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O. 0012.5.14.2011 

 

PROTOKÓŁ  NR  14/2011 

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

05 grudnia 2011 roku  w godz. 10,00 – 14,10 

 

W Komisji uczestniczyło 14 radnych - lista obecności, stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszego protokołu. 

Nieobecni usprawiedliwieni:  Radna Antonina Jankowiak. 

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 

 

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

Komisji Rady Miejskiej powitał członków Komisji. 

Stwierdził, że na sali obecnych jest 14 radnych, zatem komisja jest władna do podejmowania 

prawomocnych decyzji.  

Przewodniczący Rady  zaproponował dodatkowy punkt:  

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej 

jako  podstawa obliczania podatku rolnego. 

  Punkty te zaproponował wprowadzić po punkcie 3. 

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.Omówienie projektu  budżetu gminy na 2012 rok. 

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

przyjmowanej jako  podstawa obliczania podatku rolnego. 

  5.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 

  6.Wolne wnioski i informacje. 
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ad.2. Na Przewodniczącego Komisji wybrano jednogłośnie Radnego Pawła Walkowiaka, 

który  przewodniczył dalszemu posiedzeniu Komisji. 

 

 ad 3. Projektu  budżetu gminy na 2012 rok oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Książ Wlkp. na lata 2012-2021omówiła Pani Barbara Matuszczak Skarbnik 

Gminy. W/w projekty  stanowią załącznik do niniejszego protokołu. Ponadto Pani 

Matuszczak poinformowała, że projekt budżetu został opracowany przy przyjęciu 4,2% 

inflacji jak zapowiadał Minister Finansów, czyli na wariancie optymistycznym, a teraz mówi 

się o 2,5% czyli o wariancie środkowym, dlatego na pewno będzie mniej subwencji. 

Pytania Radnych dotyczyły m.in.: 

Radny Lewandowski zwrócił uwagę, że stawka dzierżawna za pomieszczenia Lotto jest mała. 

Gdzie mamy mieszkania w szkołach. 

Pani Matuszczak  poinformowała, że mieszkanie jest tylko w szkole w Konarzycach z tym, że 

zmieniły się przepisy i nie ma już dziedziczenia, tytuł prawny ma tylko najemca. 

Radny Przybylski – były rekompensaty od podatków i opłat, czy teraz nie będzie. 

Pani Matuszczak – rekompensat już nie będzie. 

Radny Szymański – czy jest wzrost w paragrafie 4010. 

Pani Matuszczak – wzrost jest p 30 tys. zł. Poinformowała też, że wzrost jest na 

wynagrodzenia nauczycieli, zaś zmniejszone są wydatki bieżące. 

Radny Mostowski – czy nasza gmina musi dokładać do wynagrodzeń nauczycieli. 

Pani Matuszczak – nasza gmina nie dokłada do płac, ponieważ subwencja oświatowa na płace 

wystarcza. 

Radny Lewandowski – na przyszły rok subwencja może nie wystarczyć nawet na płace 

nauczycieli. Należy pomyśleć o dwóch małych szkołach tj. Konarzyce i Chwałkowo Kośc.   

W miejscowościach tych powinny powstać szkoły niepubliczne. 

Radny Mądry – zamykanie małych szkół powinno być tylko w ostateczności, ponieważ gdy 

zlikwidujemy placówkę, to już do tego nie wrócimy, dlatego należy przekształcić. 

Radny Walkowiak – jeśli chodzi o dokształcanie nauczycieli, to myślę, że mamy nauczycieli 

dobrze wykształconych, inne gminy już nie planują środków na dokształcanie. 

Radny Mostowski – czy szkoły wykorzystały pieniądze na dokształcanie. 

Pani Matuszczak – najwięcej z dokształcania korzystają nauczyciele z Konarzyc. 
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Pani Grześkowiak Sekretarz Gminy – dyrektorzy szkół składają zapotrzebowanie na 

dokształcanie i na tej podstawie  ustala się Zarządzeniem Burmistrza wykaz specjalności, 

które mogą dostać dofinansowanie. 

Pani Matuszczak poinformowała że do Centrum Kultury jest więcej dotacji, ponieważ 

utrzymanie Jarosławek będzie należało do CK. Trzeba też będzie znaleźć 18 tys. zł., aby 

zaplanować podatek rolny za Jarosławki. 

