O. 0012.5.18.2012
PROTOKÓŁ NR 18/2012
z wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. odbytego w dniu
23 kwietnia 2012 roku w godz. 10,02 – 11,50
W Komisji uczestniczyło 13 radnych - lista obecności, stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego protokołu.
Nieobecni:
Radny Leszek Kaczmarek – nieusprawiedliwiony,
Radny Sławomir Przybylski - usprawiedliwiony
Ponadto w posiedzeniu komisji uczestniczyli:
- Burmistrz Pan Teofil Marciniak
- Z-ca Burmistrza Pani Bogumiła Walczak
- Skarbnik Gminy Pani Barbara Matuszczak
- Sekretarz Gminy Pani Mirela Grześkowiak
- przedstawiciel mediów – Tygodnik Śremski
ad.1. Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Paweł Walkowiak otwierając wspólne posiedzenie
Komisji Rady Miejskiej powitał członków Komisji.
Stwierdził, że na sali obecnych jest 13 radnych, zatem komisja jest władna do podejmowania
prawomocnych decyzji.
Porządek posiedzenia:
1.Otwarcie posiedzenia.
2.Wybór Przewodniczącego posiedzenia.
3.Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok.
4.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
5.Wolne wnioski i informacje

ad.2. Na Przewodniczącego Komisji wybrano jednogłośnie Radnego Zenona Kuderczaka,
który przewodniczył dalszemu posiedzeniu Komisji.
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ad.3. Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok omówiła Pani Matuszczak
Skarbnik Gminy. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
Zapoznała też Radnych z opinią RIO

w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu

z wykonania budżetu Gminy Książ Wlkp. za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia
i objaśnieniami. Opinia RIO stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Na pytania Radnych dotyczące sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok
odpowiedzi udzielała Skarbnik Gminy Pani Barbara Matuszczak i Burmistrz Pan Teofil
Marciniak.
Pytania dotyczyły m.in.:
czy spłynęły wszystkie środki zewnętrzne, ściągalności podatków i opłat, zaciągniętych
zobowiązań, wydatków na obsługę długu, funduszu alimentacyjnego, usług ciągnikiem.
Radni wnieśli aby uaktualnić stawki za usługi ciągnikiem.
Radny Lewandowski zwrócił się z zapytaniem jakie dochody uzyskano za wynajem sal
w świetlicach.
Pani Matuszczak poinformował, że dochody za wynajem sali i usługi przedstawiają się
następująco:
Włościejewki – wynajem sali 122 zł., usługi 92 zł.
Konarzyce – wynajem sali 1073 zł., usługi 578 zł.
Chwałkowo Kośc. – wynajem sali 2341 zł., usługi 1634 zł.
Radoszkowo – wynajem sali 561 zł., usługi 283 zł.
Zakrzewice – wynajem sali 487 zł., usługi 226 zł.
Kołacin – wynajem sali 496 zł., usługi 157 zł.
Zaborowo – wynajem sali 358 zł., usługi 50 zł.
Kiełczynek – wynajem sali 918 zł., usługi 867 zł.
Razem dochody za wynajem sal – 6357 zł., a za usługi 3888 zł.
Radna Jankowiak – zwrot dotacji ze szkoły w Chrząstowie czego dotyczy.
Pani Matuszczak wyjaśniła, że w sprawie rozliczania dotacji jest odwołanie i sprawa ta nie
została jeszcze rozstrzygnięta, dlatego należy tą należność wykazać.
Radny Mostowski – stwierdził, że gdy będzie sprzątanie świata, to nie będzie z dziećmi
sprzątał, ponieważ jest to demoralizujące dla dzieci. Ponadto po 3 dniach las jest na nowo
zaśmiecony.
Salę obrad usprawiedliwiając się opuściła Radna Antonina Jankowiak, odtąd komisja
pracowała w 12 osobowym składzie.
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Przewodniczący zarządził przerwę, która trwała od godz. 11,00 – 11,10.
Pani Róża Jędrzejczak Kierownik OPS przybyła na komisję aby wyjaśnić sprawy dotyczące
funduszu alimentacyjnego, poinformowała m.in. że dłużnikami alimentacyjnymi są 33 osoby.
Komisja nie zgłosiła uwag co do wykonania budżetu gminy za 2011 rok.
ad. 4.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
Protokół nr 17/2012 z dnia 26 marca 2012 roku został przyjęty jednogłośnie bez uwag.

ad.5.Wolne wnioski i informacje.
Radny Maciej Lewandowski – zwrócił się o dofinansowanie zespołu Mażoretek,
uzasadniając to tym, że zespół Mażoretek z Książa Wlkp. zdobył I miejsce w mistrzostwach
Mażoretek Polski Zachodniej i będzie brał udział w Mistrzostwach Polski Mażoretek
w Opolu, które to mistrzostwa odbędą się w maju. Brakuje im 1500 – 2000 złotych.
Składałem wniosek o oświetlenie ul. Długiej w Konarzycach, jak przedstawia się sprawa
realizacji tego wniosku. Było równanie ul. Długiej w Konarzycach ale nic nie dało, należy
jeszcze raz wyrównać.
Radny Ryszard Szymański - kto wygrał przetarg na oświetlenie ulicy Jana Pawła II i kiedy
będzie zakończenie tej inwestycji.
W dalszym ciągu jest zastoina wodna na ulicy 1 Maja-Wichury, ponadto na odcinku od
szkoły do ul. 1 Maja odrywają się płaty asfaltu, prawdopodobnie był za cienki. Jak
przedstawia się realizacja budowy przystanku PKS.
Czy są zaplanowane imprezy na majowy weekend, z tego co wiem zaplanowane są tylko na
6 maja br. zakończone zabawą. Kiedyś prosiłem, że jak Centrum Kultury planuje imprezy,
aby odbywały się w soboty, bo takie jest zapotrzebowanie społeczeństwa a znów robi się w
niedzielę.
Radna Agnieszka Weber-Hałaburda – mieszkańcy zgłaszali mi, że żużel z drogi
w Radoszkowie, która jest w trakcie budowy, nie jest wysypywany na naszej gminie tylko
wywożony jest do Chromca za las, można by wyrównać tym drogę za blokami. Zwróciła też
uwagę na złe oznakowanie objazdów budowanej drogi.
Radny Marek Mostowski - drzwi do biura w budynku w którym znajduje się szatnia klubu
„Pogoń” są zniszczone, należy je naprawić lub wymienić oraz należy założyć dwa zamki, ze
względu na składowany w pomieszczeniu tym sprzęt.
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Burmistrz – udzielając odpowiedzi poinformował, że zastoiny wodne zostaną zlikwidowane,
gdy będzie robione odwodnienie z przystanku PKS. Rozpoczęcie budowy przystanku
uzależnione jest od pozwolenia Wojewody na które czekamy.
Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący Komisji

podziękował

wszystkim za udział i zakończył posiedzenie.

Protokołowała :

Irena Witko

Przewodniczący Komisji

Zenon Kuderczak
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