O. 0012.5.37.2013

PROTOKÓŁ NR 37/2013
z wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. odbytego w dniu
28 listopada 2013 roku w godz. 10,00 – 13.00
W Komisji uczestniczyło 13 radnych - lista obecności, stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego protokołu.
Nieobecni:
Radny Leszek Kaczmarek nieobecny,
Radny Maciej Lewandowski usprawiedliwiony.
Ponadto w posiedzeniu komisji uczestniczyli:
- Burmistrz Pan Teofil Marciniak
- Zastępca 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 i zaproszonych gości.
Stwierdził, że na sali obecnych jest 13 radnych, zatem komisja jest władna do podejmowania
prawomocnych decyzji.

Porządek posiedzenia:
1.Otwarcie posiedzenia.
2.Omówienie projektu budżetu gminy na 2014 rok.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
4.Wolne wnioski i informacje.
ad.2. Projekt budżetu Gminy na 2014 r. omówiła Pani Skarbnik Barbara

Matuszczak.

W przedstawionym Państwu projekcie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2014 rok znalazły się
następujące dane :

str. 1

Dochody budżetu na rok 2014 wynoszą w łącznej kwocie
24 085 357,00 zł ,
na dzień 30.09.2013 r. wyniosły one 24 370,297,23 zł, a na dzień 1.01.2013 wynosiły
22.801.053 zł.
z tego:
1) dochody bieżące w kwocie
23 163 595,00 zł., na 1.01.2013 wynosił 22 794.353
zł
2) dochody majątkowe w kwocie 921 762,00 zł., na dzień 1.01.2013 wynosił 6700,00
załącznik Nr 1.
Na dochody te składają się :
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych gminie ustawami w wysokości
2 763 745,00 zł.,
gdzie na 30.09.2013 wynosiła kwotę 3473.076 zł , a na dzień 1.01.2013 2981.500 zł
załącznik Nr 4 ,
2) dotacje celowe
z budżetu państwa na realizacje zadań własnych
w wysokości
141 921,00 zł.,
gdzie na 30.09.2013 r. wynosiła 603,256 zł, a na dzień 1.01.2013
172.820 zł.
załącznik Nr 5,
3) dotacje celowe i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych w wysokości
7 330,00 zł.,
na dzień 30.09.2013 r. wynosiła 297,285 zł , a na dzień 1.01.2013 r. 21.000 zł.
4) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości
57 700,00 zł.,
na dzień 30.09.2013 r. wynosiła 65.000 zł, a na dzień 1.01.2013 wynosiła 65.000 zł.
załącznik Nr 6,,
Planowane wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie wynoszą
23 205 357,00 zł.,
na dzień 30.09.2013 wynosiły 26,389,094,23 zł, a na dzień 1.01.2013
22.161.053 zł
załącznik Nr 2 z tego:
1) wydatki bieżące w kwocie
21 203 435,00 zł.,
dzień 1.01.2013 wynosiły 21.218.577 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie
2 001 922,00 zł.,
na 30.09. 2013 r. wynosiły 3.940.468 zł , a na dzień 1.01.2013 r. 942,476 zł.
załącznik Nr 3
Wydatki, te obejmują :
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych gminie ustawami w wysokości
2 763 745,00 zł.,
na dzień 30.09.2013 r. wynosiły 3.473.076 zł , a na dzień 1.01.2013. 2981.500 zł.
załącznik Nr 4
2) wydatki
na
realizację
zadań
własnych
z
budżetu
państwa
w wysokości
141 921,00
na dzień 30.09.2013 wynosiły 603.256 zł , a na dzień 1.01.2013
172.820 zł.
załącznik Nr 5 ,
3) wydatki na programy na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach
publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego
w wysokości
7 330,00 zł.,
na 30.09.2013 r. wynosiły 560.000 zł , a na dzień 1.01.2013 r. 43.000 zł