Przewodniczący zarządził przerwę która trwała od godz. 11,45 – 11,55. 

Radna Skiera – jeśli chodzi o dożywanie dzieci w szkołach, to dlaczego nie ma możliwości 

zakupu obiadu przez dzieci. 

Burmistrz wyjaśnił, że kuchnia nie ma możliwości przerobowej, aby robić więcej obiadów, 

dlatego są tylko wydawane dzieciom za które płaci OPS. 

Radny Przybylski – trudno jest dzieciom wytłumaczyć, że nie może kupić obiadu. 

Radny Zegar – budżet jest realny, ponieważ nie działamy na kredycie. Martwi mnie tylko 

deficyt, ponadto w naszej gminie bardzo rosną dotacje. W dziale mieszkaniowym planowane 

jest 13 000 zł. za sprzedaż budynku w Obredzie, uważam, że należy to skreślić. Mało jest też 

środków na pokrycie dróg asfaltem. Wyczytałem, że rekultywacja wysypiska we 

Włościejewkach będzie w 2012 roku a z wypowiedzi dyrektora ZUK wynika, że w tym roku. 

Burmistrz wyjaśnił, że najemcy mieszkania w Obredzie spłacili cały dług i złożyli wniosek     

o kupno tej nieruchomości. Co do wysypiska, to byliśmy ostrożni w wydawaniu środków, 

ponieważ prowadzimy rozmowy z Czempiniem, gdyby zrobili nam rekultywację wysypiska, 

to wtedy byśmy przeszli z Jarocina do „Selektu” w Czempiniu, gdyż zaoszczędzilibyśmy     

ok. 1 mln. zł. 

Radny Przybylski – jak miałoby wyglądać przejście do Czempinia. 

Burmistrz wyjaśnił, że na tym etapie co jesteśmy jest możliwość przejścia, ponieważ nie 

zostały jeszcze przekazane żadne środki na inwestycję do Jarocina. 

Radna Weber-Hałaburda –jeśli chodzi o dotację do przydomowych oczyszczalni, czy to jest 

to co było, czy coś nowego. 

Pani Matuszczak – w tym roku dofinansowania do przydomowych oczyszczalni nie było,       

a teraz będzie możliwość, ale musi być jeszcze podjęta uchwała dotycząca zasad 

dofinansowania. 

Burmistrz – poinformował, że jest koncepcja kanalizacji gminy, która pokazuje kolejne etapy. 

Do oczyszczalni ścieków w Kiełczynku można podłączyć jeszcze ok. 1000 posesji. Aby były 
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następne podłączenia musi być rozbudowa oczyszczalni, ale koszt jest duży wynosi około         

25 mln. zł. W 2014 roku należałoby pomyśleć o dalszej kanalizacji sanitarnej naszej gminy. 

Radny Walkowiak – gdy program kanalizacji będzie dopracowany, to należy zapoznać z nim 

Radnych. 

Radny Jędrzejczak – jeśli chodzi o ZUK, to podniesiona stawki za wodę i ścieki uzasadniając 

to m.in. wzrostem energii. Z budżetu wynika, że zaplanowano wpływy z usług  większe tylko 

o 16 tys. zł. a mamy skanalizowane całe miasto. W kosztach zaś jeśli chodzi o energię, wodę 

jest  zaplanowane mniej niż było. Jest za to o 100 tys. zł. więcej na wynagrodzenia. 

Pani Matuszczak wyjaśniła, że jeśli chodzi o wynagrodzenia, to nie było Głównej Księgowej, 

osoba pracująca na zastępstwie źle policzyła wynagrodzenia. 

Radny Jędrzejczak – na energię planowane jest mniej niż było, podatki zaplanowane są już 

większe, nie wiadomo o co chodzi, czy może są to ukryte pieniądze. 

Radny Walkowiak – na wspólne posiedzenie komisji należy zaprosić dyrektora ZUK, aby to 

wytłumaczył. 

Radny Przybylski – w dziale 700 jest sprzedaż działek we Włościejewicach i Łężku o jakie 

działki chodzi. 

Pani Matuszczak wyjaśniła, że nastąpiła pomyłka powinno być w Włościejewkach zamiast    

w Włościejewicach. 

