O. 0012.5.39.2014
PROTOKÓŁ NR 39/2014
z wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. odbytego w dniu
07 lutego 2014 r. w godz. 10,00 – 12.00.
W Komisji uczestniczyło 14 - lista obecności, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
protokołu.
Nieobecni:
Radny Leszek Kaczmarek - nieobecny.
Ponadto w posiedzeniu komisji uczestniczyli:
- Burmistrz Pan Teofil Marciniak
- Zastępca Burmistrza Pani Bogumiła Walczak,
- Skarbnik Gminy Pani Barbara Matuszczak,
- Sekretarz Gminy Pani Mirela Grześkowiak,
- Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. - Pani Róża Jędrzejczak .
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 14 radnych, zatem komisja jest władna do podejmowania
prawomocnych decyzji.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Książ Wlkp. na
2014 rok.

3.

Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu

Ośrodka

Pomocy Społecznej w Książu Wlkp.
4.

Zaopiniowanie projektu uchwały

w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka

Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu
administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego.
5.

Zaopiniowanie projektu uchwały

sprawie ustanowienia wieloletniego programu

osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata
2014-2020.
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6.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie w sprawie podwyższenia kryterium
dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie
dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób
objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania
„ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

7.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie w sprawie określenia zasad zwrotu
wydatków w zakresie dożywiania

w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego

w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem
wspierania finansowego gmin

zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie

dożywiania” na lata 2014-2020.
8.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Książ Wlkp.

9.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na włączenie w granice
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „ INWEST- PARK” nieruchomości
położonych na terenie Gminy Książ Wlkp.

10. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach

awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez

Gminę Książ Wlkp.
11. Sprawozdanie

z

działalności

Zespołu

Interdyscyplinarnego

za

rok

2013.

12. Sprawozdanie stałych Komisji Rady z działalności w 2013 roku.
13. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
14. Wolne wnioski i informacje.
Ad.2. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Książ Wlkp. na 2014.rok
omówiła Pani Barbara Matuszczak Skarbnik Gminy.
Dokonano zmian po stronie dochodów w postaci przeniesienia pomiędzy paragrafami
i rozdziałami tego samego działu SP Chwałkowo Kościelne dotyczące opłat za dodatkowe
godziny powyżej 5 godzin w oddziale przedszkolnym – za 1 godz. 1,00 zł.
Po stronie wydatków dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami i rozdziałami
w przedszkolu w Książu Wlkp. na pokrycie drobnych remontów i szkolenia pracowników.
W Ośrodku Opieki Społecznej w Książu dokonano przeniesienia środków na wypłatę
dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok dla pracowników realizujących zadanie
w ramach projektów PO KL „ Barwny horyzont” .
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Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Komisja w obecności 14 radnych jednogłośnie zaopiniowała projekt w/w uchwały.
Projekt

Ad.3.

uchwały

zmieniająca

uchwałę

w

sprawie

Statutu

Ośrodka

Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. omówiła Bogumiła Walczak - Zastępca Burmistrza.
Od 1 stycznia 2014 roku został wprowadzony dodatek energetyczny osobom uprawnionym
do dodatku mieszkaniowego, dlatego należy te kwestie umieścić w Statucie OPS.
Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Komisja w obecności 14 radnych jednogłośnie zaopiniowała projekt w/w uchwały.
Ad.4. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
w Książu Wlkp. do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego omówiła Pani Bogumiła Walczak Zastępca Burmistrza. Jest to dalsza czynność wynikająca z wprowadzenia dodatku
energetycznego. Zgodnie z ustawą decyzję w tej sprawie wydaje Burmistrz lub w jego
imieniu osoba upoważniona przez Burmistrza, w naszym przypadku będzie to Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wlkp.
Pani

Róża

Jędrzejczak

przybliżyła

tematykę

związaną

z

wypłacaniem

dodatku

energetycznego. Dodatek ten będzie przysługiwał osobom uprawnionym do dodatku
mieszkaniowego, jego wysokość wynosi miesięcznie na jedno gospodarstwo domowe ;
11 ,36 zł

- gospodarstwo 1 osobowe,

15,77 zł - gospodarstwo 2-4 osobowe,
18.93 zł

- gospodarstwo 5 osobowe i wyżej .

