O. 0012.5.11.2011
PROTOKÓŁ NR 11/2011
z wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. odbytego w dniu
17 października 2011 roku w godz. 9,00 – 13,00
W Komisji uczestniczyło 13 radnych - lista obecności, stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego protokołu.
Nieobecni usprawiedliwieni: Radny Leszek Kaczmarek i Radna Elżbieta Stępa.
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 13 radnych, zatem komisja jest władna do podejmowania
prawomocnych decyzji.
Przewodniczący Rady zaproponował dodatkowy punkt na dzisiejsze posiedzenie komisji
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla
samorządowego zakładu budżetowego na rok 2012. Punkt ten proponuję wprowadzić po
punkcie 6.
W wyniku głosowania jednogłośnie wprowadzono w/w punkt 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 Gminy Książ Wlkp.
na 2011 r.
4.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości.
5.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie

podatku od

środków transportowych na

2012 rok.
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6.Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzorów
formularzy i deklaracji podatkowych.
7.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla
samorządowego zakładu budżetowego na rok 2012.
8.Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury za 9 m-cy 2011 r. z uwzględnieniem kosztów
obchodów „Dni Książa”.
9.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
10.Wolne wnioski i informacje.
ad.2. Na Przewodniczącego Komisji wybrano jednogłośnie Radną Bogumiłę Skiera, która
przewodniczyła dalszemu posiedzeniu Komisji.

ad.3. Projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Książ Wlkp. na 2011 r. omówiła
Pani Barbara Matuszczak Skarbnik Gminy.
Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Radny Kazimierz Zegar – w uchwale podana jest kwota 30 tysięcy złotych ponad planowe
dochody za wydane zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.
Odpowiedziała Pani Skarbnik są to środki pieniężne za sprzedaż napojów alkoholowych,
wysokość jest uzależniona od ilości sprzedaży alkoholu przez poszczególne podmioty za rok
poprzedni.
Radny Ryszard Szymański dział 826 sport

- zakup traktora stadiony mogę prosić

o przybliżenie tematu.
Odpowiedziała Pani Skarbnik mamy środki finansowe w związku z czym dokonamy
zakupu nowego traktorka na stadion, zadanie było już wcześniej zaplanowane.
Radna Antonina Jankowiak jaka byłą sprzedaż działki w Chrząstowie.

Odpowiedział

Burmistrz jest to wykup działki pod drogę ślepą wzdłuż drogi wojewódzkiej koło Pana
Matuszewskiego, zaś druga działka dotyczy wykupu drogi w stronę do Pana Wojtczaka
w Zaworach. W obu przypadkach były podjęte Uchwały Rady.
Komisja projekt w/w uchwały zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie.
ad.4. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
omówił Burmistrz Pan Teofil Marciniak. Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego
2