Radny Przybylski – dział 710 jest darowizna na rzecz opracowania planu zagospodarowania 

pod budownictwo mieszkaniowe w Chrząstowie a mówiono, że darowizn nie ma, były osoby 

chętne zapłacić a nie mogły. Czy zainteresowana osoba może zapłacić za zmianę studium        

i plan zagospodarowania. 

Pani Matuszczak wyjaśniła, że za studium nie ale za plan zagospodarowania  można. 

Radny Przybylski – był przetarg nadstawę energii, jakie będziemy mieć z tego tytułu 

oszczędności. Na następne posiedzenie komisji należy szczegółowo rozpisać dofinansowanie 

Centrum Kultury.  

Radny Walkowiak – należy też rozpatrzyć czy będą organizowane „Dni Książa”. 

Pani Walczak wyjaśniła, że jeśli chodzi o Łężek to jest to rola przy drodze na Sroczewo,         

a w Włościejewkach przy szkole jest duża działka, którą należy rozdzielić i sprzedać. 

Radny Zegar – w Włościejewkach działka ta jest użytkowana rolniczo, ale nie wiem czy 

należy ją sprzedać, ponieważ wartość tego gruntu wciąż rośnie., ponadto jest to specyficzne 

miejsce. 

Burmistrz – gdy będzie podział to będzie wycena i ogłoszony zostanie przetarg. 
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Radny Szymański – czy działka ta jest przydatna dla gminy. 

Burmistrz – nie jest przydatna. 

Radny Przybylski – gdy była sprzedaż ziemi na wioskach, to było mówione, że uzyskane 

pieniądze pójdą dla danej wsi, a potem tego zaniechano. Na stomatologię jest przeznaczone 

15 tys. zł., kto korzysta z  usług lakowania zębów. 

Pani Matuszczak wyjaśniła, że każdy chętny może skorzystać. 

Radny Przybylski – czy musi być samodzielne zaciąganie zobowiązań przez Burmistrza do 

2 000 000 zł., czy nie może zostać tak jak było dotychczas 1 500 000 zł. 

Pani Matuszczak poinformowała, że nie dotyczy to kredytu a podpisania umów wieloletnich. 

Radny Przybylski – po wyjaśnieniu stwierdził że proponowana kwota może pozostać. 

Radny Kuderczak – są cięcia i rozumiem to, ale na sport zmniejszono środki o 16 000 zł.       

w stosunku do roku ubiegłego, jest to duże cięcie. 

Burmistrz – nie tylko na sport są cięcia, wydatki bieżące ze szkół, przedszkoli też są obcięte. 

Radny Walkowiak – jeśli chodzi o dotacje do spółek wodnych to rolnik należący do spółki 

powinien płacić 22 zł od hektara leżącego przy ciekach. Gdy będą płacone te składki to jest 

możliwość uzyskania dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w takiej samej wysokości, jeżeli 

zaangażowany jest w to samorząd. Główne cieki są zarządzane przez WZMiUW i podlegają 

Wojewodzie, ale jest też możliwość, aby Wojewoda dołożył środków. 

 

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

przyjmowanej jako  podstawa obliczania podatku rolnego.    

Przewodniczący Rady Paweł Walkowiak – na sesji P. Grobelny zarzucał  nam, że nie 

bierzemy pod uwagę opinii Wielkopolskiej Izby Rolniczej. 24 października br. wpłynęło 

pismo do Urzędu, w którym sugerują, aby cena żyta do celów podatku rolnego była                

w wysokości ok. 50 zł/dt. Zaś 24 listopada br. wpłynęło pismo podpisane przez 

Przewodniczącą Powiatowej Rady Wielkopolskiej Izby Rolniczej, że negatywnie 

ustosunkowują się do projektu naszej uchwały i proponują 40 zł/dt. W/w opinie stanowią 

załącznik do protokołu. 

W wyniku dyskusji radni zaproponowali następujące  stawki ceny żyta do celu obliczania 

podatku rolnego: 

Radny Mądry – zaproponował  52,50 zł. za 1 dt. 

Radny Zegar – zaproponował 51 zł za 1 dt. 

