O.0012.5.40.2014
PROTOKÓŁ NR 40/2014
z wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. odbytego w dniu
26 marca 2014 roku w godzinach od 10.00 do 12.40 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego.

W Komisji Rady Miejskiej uczestniczyło 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik nr
1 do niniejszego protokołu.
Nieobecni:
Radny Leszek Kaczmarek- nieusprawiedliwiony.
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, ze na sali obecnych jest 14 radnych, zatem komisja jest władna do podejmowania
prawomocnych decyzji.
Radny Sławomir Przybylski – zaproponował zmianę porządku obrad, mianowicie aby pkt. 5
i pkt. 8 omówić kolejno po sobie przy udziale Pani Marioli Kaźmierczak – Dyrektora
Centrum Kultury w Książu Wlkp. . Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na jego zmianę.
Wobec powyższego porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2014- 2019.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy
Książ Wlkp. na 2014 roku.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Śremskiemu
pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania inwestycyjne pn.”
Przebudowa drogi powiatowej nr 4059 P (ul. Wiosny Ludów) w miejscowości Książ
Wlkp.”.
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5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wysokości opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Książ Wlkp.
przedszkolach publicznych.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie funduszu sołeckiego.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Książ Wlkp. w 2014 roku.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Centrum Kultury Książ Wlkp. za rok 2013.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia kąpielisk na terenie Gminy
Książ Wlkp.
10. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie Regulaminu
korzystania ze Stadionu Miejskiego w Książu Wlkp.
11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych.
12. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
13. Wolne wnioski i informacje.

Ad 2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2014 – 2019. Projekt uchwały
przedstawiła Skarbnik Gminy Pani Barbara Matuszczak, informując, że: w załączniku nr 1
dokonano zmian w postaci:
- dostosowano zmiany po stronie dochodów i wydatków wynikających z budżetu gminy
dokonanych od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2014 roku,
- wynik budżetu zmieniono w wyniku wprowadzenia wolnych środków jako nadwyżki
środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu w wysokości 2 266 840,00 zł.
z nadwyżki
880 000,00 zł powstał
deficyt w wysokości 1 386 840,00 zł.
Uległy zmianie wskaźniki planowanych spłat zobowiązań, które spełniają ustalenia
ustawowe.
w załączniku nr 2 dokonano zmian w postaci:
- zwiększono środki na inwestycje „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy
Książ Wlkp. o kwotę 791 886,00 zł w roku 2014,
- dołożono środków do inwestycji „ Dołożenie nowych punktów świetlnych w gminie Książ
Wlkp. w wysokości 60 000,00 zł w roku 2014,
- zrezygnowano z realizacji inwestycji w wysokości 1 000 000,00 zł jako - dotacji dla Gminy
Nowe Miasto na podstawie porozumienia na zadania „ Poprawa układu komunikacyjnego
pomiędzy gminami Nowe Miasto n/w i Książ Wlkp. polegającej na przebudowie dróg
gminnych Nr 552927P, Nr 603011P”. Pozostałe zadania nie uległy zmianie.Ogółem
zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 240 150, 53 zł. Limit
w roku 2014 i limit zobowiązań zmniejszono o kwoty 148 114,00 zł.
Radny Błażej Jędrzejczak - należy rozumieć, że mamy dodatkowe środki.

2

Skarbnik Pani Barbara Matuszczak – są to wolne środki, na które wpłynęły obligacje, oraz
środki w związku z zakończeniem robót remontowych, są to oszczędności z ubiegłego roku,
ale przy sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2013 tych środków nie ma.
Radny Ryszard Szymański- dlaczego zrezygnowano z realizacji inwestycji w ramach
porozumienia między gminami Nowe Miasto i Książ Wlkp. polegającej na przebudowie dróg
gminnych, drogi z Książa do Chromca?
