O. 0012.5.6.2011
PROTOKÓŁ NR 6/2011
z wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
odbytego w dniu 27 kwietnia 2011 roku.
W Komisji uczestniczyło 14 radnych - lista obecności, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
protokołu.
Nieobecny usprawiedliwiony – Radny Sławomir Przybylski
Ponadto w posiedzeniu komisji uczestniczyli:
- Burmistrz Pan Teofil Marciniak
- Z-ca Burmistrza Pani Bogumiła Walczak
- Skarbnik Gminy Pani Barbara Matuszczak
- Sekretarza Gminy Panią Mirelę Grześkowiak
ad.1. Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Paweł Walkowiak otwierając wspólne posiedzenie
Komisji Rady Miejskiej powitał członków Komisji jak również zaproszonych gości.
Stwierdził, że na sali obecnych jest 14 radnych, zatem komisja jest władna do podejmowania
prawomocnych decyzji.
Zaproponował, aby do porządku posiedzenia wprowadzić punkt:
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza
Książa Wlkp. Punkt ten proponuję wprowadzić po punkcie 5.
Zaś z porządku posiedzenia zaproponował zdjąć punkt 4:
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy
Książ Wlkp. – po przeprowadzonej konsultacji.
Punkt ten należy zdjąć ponieważ do dnia dzisiejszego nie wpłynęły opinie o projekcie tej
uchwały:

od

Dyrektora

Regionalnego

Zarządu

Gospodarki

Wodnej

w

Poznaniu,

Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Śremie. Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na w/w propozycję.
Wobec czego porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1.Otwarcie posiedzenia.
2.Wybór Przewodniczącego posiedzenia.
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3.Zaopiniowanie projektu uchwały sprawie określenia zasad wnoszenia i zbywania udziałów lub
akcji Gminy Książ Wlkp. w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Książa Wlkp.
4.Omówienie sprawy dotyczącej wezwania do usunięcia naruszenia prawa w zakresie uchwały
nr XXXV/245/2009 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 09 listopada 2009 r. w sprawie
ustalenia trybu uchwalenia i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych szkół
podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz trybu i
zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
5.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza
Książa Wlkp.
6.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
7.Wolne wnioski i informacje
ad.2. Na Przewodniczącego Komisji wybrano jednogłośnie Radnego Leszka Kaczmarka,
który przewodniczył dalszemu posiedzeniu Komisji
ad.3.Pojekt uchwały sprawie określenia zasad wnoszenia i zbywania udziałów lub akcji
Gminy Książ Wlkp. w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Książa Wlkp. omówiła
Pani Barbara Matuszczak Skarbnik Gminy.

Projekt uchwały stanowi załącznik do

niniejszego protokołu.
Komisja nie zgłosiła uwag i projekt w/w uchwały zaopiniowała pozytywnie – jednogłośnie.

ad.4. Przewodniczący Rady zapoznał członków komisji z pismem Stowarzyszenia na Rzecz
Szkoły w Chrząstowie oraz Dóbr Wsi Chrząstowo, Łężek i Okolic dotyczącym wezwania do
usunięcia naruszenia prawa w zakresie uchwały nr XXXV/245/2009 Rady Miejskiej w Książu
Wlkp. z dnia 09 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia trybu uchwalenia i rozliczania dotacji z
budżetu gminy dla niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych i
niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
W/w pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Radny Szymański – zarzutem jest że w uchwale nie jest przedstawiony tryb kontroli,
rozumiem, że jeżeli Urząd przeprowadza kontrolę to przeprowadza według określonych zasad
czy schematu.
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Sekretarz Gminy Pani Grześkowiak – sam tytuł uchwały stanowi o tym a ogólne zarysy
określa paragraf 7 uchwały.
Radna Jankowiak poinformowała, że Prezes wzywa do usunięcia naruszenia prawa dlatego, że
02 lutego br. była przeprowadzona w naszej szkole kontrola, protokół pokontrolny otrzymano
dopiero po 75 dniach, a chyba jakieś ramy prawne obowiązują, nie było zaleceń pokontrolnych.
Komisja stwierdziła, że zakończono kontrolę. Następnie było pismo, że będzie następna
kontrola od 4-30 marca br. nie określono którego dnia. W protokole zaznaczono, że w trakcie
kontroli zostały sprawdzone wszystkie dokumenty finansowe dotyczące otrzymanej dotacji. Na
rachunkach zostały umieszczone adnotacje, że płatności zrealizowano w całości lub częściowo
ze środków budżetu Gminy, dokumenty te były opatrzone pieczątkami i podpisami osób
upoważnionych. Jeżeli więc sprawdzono wszystkie dokumenty, to co jeszcze miałoby być
sprawdzane. Przy kontroli zakwestionowano paczki świąteczne dla dzieci. Prezes protokół
pokwitował z uwagą, że otrzymał go