protokołu. Podatek ten zostanie podniesiony w stosunku do roku ubiegłego o 4,2 % czyli
o stopę inflacyjną, podobnie będzie się kształtował w gminach sąsiednich. Różnica pomiędzy
stawkami naszymi a podanymi przez Ministerstwo Finansów to kwota 679 tysięcy złotych.
Komisja projekt w/w uchwały zaopiniowała pozytywnie – przy 12 głosach „za” i 1 głosie
„wstrzymującym się”.
ad.5. Projekt uchwały w sprawie podatku od środków transportowych na 2012 rok omówił
Burmistrz Pan Teofil Marciniak. Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Burmistrz w tym przypadku jest podobnie , podatek ten wzrośnie również o stopę inflacyjną
czyli 4,2 %. Stawki od środków transportowych mamy najniższe w stosunku do gmin
sąsiednich. Propozycja jest taka, aby podatek od samochodów ciężarowych od 12 do 13 ton
- dwie osie zwiększyć do kwoty 500 złotych, ponieważ mieliśmy 165 złotych. W Śremie
podatek ten wynosi 1236 złotych, Jaraczewo 925 złotych, Jarocin 1 850 złotych (w 2009 )
Borek 800 złotych ( w 2009). Musimy ten podatek podnieść chociaż do 500 złotych , aby
powoli wyrównywać różnice, podatek ten musi być wyważony.
Radny Jacek Mądry są to samochody nisko tonażowe. Często zdarza się tak ,że Gminy
ściągają podmioty dla siebie, bo są niższe podatki.
Burmistrz odpowiedział , że samochodów nisko tonażowych mamy 9, należałoby również
przyjrzeć się samochodom o tonażu 40 ton. Podatki od środków transportowych nadal mamy
niskie w stosunku do innych gmin, były słabo wyważone przez ostatnie lata, dlatego są tak
duże różnice.
Skarbnik Gminy przedstawiła skutki obniżonych stawek podatku od środków transportowych
w 2010 roku, które wynoszą rocznie 160 tysięcy złotych.
Komisja projekt w/w uchwały zaopiniowała pozytywnie – przy 12 głosach „za” i 1 głosie
„wstrzymującym się”.
ad.6.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy
i deklaracji podatkowych omówiła Pani Barbara Matuszczak Skarbnik Gminy.
Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Komisja projekt w/w uchwały zaopiniowała pozytywnie – jednogłośnie.
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ad.7.Projekt uchwały w sprawie stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla
samorządowego zakładu budżetowego na rok 2012 omówiła Pani Barbara Matuszczak
Skarbnik Gminy. Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Komisja projekt w/w uchwały zaopiniowała pozytywnie – jednogłośnie.
ad.8.Na posiedzenie komisji przybyła Pani Mariola Kaźmierczak – Dyrektor Centrum
Kultury oraz Pani Dorota Jańczak pełniąca obowiązki zastępcy Dyrektora Centrum
Kultury w Książu Wlkp. która przedstawiła sprawozdanie z działalności Centrum Kultury
za 9 miesięcy 2011 r. Sprawozdanie przekazano wszystkim radnym jak również stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
Radny Maciej Lewandowski mam pytanie dlaczego nie przybyła na dzisiejsze spotkanie
księgowa CK – Pani Dorota Jańczak odpowiedziała, że księgowa przebywa na zwolnieniu
lekarskim związanym z ciążą bliźniaczą z zaleceniem leżenia. Od ubiegłego piątku na
zastępstwo zatrudniona jest w CK nowa księgowa Pani Grażyna Ziętek z Jarocina.
Pani Mariola Kaźmierczak w pierwszej kolejności omówiła przychody i koszty związane
z funkcjonowaniem Ośrodka Jarosławski. Tylko jeden weekend był bardzo gorący, brak
słonecznej pogody spowodował brak przychodów.
Radny Maciej Lewandowski czy są uregulowane należności za wynajem domków - tak
wszyscy zapłacili w terminie odpowiedziała Pani Dyrektor, mamy 2 campingi znajdujące się
w 1 domku, z możliwością przenocowania 6 osób, koszt campingu za dobę wynosi 70
złotych.
Radny Marek Mostowski czy jest Pani na zwolnieniu lekarskim – tak odpowiedziała Pani
Dyrektor,

w

związku

z

czym

wstrzymuję

się

od

zadawania

pytań.

Radny Maciej Lewandowski czy są jeszcze inne zaległości związane z Jarosławkami –
odpowiedziała Pani Dyrektor nie ma żadnych nowych zaległości, pozostały te z ubiegłych lat
trudne do odzyskania.
Pani Mariola Kaźmierczak przedstawiła sprawozdanie dotyczące funkcjonowanie
biblioteki.
Radny

Maciej

Lewandowski

Odpowiedziała Pani Dyrektor -

ile

osób

jest

zatrudnionych

w

bibliotece.

zatrudniony jest starszy bibliotekarz 1 etat, bibliotekarz

½ etatu, pracownik merytoryczny 1 etat , sprzątaczka 5/8 etatu
wynagrodzeń tych dochodzą umowy zlecenia

ogółem 2,75 etatu do

za pogadanki dla dzieci

5-6 sytuacji.
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Radny Maciej Lewandowski czy wystarczy wam pieniędzy do końca roku – tak wystarczy
odpowiedziała Pani Dyrektor.
Pani Mariola Kaźmierczak – przystąpiła

do omówienia

sprawozdanie z działalności

Centrum Kultury.
Radny Maciej Lewandowski - w załączniku nr 1 do pisma z dnia 5 .08.2011 roku wpisana
jest kwota 40.000 złotych koszty amortyzacji- proszę o wyjaśnienie czego dotyczą te koszty.
Pani

Mariola

Kaźmierczak

–

koszty

te

wynikają

z

zakupu

nowej

sceny.