Burmistrz Teofil Marciniak - gmina otrzyma jako dofinansowanie z Urzędu
Marszałkowskiego kwotę 129 000,00 zł na realizację inwestycji „ Budowa dróg
dojazdowych do gruntów rolnych” wobec tego środków będzie więcej, a zatem większe
możliwości. Zrezygnowano z budowy drogi Chromiec-Radoszkowo, ponieważ byliśmy na 59
miejscu w rankingu na 68 miejsc, zatem nie byłoby szans na realizację inwestycji. Proponuję
aby zrobić drogę w Radoszkowie od Pana Grześkowiaka do torów, drogę z Zakrzewic do
Świączynia od asfaltu do lasu- podbudowa, oraz nakładka na drogę w Zaworach od drogi
wojewódzkiej do Pana Hyżyka.
Projekt uchwały stanowi załącznik do protokółu.
Komisja Rady w obecności 14 radnych jednogłośnie zaopiniowała projekt w/w uchwały.
Ad 3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy
Książ Wlkp. na 2014 rok. Projekt uchwały omówiła Pani Skarbnik Barbara Matuszczak,
informując, że w budżecie po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę 2 013,00 zł oraz
dokonano zmian:
- dział 600 – zmniejszono dochody o kwotę 512 796,00 zł z tytułu dofinansowania zadania w
ramach programu wieloletniego pod nazwą „ Narodowy program przebudowy dróg
lokalnych”- Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój” na realizację zadania „
Poprawa układu komunikacyjnego pomiędzy gminami Nowe Miasto n/w i Książ Wlkp.
polegające na przebudowie dróg gminnych Nr 552927P, Nr 603011P”. Zrezygnowano z
realizacji zadania 59 miejsce w rankingu dofinansowania na ogólną ilość wniosków 68
zakwalifikowanych do dofinansowania. Zwiększono dochody o kwotę 129 000,00 zł jako
dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu do budowy dróg dojazdowych do
gruntów rolnych.
- dział 630 – zwiększono dochody o kwotę 20 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakresie małych projektów w ramach
działania 413 „ wdrożenie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013
dotyczącej operacji utworzenie małej infrastruktury turystycznej –plac zabaw dla dzieci
w miejscowości Jarosławki”. Realizacja inwestycji i rozliczenia odbyła się w roku 2013.
- dział 700 - zmniejszono dochody o kwotę 268 866,00 zł – w roku 2014 nie dojdzie do
sprzedaży działek przy ulicy Wiosny Ludów w Książu Wlkp. z powodu opóźnień w podjęciu
uchwały o planie zagospodarowanie przestrzennego tego terenu. Wywołanie planu dopiero
w II półroczu 2014 roku.
- dział 758 - zwiększono budżet o kwotę 59 670,00 zł na podstawie pisma Ministra
Finansów nr ST3/4820/2/2014 o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej dla gmin –
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zwiększono część oświatową. Dokonano odpowiednich zwiększeń po stronie wydatków
w dziale 801.
- dział 801 - zwiększono o kwotę 416 750,00 zł na podstawie pisma Wojewody
Wielkopolskiego nr FB-I.3111.58.2014.2 z przeznaczeniem na realizację zadań własnych
w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 roku. Po stronie wydatków dokonano
odpowiednio zmian w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych. Budżet z przedszkola
w Książu Wlkp. zwiększono w § 4010 o kwotę 330 000,00 zł w tym dotacji 297 161,00 zł na
wychowanie dzieci przedszkolnych. Dotacja dla dzieci w oddziałach przedszkolnych
w wysokości 119 589,00 zł zwiększono w § 4010 i 4110 w Zespole Szkół w Mchach
w wysokości 58 000,00 zł a szkole podstawowej w Chwałkowie Kościelnym w wysokości
61 589,00 zł.
Dokonano również przeniesienia planu dochodów pomiędzy rozdziałami.
- dział 852 - zwiększono o kwotę 59 713,00 zł na podstawie pisma Wojewody
Wielkopolskiego nr FB -I.3111.66.2014.3 na dofinansowanie realizacji programu
wieloletniego wspierania finansowego gmin w zakresie dożywienia „ Pomoc państwa
w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020 w kwocie 57 700,00 zł. Pismem nr FB I.3111.72.2014.4
Wojewoda
Wielkopolski
zwiększył
dochody
o
kwotę
2 013, 00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Ośrodków Pomocy Społecznej. Po stronie
wydatków dokonano odpowiednich zmian.