str. 2

4) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości
57 700,00 zł.,
na dzień 30.09.2013 r. wynosiły 65.000 zł , a na 1.01.2013r.
65.000 zł
załącznik Nr 6
Planowana nadwyżka budżetu gminy Książ Wlkp. na rok 2014 wynosi 880 000,00 zł.
1. Planowaną nadwyżkę budżetu na rok 2014 przeznacza się na rozchody budżetu gminy
Książ Wlkp. tj. na spłatę zaciągniętych pożyczek i wykup obligacji komunalnych
zaciągniętych w poprzednich latach w kwocie 880 000,00 zł.( 1.01.2013 640 .000 zł)
2. Ustala się rozchody budżetu gminy Książ Wlkp. na rok 2014 w kwocie 880 000,00 zł.
Planowane rozchody budżetu oraz planowanej nadwyżki budżetu określa załącznik
Nr 7 . Na dzień 30.09.1013 r. wynosiły 2017.797 zł.
Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie
na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

400 000,00

zł.

Zestawienie planowanych dotacji, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, ( stan na 30.09.br 2.012.815 zł)
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ( stan na 30.09.2013 r.
11.2014 zł , a na dzień 1.01.2013 r. 1.972,815 zł.
załącznik Nr 8
Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego, określa załącznik Nr 9 do uchwały.
Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:
1) przychody w kwocie 1 699 723,00 zł., ( na 30.09.2013 r. 1679.923 zł)
2) koszty w kwocie
1 695 113,00 zł. ( na 30.09.2013 r. 1.675.340 zł)
załącznik Nr 10 ,
Upoważnia się Burmistrza Książa Wlkp. do :
1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego
przejściowego deficytu budżetu do wysokości 400 000,00 zł.,
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków
między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wynagrodzeń ze
stosunku pracy
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
Określono sumę, do której Burmistrz Książa Wlkp. może samodzielnie zaciągać
zobowiązania do wysokości 1 300 000,00 zł., w zakresie umów, które nie stanowią
przedsięwzięć w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych. ( stan
na
1.01.2013 1.000.000 zł)
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych w kwocie
100 000,00 zł. przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych: ( 30.09. br
126.647 zł , a na dzień 1.01.2013 93.500 zł.)
1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości
97 000,00 zł., ( na 30.09.2013 r. 123.647 zł , a na dzień 1.01.2013 wynosiły 90.800
zł.)
2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3 000,00 zł.

str. 3

Dochody z wpływów z tytułu opłat o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony
środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w
zakresie określonym ustawą, w załączniku Nr 11 do uchwały.
Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 115 000,00 zł., ( na dzień 1.01.2013 r. 136.500)
2) celową w wysokości
65 000,00 zł. - na realizację zadań własnych z zakresu
zarządzania kryzysowego. ( na dzień 1.01.2013 r. 53.500 zł.)
Wyodrębnia się fundusz sołecki wg. zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz
określeniem przedsięwzięć

