O. 0012-5/3/2011
PROTOKÓL NR 3/2011
z wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
odbytego w dniu 20 stycznia 2011 roku.
W Komisji uczestniczyło 14 radnych - lista obecności, stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego protokołu.
Nieobecny – Radny Leszek Kaczmarek
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. Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Pani Agnieszka Weber-Hałaburda
otwierając wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej powitała członków Komisji,
Burmistrza, Zastępcę Burmistrza, Skarbnika Gminy i Sekretarza Gminy.
Stwierdziła, że na sali obecnych jest 14 radnych, zatem komisja jest władna do
podejmowania prawomocnych decyzji.
Przewodnicząca zaproponowała, aby do porządku obrad wprowadzić punkty:
1.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2011-2021.
Punkt ten proponuję wprowadzić po punkcie 2.
Członkowie Komisji jednogłośnie wyrazili zgodę na wprowadzenie w/w punktów do
porządku posiedzenia komisji.
Wobec czego porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1.Otwarcie posiedzenia.
2.Wybór Przewodniczącego posiedzenia.
3.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2011-2021.
4.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok.
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5.Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu
udzielania 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.
6.Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości.
7.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia bonifikaty od opłaty z tytułu
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych.
9.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
10.Wolne wnioski i informacje
ad.2.

Na

Przewodniczącego

Komisji

wybrano

jednogłośnie

Radnego

Błażeja

ad.3.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy

Jędrzejczaka, który przewodniczył dalszemu posiedzeniu Komisji.

Książ Wlkp. na lata 2011-2021 ” omówiła Pani Barbara Matuszczak Skarbnik Gminy.
Poinformowała również, że opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej jest pozytywna.
Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Komisja nie zgłosiła uwag i projekt w/w uchwały zaopiniowała pozytywnie –
jednogłośnie.
ad.4.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok omówiła Pani
Barbara Matuszczak Skarbnik Gminy. Poinformowała również, że opinia Regionalnej
Izby Obrachunkowej jest pozytywna z uwagami. Opinia RIO stanowi załącznik do
protokołu. Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Radny Mostowski – na czym ma polegać przebudowa świetlicy w Chwałkowie, ponieważ
na przebudowę są przeznaczone duże pieniądze.
Burmistrz – kosztorys inwestorski jest na ponad 500 tys. zł. z tego ponad 300 tys. zł.
będzie dofinansowane ze środków zewnętrznych, jest to 75% kosztów kwalifikowanych.
Przebudowa będzie polegała na termodociepleniu budynku, ponieważ jest duży koszt
ogrzewania, będzie robione wyjście ewakuacyjne, świetlica wyposażona jest w materiały
łatwopalne

dlatego

muszą

być

wyrzucone

kasetony

drewniane,

aluminiowe

rozprowadzenie energii elektrycznej, na piętrze będą zrobione toalety, poprawione ma też
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być wejście, wymiana drzwi. W lutym prawdopodobnie będzie przetarg i po przetargu
kwota ta może okazać się niższa. Jeżeli nie otrzymamy środków zewnętrznych to
inwestycję tą zdejmiemy lub zrobimy w mniejszym zakresie.
Radny Jędrzejczak – czy w projekcie są planowane do góry szatnie.
Burmistrz – szatnie będą tam gdzie są obecnie.
Radna Skiera – czy plan modernizacji świetlicy w Chwałkowie jest już zatwierdzony,
ponieważ mieszkańcy ubikacje chcieliby w innym miejscu, by można było poszerzyć
kuchnie.
Burmistrz – projekt już jest i nie można nic zmienić, przy opracowani projektu na
spotkaniu z projektantem był sołtys, rada sołecka i mieli prawo wnosić uwagi.
Radny Jędrzejczak – jeśli chodzi o kuchnię to nie można jej poszerzyć, ponieważ jest to
ściana nośna.
Radny Mostowski - podziękował za propozycje przeznaczenia dodatkowych środków na
sport w kwocie 13000 zł. tym bardziej że

mieszkańcy Książa Wlkp. chcą sportu i

oczekują, że to co było powiedziane będzie realizowane. Ponadto gdy popatrzymy na
Centrum Kultury, bibliotekę gdzie jest dotacja i na etaty a na działalność trzech
stowarzyszeń tj. Liga W, stowarzyszenie szkole i klub Pogoń i realizowane przez nich
zadania, gdzie na etacie nie ma nikogo zatrudnionego to moglibyśmy dojść do ciekawych
wniosków. Dlatego będę walczył o pieniądze na sport.
Pani Matuszczak – porównał Pan Centrum Kultury do działalności trzech stowarzyszeń,
dotacje które dajemy jako dofinansowanie do zadań zleconych to nie można porównywać
ze stowarzyszeniami, które rządzą się innymi prawami. Centrum Kultury dostaje dotację
podmiotową, ponadto też są zobowiązani znaleźć swoje środki.
Burmistrz – apetyty na środki byłyby we wszystkich dziedzinach, każdy chciałby większe
środki.
Pani Walczak – należy też przekazywać mieszkańcom wszystkie nakłady z gminy na
sport: jak utrzymanie szatni, boiska itp.
Radny Walkowiak – my jesteśmy wszyscy radnymi w Książu Wlkp. i musimy widzieć
wszystko przez pryzmat całej gminy.
Komisja nie zgłosiła uwag i projekt w/w uchwały zaopiniowała pozytywnie –
jednogłośnie.
Przewodniczący Komisji zarządził 5 minutową przerwę.
Na salę obrad nie powróciła Radna Stępa i Radny Zegar.
3