po 75 dniach od zakończenia kontroli. Podpisując

protokół – dopisał informację, że kontrola w dniu 2 lutego br. została zakończona ustnym
stwierdzeniem „Kontrola została zakończona protokół pokontrolny zostanie przekazany w
terminie późniejszym”. W związku z powyższym stwierdzeniem z w/w protokołu, że ustalono
kolejny termin bezpośredniego spotkania jest nieprawdziwe.
Radny Jacek Mądry – szkoła we Włościejewicach też byłą objęta kontrolą, było w piśmie
zaznaczone, że kontrola będzie od – do, a następnie przyszła szczegółowa informacja w jakim
dniu będzie kontrola, było też pismo o dalszej kontroli, a następnie pismo informujące
w którym dniu będzie kontrola przeprowadzona.
Burmistrz – kontrola była przeprowadzona, gdy Panie zaczęły to zbierać w całość okazało się,
że brakuje nam pewnych dokumentów do których chcielibyśmy mieć wgląd a mamy takie
prawo a nawet obowiązek skontrolowania czy dotacja została wydatkowana celowo.
Następnie Burmistrz zapoznał członków komisji z korespondencją między Urzędem a
Stowarzyszeniem, która dotyczyła :
* 22 lutego 2011 było skierowane pismo do Pana Szozdy Prezesa Stowarzyszenia w którym
było m.in. zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia dalszej kontroli w terminie od 4 do 31
marca 2011 roku, rozpoczęcie kontroli nastąpi 4 marca br. O godz. 9,00 – pismo stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
* Na to zawiadomienie o kontroli otrzymaliśmy od stowarzyszenia pismo z dnia 26.02.2011r. ,
że kontrola została już przeprowadzona w okresie od 28.02. do 04.02.2011 r. i zakończona –
pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Kontrola nie miała trwać miesiąc, ale miałą
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być ustalona konkretna data. Pan Prezes nie udostępnił nam możliwości przeprowadzenia tej
kontroli.
* W związku z tym wysłaliśmy w dniu 2 marca br. kolejne pismo do stowarzyszenia
informujące, że spotkania zespołu kontrolującego odbywać będą się w terminach wcześniej
uzgodnionych – terminy zostaną ustalone na spotkaniu 04.03.2011r. – pismo stanowi załącznik
do niniejszego protokołu.
* W dniu 08 marca br. otrzymaliśmy pismo od stowarzyszenia , że od kontroli stowarzyszeń są
starostwa, na jakiej podstawie ma być przeprowadzona kolejna kontrola, skoro kontrola została
już przeprowadzona w terminie od 28.01. do 04.02.2011 r. – pismo stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
* 24 marca br. wystosowano do stowarzyszenia pismo, aby pisemnie złożyli wyjaśnienia
dotyczące wydatków wynikających z przedłożonych rozliczeń dotacji związanych z
eksploatacją i utrzymaniem samochodu wykorzystywanego na potrzeby niepublicznych
placówek . Do zawartych pytań w tym piśmie nie otrzymaliśmy wyjaśnień. Pismo stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
* 4 kwietnia br. otrzymaliśmy kolejne pismo od stowarzyszenia dotyczące wyjaśnień, że kwota
podana w piśmie nie może wynikać z przedłożonych rozliczeń dotacji, gdyż pensje w tym
pensja pracownika gospodarczego-kierowcy są podawane zbiorczo. Dotacja wykorzystywana
jest zgodnie z obowiązującym prawem na zadania szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i
opieki. Pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Protokół nie mógł być wcześniej dostarczony, bo kontrola nie została zakończona, pracownicy