do realizacji poprzez poszczególne sołectwa

w wysokości

269.202 zł. ( stan na 1.01.2013 r. 260.184 zł.)
Obecny projekt budżetu, był trudny do zbilansowania po stronie dochodów i wydatków.
Planowane dochody, to tylko środki finansowe planowane ze sprzedaż działek przy ulicy
Piaskowej , Żwirowej czy Wiosny Ludów zobaczymy po zmianie planu , po za tym nie mamy
nic więcej do sprzedaży.
Stępa Elżbieta grunt obok bloku w Brzóstowni też można sprzedać, nie ma zainteresowania
tym gruntem, było zainteresowanie tym gruntem przez TBS odpowiedział Burmistrz.
Najwięcej kosztuje nas opieka społeczna bo jest to kwota 4 miliony 100 tysięcy złotych,
dają nam coraz mniej środków, a zadań przybywa. Jeśli nie będzie dochodów trudno
zachować wskaźniki budżetowe.
Skarbnik Gminy przedstawiła planowane zadania majątkowe do wykonania w 2014 r.
1) poprawa układu komunikacyjnego Nowe Miasto –Książ Wlkp.
2) dołożenie punktów świetlnych w gminie,
3) od 1 stycznia 2014 roku nie możemy finansować zadania pod nazwą rekultywacja
wysypiska na śmieci, zadanie to wykreślono z WPF w porównaniu do 2013 r.
4) przebudowa ulicy Wiosny Ludów w Książu Wlkp. dotacja do Starostwa Powiatowego
w Śremie,
5) budowa dróg gminnych,
6) zakup gruntów,
7) modernizacja budynku Zespołu Szkół w Mchach – naprawa dachu i elewacji oraz
remont sali,
8) wkłady do Zakładu Gospodarki Odpadami w Jarocinie,
9) zakup kosiarki samojezdnej,
10) dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków,
11) budowa wiaty drewnianej w Sebastianowie.
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W prognozie finansowej wydatki majątkowe uległy zmianie, należy wpisać kwotę 1.218.000
zł ( dotacja 200 tys. dla powiatu na budowę ulicy Wiosny Ludów oraz środki 18 .000 zł.
dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków ).
Radny Sławomir Przybylski w dziale gospodarka mieszkaniowa jest zaplanowana kwota
10.000 złotych odszkodowania za grunty.
Skarbnik Gminy są to środki, które musimy zaplanować na wykup gruntów np. pod drogi.
W ciągu roku często, gdy budowane są drogi występują takie przypadki wykupu gruntu na jej
poszerzenie.
Radny Sławomir Przybylski jakie jest zużycie prądu w Gminie Książ Wlkp., jakie były
koszty konserwacji i inne koszty związane z oświetleniem Gminy, oraz proszę o podanie
danych dotyczących czasu w jakim mają świecić lampy. Proszę o przygotowanie danych na
posiedzenie Komisji Rewizyjnej za okres np. 10 miesięcy. W budżecie na 2014 r. na ten cel
mamy zaplanowaną kwotę 264 tysięcy zł.
Teofil Marciniak -Burmistrz mamy teraz więcej punktów świetlnych niż w ubiegłym roku.
Radny Mądry Jacek mam pytanie, czy na tych urządzeniach świetlnych jest zainstalowany
mechanizm, który można ustawić co do czasu włączania i wyłączania oświetlenia. Jeśli jest,
to

należy

szukać

oszczędności

poprzez

wyłącznie

lamp

w

porze

nocnej.

Radny Zegar Kazimierz z przedstawionego projektu budżetu wynika, że jest on mały waha
się w granicach 22 -24 milionów złotych. Gmina nie ma co sprzedać, nie ma innych wpływów
do budżetu, a za tym mniej inwestycji. Na budowę dróg mamy zaplanowane 200 tysięcy zł.
Być może Marszałek Województwa da nam około 100 tysięcy. Jest to kwota zbyt mała na
budowę dróg gminnych, a my musimy myśleć o wszystkich mieszkańcach naszej Gminy.
W budżecie jest zaplanowana kwota 200 tysięcy złotych dotacja na budowę drogi powiatowej
w Książu Wlkp. Powiat robi drogi tam gdzie im pasuje, przecież na wioskach np.
w Gogolewie czy Jarosławkach są też drogi powiatowe do zrobienia, ale ich drogi na wsiach
nie interesują. Ulica Wiosny Ludów będzie robiona już drugi raz. Ja się boję co będzie
z remontami czy budową dróg gminnych. Mam również wątpliwości związane z dotacją
przekazaną do Spółek Wodnych. Pan Wojtczak z Zawór robi jakąś inwestycje na rowach,
a pan Talaska z WZMiUW Śrem, nic na ten temat nie wie Mieszkańcy małych wiosek chcą
mieć drogi czy oświetlenie, gdyż podatki płacą wszyscy. Nie zgadzam się na udzielenie
dotacji Powiatowi na budowę ul. Wiosny Ludów Większość zrobionego oświetlenia na
wioskach jest sfinansowana z funduszu sołeckiego.
Teofil Marciniak Burmistrz środki przeznaczone na fundusz sołecki to również środki
pochodzące z budżetu gminy.
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Radny Zegar Kazimierz, a co z wioskami gdzie w ogóle nie ma lamp, moim zdaniem
niektóre wioski źle wydatkują pieniądze z funduszu sołeckiego. Co będzie z wysypiskiem
śmieci, ponadto nasza wieś miała dostać pieniądze na farbę aby pomalować płot wokół
boiska. Taka była sugestia przedstawiciela ANR, który był na kontroli obiektu.
Teofil Marciniak Burmistrz odpowiedział,