- dział 921 - zwiększono o kwotę 98 542,00 zł - wpłata pomocy finansowej w ramach
programów finansowych z udziałem środków europejskich lub płatności na inwestycje pn. „
przebudowa świetlic wiejskich w Konarzycach i Kiełczynku”. Inwestycje zrealizowano
w roku 2013 płatność ostateczna w wyniku zakończonej weryfikacji wniosku o płatność
ostateczną nastąpiła pismem z dnia 24 lutego 2014 roku.
Po stronie wydatków zwiększono o kwotę 2 268 853,00 zł z tego 2 266 840,00 zł zwiększając
wydatki z tytułu innych rozliczeń krajowych - wolnych środków jako nadwyżki środków
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu oraz 2 013, 00 zł. W wydatkach dokonano zmian
wynikających ze zmian po stronie dochodów oraz rozdysponowania wolnych środków
w działach:
-010 - kwota 791 886,00 zł została wprowadzona na realizację inwestycji „ Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Książ Wlkp. (Radoszkowo Drugie, Kiełczyn)
-600 - zrezygnowano z realizacji inwestycji w wysokości 1000 000,00 zł jako dotacji dla
Gminy Nowe Miasto na podstawie porozumienia na zadanie 1000 000, 00 zł „Poprawa
układu komunikacyjnego pomiędzy gminami Nowe Miasto n/w i Książ Wlkp. polegające na
przebudowie dróg gminnych Nr 552927P, Nr 603011P”.
Wprowadzono 3 nowe zadania o łącznej kwocie 580 000,00 zł na:
1.
„Przebudowa drogi Konarzyce- Zawory”- koszt 450 000,00 zł,
2.
„Przebudowa drogi w miejscowości Zakrzewice”- koszt 80 000,00 zł,
3.
„Przebudowa ulicy Strzeleckiej na odcinku ul. Ogrodowa i ul. Wichury w Książu
Wlkp. - koszt 50 000,00 zł.
Dołożono środków na realizację inwestycji „ Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych”
w wysokości 700 000, 00 zł w tym dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu
w wysokości 129 000, 00 zł.
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- 750 - zwiększono o kwotę 10 640,00 zł na utrzymanie strony internetowej BIP oraz na
uzupełnienie środków dotyczących promocji gminy - Zorganizowanie Walnego Zebrania
członków stowarzyszenia Lider Zielona Wielkopolska.
- 758 - zwiększono rezerwę ogólną o kwotę 80 000,00 zł na nieprzewidziane wydatki.
- 801 - zwiększono o kwotę 708 989,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne od
wynagrodzeń dla nauczycieli w szkołach, oddziałach przedszkolnych i przedszkolach
publicznych, w tym środki z tytułu dotacji na wychowanie przedszkolne. Dokonano korekty
planów finansowych dotyczących przedszkoli rozdział 80104 przy szkołach podstawowych
w Chwałkowie Kościelnym i w Mchach. Zabezpieczono środki n remonty szkół w tym na
remont szkoły podstawowej w Książu Wlkp. po ostatnich wichurach - zerwanie części dachu,
odnowienie sal lekcyjnych po zalaniu w wyniku zerwanego dachu.
Zwiększono środki na inwestycję „ Modernizacja budynków Zespołu Szkół w Mchach”
według kosztorysu inwestorskiego.
- 852 - zwiększono środki o dotację w zakresie finansowania dożywiania przez OPS na
utrzymanie Ośrodków Pomocy Społecznej.
- 900 - zwiększono o kwotę 205 225,00 zł na:
1) wprowadzono inwestycję pn” wymiana urządzeń do usuwania skrawek i piasku
w oczyszczalni ścieków” - 100 000,00 zł.