mówili, że na dzień dzisiejszy kontrola jest zakończona. Były wydatki typu: zakup paczek dla
dzieci, była usługa gastronomiczna dla nauczycieli.
Radny Szymański – czy urząd może co miesiąc kontrolować, skoro dotacje są miesięczne.
Pani Matuszczak – może.
Burmistrz – rachunki we Włościejewicach były opisane szczegółowo a w Chrząstowie
brakowało tego opisu, stąd była nasza prośba o wyjaśnienia. Mogli się wytłumaczyć i może
byłoby dobrze.
Radna Jankowiak – usługi gastronomiczne były z okazji dnia nauczyciela, dlatego że
nauczyciele nie otrzymali premii.
Pani Walczak Z-ca Burmistrza – gdy nas będzie kontrolowała Regionalna Izba
Obrachunkowa, to też będzie sprawdzanie jak jest rozliczana dotacja.
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Radny Lewandowski – przeprowadzenie kontroli to nauka dla stowarzyszenia, ponieważ po
kontroli wiadomo jak opisywać faktury itp.
Radny Jacek Mądry – dzięki kontroli mogliśmy wiele rzeczy się nauczyć. Kontrola nie
przeszkadzała mi i wiem, że jest konieczność jej przeprowadzenia.
Radny Lewandowski – pisanie w piśmie przez Pana Prezesa, że pensja pracownika
gospodarczego i kierowcy jest rozliczana razem to bezsens, powinniśmy skontrolować umowę o
pracę, jaka to jest umowa o pracę. Ponieważ jako kierowca nie może być kwalifikowany a jako
gospodarz może być kwalifikowany. Mamy dwa stowarzyszenia i nigdy nie słyszałem aby był
problem ze stowarzyszeniem we Włościejewicach.
Radny Mostowski – na terenie gminy działają jeszcze inne stowarzyszenia np.”Pogoń” i też
muszą się z dotacji rozliczyć.
Radny Szymański – czy kontrola została sfinalizowana.
Burmistrz – kontrola została sfinalizowana Pan Szozda podpisał protokół pokontrolny
z pewnymi uwagami, o których mówiła radna Jankowiak. Teraz przygotowujemy zalecenia
pokontrolne.
Radny Jędrzejczak – poruszaliśmy sprawę kontroli a zarzut jest, że naruszyliśmy prawo,
w uchwale nie ma punktu, który by mówił o możliwości odwołania się od zaleceń
pokontrolnych.
Pani Grześkowiak – uchwała określa tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystania
dotacji, mówi o tym generalnie paragraf 7.
Po dyskusji – Komisja w głosowaniu jawnym w obecności 14 radnych - przy 12 głosach „za”
i 1 głosie „przeciwnym”, jeden Radny nie wziął udziału w głosowaniu, uznała za bezzasadne
wezwanie z dnia 4 kwietnia 2011 r. wniesione przez Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Chrząstowie
oraz Dóbr Wsi Chrząstowo, Łężek i Okolic w Chrząstowie do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Nr
XXXV/245/2009 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia trybu
udzielania dotacji

z budżetu gminy dla niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół

publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

ad.5.Przewodniczący Rady zapoznał członków komisji z pismem P. Pietrzak dotyczącym
skargi na działalność Burmistrza Książa Wlkp. Pismo stanowi załącznik do protokołu. Po
zapoznaniu się z materiałami i wysłuchaniu wyjaśnień Burmistrza Komisja uznała skargę na
działalność Burmistrza za bezzasadną.
Projekt w/w uchwały Komisja zaopiniowała pozytywnie – jednogłośnie.
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ad.6.Protokół nr 5/2011 z dnia 29 marca 2011 roku został przyjęty bez uwag – jednogłośnie.