Radny Lewandowski zaproponował 55,50 zł za 1 dt. 
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Następnie przewodniczący posiedzenia zarządził głosowanie, w wyniku którego za stawką 

- 51 zł za 1 dt.  głosowało 4 radnych, 

- 52,50 zł. za 1 dt.  głosowało 9 radnych, 

- 55,50 zł za 1 dt.  głosowało 1 radnych 

Przewodniczący poinformował, że w wyniku głosowania w projekcie uchwały będzie 

propozycja 52,50 zł. za 1 dt. 

 

ad.5.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 

Protokół nr  13/2011 z dnia 23 listopada 2011 roku został przyjęty jednogłośnie bez uwag. 

 

ad.6.Wolne wnioski i informacje.   

Radny Szymański – na Palcu Kosynierów położona kostka jest ruchoma, wykonawca 

powinien ją naprawić. 

Burmistrz – sprawa ta jest już zgłoszona do wykonawcy. 

Radny Kuderczak złożył wniosek, aby wspólne posiedzenia komisji odbywały się o godz. 

16,00.  W wyniku głosowania za w/w godziną głosowało 2 radnych. 

Burmistrz zapoznał Radnych z wynikami przeprowadzonego audytu w ramach kontroli 

zarządczej przeprowadzonej w Centrum Kultury Książ Wlkp. i zaleceniami pokontrolnymi, 

jak również z pismem jakie  wystosował do Centrum Kultury zobowiązującym do 

wprowadzenia  zmian koniecznych do prawidłowego funkcjonowania jednostki.      

Radny Lewandowski – jakie konsekwencje były wyciągnięte wobec dyrektora                         

i pracowników. Czy był już konkurs na dyrektora Centrum Kultury. 

Burmistrz – Panie otrzymały żółtą kartkę, jeśli nie zastosują się do zaleceń pokontrolnych, to 

będzie czerwona kartka, myślę, że jest to normalne postępowanie. Jeśli chodzi o konkurs na 

dyrektora to nie musi być przeprowadzany nie ma takiego obowiązku, można powołać 

dyrektora na kolejny okres. Pani Dyrektor okres ten kończy się 31 grudnia br., ale jak wiemy 

jest w ciąży. Konkursu prawdopodobnie nie będzie, takie są założenia, ponieważ nie mogę 

dyskwalifikować osoby, która jest w ciąży i nie miałaby szansy stanąć do konkursu. Pod 

względem merytorycznym myślę, że jest dyrektorem prężnym, odważnym, działającym 

prawidłowo. Osoba, która przeprowadzała audyt nie spotkała w swojej dotychczasowej 

kontroli takiego dużego zaangażowania i tak bogatej oferty do społeczeństwa danego 

środowiska. Zresztą sami Państwo macie porównanie jak wyglądało kiedyś a jak wygląda 

dzisiaj. Mam uwagi do księgowości i stąd była ta kontrola, do Pani Dyrektor CK większych 



7 

 

uwag nie mam, tym bardziej, że ma nie tylko na swoich barkach Centrum Kultury, nie tylko 

bibliotekę, ale i problem Jarosławek, którym zajęła się a nie jest to łatwy temat.  

Radny Lewandowski – nie możemy porównywać tego co było dawniej, bo pamiętamy jaki 

był budżet na CK wtedy a jaki jest dzisiaj, po drugie Pani dyrektor sama nie działa, bo ma 

pracowników. Co to znaczy danie żółtej kartki. Co do konkursu to nie musi być, ale 

przyjęliśmy że konkursy będą, ponieważ mobilizuje to jedną i drugą stronę. Pani dyrektor 

można przedłużyć umowę do zakończenia urlopu macierzyńskiego i wtedy ogłosić konkurs. 

Radny Mostowski – cieszę się, że Burmistrz zlecił audyt wewnętrzny, ponieważ wiemy jak 

CK działa. Taki audyt wewnętrzny powinien być też zlecony do Zakładu Usług 

Komunalnych, ponieważ też  zauważyłem, że są nieprawidłowości. 

Burmistrz – nie wykluczam, że dalszych kontroli nie będzie, była to jedna z pierwszych 

kontroli. 

Radna Stępa – ile kosztował audyt. 

Pani Matuszczak poinformowała, że 2000 zł. brutto. 

Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodnicząca Komisji  podziękowała 

wszystkim za udział i zakończyła posiedzenie. 

 

 

Protokołowała :                                                                        Przewodniczący Komisji 

Irena  Witko                                                                                Paweł  Walkowiak  
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