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O. 0012.5.15.2011 

 

PROTOKÓŁ  NR  15/2011 

z wspólnego posiedzenia  Komisji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. odbytego w dniu       

16 grudnia 2011 roku  w godz. 10,04 – 12,30 

 

W Komisji uczestniczyło 15 radnych - lista obecności, stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszego protokołu. 

Ponadto w posiedzeniu komisji uczestniczyli: 

- Burmistrz Pan Teofil Marciniak 

- Skarbnik Gminy Pani Barbara Matuszczak 

- Kierownik OPS Pani Róża Jędrzejczak 

 

ad.1. Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Paweł Walkowiak otwierając wspólne posiedzenie 

Komisji Rady Miejskiej powitał członków Komisji. 

Stwierdził, że na sali obecni są wszyscy radni, zatem komisja jest władna do podejmowania 

prawomocnych decyzji.  

Przewodniczący Rady  zaproponował dodatkowy punkt:  

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok 

  Punkt  ten zaproponował wprowadzić po punkcie 2. 

W wyniku głosowania jednogłośnie wprowadzono w/w punkty do porządku posiedzenia. 

Wobec czego porządek posiedzenia przedstawia się następująco: 

  1.Otwarcie posiedzenia.    

  2.Wybór Przewodniczącego posiedzenia. 

  3.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie  na 2011 r. 

  4.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta 

przyjmowanej jako  podstawa obliczania podatku rolnego. 

  5.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie aneksu nr 7 do porozumienia 

międzygminnego z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia gminie  Śrem zadania 

związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed 

bezdomnymi zwierzętami, polegającego na rozbudowie i eksploatacji międzygminnego 

schroniska dla  bezdomnych zwierząt w Gaju. 
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  6.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia bonifikaty od opłaty z tytułu 

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. 

  7.Zaopiniowanie projektu uchwały  Rady Powiatu w Śremie  zmieniający uchwałę 

w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital  w 

Śremie. 

  8.Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. 

9.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów 

społecznych dla gminy Książ Wlkp. w latach 2012-2016. 

10.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad dofinansowania budowy przydomowych 

oczyszczalni ścieków dla nieruchomości na terenie gminy Książ Wlkp. w formie dotacji 

celowej. 

11.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Aneks Nr 3 do POROZUMIENIA 

MIĘDZYGMINNEGO zawartego w dniu 7 października 2008 roku w sprawie powierzenia 

Gminie Jarocin przygotowania i wykonania zadania p.n. „Zorganizowanie i nadzór nad 

funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych 

POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z 

siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi”. 

12.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji rady na 2012r.   

13.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 

14.Wolne wnioski i informacje. 

             

ad.2. Na Przewodniczącego Komisji wybrano jednogłośnie Radną Agnieszkę                

Weber-Hałaburda, która  przewodniczyła dalszemu posiedzeniu Komisji. 

 

ad.3. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie omówiła  Pani Barbara Matuszczak 

Skarbnik Gminy, informując że: 

Dokonano zmian w budżecie zwiększając budżet po stronie  dochodów  i wydatków o kwotę  

453,00 zł. 

Dochody : 

Dział 801 – zmniejszono o kwotę 3 000,00 zł. po dokonanych zmianach w harmonogramie 

umowy o dofinansowanie projektu systemowego w ramach programu operacyjnego Kapitał 

Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.  „ Szkoła 
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drogą do sukcesu – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gminy Książ Wlkp.” Kwota                        

w wysokości 3 000,00  zostanie zrefundowana w roku 2012. Po stronie wydatków nie 

dokonano zmian. 

Dotacje celowe otrzymane z innych gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie 

porozumień na dzieci z innych gmin  uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Książ 

Wlkp. zostały zwiększone o kwotę 3 453,00 zł. Po stronie wydatków zwiększono wydatki 

dotyczące porozumień natomiast zmniejszono wydatki własne o kwotę  6 453,00 zł. Kwota w 

wysokości 3 000,00 zł. została przeniesiona do działu 750. 

