag. 

 

Ad 4. Wolne głosy i informacje 

Radny Maciej Lewandowski- proszę o wyrównanie nawierzchni ulic Długiej i Leśnej 

w Konarzycach. 

Radny Jacek Mądry- proszę o wyrównanie drogi przy posesji Państwa Baranowskich 

 w Mchach w stronę przyłącza gazu. 

Radny Marek Mostowski- w przyszłym tygodniu tj. 29 kwietnia odbędą się obchody  

z okazji 166 rocznicy bitwy pod Książem Wlkp. W programie uroczystości jest msza św., 

następnie złożenie kwiatów na mogiłach, a czy w dalszej części jest jakiś plan? 

Burmistrz Pan Teofil Marciniak- nie, ponieważ wpisy od mieszkańców na forum były 

jednoznaczne, że jest to dzień pracujący. 

Radny Zenon Kuderczak- proszę o informację, czy chodnik który powstanie na ulicy 

Wiosny Ludów będzie tylko na odcinku ogródków działkowych? 

Burmistrz Pan Teofil Marciniak- tak, chodnik będzie tylko przy ogródkach działkowych, 

po prawej stronie. 

 

Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący Komisji podziękował 

wszystkim za udział i zakończył posiedzenie o godz. 10:15. 

 

 

Protokołowała                                                                           Przewodniczący Komisji  

Danuta Biniasz- Celka                                                                            Maciej Lewandowski 

 

 

 

 