Radny Sławomir Przybylski - koszt amortyzacji może być jednorazowy.
Pani Mariola Kaźmierczak -

pkt 9

- 12.930 62 zł remonty elektryczne przeróbka

centralnego ogrzewania i kanalizacji sanitarnej – są to koszty związane pracami , które
należało zrobić w związku z termomodernizacją obiektu , koszty te powinno ponosić w 50%
CK i 50% OSP jako administrator obiektu. OSP nie zapłaciło wobec czego całość rachunku
pokryło CK chociaż część prac związanych było związane z założeniem bram do OSP.
Pkt.9.2. montaż instalacji elektrycznej, oświetleniowej, wymiana rozdzielni głównej prądu
opraw oświetleniowych zewnętrznych. Przez cały rok 2010 panowała i panuje nadal zła
atmosfera pomiędzy CK a OSP. Dochodziło do sytuacji, że wyłączano prąd na sali głównej w
czasie imprez, to były sytuacje nie do dopuszczenia. Przekazanie budynku do CK było
również powodem takiego zachowania. Dlatego że, problem ten powstał i się powtarzał
trzeba było go rozwiązać. Wyjściem z sytuacji było rozdzielenie prądu osobno licznik dla
OSP osobno dla CK, tak aby każdy pokrywał swoje rachunki. W 2010 roku otrzymaliśmy
warunki techniczne rozdzielenia prądu i na przełomie I-II 2011 roku

dokonano prac.

Wymiana oświetlenia była wykonana etapami, w 2009 roku wykonano zmiany oświetlenia
holu, kuchni, sali plastycznej – prace te wykonano gratis. Jeśli chodzi o fakturę na 6.000
złotych , to prace wykonano w 2010 roku dotyczyły wymiany oświetlenia w sali głównej,
korytarzach i pozostałych pomieszczeniach Faktura spłynęła w II 2011 roku ze względu na
zawieszenie przez wykonawcę działalności gospodarczej .
Radny Sławomir Przybylski - chcę wyjaśnić tę sprawę, wymiany tego oświetlenia
dokonywał mój ojciec w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na przełomie roku
2010 zachorował, w związku z czym zawiesił działalność gospodarczą dlatego nie mógł
wcześniej wystawić rachunku.
Radny Ryszard Szymański - jeśli miała Pani do zapłacenia zaległą fakturę za prace
oświetleniowej nie zapłaciła ich Pani w 2010 roku, to dlaczego nie zaplanowała Pani tego
wydatku w budżecie na 2011 rok, przecież znała Pani powód nie wystawienia rachunku.
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Postawiła Pani całą Radę pod ścianą, składając wniosek o dotację na 48 tysięcy złotych.
Drugie dlaczego nie uwzględniła Pani podatku VAT – błąd w planowaniu budżetu. Komisja
Rewizyjna Rady Miejskiej przy każdej kontroli jako priorytet stawia gospodarność. Jaka
jest gospodarność w CK, że planuje się 30.000 złotych a wydaje się 60.000 złotych – znowu
błąd w planowaniu. Następny błąd to album Krzysztofa Budzynia, który miał być wydany
już w kwietniu 2010 roku, później w lipcu, dotarł do nas w kwietniu 2011 roku. Jest on
bardzo drogi w ogóle on się nie sprzedaje. Następnie opłata za ogrzewanie gazowe błąd
w planowaniu kosztów. Wszystkie te elementy zawarte były we wniosku o zwiększenie
dotacji z dnia 5 sierpnia 2011 roku. Proszę o wyjaśnienie dlaczego zaplanowano 30.000
a wydano 60.000 złotych.
Pani Mariola Kaźmierczak - jeśli chodzi o prace elektryczne to w 2010 roku było zapytanie
ofertowe na wykonanie tegoż zadania. Nie ja powinnam to robić, podpisywać umowę lecz
OSP , ale znając nasze stosunki wiedziałam że problem muszę sama rozwiązać, chociażby
dlatego że, przekazano mi budynek. Rachunek za te zadanie powinien zapłacić OSP lub
Urząd Miejski. Prace zostały wykonane i rachunek został wystawiony na CK, dlatego go
zapłaciłam. Jeśli chodzi o VAT od usług artystycznych to pod koniec roku 2010 jak również
na początku 2011 nikt nie wiedział czy taki podatek w ogóle będzie. Budżet planuje się na
przełomie września i października poprzedniego roku. Żadna z agencji artystycznych nie
chciała podpisać umowy na występy, bo nie widzieli czy będzie VAT od tych usług czy nie.
Radny Maciej Lewandowski - to, że wejdą nowe stawki podatku VAT było wiadomo już
pod koniec 2010 roku uważam, że jest to wina księgowej, która ponownie nie wzięła tego
pod uwagę. Pamiętamy jak niedawno był rozstrzygany problem kosztów kwalifikowanych
i nie kwalifikowanych. Księgowa na bieżąco powinna śledzić przepisy prawne zwłaszcza jeśli
jest nowy rok wchodzi wiele zmian , tak naprawdę to zatrudnia Pani niewłaściwą osobę.
Jakie konsekwencje wyciągnęła Pani od tej osoby.
Pani Mariola Kaźmierczak - jest mi trudno uzasadnić te wszystkie wpadki i potoczki
ze strony mojej księgowej, było ich wiele i uważam , że osoba ta jest osobą
nieodpowiedzialną. Już raz wspomniałam, że trudno było mi zaplanować w wrześniu bądź
październiku 2010 roku VAT od usług artystycznych, żadna agencja artystyczna nie chciała
podpisać umowy, borykając się z tym problemem. Zupełnie inaczej wygląda cenowo usługa
artystyczna z VATEM