      Po stronie wydatków dokonano zmian w działach : 

1) 010 – zmniejszono o kwotę 50 000,00 zł. Dokonano  przeniesienia do działu 900 i dotyczy 

inwestycji pn. „ Budowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy Książ Wlkp.” .Kwotę 

niniejszą  przesunięto ze względu, gdyż realizacja zadania dotyczy terenów miejskich, a 

nie terenów na wsiach. 

2) 700 – zmniejszono zakup gruntów o kwotę 64 431,00 zł. i przeniesiono ją do działu 921 na 

inwestycję pn. „Roboty uzupełniające w zakresie zadania Przebudowa świetlicy wiejskiej                

w Chwałkowie Kościelnym”. 

3) 750 – zwiększono o kwotę o kwotę  3 453,00 zł. Zwiększono wydatki na zakup gazu i 

energii w Urzędzie Miejskim o kwotę 4 500,00 zł., natomiast zmniejszono o kwotę 

1 047,00 zł. wydatki z promocji gminy, pozostała kwota w wysokości 3 000,00 zł. 

przesunięto z działu 801. 

4) 801 – zmniejszono o kwotę 3 000,00 zł., dotycząca dotacji na przedszkola niepubliczne  

(środki własne) oraz dokonano przeniesień między rozdziałami i paragrafami dokonane                 

w Zespole Szkół w Mchach i Szkole Podstawowej w Chwałkowie Kośc. na potrzeby 

zakupu papieru, tonerów do drukarek, wypłaty nadgodzin w oddziale przedszkolnym, 

wypłaty dodatku mieszkaniowego i wiejskiego oraz na usługi telefoniczne. 

5) 851- dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zakup mebli           

(szafy, stoliki, krzesła) do świetlic środowiskowych w Kołacinie, Zaborowie, Książu Wlkp 

6) 852 – dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami dotyczące świadczeń 

rodzinnych oraz na utrzymanie Ośrodka na ogrzewanie i zakupy. Zmniejszono wydatki na 

usługi opiekuńcze przeznaczając je na pokrycie wydatków związanych z dodatkami 

mieszkaniowymi oraz zasiłki i pomoc w naturze – wypłata zasiłków celowych na zakup 

żywności i opału dla 30 podopiecznych. Zmiany w pozostałej działalności dotyczą zakupu 
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doposażenia kuchni w Przedszkolu w Książu  Wlkp. – szafy kuchenne, stoły i wyparzacz 

do naczyń. 

7) 853 - dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami na opłaty bankowe za przelewy. 

8) 900 – Przeniesiono środki z działu 010 na Budowę kanalizacji deszczowej na ulicach              

w Książu Wlkp. oraz przeniesiono pomiędzy paragrafami środki na remont szaletu 

publicznego. 

9) 921 – zwiększono środki o kwotę 64 431,00 zł. na roboty uzupełniające przy świetlicy 

wiejskiej w Chwałkowie kościelnym. Dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami na 

usługi kominiarskie i wywóz   śmieci i ścieków oraz na zakupy miału, firan i karniszy         

i modułu dialogowego automatyki do pieca gazowego w świetlicy w Chwałkowie. 

10) 926- dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami na ekwiwalent dla pracownika. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

W dyskusji głos zabrali: 

Radny Szymański – dlaczego tak dużo środków trzeba było dołożyć do remontu świetlicy      

w Chwałkowie Kośc. 

Burmistrz – przy rozebraniu dachu okazało się, że trzeba zrobić też kaletnice, ponadto 

zrobiono  schody, które nie pasowały do całości. 

Radny Walkowiak – w uchwale dotyczącej Gminnego Programu Profilaktyki                           

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy  zapisać, że część środków przeznacza 

się na sport, część powinna też być na „Orlik”. 

Radny Lewandowski – czy zmniejszy się ilość członków Komisji Przeciwalkoholowej. 

Burmistrz – od nowego roku chcę zmniejszyć komisję do 5 członków. 