Osoba składająca wniosek o dodatek energetyczny musi uiścić opłatę skarbową
w wysokości 10 złotych. Jest to zapis ustawodawcy, obecnie

istnieje projekt ustawy

o zaniechaniu pobierania tej opłaty. Obecnie zostało złożone zapotrzebowanie finansowe na
I kwartał br , w miesiącu kwiecień zostaną opublikowane stawki na kolejne 12 miesięcy,
wtedy złożymy zapotrzebowanie finansowe na kolejne miesiące.
Radny Ryszard Szymański ta ustawa jest ustawą populistyczną niż realistyczną.
Radny Marek Mostowski komu należy się dodatek mieszkaniowy -

odpowiedziała Pani

Róża Jędrzejczak dodatek mieszkaniowy należy się tym osobom, którym dochód miesięczny
nie przekracza 125 % najniższej emerytury.
Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Komisja w obecności 14 radnych jednogłośnie zaopiniowała projekt w/w uchwały.
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Ad.5. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego
w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, omówiła
Pani Róża Jędrzejczak -Kierownik OPS. Wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania
,,Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, przyczyni się do ograniczenia
zjawiska niedożywiania dzieci i młodzieży z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji
finansowej. Dzięki programowi w sytuacjach

szczególnie uzasadnionych, gdy dziecko

wyrazi chęć skorzystania z posiłku będzie możliwe udzielenie takiej formy pomocy po
uprzednim poinformowaniu Ośrodka Pomocy Społecznej przez Dyrektora Szkoły lub
Przedszkola, do której uczęszcza dziecko.
Warunkiem

finansowania posiłków w tej formie jest nieprzekroczenie 20% liczby

dożywianych ogółem w miesiącu poprzedzającym miesiąc kalendarzowy.
Do 31.12.2013 r. nie było wymagane posiadanie programu osłonowego. Pomoc w formie tzw.
,, Listy Dyrektora” wynikała z zapisów ustawy z dnia 29.12.2005 r. o ustanowieniu programu
wieloletniego ,, Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
Program ten musi być nowy ze względu na zmieniające się przepisy w tym zakresie. Do tej
pory dożywieniem były objęte dzieci ze szkół tzw.. „Listy Dyrektora. Ogółem dożywianiem
jest objętych 20 % dzieci korzystających z dożywiania w szkołach , co wynosi 41 osób
w naszej Gminie.
Radny Ryszard Szymański - tym programem my finansujemy dożywienie dzieci w szkołach
dla 41 dzieci - tak odpowiedziała Pani Róża Jędrzejczak.
Radny Jacek Mądry- kto może skorzystać z tego programu.
Pani Roża Jędrzejczak jak będzie uchwalony program wtedy z dożywiania korzystają dzieci
z tzw. „ Listy Dyrektora”, obecnie nie możemy działać w tym zakresie. Nie ma pułapu
wiekowego dzieci, zakres podmiotowy i przedmiotowy uchwały to dożywianie.
Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Komisja w obecności 14 radnych jednogłośnie zaopiniowała projekt w/w uchwały.
Ad.6.Projekt uchwały w sprawie w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie
świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim
programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania

„ Pomoc państwa

w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 omówiła Pani Róża Jędrzejczak Kierownik OPS.
Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom spełniającym
kryterium dochodowe określone w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej , które aktualnie
4

wynosi dla osoby samotnie gospodarującej 542 zł , dla osoby w rodzinie 456 zł.
Zgodnie ze wskazówkami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w zakresie realizacji
Uchwały Rady Ministrów

z dnia 10.12.2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego

programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,, Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” na lata 2014- 2020,

gmina może udzielić wsparcia w formie świadczenia

pieniężnego osobom i rodzinom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150 %
kryterium tylko w sytuacji podjęcia stosownych uchwał podwyższających do tego poziomu
kryterium dochodowe tj. dla osoby samotnej do 813 zł, dla osoby w rodzinie do 684 zł.
Zauważyć należy, że obowiązująca do grudnia ubiegłego roku ustawa w sprawie dożywiania
pozwalała udzielić wsparcia osobom i rodzinom spełniającym podwyższone kryteria do
150%.