i bez niego a ceny naprawdę są absurdalne. Obecnie agencje

zaczynają kombinować, gdyż VAT ten można obejść. Dużych artystów nie obejdzie, zaś Ci
do 30.000 będą w ofercie wpisali

na fakturze bądź w kosztorysach

własny program
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artystyczny. Wiem, że konsekwencje powinnam wyciągnąć wcześniej, jak również
w momencie wykonywania sprawozdania za I półrocze 2011 roku, ale ja również jestem na
zwolnieniu lekarskim, Pani Dorota Jańczak objęła stanowisko w sierpniu br.
Radny Paweł Walkowiak - nie chce usprawiedliwiać pracowników CK, ale pamiętam, że na
przełomie stycznia bieżącego roku było zorganizowane spotkanie – może szkolenie dla
przedsiębiorców w zakresie podatku VAT

w którym brał udział Naczelnik Urzędu

Skarbowego w Śremie Pan Witold Piasecki. Na tym spotkaniu sam Naczelnik nie chciał
wielu spraw wyjaśniać, tłumacząc się, że nie ma rozporządzeń wykonawczych do ustawy,
zabronił również pracownikom Urzędu Skarbowego udzielania wyjaśnień w tych kwestiach.
Wiem również, że były problemy z podatkiem VAT rolników.
Radny Ryszard Szymański - rozdział prądu w CK był zrobiony w związku z naszymi
interwencjami spowodowanymi kosztami za zużycie prądu.
Pani Mariola Kaźmierczak - ja musiałam zapłacić za tę usługę, gdyż nie ma żadnej
współpracy z OSP.
Radny Maciej Lewandowski - proponuję na drugi raz rachunek przekazać Burmistrzowi,
a kwota ta zostanie odjęta z dotacji dla OSP.
Radny Sławomir Przybylski - ja też pamiętam spotkanie przedsiębiorców z Naczelnikiem
Urzędu Skarbowego w Śremie , który powstrzymywał się od wyjaśnień tłumacząc się
brakiem aktów prawnych wykonawczych do ustawy.
Radny Maciej Lewandowski

- najwięcej zamieszania było w tzw.