Radny Zegar – czy są wypłacane stypendia, jw. Projekcie uchwały jest też zakup mebli do 

świetlic, miały być też zakupione szafy do Włościejewek, jeżeli nie będą zakupione w tym 

roku, to należy pamiętać o zakupie  w przyszłym roku. 

Pani Matuszczak – środki na stypendia są, decyzje są wydawane, rodzicie przychodzą i się 

rozliczają. 

Burmistrz – co do zakupu szaf to pamiętam, jeśli zostaną środki to będą zakupione jeszcze     

w tym roku. 

Radny Lewandowski – zwrócił uwagę, że jest zakup do przedszkola rozdrabniacza, a nie 

wolno ich używać. Firmy które mają rozdrabniacze, sanepid każe je zdemontować, jest zakaz 

odprowadzania  odpadów organicznych do kanalizacji, musi być podpisana umowa na odbiór 

odpadów.  Jeśli chodzi i wyparzacz i inne zakupy, to można było zakupić poprzez OPS. 
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Pani Matuszczak – sprawę rozdrabniacza wyjaśnimy. 

Radna Jankowiak – szkoła w Chrząstowo  jest wykorzystywana też jako świetlica, czy nie ma 

możliwości zakupu chociaż do jednej  sali firanek. Gdy jest zebranie wiejskie, to osoba musi 

przyjść otworzyć budynek, ponadto energia też kosztuje. 

Pani Matuszczak – nie ma podstawy aby dokonać takiego zakupu, ponieważ nie ma 

wydzielonego pomieszczenia na świetlicę tak jak w innych budynkach. 

Radny Mądry – w dz. 851 nie ma ujętej świetlicy środowiskowej w Mchach. 

Burmistrz – w Mchach do świetlicy uczęszcza 2-3 dzieci, pomieszczenie jest zagrzybione, 

dlatego zastanawiamy się czy jest celowe przeprowadzanie remontu. Jest propozycja aby 

świetlicę środowiskową przenieść do szkoły, która jest ogrzewana, którą można by 

doposażyć. Pani Dyrektor Zespołu Szkół nie widzi przeszkód aby świetlica była w szkole. 

Radny Mądry – myślę, że jest to dobry pomysł, który należałoby omówić. 

Radny Przybylski – sprawę tą należy omówić z mieszkańcami, ponieważ jest to duża wioska  

i nie ma innego lokalu. Pani dyrektor nie ma nic przeciw temu, ale nie wiadomo co będzie 

gdy zmieni się dyrektor. Sam pomysł przeniesienia świetlicy do szkoły jest dobry. 

Burmistrz – w tej sprawie będę z mieszkańcami rozmawiał. 

Radny Walkowiak – też jestem za przeniesieniem, ponadto my w budynku gdzie jest świetlica 

mamy tylko mały udział, bo jest to wspólnota, ale na przeniesienie musi być zgoda 

mieszkańców.  Jeśli chodzi o dyrektora szkoły to zawsze podlega Burmistrzowi i na pewno 

udostępni szkołę. 

Radny Zegar – co do zmian muszą wypowiedzieć się mieszkańcy, chociaż pomieszczenie 

świetlicy nie jest ciekawe. W Włościejewkach, Kołacinie i Zaborowie powstały świetlice gdy 

zamykano szkoły. 

Komisja w obecności 15 radnych projekt w/w uchwały zaopiniowała pozytywnie – 

jednogłośnie. 

 

ad.4.Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako 

podstawa obliczania podatku rolnego przedstawił Przewodniczący Rady Paweł Walkowiak.   

Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Komisja w obecności 15 radnych projekt w/w uchwały zaopiniowała pozytywnie przy 9 

głosach „za”,  5 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”. 
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Przewodniczący Rady Paweł Walkowiak poinformował, że Wielkopolska Izba Rolnicza        

w Śremie dla Dolska zaopiniowała stawkę 59 zł/dt., dla Brodnicy 55 zł./dt., a dla nas 

zaproponowali 40 zł./dt.   

ad.5. Projekt uchwały w sprawie aneksu nr 7 do porozumienia międzygminnego  z dnia          

7 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia gminie  Śrem zadania związanego                             

z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed bezdomnymi        

zwierzętami, polegającego na rozbudowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla        

bezdomnych zwierząt w Gaju omówił Burmistrz Pan Teofil Marciniak. Projekt uchwały 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.    W dyskusji głos zabrali:  

Radny Lewandowski – powinniśmy dążyć do tego, aby psy miały czipy. Jeśli ktoś oddaje psa 

do schroniska, to powinien płacić za tego psa do czasu, aż ktoś go zaadoptuje. 

Burmistrz – poinformował, że 90% psów jest kierowanych do schroniska przez samorządy a 

10% przez innych. 

Radny Zegar – gdy do porozumienia weszły duże aglomeracje jak Kościan i Kórnik, to 

myśleliśmy, że koszty spadną a okazuje się, że rosną. 

Burmistrz – dlatego proponowane są zmiany, poinformował też, że w 2008 roku z naszej 

gminy były 44 psy w schronisku a w tym roku 9. 

Komisja w obecności 15 radnych projekt w/w uchwały zaopiniowała pozytywnie – 

jednogłośnie. 

 

ad.6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości omówił Burmistrz Pan Teofil 

Marciniak. Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Komisja w obecności 15 radnych projekt w/w uchwały zaopiniowała pozytywnie – 

jednogłośnie. 

 

ad.7.Projekt uchwały  Rady Powiatu w Śremie  zmieniający uchwałę w sprawie likwidacji 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital  w Śremie omówił 

Przewodniczący Rady Paweł Walkowiak. Projekt uchwały stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. 

Radny Przybylski – zakończenie likwidacji szpitala nastąpi  31 grudnia 2020 roku, czy przez 

ten czas będą działać dwie firmy, nie rozumiem tego. 

Radny Kuderczak zaproponował aby projekt tej uchwały zaopiniować negatywnie. 



7 

 

Radny Mostowski – już trzeci raz będę przeciw tej uchwale, uważam że nasi ojcowie 

budowali ten szpital, budował cały powiat, Odlewnia Żeliwa włożyła w szpital duże pieniądze 

a teraz niektórzy próbują dorobić się na tym tworząc spółkę.  

Radny Kaczmarek -  nie ma w ogóle weryfikacji z czego jest to zadłużenie, może 

doprowadzono do tego aby przejąć szpital. 

Radny Przybylski – skoro mamy projekt tej uchwały zaopiniować, to dajmy opinię  nawet 

negatywną. 

Komisja w obecności 15 radnych projekt w/w uchwały zaopiniowała negatywnie – 

jednogłośnie. 

Przewodnicząca obrad zarządziła przerwę, która trwała od godz.  11,15 – 11,25 

 

Po przerwie komisja obradowała w 12 osobowym składzie, gdyż nie powrócili Radni Marek 

Mostowski, Jacek Mądry, Kazimierz Zegar. 

 

ad.8.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Książu Wlkp. omówiła Pani Róża Jędrzejczak Kierownik OPS. Projekt uchwały stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu. 

Radny Lewandowski zwrócił się z zapytaniem co znajduje się w paczkach, które od wczoraj 

są wydawane w OPS. 

Pani Jędrzejczak -  w paczkach jest żywność ze zbiórki żywności przez „Bank Żywności”, 

jest w nich mąka, makaron, kasza, ryż, słodycze, tłuszcze itp. Ponadto OPS ma też żywność 

unijną, są to sery, płatki, mleko. 

Radny Zegar zwrócił uwagę, że niektóre osoby mówią, że OPS za mało dba o osoby starsze. 

Pani Jędrzejczak – nie każdym starszym osobom pomoc się należy, zależy to od sytuacji 

finansowej danej osoby. 

Radny Kuderczak zwrócił się z zapytaniem ile wydano paczek żywnościowych. 