2) zwiększono środki związane z odpadami komunalnymi na 35 225,00 zł z przeznaczeniem
na koszty szkoleń dla pracowników, wyjazdy służbowe poborcy, usługi zdrowotne oraz
koszty dla spółki Jarocin w ramach przyjęcia nieczynnego wysypiska śmieci we
Włościejewkach.
3) zwiększono wydatki na zadanie „dołożenie nowych punktów świetlnych w gminie Książ
Wlkp.”. Radoszkowo Drugie, projekt oświetlenia Jarosławki i Feliksowo. Zwiększono
środki w zakresie przygotowania i przeprowadzania postępowania przetargowego na zakup
energii elektrycznej.
- 921 - wprowadzono nową inwestycję pn „ Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gogolewie”
koszt inwestycji szacuje się na 50 000,00 zł.
- 926 - zwiększono o kwotę 82 400,00 zł wprowadzając do budżetu dwie inwestycje:
1) budowa siłowni zewnętrznej na terenie rekreacyjnym - park miejski w Książu Wlkp.
38 400,00 zł,
2) budowa siłowni zewnętrznej na terenie rekreacyjnym - na placu przy ulicy 23 stycznia
w Książu Wlkp. 31 000,00 zł,
3) dołożono 13 000,00 zł do zakupu energii – dotyczy terenu parku i szatni dla sportowców.
Radna Antonina Jankowiak - ile ma kosztować remont sali i budynku Zespołu Szkół
w Mchach, dlaczego w Książu Wlkp. mają powstać dwie siłownie za kwotę 69 400,00 zł, nie
wiem czy jest to zasadne.
Skarbnik Gminy Pani Barbara Matuszczak- kosztorys prac remontowych (sali i dachu
w Mchach) opiewa na kwotę 327 000,00 zł.
Burmistrz Teofil Marciniak – gmina nasza złożyła trzy wnioski do Stowarzyszenia Lidera
Zielonej Wielkopolski o dofinansowanie zadań w ramach małych projektów. Dwa z nich
zostały odrzucone. Teraz jest ostatnia szansa na pozyskanie tych środków, dlatego ponowimy
te wnioski. Maksymalnie dofinansowanie do jednego wniosku to kwota 25 000,00 zł.
Radny Kazimierz Zegar – w zmianie do budżetu nie ma środków na wypłatę akcyzy.
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Skarbnik Gminy Barbara Matuszczak – jeszcze nie otrzymaliśmy tych środków finansowych
z Urzędu Wojewódzkiego, będą w kwietniu.
Radny Kazimierz Zegar - w planie budżetu zabezpieczono środki finansowe na dodatkowe
punkty świetlne Feliksowo i Jarosławki.
Burmistrz Teofil Marciniak- działanie w tym zakresie będą podjęte o ile będzie
przeprowadzone postępowanie przetargowe.
Radny Ryszard Szymański -z jakiego funduszu będzie dokonany zakup kosiarki?
Burmistrz Teofil Marciniak - są to zadania zaplanowane przez sołectwa z funduszu
sołeckiego.
Radny Sławomir Przybylski - wracam ponownie do tematu siłowni, mianowicie dlaczego
dwie siłownie w jednej miejscowości?, druga winna być np. w Mchach, Chwałkowie
Kościelnym bądź w Chrząstowie. Nie skupiajmy dwóch w jednej miejscowości. Druga
sprawa- dołożono 13 000,00 zł do zakupu energii (dotyczy parku i szatni dla sportowców).
Dlaczego tak późno?, nie rozumiem skąd ta zwłoka
Skarbnik Gminy Barbara Matuszczak- faktura za zużycie energii elektrycznej została
doręczona z opóźnieniem ,czyli w połowie stycznia.
Radny Marek Mostowski- z jakiego okresu jest ta faktura?.
Skarbnik Gminy Barbara Matuszczak – jest to faktura z dwóch lat. Nastąpiły znaczne
opóźnienia. Faktury - nie spływały, pomimo monitów z naszej strony.
Radny Błażej Jędrzejczak – na jaki okres czasu mamy podpisaną umowę z firmą Energa,
może lepiej byłoby ją zerwać?.