spożywcze,

nie

wiedziano jaki jest VAT od pieczywa itd., ale wszystkie inne usługi były rozdmuchane
medialnie że będzie obowiązywać VAT 23 %.
Pani Mariola Kaźmierczak - agencje artystyczne , które również planują występny na rok
następny nie wiedziały nic o wprowadzeniu podatku VAT od usług artystycznych, nie
chciały też podpisywać umów.
Radny Zenon Kuderczak - było trzeba w budżecie zabezpieczyć ten VAT.
Pani Mariola Kaźmierczak – budżet na rok następny planuje się we wrześniu- październiku,
umowa na wykonanie usług była podpisana w grudniu , agencje artystyczne były przekonane
że obejdą ten podatek.
Radny Maciej Lewandowski - umowa – umową zawsze można ją zmienić wprowadzić
aneks. To Pani Dyrektor odpowiada za działalność Centrum Kultury jak i błędy księgowej,
nie musi się Pani znać na księgowości , ale kontrolować finanse powinna Pani na bieżąco.
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Pani Mariola

Kaźmierczak – zdaję sobie sprawę z sytuacji jak i również potknięć

księgowej. Sprawozdanie za I półrocze 2011 roku robiła Pani Katarzyna Szymankiewicz
podpisała je Pani Dorota Jańczak. Na ten moment nie mogę nić zrobić, sama jestem na
zwolnieniu lekarskim, Pani Katarzyna Szymankiewicz jest również na zwolnieniu lekarskim
związanym z ciążą ze wskazaniem leżenia wróci do pracy w 2013 roku. Ilość pomyłek jest
duża.
Radny Ryszard Szymański - dlaczego zaplanowane

środki finansowe na Dni Miasta

w kwocie 30.000 tysięcy złotych a wydano 60.000 złotych.
Pani Skarbnik Barbara Matuszczak - w budżecie było zapisane 60.000 tysięcy złotych na
obchody Dni Miasta i w tej kwocie należało się zmieścić.
Pani Mariola Kaźmierczak - co do wydanego albumu sprawa dotyczyła obchodów 600
Lecia miasta Książa. Rozmowy były przeprowadzone w tej sprawie już w 2009 roku, a album
nie został opracowany nawet do końca 2010 roku. Było kilka terminów jego wykonania,
dlatego nie był zapłacony w 2010, spłynął dopiero w 2011 roku, na rachunku mamy cenę 60
złotych, za sztukę w sprzedaży jest w cenie 39 złotych na tę cenę składa się dofinansowanie
15 złotych Urząd Miejski i 15 złotych CK. Było wiele awantur w tej sprawie i kwietniu
bieżącego

roku

Pan

Budzyń

przywiózł

mi

250

sztuk

tego

albumu.

Radny Maciej Lewandowski - z albumem to jest wielki niewypał tak jak z bajką o Książu.
Radny Paweł Walkowiak - wiem, że pan Budzyń jest trudnym człowiekiem, ale jest osobą ,
która ma chęć do pisania, a takich ludzi jest bardzo mało. Nie chcę krytykować tego albumu,
bo w każdej rzeczy są jakieś niedoskonałości, ale album ten zawiera historię związaną
z naszym rejonem. My to znamy i pamiętamy, niech będzie ona dla naszych dzieci. Ludzie,
którzy mieszkali kiedyś u nas są zafascynowani nim, ja osobiście już zakupiłem dla osób
z zewnątrz kilka egzemplarzy.
Pani Mariola Kaźmierczak - ja patrzę na pryzmat tego albumu z innej strony, wiele rzeczy
jest tam powtarza, zdjęcia robione od tyłu itd. Najwięcej zdjęć to otrzymał Pan Budzyń
od Pani Walczak, zaś zdjęcie dotyczące współczesności miał ode mnie.
Pan Mądry Jacek - ze względu na to, że album ten został wykonany przy

pomocy

sponsorów, powinni oni dostać album w prezencie, wyłożyli pieniądze na niego i tak musieli
za niego zapłacić.
Radny Maciej Lewandowski - ile dokładnie kosztowały Dni Książa
Pani Mariola Kaźmierczak – proszę o zapoznanie się z ostatnią tabelą
Przychody 10 259,00

+ środki własne 89.266 złotych = 99 525,96 złotych
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Koszty