ad.5. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania 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 omówiła Pani Mirela Grześkowiak Sekretarz
Gminy. Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Poinformowała też,
że projekt w/w uchwały nie wejdzie pod obrady najbliższej sesji ponieważ będzie poddany
konsultacji.
Radny Mądry – zwrócił się o wyjaśnienie paragrafu 7 ust. 2.
Pani Grześkowiak – wyjaśniła, że kontrola może być też przeprowadzona przez firmę
zewnętrzną zajmującą się takimi kontrolami.
Pani Walczak – jednostki organizacyjne gminy też mieliśmy kontrolowane przez firmę
zewnętrzną.
Pani Matuszczak – kiedyś była tylko kontrola finansowa a teraz jest kontrola zarządcza w
ramach której wchodzi do kontroli wszystko, nie tylko sprawy finansowe. Cel i zakres
kontroli zarządza Burmistrz.
Na salę obrad powrócił Radny Zegar.
Radny Mądry – w szkołach, które prowadzą stowarzyszenia, jeśli chodzi o kierowcę to
zadania są finansowane ze środków stowarzyszenia ale są również wydatkowane środki z
budżetu gminy. Jeżeli kierowca jest również konserwatorem, sprzątaczem itd. to może być
też finansowany z dotacji.
Pani Matuszczak – jeżeli jest kierowca, który jest równocześnie woźnym, to rozdziela się
ile czasu pracuje jako kierowca a ile jako pracownik szkoły. Jeśli dotyczy dowozów
uczniów do szkoły to nie może być finansowany z subwencji budżetowej, z subwencji
może być finansowany wyjazd na zajęcia edukacyjne np. na lekcję historii do Biskupina,
czy lekcje biologii do Palmiarni itp. Na fakturach musi być opisane, ile wydatkowano z
dotacji np. na wyjazd dzieci na zajęcia edukacyjne.
Radny Mądry – dodatkowe zajęcia edukacyjne są prowadzone też w szkole, na które
dzieci muszą dojechać. Np. zajęcia z logopedą czy rytmika są popołudniami.
Pani Matuszczak – dodatkowe zajęcia muszą wiązać się z wyjazdem i być ujęte w
programie nauczania, można też dowieźć grupę uczniów np. biorących udział w konkursie
W Książu Wlkp. Jeżeli są dzieci przedszkolne, to rodzic ma obowiązek przyprowadzić i
odebrać dziecko.
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Na salę obrad powróciła Radna Stępa.
Radna Jankowiak

– prowadzimy pełną księgowość i wszystko jest wykazane, jeśli

chodzi o dowozy to nie rozumiem, że mając Busa, kadrę nie możemy dowozić dzieci,
tylko pozwolić by chodziły jezdnią do szkoły ponieważ nie ma chodnika. Kto będzie
ponosił odpowiedzialność za dzieci z Olszy, od Państwa Graców, gdy coś się stanie.
Pani Walczak – my musimy rządzić się prawami, na co może być przeznaczona dotacja,
co prawo dopuszcza a co nie dopuszcza ponieważ nas też będą kontrolować.
Radny Lewandowski – każda szkoła działa w oparciu o program, który został dla szkoły
stworzony i jest plan nauczania dla danej klasy. Nie mogę się zgodzić, jeśli chodzi o
kwestię rozliczania paliwa, jeśli chodzi o zajęcia zajęcia, które będą odbywały się poza
szkołą, które możemy porównać np. do zajęć w palmiarni itp. A które odbędą się np. w
sobotę w szkole, gdzie przyjedzie np. specjalista z palmiarni i zrobi wykład. To dowóz
dzieci na te zajęcia jest dowozem kwalifikowanym.
Pani Grześkowiak – jeżeli jest to w ramach zajęć dydaktycznych.
Pani Matuszczak – można zapłacić wykładowcy, ale nie dowóz dzieci, płacone mogą być
wszystkie lekcje wyjazdowe poza szkołą.
Radna Jankowiak - żadne przepisy prawne nie mówią wbrew, że nie wolno, czy wolno
być może nie ma dobrej woli.
Radny Przybylski – wiele rzeczy będzie dyskusyjnych, ale zależy dużo od dobrej woli
jednej i drugiej strony. W innych samorządach gdy nie są wykorzystane środki z dotacji to
otrzymują je na następny rok do wykorzystania.
Burmistrz – umiejętność wydatkowania tych środków jest bardzo ważna bo mówicie co
udało wam się zrobić z własnych środków, ale można to zrobić z dotacji a z własnych
środków opłacać dowóz.
Radna Jankowiak – gmina powinna być dumna, że prowadzimy szkoły i że sobie
radzimy, dlatego liczymy tutaj na pomoc i wyrozumiałość.
Radny Przybylski – należy też coś zrobić ze szkołą w Konarzycach, ponieważ jest duży
koszt utrzymania jednego ucznia.
Komisja nie zgłosiła uwag i projekt w/w uchwały zaopiniowała pozytywnie przy 13
głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym się.
osiedzenie komisji opuściła usprawiedliwiając się Radna Antonina Jankowiak.
ad.6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości

stawek

podatku od nieruchomości omówiła Pani Barbara Matuszczak Skarbnik Gminy.
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Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Komisja nie zgłosiła uwag i projekt w/w uchwały zaopiniowała pozytywnie –
jednogłośnie.
ad.7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości omówiła Pani
Bogumiła Walczak Z-ca Burmistrza.
Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Komisja nie zgłosiła uwag i projekt w/w uchwały zaopiniowała pozytywnie – jednogłośnie
ad.8. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych omówiła Pani
Bogumiła Walczak Z-ca Burmistrza. Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Komisja nie zgłosiła uwag i projekt w/w uchwały zaopiniowała pozytywnie – jednogłośnie
ad.9. Protokół nr 1/2010 z dnia 13 grudnia 2010 roku i nr 2/2010 z dnia 16 grudnia 2010 r.
zostały przyjęte bez uwag – jednogłośnie.
ad.10. Wolne wnioski i informacje
Radna Agnieszka Weber-Hałaburda – droga w Radoszkowie jest w bardzo złym stanie,
jest błoto i dziury, nie można przejechać, dziś o 8,00 miał przyjechać Pan Cynka drogę tą
wyrównać, ale gdy wyjeżdżałam z domu, to jeszcze go nie było.
Radna Elżbieta Stępa – należy wymierzyć drogę w Kiełczynku między Panem
Bartczakiem a Panem Aleksandrem, ponieważ jest podorana.
* Należy utwardzić pobocze przy ogródkach działkowych w Książu.
Radny Ryszard Szymański – jeśli chodzi o utwardzenie przy ogródkach działkowych to
wniosek już składałem o pobudowanie na tym odcinku chodnika.
* Na ul. 23 Stycznia jest ciemno, nie świeci lampa.
* Na skrzyżowaniu ul. 23 Stycznia i Krybusa jest zastoina wodna

na przejściu dla

pieszych, może należy zrobić studzienkę.
* Był kładziony asfalt w ul. 1 Maja i w ul. Wichury, ale zastoina wodna na wyjeździe z ul.
Wolności w ul. Wichury jest w dalszym ciągu. Jest tak ponieważ nie jest robione do
punktów geodezyjnych wysokości asfaltu, tylko do starego podłoża.
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* Położenie asfaltu przy poczcie powinno być poprawione, należy też zwrócić uwagę na
jakość wykonania, położenia asfaltu w ul. Jana Pawła II i Kościuszki.
* W Mchach miało być podparte lustro, mam pismo z powiatu, że to zrobią, ale nie
wiadomo kiedy, może ktoś z pracowników przejeżdżając podeprze to lustro.
Radny Maciej Lewandowski – czy zakupiono równiarkę i za jaką kwotę.
* Należy wyrównać ul. Polną i Piaskową, Krótką, Leśną.
* Na wysokości weterynarii na ul. Piaskowej jest opuszczona studzienka kanalizacyjna.
* Czy odbyły się przetargi na modernizację rynku i termomodernizację.
Radna Elżbieta Stępa – w Kiełczynku przy przystanku PKS w kierunku Śremu, jest
drzewo, które należy usunąć.
* Na przystanku murowanym PKS w Zaworach są braki cegły, należy uzupełnić.
Radny Sławomir Przybylski – we Włościejewicach przy Panu Smolarku stoi topola,
której duża gałąź zwisa i zagraża bezpieczeństwu – jest to droga powiatowa.
* Wielokrotnie zgłaszałem, że we Włościejewicach przy sklepie, na skrzyżowaniu do
Pana Gajewskiego są dziury w asfalcie a do dnia dzisiejszego nadal są.
* Przystanek PKS w Olszy jest położony na terenie naszej gminy i jest zanieczyszczony.
* W Książu przy PKO studzienka telekomunikacyjna jest obniżona – zapada się.
Radna Bogumiła Skiera – w Kołacinie jest dużo ubytków w jezdni.
Radny Zenon Kuderczak – jak zostanie podzielona procentowo kwota 13.000 zł. na
sport.
Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodnicząca Komisji
wszystkim za udział i zakończyła posiedzenie.

Protokołowała :
Irena Witko

podziękowała

Przewodniczący Komisji
Błażej Jędrzejczak
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