
O.  0063-5/2/2010
PROTOKÓL  NR  2/2010

z wspólnego posiedzenia  Komisji Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
odbytego w dniu 16 grudnia 2010 roku.

W Komisji uczestniczyło 15 radnych - lista obecności, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
protokołu.
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, Burmistrza, Zastępcę Burmistrza, Skarbnika 

Gminy i Sekretarza Gminy.

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

prawomocnych decyzji.

Przewodniczący zaproponował, aby do porządku obrad wprowadzić punkty:

1.  Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej  uchwałę w sprawie zaciągnięcia  pożyczki  z 

budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich  na  lata  2007-2013 na  realizację  przedsięwzięcia  pn.  „Budowa sieci  kanalizacji 

sanitarnej dla Książa Wlkp. i Radoszkowo Drugie”.

Punkt ten proponuję wprowadzić po punkcie 2.

2.  Zaopiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego 

planu   zagospodarowania  przestrzennego  terenu  położonego  we  wsi  Zawory  w  obrębie 

geodezyjnym Konarzyce.

Punkt ten proponuję wprowadzić po punkcie 7.

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.
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3.Zaopiniowanie  projektu  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  z 

budżetu  państwa  na  wyprzedzające  finansowanie  w  ramach  Programu  Rozwoju  Obszarów 

Wiejskich  na  lata  2007-2013  na  realizację  przedsięwzięcia  pn.  „Budowa  sieci  kanalizacji 

sanitarnej dla Książa Wlkp. i Radoszkowo Drugie”

4.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

5.Zaopiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  określenia  zasad  udzielania  dotacji  na  prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku znajdującym się na terenie 

Gminy Książ Wlkp. wpisanym do rejestru zabytków.

6.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania 

własnego Gminy Książ Wlkp. w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

7.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmiany w treści 

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”.

8.Zaopiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego 

planu   zagospodarowania  przestrzennego  terenu  położonego  we  wsi  Zawory  w  obrębie 

geodezyjnym Konarzyce.

9.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza.

10.Wolne głosy i wnioski

ad.2.  Na Przewodniczącą Komisji wybrano jednogłośnie  Radną Antoninę Jankowiak,  która 

przewodniczyła dalszemu posiedzeniu Komisji.

ad.3.Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  z      budżetu 

państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2007-2013 na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Książa 

Wlkp. i Radoszkowo Drugie”  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.
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ad.4.Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. omówiła  Pani Barbara 

Matuszczak Skarbnik Gminy, informując, że:

Dokonano  zmian  po  stronie  dochodów w postaci  zmniejszenia  w dziale  901,  rozdz.  90001 

w  §  6208  o  kwotę  1 261 768  zł.  –  dotacja  celowa  w  ramach  programów  finansowanych 

z udziałem środków europejskich w ramach Programu Rozwój Obszarów Wiejskich dotyczące 

inwestycji  pn.” Budowa sieci kanalizacji  sanitarnej  dla  Książa Wlkp.  i  Radoszkowo Drugie” 

z  uwagi  na opóźnienia w rozliczeniu  i  nie  podpisanie umowy o płatność  według informacji 

uzyskanej  w  Urzędzie  Marszałkowskim  w  Poznaniu.  W  związku  z  powyższym  dokonano 

korekty w załączniku do uchwały Nr 3 Przychody i rozchody budżetu – Rozchody zmniejszając 

o kwotę 1260 000 zł. z tytuły spłat pożyczek na wyprzedzające  finansowanie z budżetu państwa 

zadań z udziałem środków europejskich.

Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę  1 101 768 zł. w tym:

Dział 600 – zwiększono o kwotę 138 475 zł. z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg.

Dział 700 – dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami. Zmniejszono § 6050 o kwotę 56 881 

zł. i przeniesiono ją do § 6057 w kwocie 35 241 zł. i § 6059 w kwocie 21 640 zł. W § 6050 

pozostały  wydatki  związane  z  inwestycją  „Termomodernizacja  budynków  użyteczności 

publicznej  w  Gminie  Książ  Wlkp.”,  a  w  §  6057  i  6059  znajdują  się  wydatki  związane  z 

inwestycją  „Termomodernizacja  obiektów  użyteczności  publicznej  w  miejscowości  Książ 

Wlkp.”  –  budynek  przedszkola,  Szkoły  i  OSP  -  ,  które,  zgodnie  z  umową  z  Samorządem 

Województwa  Wielkopolskiego  dofinansowany  będzie  dotacją  w  ramach  Wielkopolskiego 

Regionalnego  Programu Operacyjnego.  Pozostałe  budynki  nie  zostały zakwalifikowane  i  nie 

będą realizowane w celu ich termomodernizacji.