109 746 ,96 - 99 525,96 =10.221 złotych

Różnica 10.221.00 złotych jest to brakująca kwota podatku VAT.
Radny Maciej Lewandowski - dlaczego są rozbieżności w paragrafie 4210 Dni Miasta
zakup usług.
Pani Mariola Kaźmierczak - ja przedstawiłam Państwu aktualne sprawozdanie i informację
za 9 miesięcy 2011 roku po zmianie dotacji, czyli po uwzględnieniu rachunku za instalacje
oświetleniowe, VAT, album oraz koszty opłat za gaz.
Radny Maciej Lewandowski - zakup sceny była to bardzo dobra inwestycja, było ustalone,
że będzie harmonogram wypożyczeń, jak również, że składać i rozkładać ja będą przeszkoleni
pracownicy np. pracownicy zieleni jak to wygląda dziś. Zaplanowane było w przychodach
0 złotych za wypożyczenie sceny po zmianach było 5.500 złotych.
Pani Mariola Kaźmierczak - w czasie kiedy była zakupiona sceny były sugestie, aby
rozkładały i składały ją osoby fizyczne, a najlepiej w własnym zakresie. Jednak ogłosiliśmy
na to zadania zapytanie o cenę , poprzez składanie ofert . Zgłosiły się dwie firmy , pierwsza
z nich zaproponowała 1,500 złotych netto, druga zaproponowała 850 złotych brutto. W 2010
roku za każdy montaż i demontaż sceny była osobna umowa. W bieżącym roku sporządzono
harmonogram wypożyczeń i tak ; Szkoła Podstawowa w Książu 1 raz koszt 850 zł pokrył
CK, Pogoń Książ

2 razy 850 złotych koszt pokrył CK

, Przedszkole Książ Wlkp.

wypożyczono podesty koszt pokrył CK 400 złotych, Szkoła Podstawowa w Konarzycach 850zł , Centrum Kultury 850 złotych.. Dwukrotnie zakładanie podestów było wykonane za
darmo. Koszty wynajmu sceny wynosiły 4650 zł.
Radny Maciej Lewandowski

- wprowadzono nas w błąd , gdyż w sprawozdanie za

I półrocze 2011 wpisana została kwota przychodu za demontaż sceny 5500 złotych a teraz
wychodzi kwota 4.650 złotych.
Pani Mariola Kaźmierczak - na temat tego sprawozdania nic nie mam do powiedzenia, jak
jego nie robiłam, robiła go Pani Szymankiewicz z Panią Dorotą Jańczak.
Radny Maciej Lewandowski - należałoby obniżyć koszty wynajmu sceny, dlaczego
pracownicy zieleni nie pomagają w tych pracach.
Pan Burmistrz odpowiedział, że pracownicy zieleni nie są przeszkoleni w zakresie
demontażu sceny, ponadto oni są zaangażowani w każdą imprezę przed i po festynie,
posprzątanie parku, stadionu przed i po imprezie , transport sprzętu, zbieranie śmieci. Mnie
obowiązuje kodeks pracy jak ich zatrudnię w sobotę i niedzielę wtedy muszę im dać dwa dni
wolne do końca danego miesiąca.
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Radny Paweł Walkowiak - były zgłaszane zastrzeżenia, że Dni Miasta zawsze obsługiwane
były przez różne firmy z zewnątrz jak to wygląda.
Pani Mariola Kaźmierczak - przed obchodami są zapytanie ofertowe na realizację tego
typu zadania, oferty złożyły Firma Milmo Leszno, Tawerna „ Toskania” Śrem i Zając
Leszno. Po przeanalizowaniu ofert ta firma, która jest najbardziej korzystna dla nas obsługuje
daną imprezę.
Radny Maciej Lewandowski