że pieniądze na malowania płotu są

zabezpieczone. Co do funduszu sołeckiego, to środki są wydatkowane na zadania wymienione
zgodnie z katalogiem. Jeśli chodzi o rekultywację wysypiska, nie możemy realizować tego
zadania od 2014 roku. Są dwie możliwości, przekształcenie Zakładu w Spółkę i zlecić
wykonanie tegoż zadania, bądź

zlecić to zadanie innemu podmiotowi. ZGO w

Witaszyczkach jest podmiotem, który może to zrobić, jesteśmy po wstępnych rozmowach,
mają oni w swoim Statucie zapisy dot. możliwości wykonania takich zadań, sprawa zostanie
załatwiona. Oświetlenie w Jarosławkach, ja rozumiem tych mieszkańców, zadanie oświetlenia
jest realizowana

na bieżąco, zrobiono oświetlenie w Zakrzewicach, Konarskim, jest

niemożliwe zrobić wszędzie w jednym roku. Musimy wyeliminować budy, które dowożą
dzieci do szkół, ale przedtem należy w tym wioskach naprawić drogi. Zaplanowano drogi do
przebudowy w 2014 roku w miejscowościach Zawory i Radoszkowo (koło Pana
Grześkowiaka). Jeśli nie dostaniemy dotacji na Schetynówkę, to może pójdziemy w innym
kierunku. Mam zamiar ubiegać się o stanowisko Burmistrza w przyszłym roku, dlatego moim
priorytetem jest nie tylko poprawa stanu dróg, ale chce wyeliminować budy dowożące dzieci
do szkół.
Radny Kazimierz Zegar jeśli nie damy 200 tysięcy złotych Powiatowi, to będzie można
zrobić kolejny 1 km drogi gminnej.
Teofil Marciniak Burmistrz odpowiedział, jeśli nie będziemy dotować inwestycji Powiatu , to
oni w ogóle nic nie zrobią na naszym terenie, mieszkańców wsi i miasta nie interesuje kto
buduje drogi i kto płaci za nią, ma być zrobione. Takie praktyki istnieją od kilku lat, udało
nam się zrobić ul. Zakrzewską czy chodniki w Chwałkowie, Świączyń. Jak my im nie
dołożymy, to pójdą z inwestycją na inną gminę.
Radny Kazimierz Zegar dobry jest ten pomysł, ale dlaczego Starostwo nie interesuje się drogą
powiatową w Gogolewie czy w Jarosławkach.
Teofil Marciniak Burmistrz poinformował, że Gmina Dolsk sprzedała wodociąg, dostali pięć
milionów złotych, które wydadzą na inwestycje. Rada ani Burmistrz nie będą mieć wpływu
na cenę wodę i ścieków pomimo, że samorząd jest odpowiedzialny za zadanie dostarczanie
wody i odprowadzanie ścieków.
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Radny Paweł Walkowiak jeśli powstanie Spółka to na pewno tak będzie, Rada i Burmistrz nie
będą mieli nic do powiedzenia, a Prezes będzie zarabiał 15 tysięcy złotych.
Teofil Marciniak Burmistrz - Gmina Książ ma 150 km dróg gminnych, a Gmina Brodnica
62 km. Są duże potrzeby, ale skąd pieniądze, proszę podać pomysł.
Radny Paweł Walkowiak jest jeszcze jeden problem, transport ciężki, który niszczy nam
drogi nowo pobudowane.
Radny Mądry Jacek - Rada Miejska w Książu Wlkp. podjęła uchwałę w sprawie utworzenia
funduszu sołeckiego. Rady sołeckie wraz z sołtysem i mieszkańcami na zebraniach wiejskich
decydują na co wydadzą te środki i my nie powinniśmy ingerować, jeśli je wydają zgodnie
z katalogiem zadań.
Radny Paweł Walkowiak na inne zadania wydatkowe są środki z funduszu sołeckiego
w tych wsiach , gdzie jest sala, która zawsze wymaga remontu, napraw, zakupu wyposażenia,
a inaczej we wsiach gdzie nie ma sali, tam zaczynają kombinować. NIK przeprowadziła