Dział  750  –  zwiększono  o  kwotę  4 349  zł.  na  wydatki  związane  z  kosztami  delegacji  oraz 

rozliczono Fundusz Socjalny dla pracowników. Fundusz Socjalny został zwiększono również w 

dziale 900, rozdział 90003, zmniejszono środki Funduszu w dziale 926, rozdział 92695.

Dział 754 – zwiększono o kwotę 7 000 zł. z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla Ochotniczych 

Straży Pożarnych z terenu gminy Książ Wlkp. 

Dział 801 –  dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami  w przedszkolu w Książu Wlkp. na 

zakup komputera i oprogramowania.

Dział  852  –  dokonano  przeniesień  pomiędzy  paragrafami,  zgodnie  z  pismem  Kierownika 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wlkp.

Dział 900 – zwiększono o kwotę 338 694 zł.  z przeznaczeniem na : Inwestycję  pn.” Roboty 

uzupełniające  przy  budowie  przyłączy  kanalizacji  sanitarnej  oraz  uzupełnienia  nawierzchni 
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asfaltowej w Książu Wlkp. i Radoszkowie Drugim”. Finansowanie ze środków własnych. Zakup 

podnośnika  czołowego  do  nowego  ciągnika,  zakup  pługa  do  odśnieżania,  zakup  równiarki 

drogowej oraz tura hydraulicznego w kwocie łącznej 85 460 zł. Dokonano przeniesień kwoty 

3000 zł na zakup paliwa do ciągnika oraz zwiększono wydatki związane  z usługami wywozu 

ścieków na terenach rekreacyjnych w wysokości 500 zł. 

Dział  921  –  dokonano  korekt  pomiędzy  paragrafami  w  związku  z  zakwalifikowaniem  się 

inwestycji „ Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Chwałkowie kościelnym” do realizacji 

w ramach programu PROW – odnowa wsi, która podzielona została na realizacje w roku 2010 i 

2011 .  Dział  926 – zmniejszono o kwotę 286 zł.  – zwiększono środki na usługi związane z 

wywozem ścieków oraz rozliczono Fundusz Socjalny dla pracownika.

Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Burmistrz poinformował, że będzie zakup równiarki hydraulicznej, ponieważ będzie to zakup 

korzystniejszy, gdyż do  równania dróg nie trzeba będzie najmować  firm świadczących takie 

usługi.

Radny Lewandowski zwrócił się z zapytaniem czy przyszła już oferta.

Pani Matuszczak – oferta przyszła.

Radny Przybylski – zakupując równiarkę, powinna być porządna aby spełniała swoje zadanie.

Burmistrz poinformował, że taką równiarkę ma gmina Nowe Miasto i się sprawdza.

Radny Zegar – była mowa o dodatkowych przyłączach kanalizacyjnych, jaka jest łączna kwota.

Pani Matuszczak – 253297 zł. kosztowały przyłącza i położenie asfaltu.

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

ad.5. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace    konserwatorskie, 

restauratorskie  lub roboty budowlane przy zabytku znajdującym się  na terenie  Gminy Książ 

Wlkp. wpisanym do rejestru zabytków 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.6.  Projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego 

Gminy  Książ  Wlkp.  w  zakresie  sprzyjania  rozwojowi  sportu  omówiła  Pani  Mirela 

Grześkowiak Sekretarz Gminy. Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Radny Mostowski – z ustawy było odczytane, że może być finansowana kadra czyli trenerzy 

a w projekcie uchwały nie mówi się o kadrze.
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Pani  Grześkowiak –  wczoraj  komisja  rewizyjna  na  swym  posiedzeniu  złożyła  wniosek 

o dołożenie do sportu 13000 zł.

Radny Jędrzejczak – klub „Pogoń” jaki ma status.

Pani Grześkowiak – jest stowarzyszeniem.

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

ad.7.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmiany w treści 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” omówiła Pani Bogumiła Walczak 

Zastępca Burmistrza.  Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Burmistrz – aby otrzymać środki unijne Centrum Odpadów w Jarocinie musi do 10 stycznia 

2011  roku   musi  złożyć  wniosek  o  aplikacje  środków na  rozbudowę,  dlatego  potrzebne  są 

uchwały gmin należących do porozumienia.

Radny Marek Mostowski – czy  wysypisko w Włościejewkach zostało zamknięte dlatego, że 

zostało zapełnione.