- mam pytanie jaka jest planowana gwiazda na imprezę

z okazji Dnia Miasta w 2012 roku. Czy można by zrobić plebiscyt wśród mieszkańców, którą
z nich chcieli by oglądać. Forma ta jest praktykowana w Dolsku jak i w Śremie, wtedy nie ma
zarzutów wobec organizatorów w tym temacie, jaki jest planowany termin tej imprezy.
Pani Dorota Jańczak - mamy ofertę Combi, Markowska - De Mono ceny od 40 do 50
tysięcy złotych umowy jeszcze nie podpisano, termin imprezy planujemy na przełom lipca
i sierpnia.
Radny Ryszard Szymański - są sugestie mieszkańców, że większość imprez powinna
odbywać się w sobotę a nie w niedzielę , niedziela jest do odpoczynku.
Pan Burmistrz - zgadza się , ale jeszcze są mieszkańcy wsi , którzy w sobotę po południu
nie przyjadę, a w niedzielę tak i z nimi należy się również liczyć.
Radny Zenon Kuderczak - mam prośbę do Pani Dyrektor proszę o większą współpracę
z klubem Pogoń w trakcie organizacji imprez.
Radna Agnieszka Weber-Hałaburda – mam pytanie dlaczego organizatorzy festynów np.
Rad Rodziców mają duży dochód z imprezy a Centrum nie ma tego dochodu.
Pani Mariola Kaźmierczak - festyny organizowane przez Rady Rodziców czy też na cele
charytatywne są w całości robione za darmo. Tam organizatorzy robią
Nagrody są zbierane u różnych przedsiębiorców, sprzedaż

za tzw. Africo.

pieczywa upieczonego przez

organizatorów, często orkiestra i ochrona jest za darmo itd. My musimy przy tak dużych
imprezach wszystko zapłacić jak również zabezpieczyć bezpieczeństwo.
Radny Maciej Lewandowski - czy Centrum Kultury jest Vatowcem – odpowiedziała Pani
Dyrektor tak jest, ale zwolnionym z podatku VAT od 1 lutego 2011 roku, dlatego nie
możemy go odliczyć. Dla Ośrodka Jarosławki jak i Biblioteka odrębnie prowadzone są księgi
rachunkowe.
Radny Sławomir Przybylski -

proszę o przedstawienie na czwartek sprawozdania

z wynajmu sali w CK. informację dotyczącą amortyzacji, wykaz umów.
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Radny Zenon Kuderczak - czy do końca roku starczą Pani pieniądze

- tak starczą

odpowiedziała Pani Dyrektor.
Pan Burmistrz poinformował, że zlecił kontrolę finansową w ramach kontroli zarządczej
w Centrum Kultury w Książu Wlkp. przez dawnego pracownika RIO Wrocław.
Radny Błażej Jędrzejczak - rozumiem te wszystkie wyjaśnienia ale uważam , że takie
sytuacje nie powinny mieć miejsca CK otrzymało budżet na 2011 rok i w ramach jego
działać. Wniosek o zwiększenie dotacji jest nie na miejscu co zrobi Rada jak wszystkie
jednostki złożą taki wniosek skąd znajdziemy pieniądze.
ad.9. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
Protokół nr 10/2011 z dnia 29 września 2011 roku został przyjęty jednogłośnie bez uwag.

ad.10.Wolne wnioski i informacje.
Pani Matuszczak Skarbnik Gminy poinformowała, że na sesji będzie jeszcze uchwała
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ
Wlkp. na lata 2011-2021 , który to projekt omówiła.
Radna Agnieszka Weber- Hałaburda prosiłam o wykoszeniu rowów przy

drodze

czereśniowej wykoszono około 0,5 metra patrząc na szerokość pobocza, resztę 1 metr
pozostawiono.
Pani Walczak przedstawiła sytuację prawną dotyczącą nieruchomości , którą zamieszkuje
Pan Krauze na ulicy Polnej.
Radny Ryszard Szymański nie wysiadając z samochodu można gołym okiem pokazać
usterki i niedoskonałości na rynku – proszę o przedstawienie wszystkim radnym usterek
zapisanych w protokole odbioru. Należałoby usunąć ten barak na rynku.
Ilu nauczycieli w naszej Gminie otrzymało nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej wraz
z uzasadnieniem.
Radny Paweł Walkowiak przedstawił pismo Cechu Rzemiosł Różnych w Śremie dotyczące
niezawyżania podatków od nieruchomości na 2012 rok, oraz pismo Zakładu Gospodarki
Odpadami w Czempiniu zapraszające radnych na zwiedzenie tego zakładu.
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Pan Grzegorz Rabczewski – Kierownik Referatu Gospodarczego przedstawił wykaz usterek
ustalonych w trakcie odbioru prac na rynku.
Radny Sławomir Przybylski - co będzie z miejscami parkingowymi dla osób
niepełnosprawnych.
Pan Rabczewski - będą wykonane obok apteki, w tym tygodniu będą też ustawione
wszystkie znaki a usterki są uzupełniane.
Radna Agnieszka Weber –Hałaburda zbyt mało jest parkingów zwłaszcza w niedzielę.
Radny Sławomir Przybylski