kontrolę wykorzystania funduszu sołeckiego w Urzędzie w Śremie i wiem, że był bałagan.
Radny Mądry Jacek jak ja wskazuje, gdzie są źle wydatkowane środki lub gdzie można
zaoszczędzić to nazywa się mnie likwidatorem szkół. Wspólnie z panem Sławkiem
Przybylskim zorganizowaliśmy prace polegające na zdemontowaniu starych lamp w
miejscowości Mchy i założenie ich w miejsca brakujące oraz najbardziej potrzebne
mieszkańcom.
Radny Kazimierz Zegar doskonale orientuje się jak są wydatkowane środki z funduszu
sołeckiego np. w sołectwie Konarskie. Tam się planuje zakup paliwa , a droga z Konarskiego
do Włościejewek jest tak zarośnięta, ale ich ona nie interesuje aby wyciąć pobocza, tylko
chwalą się, że będą mieli lampy, niektórzy wydają te pieniądze na bzdury.
Radny Sławomir Przybylski również tak myślę, aby zająć się głównie remontami dróg,
w sołectwie Ługi zaplanowano kupić z funduszu sołeckiego kosiarkę i uważam, że jest ona
bardzo potrzebna, chociażby będzie wykorzystana do koszenia naszego boiska, o który trzeba
dbać cały prawie rok. Wiem, że Urząd posiada kosiarkę, ale jej nie można przewieść małym
samochodem.
Radny Ryszard Szymański jak widzimy, trzeba oszczędzać, należy zlikwidować te punkty
świetlne, które świecą na pola, mam na myśli Brzóstownie. Dotacja na remont ulicy Wiosny
Ludów, należy się przyjrzeć projektowi, aby chodnik wzdłuż działek został zrobiony po
jednej stronie, a nie po dwóch. Należy się zastanowić nad włączeniem Szkoły Podstawowej
w Konarzycach do Zespołu Szkół w Książu Wlkp., który powinien powstać, wtedy będzie
jeden dyrektor, który będzie zarządzał całym obiektem, no i będą oszczędności. Jeśli chodzi
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o rekultywacje wysypiska, czy wiadomo jakie będą koszty. Mamy zaplanowane środki
w budżecie kanalizacja w mieście – odpowiedziała pani Skarbnik to planowane budowa
kanalizacji do powstających działek na ul. Dębniackiej i Kiełczynku.
Radny Ryszard Szymański jest zaplanowane 1500 złotych na malowanie sufitów w CK, czy
wiadomo dlaczego zacieka, być może po termodernizacji obiektu coś zostało uszkodzone.
Radna Antonina Jankowiak szkoła w Chrząstowie wymiana okien - Skarbnik Gminy
odpowiedziała, że jest to kwota 15 tysięcy zł. na wykonanie wymiany pozostałych okien.
Radna Antonina Jankowiak składam wniosek o zmianę dofinansowania do niepublicznych
przedszkoli z ustalonych 75 % na 80 %., wniosek ten składałam wielokrotnie, proszę o
przegłosowanie tego wniosku kto jest za 75 % a kto za 80%. Czy te 5 % to tak dużo.
Skarbnik Gminy w Książu Wlkp. Barbara Matuszczak teraz mamy uchwałę Rady, która
określa dotacje dla niepublicznych przedszkoli w wysokości 75 % . Zobaczymy co wyniknie
z kontroli NIK , która kontroluje te zagadnienia. Nie stać nas na podwyżki. Mamy dużo szkół,
a z tym związane wydatki, pieniądze muszą wystarczyć na cały rok na wydatki planowane,
jak również na te, które wynikają w ciągu roku.
Radna Antonina Jankowiak wszystkie dzieci te z naszej Gminy i te z poza płacą 75% .
Burmistrz Teofil Marciniak my w budżecie mamy zaplanowaną kwotę na większą ilość
dzieci, Gmina Śrem chociaż jest Gminą bogatszą też mają 75 % dofinansowania do
przedszkoli niepublicznych, nie widzę możliwości podwyższenia tego dofinansowania.
Radny