Burmistrz Teofil Marciniak- przetarg na dostawę energii ponownie wygrała firma Energa,
zatem nie możemy zerwać umowy.
Radny Błażej Jędrzejczak opuścił salę.
Projekt uchwały stanowi załącznik do protokółu.
Komisja w obecności 11 radnych zaopiniowała pozytywnie projekt w/w uchwały, przy
dwóch głosach wstrzymujących się.
Ad 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Śremskiemu pomocy
finansowej w formie dotacji celowej na zadania inwestycyjne pn.” Przebudowa drogi
powiatowej nr 4059 P (ul. Wiosny Ludów) w miejscowości Książ Wlkp. Projekt uchwały
omówił Burmistrz Teofil Marciniak, informując, że budowa drogi i chodnika zwiększy
bezpieczeństwo użytkowników, dofinansowanie wynosi 50/50 . W momencie, gdy przetarg
będzie rozstrzygnięty na niższą wartość, to wartość dofinansowania ulegnie zmianie.
Radny Ryszard Szymański - po której stronie drogi będzie usytuowany chodnik, lewa czy
prawa strona?, lewa strona jest zamieszkała.
Burmistrz Teofil Marciniak - ma być chodnik po prawej stronie drogi tj. od strony ogródków
działkowych.
Radny Kazimierz Zegar - powiat nie położył żadnego asfaltu na wioskach naszej gminy. Nie
sztuką jest położyć tam gdzie jest największe skupisko ludzi, drogi powiatowe znajdują się
również w małych miejscowościach , ale o tym oni zapomnieli.

6

Burmistrz Teofil Marciniak - każda inwestycja z powiatem to okazja, musimy wykorzystać
każdą dobrą wolę.
Radny Jacek Mądry – jest to jedyna możliwość zrobienia większej ilości dróg w naszej
gminie, jeżeli będziemy czekać na powiat to na pewno nic nie zyskamy. Jest to dotacja z
naszej strony. Droga będzie służyła głównie mieszkańcom gminy Książ Wlkp.
Burmistrz Teofil Marciniak- tak to jest propozycja powiatu, możemy z niej skorzystać, bądź
nie.
Radny Błażej Jędrzejczak wrócił na salę.
Projekt uchwały stanowi załącznik do protokółu.
Komisja w obecności 12 radnych zaopiniowała pozytywnie projekt w/w uchwały, przy
dwóch głosach wstrzymujących się.
Ad 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wysokości opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Książ Wlkp. przedszkolach
publicznych,. Projekt uchwały został omówiony przez
Panią Sekretarz Mirelę
Grześkowiak. Pani Sekretarz poinformowała, że uchwała Rady Miejskiej Nr XLV/308/2010
roku traci moc z dniem 31 sierpnia 2014 roku. Zatem od 1 września br. opłata za nauczanie,
wychowanie i opiekę będzie pobierana w wysokości 1 zł za każdą godzinę powyżej
dziennego limitu 5 godzinnego który będzie bezpłatnym świadczeniem. Wątpliwości są co do
nazwy (tytułu) projektu chodzi o słowo „przedszkola publiczne”, które być może będzie
zastąpione słowem „ oddziały przedszkolne”. W tej kwestii stanowisko zajmie Radca
Prawny.
Radna Antonina Jankowiak - kto opłaca j. angielski?
Sekretarz Gminy Pani Mirela Grześkowiak - lektorów zatrudnia szkoła, a rodzice mają tylko
uiszczać opłatę w momencie, gdy dziecko przebywa w placówce powyżej 5 godzin dziennie.
Projekt uchwały stanowi załącznik do protokółu.
Komisja Rady w obecności 14 radnych jednogłośnie zaopiniowała projekt w/w uchwały.