czy są wykazane usterki w protokole odbioru

termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej , nie pomalowana wieża na strażnicy,
stacja odporowa źle wykonana, w szkole są źle osadzone okna w piwnicy , woda będzie
spływała do środka. Błędy te , to ewidentna wina Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy.
Pan Grzegorz Rabczewski - tak też są usterki przy wykonywaniu tego zadania , jeśli chodzi
i okna to też muszą pozostać takie jakie są

gdyż wcześniej pomieszczenia te były

pomieszczeniami gospodarczymi a teraz będą tam dzieci się uczyły czyli tzw. wskaźnik
światła.
Radna Antonina Jankowiak proszę o podanie na stronie internetowej telefonu
całodobowego pracownika bądź kierownika OPS w razie nagłej potrzeby. Miałam taką
sytuację ,aby matkę z małym dzieckiem umieścić w Domu Samotnej Matki i bez zgody OSP
nie chcieli tej osoby przyjąć, nie miał też kto tej osoby zawieść do tego Domu.
Radny Paweł Walkowiak proszę o wyjaśnienie spraw remontu rynku, wykonania prac,
kostki brukowej ruszającej się itd. Wiele zarzutów jest sprawie tej inwestycji.
Pan Grzegorz Rabczewski usterki te są zawarte w protokole i je odczytałem, czy kostka jest
chińska czy inna nie wiem , wiem że odprawy celne dotyczyły towarów , które przypłynęły
ze Szwecji lub Ukrainy. Innych danych nie posiadam.
Radny Maciej Lewandowski – po raz kolejny zgłaszam wniosek o wyrównanie drogi
Kiełczynek –Zawory jest tam duża dziura.

Dlaczego

nikt z OPS nie brał udziału

w programie Sprawa dla Reportera.
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Burmistrz odpowiedział nie było obowiązku wzięcia udziału w programie, przyszło pismo
z programu „Sprawa do Reportera „ o dniu nagraniu jak i możliwości ustosunkowanie się do
całej sytuacji. OPS i ja wystosowałem pismo dotyczące tej rodziny , pismo OPS w ogóle nie
było odczytane choć były tam cenne informacje na temat pomocy płynącej do tej rodziny,
z mojego pisma odczytano tylko jedno zdanie bardzo zdawkowo.
Radna Antonina Jankowiak - droga do Wieszczyczyna jest bardzo wybita nie można
skręcić.
Burmistrz odpowiedział, że pismo w tej sprawie już poszło do PZD w Śremie nie mają
pieniędzy.
Radny Zegar Kazimierz – Burmistrz powoływał OKW, członkowie tych komisji miały
problemy z odszukaniem ludzi na listach, niektórzy z nich poszli.
Burmistrz tak ja powoływałem członków OKW z pośród kandydatów zgłoszonych przez
Komitety Wyborcze, były one przeszkolone, jak jest problem to należy zadzwonić do osoby
dyżurującej w Urzędzie, jest to ewidentny błąd zastępcy lub przewodniczącego komisji.
Radny Sławomir Przybylski - zgłaszam naprawę drogi do żwirowni w Włościejewicach,
- obok Pani Kozłowskiej w Włościejewicach po deszczach tworzy się bardzo duża zastoina
wodna należy naprawić tę drogę
- droga w Konarzycach do starej szkoły należałoby ją naprawić,
- chodnik w Chrząstowie jest uszkodzony w miejscu gdzie jest przejście dla dzieci do szkoły.
Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodnicząca Komisji

podziękowała

wszystkim za udział i zakończyła posiedzenie.

Protokołowała :

Przewodnicząca Komisji

Zdzisława Wilak

Bogumiła Skiera
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