Podjęcie niniejszej uchwały przyczyni się

do objęcia szerszej grupy

osób

znajdujących się w trudnej sytuacji w celu zabezpieczenia potrzeb żywnościowych.
Radny Jacek Mądry ja nie rozumiem tytułu tej uchwały podwyższenia kryterium
dochodowego.
Pani Róża Jędrzejczak w tym przypadku nic się nie zmienia, tylko musimy mieć wywołaną
nową uchwałę ze względu na zmianę przepisów prawnych regulujących te kwestie.
Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Komisja w obecności 14 radnych jednogłośnie zaopiniowała projekt w/w uchwały.
Ad.7.Projekt

uchwały

w

sprawie

wydatków w zakresie dożywiania

w

sprawie

określenia

zasad

zwrotu

w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego

w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania
finansowego gmin zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata
2014-2020 omówiła Pani Róża Jędrzejczak Kierownik OPS.
Do dnia 31 grudnia 2013 r. obowiązywał program dożywiania określony ustawą
z dnia 29.12.2005 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego ,, Pomoc państwa
w zakresie dożywiania” na lata 2006- 2013 r.
Zgodnie z tym programem pomoc w formie posiłków przysługiwała bezpłatnie osobom
i rodzinom, których dochody kształtowały się do wysokości 150 % kryterium dochodowego
określonego w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.
Aktualnie zasady udzielania pomocy w formie dożywiania określone są w Uchwale Rady
Ministrów Nr 221 z dnia 10.12.2013 r., zgodnie z którymi świadczenie w formie posiłku
przysługuje bezpłatnie osobom spełniającym kryterium dochodowe do wysokości 150 %
kryterium ustawowego pod warunkiem przyjęcia przez gminy Uchwały na podstawie art. 96
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ust. 4 ustawy o pomocy społecznej podwyższającej kwotę kryterium dochodowego do 150 %
tj. do wysokości

do której nie żąda

sie zwrotu wydatków za udzielony posiłek lub

świadczenie rzeczowe.
Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Komisja w obecności 14 radnych jednogłośnie zaopiniowała projekt w/w uchwały.
Ad.8.Projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Książ Wlkp. omówił Burmistrz Teofil Marciniak.
Obszar zmiany wskazany w uchwale z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Książ Wlkp. obejmował rejon ul. Strzeleckiej i Dębniackiej w Książu Wlkp.
Niniejsza uchwała rozszerza zmianę Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Książ Wlkp. o rejon ul. Wiosny Ludów i Dworcowej w Książu Wlkp.
Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Komisja w obecności 14 radnych jednogłośnie zaopiniowała projekt w/w uchwały.

Ad.9.

Projekt

uchwały

w

sprawie

wyrażenia

Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

zgody

na

włączenie

„INWEST-PARK”

w

granice

nieruchomości

położonych na terenie Gminy Książ Wlkp. omówił Burmistrz Teofil Marciniak. Uchwała ta
precyzyjnie określa działki oraz ich obszary, które są wskazane do Strefy Wałbrzyskiej, jest
to obszar 48 ha gruntów należących do ANR .Uchwała ta zostanie wysłana niezwłocznie do
Ministerstwa .
Radny Zenon Kuderczak czy mamy zabezpieczone grunty pod obwodnicę Książa Wlkp.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Teofil Marciniak – tak są zabezpieczone tereny pod budowę
obwodnicy Książa Wlkp. Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Komisja w obecności 14 radnych jednogłośnie zaopiniowała projekt w/w uchwały.
Ad.10. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę
Książ Wlkp. omówiła Pani Skarbnik Barbara

Matuszczak . W tym roku nie będziemy

wypłacać dodatkowych wynagrodzeń dla nauczycieli. Sprawozdanie stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
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Radny Paweł Walkowiak ze sprawozdania wynika, że jest prowadzona prawidłowa polityka
finansowa.
Komisja w obecności 14 radnych jednogłośnie przyjęła sprawozdanie.
ad.11. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za rok 2013 przedstawiła
Pani Róża Jędrzejczak – Kierownik OPS. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokółu.
Radny Zenon Kuderczak - co się kryje pod pojęciem Niebieska Karta A, C. czy D
Pani Róża Jędrzejczak udzieliła odpowiedzi na pytanie ;
- Karta A rozmowa z ofiarą i sprawcą przemocy,
- Karta C rozmowa z ofiarą przemocy,
- Karta D rozmowa ze sprawcą.
Ponadto OPS pozyskał 10 tysięcy złotych, w ramach Programu Osłonowego „ Wspieranie
Jednostek Samorządu terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy.
Pozyskane środki wykorzystane zostały na warsztaty i porady dla poszkodowanych, porady
prawne i porady psychologa, szkolenia dla zespołu interdyscyplinarnego. W ubiegłym roku
skorzystało z porad prawnych 63 osoby, a ogółem udzielono 88 porad. Zorganizowano
również piknik integracyjny w Kołacinie.
Radna Antonina Jankowiak czy wraca się do kart zamkniętych - odpowiedziała Pani Róża
Jędrzejczak to zależy od sytuacji .
Ad.12. Sprawozdanie