Ad 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie funduszu soleckiego. Projekt uchwały
omówiła Zastępca Burmistrza Pani Bogumiła Walczak informując, że nastąpiła zmiana
ustawy o funduszu sołeckim z 2009 roku. Obecnie obowiązująca ustawa, to ustawa z
21 lutego 2014 roku. Ustawa ta wprowadziła mechanizm, który dla wspólnot wiejskich
stanowi skuteczne zaproszenie do rozwoju w ścisłej, partnerskiej współpracy z gminą.
Zapewnia udział mieszkańcom w rozpatrywaniu spraw dotyczących ich miejsca
zamieszkania, zaspokojenia ich potrzeb. Zapewnia także możliwość wykorzystania środków
w celu pokrycia działań zmierzających do usunięcia klęski żywiołowej.
Projekt uchwały stanowi załącznik do protokółu.
Komisja Rady w obecności 14 radnych jednogłośnie zaopiniowała projekt w/w uchwały.
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Ad 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Książ
Wlkp.. w roku 2014. Projekt uchwały został omówiony przez Panią Bogumiłę Walczak.
Program ten został zaopiniowany pozytywnie przez Sanepid oraz Powiatowego Lekarza
Weterynarii.
Projekt uchwały stanowi załącznik do protokółu.
Komisja Rady w obecności 14 radnych jednogłośnie zaopiniowała projekt w/w uchwały
Przewodniczący zarządził 10 minutową przerwę od 11.15 do 11.30.
Po przerwie na posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. przybyła Pani Dyrektor
Centrum Kultury Pani Mariola Kaźmierczak.
Ad 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzania sprawozdania finansowego
Centrum Kultury Książ Wlkp. za rok 2013. Wyjaśnień w tym temacie udzieliła Dyrektor
Centrum Kultury Pani Mariola Kaźmierczak.
Radny Maciej Lewandowski – czy Centrum Kultury posiada spis strażaków OSP Książ
Wlkp. Liczni mieszkańcy Książa korzystają z darmowego wynajmu sali, a my nie wiemy, czy
jest to zasadne. Z wynajmem sali związane są duże koszty i nie może być tak, aby całe
rodziny strażaków korzystały z gratisowego wynajmu.
Radny Maciej Lewandowski – proszę o informację, jaka kwota była za wynajem sali?.
Dyrektor Centrum Kultury Pani Mariola Kaźmierczak - za wynajem sali w ubiegłym roku
otrzymaliśmy dochód w kwocie 14 tys. Współpracy z OSP Książ Wlkp. jest różna. Z samym
zarządem jest bardzo dobra, z prezesem jest poprawna, a z samymi członkami OSP jest to
koszmar. Zalegają z opłatą 315,00 zł za naprawę kotła grzewczego. Koszty związane
z utrzymaniem budynku są kosztami wspólnymi. Problem wynika z faktu istniejącego
porozumienia pomiędzy OSP Książ a gminą dotyczący użytkowania pomieszczeń
w obecnych budynku. Myślę, ze porozumienie to należałoby zmienić, bądź uaktualnić.
Radny Marek Mostowski - być może pojawią się wtedy niepotrzebne kłótnie i napięcia. Może
lepiej wyegzekwować listę aktywnych członków OSP.
Radna Bogumiła Skiera - mieszkający na wioskach członkowie OSP nie korzystają z takich
przywilejów. Dlaczego się komuś należy, a komuś nie. Mam wątpliwości co do tej listy.
Dyrektor Centrum Kultury Pani Mariola Kaźmierczak – proponuję, aby była możliwość
korzystania z sali w Centrum Kultury jeśli wynajem dotyczy spraw merytorycznych, ale jeśli
wynajem ma dotyczyć 18-stych urodzin to nie. Najwięcej zniszczeń i kosztów mamy po w/w
imprezach, (wystawione drzwi wejściowe, przepalona mikrofalówka).
Radny Błażej Jędrzejczak- w miejscowości Chwałkowo Kościelne członkowie OSP również
nie korzystają z bezpłatnego wynajmu sali.
Radny Marek Mostowski- trzy tygodnie temu było posiedzenie komisji budżetu, w którym
brali udział członkowie zarząd OSP. Szkoda, że dopiero dziś dowiadujemy się o tych
sytuacjach.