ad.7.Wolne wnioski i informacje
Radny Maciej Lewandowski – mieszkańcy Konarzyc zwrócili się, aby naprawić drogę
w Konarzycach za starą szkołą, która przy torfowisku jest nieprzejezdna (ciągniki się topią).
Radny Zegar – należy najpierw sprawdzić kogo ta droga jest.
Radny Ryszard Szymański - jak daleko jest załatwiona sprawa przystanku PKS na trójkącie
ul. Nowomiejska - Dębniacka,
- na ul. Jana Pawła II, przy posesji P. Garbarczyka nie są jeszcze naprawione 3 kostki,
- na skrzyżowaniu ul. 1 Maja i Wichury w dalszym ciągu stoi na środku woda,
- na ul. Kościuszki rozjechana jest trawa przy posesji P. Hały, Szukowskiego, Talarczyk,
- na ulicach gdzie był kładziony asfalt studzienki nie są wyspoinowane, zwłaszcza na
ul. Wichury.
- czy było zezwolenie na wycinkę kasztana na działce P. Hały przy Ośrodku Zdrowia,
- od mieszkańców ul. Polnej i Leśnej otrzymałem pismo dotyczące bałaganu na posesji, gdzie
mieszkał P. Krauze, na posesji tej są zarośla, chwasty, w których są szczury, zaskrońce itp.
Chodnik przy tej posesji też jest zarośnięty a zimą nie był odgarniany śnieg, należy się tym
zająć.
Burmistrz – nie mamy prawa wzywać do uporządkowania posesji, możemy tylko prosić
o uporządkowanie.
Radny Kuderczak – czy na amfiteatr jest jeszcze gwarancja, ponieważ zapadają się kostki
brukowe na widowni,
Burmistrz – przekazane już to jest wykonawcy, aby poprawił.
Radna

Elżbieta

Radajewska - na ul. Kościuszki przy posesji P. Ebelewicz, chodnik

zarośnięty jest chwastami.
Przewodniczący Rady – zapoznał radnych z pismem Burmistrza Miasta Luboń w sprawie
nowych reguł klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do długu publicznego. W/w pismo
w załączeniu.
Przedstawił też pismo Stowarzyszenia na Rzecz Szkoły w Chrząstowie oraz Dóbr Wsi
Chrząstowo, Łężek i Okolic o dofinansowanie I Gminnej Spartakiady Przedszkolaka 2011,
organizowanej w dniu 6 czerwca 2011 roku na terenie Niepublicznego

Przedszkola
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w Chrząstowie, które wpłynęło do Rady Miejskiej w Książu Wlkp. w dniu 04 kwietnia 2011
roku.
W wyniku dyskusji, stwierdzono, że Rada nie ma możliwości dofinansowywania tego rodzaju
przedsięwzięć.
Radna Antonina Jankowiak - droga Chrząstowo – Wieszczyczyn jest rozjechana, a prawa
strona drogi w stronę Chrząstowa jest zarwana.
Radna Agnieszka Weber-Hałaburda -w Charłubiu między P. Szulcem a Frąckowiakiem na
jezdni po wichurach jest nagromadzony piasek (zaspa), który powinien zostać zebrany.
Radna Elżbieta Stępa - naprawa drogi w Kiełczynku przez firmę P. Begera jest źle zrobiona.
Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim
za udział i zakończył posiedzenie.

Protokołowała :
Irena Witko

Przewodniczący Komisji
Leszek Kaczmarek

7