Burmistrz – wysypisko nie jest zapełnione, ale zmusiły nas do tego przepisy. Przystosowanie 

tego wysypiska do wymogów byłoby kosztowne – musiałby być rów wokół, monitoring, waga 

itd. a i tak istniałoby tylko do 2012 roku, dlatego nie opłaca się inwestować na tak krótki okres.

Przewodniczący Rady – województwo wielkopolskie podzielono obligatoryjnie na Centra, my 

mieliśmy  wybór  należeć  do  Czempinia  lub  Jarocina.  Poprzednia  Rada  wybrała  opcję  aby 

przystąpić do Jarocina, ponieważ w Jarocinie już funkcjonowało a w Czempiniu jeszcze nie.

Komisja nie zgłosiła uwag i projekt w/w uchwały zaopiniowała pozytywnie – jednogłośnie.
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ad.8.Projekt  uchwały  w  sprawie przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu 

zagospodarowania  przestrzennego  terenu  położonego  we  wsi  Zawory  w  obrębie 

geodezyjnym  Konarzyce  omówił  Burmistrz  Pan  Teofil  Marciniak,  informując,  że 

podjęcie  tej  uchwały  ma  na  celu   zagwarantowanie  uzyskania  podstawy  prawnej  dla 

sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  terenów  produkcji 

biogazu  w  rejonie  rozwiniętej  i  rozwijającej  się  gospodarki  rolnej  i  zwierzęcej    w 

miejscowości  Zawory.  Wyznaczenie  nowych  terenów inwestycyjnych  jest  konieczne  dla 

realizacji  zagospodarowania  terenu  kompleksowej  inwestycji  z  urządzeniami  produkcji 

biogazu z wykorzystaniem surowców pochodzących z lokalnej i okolicznej produkcji rolnej. 

Inwestycja ta stanowić będzie istotny element realizacji programu uzyskiwania energii  z 

odnawialnych źródeł. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Radny Przybylski – jakie jest oddziaływanie na środowisko, na mieszkańców.

Radny Zegar –  poinformował,  że  w ubiegłym roku uczestniczył  w wyjeździe  do  Niemiec, 

którego celem było m.in. zobaczenie jak działa taka biogazownia, następnie omówił na czym 

polega jej działanie.

Burmistrz – też oglądałem taką biogazownię w Niemczech – nie jest w żaden sposób uciążliwa 

dla mieszkańców.

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

ad.9.Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza omówił  Przewodniczący 

Rady Pan Paweł Walkowiak. Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Komisja po omówieniu  projekt w/w uchwały zaopiniowała go pozytywnie – przy 13 głosach 

„za” i 3 głosach „wstrzymujących się”.

ad.10.Wolne głosy i wnioski

Przewodniczący  Rady zapoznał  członków  komisji  z  obowiązująca  uchwałą  w  sprawie 

wysokości diet Radnych.

W wyniku dyskusji ustalono, że:

-  dieta  dla  Radnych  będzie  wynosić  15%  minimalnego  wynagrodzenia  w  zaokrągleniu  do 

pełnych  dziesięciu  złotych.  Za  powyższą  propozycją  głosowało  8  radnych,  4  radnych  było 

„przeciw” i 3 radnych „wstrzymało się od głosu”. 
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-  dieta  dla  Przewodniczącego  Rady  będzie  wynosić  70%  minimalnego  wynagrodzenia  w 

zaokrągleniu do pełnych dziesięciu złotych. Za powyższą propozycją głosowało 13 radnych, zaś

2 radnych „wstrzymało się od głosu”. 

- dieta dla Sołtysów za udział w sesjach RM będzie wynosić 7,5% minimalnego wynagrodzenia 

w zaokrągleniu do pełnych dziesięciu złotych. Za powyższą propozycją głosowało 14 radnych, 

zaś 12 radny „wstrzymał się od głosu”. 

Radny Jacek Mądry – zaproponował,  aby część diet  przeznaczyć na paczki świąteczne dla 

dzieci, ponieważ w gminie jest dużo dzieci potrzebujących pomocy.

Radni w wyniku dyskusji ustalili, że najlepszym rozwiązaniem byłaby pomoc np. dla chorego 

dziecka  i  takiej  pomocy  już  udzielano,  ale  sprawę  tą  należy  przemyśleć  a  decyzję  podjęta 

zostanie w terminie późniejszym.