Burmistrz Teofil Marciniak- sprawa to dotyczy dawnego porozumienia, w momencie
przekazania administrację budynku Dyrektorowi Centrum Kultury.
Radny Ryszard Szymański- głównym inwestorem tego budynku była gmina Książ Wlkp.
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i trzeba im to uświadomić.
Dyrektor Centrum Kultury Pani Mariola Kaźmierczak- nie jestem przeciwna wynajmu sali
bezpłatnie na wszelkie szkolenia, narady czy pokazy OSP, ale uroczystości z okazji 18 - stek
są niekontrolowane.
Radny Paweł Walkowiak- są to zaszłości z lat ubiegłych i nie można tego wszystkiego
zupełnie wyrzucić. Problem należy wyważyć, ile było wynajmów sali w ubiegłym roku dla
członków OSP. W momencie powstawania strażnicy miała ona służyć wyłącznie na cele
OSP. Sytuacja się zmieniła,gdy Dom Kultury został pozbawiony pomieszczeń
dzierżawionych od parafii znajdującej się na ulicy Kościuszki. Wówczas zapadła decyzja, aby
Dom Kultury przenieść do strażnicy, gdyż pomieszczenia te nie były wykorzystane.
Dyrektor Centrum Kultury Pani Mariola Kaźmierczak- ogółem w ubiegłym roku liczba
wynajmów dla członków OSP wynosiła 10. Ogólna współpraca z OSP jest dobra, problem
polega na tym, że co innego jest uzgadniane, a co innego jest robione. Brak zdecydowania
w podejmowanych decyzjach.
Radny Ryszard Szymański- proszę o przedstawienia zestawienia przychodów i rozchodów
związanych z remontem Centrum Kultury.
Dyrektor Centrum Kultury Pani Mariola Kaźmierczak odczytała
powyższą informację.
Informacja ta znajduje się w biurze Rady.
Radny Sławomir Przybylski- OSP wynajmują podnośnik wraz z koszem, za usługi te
pobierają środki finansowe, to dlaczego mają korzystać z bezpłatnego wynajmu sali?, gdzie
generowane są koszty związane z ogrzewaniem, zużyciem wody, prądu i ewentualne szkody.
Projekt uchwały stanowi załącznik do protokółu.
Komisja Rady w obecności 14 radnych jednogłośnie zaopiniowała projekt w/w uchwały
Ad 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia kąpielisk na terenie Gminy
Książ Wlkp. Projekt uchwały omówiła Dyrektor Centrum Kultury Mariola Kaźmierczak
informując, że żadnych zmian nie ma, jest on analogiczny do poprzedniego roku.
Projekt uchwały stanowi załącznik do protokółu.
Komisja w głosowaniu jawnym przyjęła w/w projekt ustawy jednogłośnie.
Ad 10. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie Regulaminu
korzystania ze Stadionu Miejskiego w Książu Wlkp. Projekt uchwały omówiła Pani
Zastępca Burmistrza Bogumiła Walczak informując, że w § 12 pkt. 2 wykreślamy drugi
człon zdania. Całość zapisu brzmi następująco:
Zakaz sprzedaży, podawania i spożywania na stadionie napojów alkoholowych nie
obowiązuje podczas organizowanej imprezy „ Dni Miasta Książ Wlkp.”.
Pani Bogumiła Walczak - katalog zakazów jest spory np. maskowanie twarzy
Dyrektor Centrum Kultury Pani Mariola Kaźmierczak - wypowiedziała kilka słów na temat
imprezy masowej, mianowicie impreza masowa nie byłaby na całym obszarze stadionu ale na
powierzchni ¾ stadionu. Byłby podział na masową i nie masową.