stałych Komisji Rady z działalności w 2013 roku przedstawili

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady Miejskiej.
Sprawozdania stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Ad 13. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
Protokół nr 38/2013 z posiedzenia Komisji Wspólnej Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia
16 grudnia 2013 roku został przyjęty jednogłośnie bez uwag.
Ad 14. Wolne wnioski i informacje.
Radny Ryszard Szymański
-

obok Marketu ADA jest uszkodzona podpórka drzewa, należy je zabezpieczyć,

-

lustro przy ulicy 23 stycznia i Krybusa zniknęło po wichurach, należy zamontować

nowe,
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-

lustro przy ulicy Zakrzewskiej – Gogolewskiej należy obrócić w lewo gdyż jest słaba

widoczność,
-

należy przyjrzeć się oświetleniu publicznemu, gdyż wiele lamp gaśnie i zapala się

ponownie co zwiększa zużycie energii, należy zgłosić to do energetyki w ramach opłaty
eksploatacyjnej ( Zakrzewska, Ogrodowa, 23 stycznia, Strzelecka, Kołacin, Chrząstowo,
Zaborowo).
-

proszę

o odpowiedź na piśmie jaki był zaplanowany zakres prac remontowych

w Centrum Kultury, jego koszty - remont klatki trwa już 1,5 miesiąca, zrobiono parkiet, a na
suficie dalej są zacieki.
Radna Bogumiła Skiera
-

od kilku dni leci brzydka woda w Kołacinie, mieszkańcy się buntują , że nie będą

płacić za wodę,
-

droga polna od Pana Dudy w Kołacinie w kierunku łąk jest bardzo zakrzaczona,

należy usunąć krzewy, Spółka „ Książ – Rol” swój odcinek wycięła, pozostała część drogi
jest zarośnięta.
-

potrzebny by nam był również remont stołów w świetlicy.

Mądry Jacek zabrał głos w tej sprawie - Spółka Książ-Rol” powinna wyciąć wszystko to co
grube, a krzaki pozostawić, drogi tej nie da się wyprofilować.
Radny Zenon Kuderczak
-

w Książu Wlkp. też leci bardzo często brzydka woda, należy zająć się tym problemem,

-

na ulicy Nowomiejskiej obok Dino wisi duży konar jesionu nad chodnikiem, trzeba go

jak najszybciej usunąć, gdyż może spaść komuś na głowę lub samochód.
Radny Sławomir Przybylski
-

jak wygląda sprawa szerokopasmowego Internetu dla mieszkańców Gminy. Czy są
wykonywane jakieś ruchy w tym zakresie, w gminach sąsiednich coraz więcej mieszkańców
korzysta z tego Internetu , zwłaszcza w miejscowościach oddalonych. Z tego co wiem

środki na ten cel w Urzędzie Marszałkowskim zostały już rozdysponowane.
Radny Paweł Walkowiak w telewizji jest pełno różnych reklam dotyczących Internetu, o
zasięgu i szybkości, era Internetu przewodowego cię już kończy. Ja w Gogolewie mam
Internet od 5 lat , na początku nie było zasięgu , przyjechała Pani z Orange z ofertą , która
się sprawdziła. Niedawno naszą Gminę masowo nawiedzały firmy, które zakładały
światłowód , a kto z niego korzysta nie wiadomo i czy działa?
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Radny Sławek Przybylski w gminie Nowy Tomyśl jak nie ma zasięgu w wioskach to
zakładają maszty, nasze dzieci i młodzież też chcą się rozwijać , uczyć .
Radna Bogumiła Skiera - wieś Kołacin i Chwałkowo ma Internet z programu unijnego .
Radny Jacek Mądry
-

proszę o wysłanie pisma do PZD w Śremie w sprawie usunięcia drzew przy drodze

Mchy – Włościejewice.
Burmistrz Teofil Marciniak udzielił odpowiedzi dotyczącej zapytania dotyczącego remontu
Centrum Kultury. Remont klatki schodowej wykonują pracownicy Urzędu Miejskiego –
ściśle mówiąc dwóch pracowników zieleni. Jest zima i można ich wykorzystać do innych
prac. Główne prace remontowe to położeniu płytek na schodach, wyrównaniu ścian
i pomalowanie klatki. Remont się przedłuża, gdyż jak była zima, śnieg i oblodzenia , to
pracownicy pracowali w terenie. Pomalowano również parkiet, kwestie zabezpieczenia wieży
i dachu zlecono Panu Leśniakowi z Chrząstowa.
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
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