Sławomir

Przybylski

dlaczego

pan

dzieli

dzieci

na

nasze

i

wasze.

Radny Ryszard Szymański o jakiej kwocie jest mowa – Pani Skarbnik odpowiedziała, że
teraz płacimy 400 zł. miesięcznie na jedno dziecko.
Przerwa godz. 11.40 obrady opuścił radny Sławomir Przybylski.
Po przerwie o godz. 11,50 wznowiono obrady.
Radna Antonina Jankowiak – proszę o wypowiedzenie się co do mojego wniosku bądź
przegłosowanie go.
Radna Agnieszka Weber-Hałaburda nie zgadzam się na podwyższenie stawki dotacji, my
musimy myśleć o dzieciach w całej Gminie i o jej wydatkach, pieniędzy mamy tyle ile mamy,
jak zakładano Stowarzyszenia, to było wiadomo co was czeka , podjęliście się tego zadania
i musicie sobie poradzić. Corocznie z budżetu są finansowane remonty w budynku szkoły
w Chrząstowie, mówię o remoncie dachu, wymianie okien itd. tak że strony Gminy płynie
pomoc finansowa i o tym też należy pamiętać.
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Radny Ryszard Szymański ja nie wiem o jakie pieniądze chodzi, jak będą przygotowane
wyliczenia ile to podwyższenie będzie kosztować to się wypowiem.
Radny Zegar Kazimierz nie mam zdania, czy Stowarzyszenie ma długi – nie ma
Stowarzyszenia długów odpowiedziała Pani Jankowiak, ale pieniędzy też nie mamy.
Skarbnik Gminy potrzeby wszystkich jednostek są bardzo duże, ale nie kupujemy zbędnych
rzeczy, musimy rozsądnie wydawać pieniądze. Budżet musi wystarczyć dla wszystkich
jednostek na cały rok.
Burmistrz Teofil Marciniak nie udawajmy dobrych wujków, otrzymane dotacje z budżetu są
niższe od wydatków mam na myśli oświatę czy opiekę. Nie możemy rozdawać pieniędzy na
każde potrzeby Stowarzyszenia, powinniście sobie radzić. Samorząd ma kilka szkół
i jednostek, którym trzeba też zabezpieczyć środki na utrzymanie, płace, remonty itd. Nie
dzielę dzieci na nasze i wasze, jak wiadomo Gmina w ostatnim czasie wyremontowała
obydwa budynki, które przejęły Stowarzyszenia.
Radny Kazimierz Zegar na remonty zabytków jest zaplanowana kwota 40.000 złotych – tak
odpowiedział Burmistrz.
Radny Paweł Walkowiak przeanalizowałem projekt budżetu i WPF, chciało by się więcej, ale
się nie da. Każdy z radnych zgłasza słuszne wnioski dot. dróg, oszczędności czy remontów.
Ostatni nasz wyjazd objazdowy naszej gminy daje nam do zrozumienia, że ilość dróg się
zwiększa, że nasze budynki wyglądają ładniej, widać poprawę w infrastrukturze. Kilka lat
temu duża ilość dróg była budowana w czynie społecznym, należałoby je teraz naprawić, czy
przykryć dywanikiem. Widzieliśmy naszą gminę i należy stwierdzić, że wiele się zmieniło.
Szkoda, że nie udało nam się zobaczyć świetlicy w Zakrzewicach, tam sołtys i mieszkańcy
włożyli wiele pracy i serca . Uważam, że podjęte cele i zobowiązania musimy powoli
realizować. Ustalona została stawka od 1 mieszkańca dotacji na Spółki Wodne, jeśli się dzieje
coś nie prawidłowego na rowach czy urządzeniach wodnych to p. Talaska powinien zgłosić
do prokuratury. Należy również spojrzeć na zadłużenie naszej Gminy, które wynosi 16 % jest
to zadłużenie zadowalające, tym bardziej że będą niedługo nowe środki do pozyskania z UE.
W 2014 roku mamy ostatnią transze za oświetlenie, też tego zadania się baliśmy. Mamy
dołożonych wiele punktów świetlnych, zobaczymy jak wyjdą koszty, uważam, że lampy w
nocy powinny być one wyłączone. Tak robi Gmina Krzykosy, Poznań również zaczął
wyłączać, ale mieszkańcy protestowali no i teraz znów świecą.
Burmistrz Teofil Marciniak w ubiegłym tygodniu brałem udział w szkoleniu Powiatowej
Rady Zatrudnienia, na którym zasygnalizowano nam fakt, że aktywizacją bezrobotnych będą
w 10 % zajmować się PUP, a 90 % gminy. Znowu nowe zadania a gdzie środki nie wiem.
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Radny Paweł Walkowiak czekamy wszyscy na włączenie naszej Gminy w Wałbrzyską Strefę
Ekonomiczna, będzie to duża szansa dla nas wszystkich, być może będą wiatraki z tym
związane są dochody Gminy.
Radny Kazimierz Zegar boję się faktu, że jeśli będą do pozyskania nowe środki z UE, to
pójdziemy w kanalizacje całej gminy, a