Radna Antonina  Jankowiak –  przedstawiła  sprawę rozliczania  dowozów dzieci  do  szkoły 

niepublicznej.  Mamy  odpowiedź  Burmistrza,  że  do  dotacji  z  Gminy  nie  możemy  wliczać 

dowozów.  My  nie  chcemy  dodatkowych  środków,  ponieważ  wystarczają  nam  te,  które 

otrzymujemy.  Mamy zwrócić pieniądze, ponieważ Burmistrz zwrócił się do Radcy Prawnego 

przy Urzędzie o opinię. W Ministerstwie do którego wystąpiliśmy w tej sprawie, sprawa toczy 

się od maja br.,  - jest odpowiedź, że zależy to od dobrej woli gminy. Mamy zwrócić pieniądze,  

ale nie wiemy ile, nie wiemy co jest zaliczane do dowozów, czy  kierowca i opiekun też. Jeśli 

chodzi o Burmistrza, to mamy ciągle odpowiedzi negatywne, chociaż w statucie mamy dowóz 

dzieci do szkoły. Mam opinię Radcy Prawnego z Poznania, do którego wystąpiliśmy pismem z 

dnia 13 września br. a odpowiedź otrzymaliśmy 22 listopada br. Następnie Radna odczytała w/w 

opinię, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

W urzędzie zarzucają nam, że Państwo we Włościejewicach rozliczacie się dokładnie, a my nie 

potrafimy tego robić.

Pani Matuszczak Skarbnik Gminy – w opinii jest powołanie się na ustawę z 2005 roku, która 

już  nie  obowiązuje,  ponieważ  jest  już  ustawa  z  2009  roku  gdzie  mówi  się,  że  rozliczeniu 

podlegają wszystkie dotacje, ustawa o oświacie też się zmieniła.

Pani Grześkowiak Sekretarz Gminy – Radca,  który się  podpisuje pod tą  opinią  mówi,  że 

dotacja  dotyczy  tylko  liczby  uczniów,  ale  oprócz  tego  są  jeszcze  wydatki  bieżące.  Opinia 

Ministerstwa  nie  jest  wykładnią  prawa,  dopuszcza  taką  możliwość,  ale  ostateczne 

rozstrzygnięcie należy do organu prowadzącego. Wydatki na dowozy szkolne leżą po stronie 

organu prowadzącego ale nie są finansowane z subwencji oświatowej ale jako zadanie własne 

gminy. Jest możliwość sfinansowania z wydatków bieżących, dowozów na zajęcia edukacyjne.
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Burmistrz – jako stowarzyszenie pozyskujecie  Państwo środki zewnętrzne,  logiczne było by 

aby te pieniądze przeznaczyć na dowozy szkolne, zaś za dotację którą otrzymujecie z gminy 

można w całości przeznaczyć na zakup pomocy naukowych czy sprzętu. 

Przewodniczący Rady Pan Walkowiak – na ostatniej sesji czy komisji poprzedniej kadencji 

powiedziałem, że problem Chrząstowa w moim przekonaniu jest błahy. Odbierałem, że jest to 

kampania  wyborcza.  Nie  jestem Radcą  prawnym,  ale  rozumiem,  że  dotację  otrzymujecie  z 

subwencji, która  jest podzielona. Ale my jako gmina prowadząc swoje szkoły z tej subwencji 

też nie możemy płacić dowozów, bo jest to zadanie własne gminy.

Radny Jacek Mądry -  opinia prawna jest wykładnią prawa, ale nie ma  obowiązującej mocy 

prawnej. My musimy się w każdej sytuacji odnosić do ustawy, ten spór może trwać wiecznie. 

Pan Burmistrz na pewno nie podejmie decyzji i nie wyśle pisma do Chrząstowa, że zabrania

przeznaczania tych środków na to  lub poprosi o ich zwrot. Do pewnego czasu finansujemy 

dowozy, ale tylko paliwo, jeżeli będzie taka konieczność to przestawimy się na zdecydowanie 

inny tor, aby robić tak jak powinno się robić. Jeżeli jest jakaś sytuacja niejasna, czy nowa, to 

przyjeżdżam do Urzędu i  wyjaśniamy sprawę.

Radny Błażej Jędrzejczak – jest spór, dlatego chciałbym wiedzieć skąd Włościejewice biorą 

środki na dowóz dzieci do szkoły.

Radny Jacek Mądry  – ale  o  jakich  pieniądzach  mówimy -  koszty zakupu paliwa do busa 

miesięcznie wynoszą 300-400 zł. zależy to od warunków pogodowych.

Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodnicząca Komisji  podziękowała wszystkim 
za udział i zakończyła posiedzenie.

Protokołowała :                                                                        Przewodnicząca Komisji

  Irena Witko                                                                               Antonina  Jankowiak 
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