Pani Jędrzejczak – z Banku Żywności wydano ponad 60 paczek zaś z żywności  unijnej 80 

paczek. Poinformowała też, że w tym roku nie będzie organizowana wigilia, do osób 

starszych docieramy indywidualnie z upominkiem, opłatkiem i życzeniami. 

Komisja w obecności 12 radnych projekt w/w uchwały zaopiniowała pozytywnie – 

jednogłośnie. 

Na salę obrad powrócili Radni Marek Mostowski i Jacek Mądry. 
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ad.9. Projekt uchwały w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów społecznych dla gminy 

Książ Wlkp. w latach 2012-2016 omówiła Pani Róża Jędrzejczak Kierownik OPS. Projekt 

uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Na salę obrad powrócił Radny Kazimierz Zegar. 

Komisja w obecności 15 radnych projekt w/w uchwały zaopiniowała pozytywnie – 

jednogłośnie. 

 

ad.10.Projekt uchwały w sprawie zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni 

ścieków dla nieruchomości na terenie gminy Książ Wlkp. w formie dotacji celowej omówił 

Burmistrz Pan Teofil Marciniak. Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu. 

Komisja w obecności 15 radnych projekt w/w uchwały zaopiniowała pozytywnie – 

jednogłośnie. 

 

ad.11. Projekt uchwały w sprawie Aneks Nr 3 do POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO 

zawartego w dniu 7 października 2008 roku w sprawie powierzenia Gminie Jarocin 

przygotowania i wykonania zadania p.n. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem 

systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych POROZUMIENIEM 

wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z 

ewentualnymi punktami przeładunkowymi” omówił Burmistrz Pan Teofil Marciniak. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Komisja w obecności 15 radnych projekt w/w uchwały zaopiniowała pozytywnie – 

jednogłośnie. 

Salę obrad opuścił usprawiedliwiając się u przewodniczącego komisji Radny Leszek 

Kaczmarek  

 

ad.12.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji rady na 2012 r. 

 Komisja w obecności 14 radnych projekt w/w uchwały zaopiniowała pozytywnie – 

jednogłośnie. Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

 

ad.13.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 

Protokół nr  14/2011 z dnia 05 grudnia 2011 roku został przyjęty jednogłośnie bez uwag. 
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ad.14.Wolne wnioski i informacje.   

Radny Ryszard Szymański – w Książu Wlkp. przy szkole na łuku drogi są wyrwy, które 

należy naprawić. 

Radny Paweł Walkowiak – należy wystosować pismo do Pana Matury o uporządkowanie 

terenu przy ul. Zakrzewskiej. 

Radny Kazimierz Zegar – poinformował, że wczoraj był wypadek dziecka, które wysiadło z 

autobusu szkolnego, nie wiadomo było kto jest winien. Robiąc przetarg na dowóz dzieci do 

szkół autobusami powinien być zapis co należy do kompetencji przewoźnika. Powinno być 

zapisane czy opiekunka wyprowadza dziecko czy tylko jest w autobusie, należy rozpatrzyć 

wszystkie aspekty tej sprawy.  

Burmistrz – udzielałem Panu informacji, na temat dowozu uczniów. Przy dowozach budami 

mamy zapisane co należy do zadań opiekuna, zaś do autobusów nie mamy, ponieważ 

opiekuna zatrudnia P. Grzelak, do którego już w tej sprawie dzwoniłem. 

Radny Przybylski – należy przy przetargu rozszerzyć o zapis, który mamy do naszych 

opiekunów. 

Burmistrz – my nie zawieramy umowy z opiekunkami, jeżeli będzie można to zapisać, to 

będzie zapisane. 

Radny Sławomir Przybylski – w Włościejewkach przy zabudowaniach P. Stillera należy 

przesunąć hydrant lub spłaszczyć go. 

Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodnicząca Komisji  podziękowała 

wszystkim za udział i zakończyła posiedzenie. 

 

 

Protokołowała :                                                                           Przewodnicząca Komisji 

/-/Irena  Witko                                                                             /-/Agnieszka Weber-Hałaburda  
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