budowy dróg będą odsunięte na bok.

Posiedzenie komisji opuścił Pan Kazimierz Zegar.
Radny Zenon Kuderczak – dział 750 administracja dzierżawa z lotto to tylko 480 zł. rocznie
– tak odpowiedziała pani Skarbnik jest to zgodne z nasza taryfą czynszów, do tego dochodzą
opłaty za ogrzewanie i energię elektryczną.
Dział 600 transport- łączność jest zaplanowana kwota 218 tysięcy na utrzymanie zimowe
dróg – taki jest plan odpowiedziała Pani Skarbnik, jak nie będzie zimy to środki będą
wykorzystane na remonty.
Radny Zenon Kuderczak - dotacja do usuwania azbestu – odpowiedziała Pani Skarbnik,
zadanie te wykonuje Starostwo Powiatowe w Śremie, a my dotujemy jego wykonanie.
W tym roku wszystkie osoby dostały pieniążki do usunięcie azbestu. Przyjeżdża firma
wyłoniona przez Powiat ,która zdejmuje płyty eternitowe i je utylizuje.
Radna Elżbieta Radajewska w projekcie znalazły się wpisy OPS lub Ośrodek Pomocy
myślę że jest to błąd pisarski – tak powinno być OPS odpowiedziała Pani Skarbnik.
Dotacja do CK Książ Wlkp. planowana kwota dotacji to 351 tysięcy, a planowali 364,200 tak odpowiedziała Pani Skarbnik. Projekt budżetu jest przygotowywany na podstawie
wyliczeń poszczególnych dyrektorów jednostek, wszystkim jednostkom obcięto pieniądze.
Str. 13 – kwota 5000 złotych przeznaczona na remont pomnika mogił na cmentarzu w Książu
Wlkp. Burmistrz wyjaśnił, że mamy wszystkie pomniki odnowione teraz przyszła kolej na
ten. Kto zgłosił wniosek na prace konserwatorskie - odpowiedział Burmistrz wniosek na
prace

konserwatorskie

złożyła

Parafia

z

Mchów

i

Parafia

Św.

Antoniego.

Radny Paweł Walkowiak należy również naprawić tablicę Floriana Dąbrowskiego , która jest
ułamana.
Radna Elżzbieta Stępa w projekcie jest zaplanowana kwota 8400 zł. rodziny zastępcze czy
takie mamy – nie wiem odpowiedziała Pani Skarbnik. My musimy zaplanować

i

zabezpieczyć środki, projekt budżetu w tym zakresie był uzgadniany z Kierownikiem OPS.
Radny Błażej Jędrzejczak jest zwyżka w wynagrodzeniach pracowników Urzędu. Tak
odpowiedziała Pani Skarbnik, są to planowane środki na nagrody jubileuszowe, odprawy
emerytalne, jeśli Burmistrz odejdzie również będzie należała mu się odprawa. Pieniądze te
muszę mieć zabezpieczone. Zaplanowane jest wynagrodzenie – gospodarka odpadami 86
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tysięcy - tak to są dwie osoby zatrudnione w Urzędzie oraz poborca odpowiedziała pani
Skarbnik.

Kwota

Pani Skarbnik

170

tysięcy

złotych

odprawy

dla

nauczycieli

corocznie taką kwotę mamy zabezpieczoną w budżecie na odprawy dla

nauczycieli, które nie są planowane w poszczególnych szkołach. Dyrektorzy jednostek zbyt
łatwo i szybko wydają pieniądze. Każdy myśli, że jak jest plan to należy je skonsumować do
zera , a jak coś wypadnie to nie mają środków piszą wniosek do Gminy. Sami państwo
widzicie, że w ciągu roku ile jest zmian w budżecie, nie można wszystkiego zaplanować i
przewidzieć.
Radny Błażej Jędrzejczak wrócę do dołożenia lamp- Burmistrz w swoim czasie zobowiązał
się wykonanie tego zadania, że sukcesywnie będą dokładane punkty świetlne, tam gdzie ich
brakuje. W większości zadanie to jest realizowane z funduszy sołeckich, a nie z funduszu
Gminy, mam na myśli lampę koło Pana Ratajczaka, lampa na wiatrak czy do pana Ignaszaka
w Chwałkowie Kościelnym.
Teofil Marciniak Burmistrz odpowiedział, że fundusz sołecki to środki pochodzące z Budżetu
Gminy,

ponadto

jeśli

będą

pieniądze

to

możemy

to

zrobić.

Posiedzenie opuścił radny Zenon Kuderczak.
Radna Agnieszka Weber Halaburda jakie jest wykonanie budżetu za 2013 r. dochody z
wpływów z podatku CIT, PIT – odpowiedziała Pani Skarbnik są większe od planowanych ,
zaplanowane mieliśmy 43 tysięcy zł, a teraz już mamy dochód w wysokości 53 tysięcy
złotych.
ad. 3 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
Komisja w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła protokół nr 36/2013 z wspólnego
posiedzenia Komisji Rady z dnia 22 listopada 2013 r.

ad.4. Wolne glosy i wnioski.
Radna Bogumiła Skiera - wieś Kołacin ma założone wszystkie lampy , teraz wnioskujemy o
wylewkę asfaltu wokół wsi, założenia płotu wokół boiska oraz wymiana rur azbestowych.
Proszę również o

kontrolę strychu nad świetlicą, gdyż dach może przeciekać.
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Radny Błażej Jędrzejczak proszę o zasypanie dziury na drodze w kierunku Jaraczewo.
W związku z tym , iż wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący obrad zakończył
wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

Protokółowała

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

Zdzisława Wilak

Paweł Walkowiak

str. 12