Następnie Dyrektor Centrum Kultury przedstawiła program związany z obchodami Dni
Miasta Książ Wlkp.. które odbędą się w dniach 19 - 20 lipiec. Na realizację tego zadania
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mamy otrzymać dofinansowania z Lidera Zielona Wielkopolska oraz z Urzędu
Marszałkowskiego kwotę 25 000,00 zł ale musimy spełnić odpowiednie kryteria, mianowicie
muszą wystąpić nasze lokalne zespoły oraz zespoły przestawiające różne kultury. . W sobotę
odbędzie się koncert młodzieżowy, a w niedzielę atrakcje dla całej rodziny. Biesiada śląska,
kabaret góralski i duet Donatan & Cleo oraz różne animacje. Cześć wieczorna rewia
brazylijska, losowanie nagród i koncert Czarno – Czarni.
Szacunkowy koszt zorganizowania Dni Miasta to kwota około 95 000,00 zł z czego
60 0000,00 zł z budżetu, reszta z dofinansowania oraz sponsoringu.
Pani Dyrektor Centrum Kultury Mariola Kaźmierczak podziękowała za zaproszenie
i opuściła salę obrad.
Projekt uchwały stanowi załącznik do protokółu.
Komisja Rady w obecności 14 radnych jednogłośnie zaopiniowała projekt w/w uchwały.

Ad 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych.
Projekt uchwały omówiła Pani Bogumiła Walczak przedstawiając uzasadnienia, mianowicie
w zawiązku z realizacją inwestycji celu publicznego przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i
Urządzeń Wodnych w Poznaniu pod nazwą „ Odbudowa Kanału Białego” , wymienione
działki położone w Chwałkowie Kościelnym, Kołacinie, Mchach i Włościejewicach stanowią
własność Gminy Książ Wlkp. , przeznaczone są one na uregulowanie spraw własnościowych
gruntów zajętych pod w/w kanał.
Projekt uchwały stanowi załącznik do protokółu.
Komisja Rady w obecności 14 radnych jednogłośnie zaopiniowała projekt w/w uchwały
Ad 12. Komisja Rady w obecności 14 radnych jednogłośnie przyjęła protokół z XL Sesji
Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 10 lutego 20145 r. .
Ad 13. Wolne wnioski i informacje:
Radna Elżbieta Stępa - proszę o wymierzenie i wytyczenie drogi od Pana Komorowskiego do
Pani Boczowej w miejscowości Kiełczynek.
Radny Ryszard Szymański :
1. Znaki drogowe, które są na skrzyżowaniu ulic Krasickiego i 23 stycznia są zbędne.
2. Na ulicy Krasickiego studzienka jest zasypana piachem.
3. Na ulicy Zakrzewskiej została wyczyszczona jedna studzienka, pozostały do
wyczyszczenia jeszcze trzy.
4. Brak lustra na ulicy Krybusa i 23 stycznia.
Radna Antonina Jankowiak - temat nakazów płatniczych. Czy doręczanie
obowiązkiem sołtysów czy gminy?

ich jest
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Radny Marek Mostowski - informacyjnie kilka słów o uczniu klasy VI szkoły podstawowej,
mianowicie uczeń Wojciech Dworczyński został laureatem konkursu przyrodniczego. Jest
to wielkie osiągnięcie dla gminy Książ Wlkp.
Radny Sławomir Przybylski - jeszcze nie wycięto krzewów i drzew przy drodze do
Włościejewic. Dziury w jezdni również pozostały jeszcze nie tknięte.
Radny Ryszard Szymański - czy planowane jest posprzątanie wyciętych już krzaków przy
drodze do Śremu.
Przewodniczący Rady Paweł Walkowiak - kilka słów na temat rekolekcji. Prawdopodobnie
nauczyciele w nich nie uczestniczą, tylko same dzieci, część z nich w ogóle nie trafia do
kościoła. Mowa o ubiegłym roku. Podobnie jest w pierwszym dniu wiosny, dzieci wałęsają
się po mieście lasach itd. Jak się wydarzy jakaś tragedia to wtedy będą poruszani wszyscy. Są
to normalne dni pracy i opieka nad dziećmi ze strony nauczycieli powinna być zapewniona.
Radna Agnieszka Weber- Hałaburda - sugestia do rekolekcji, mianowicie chodzi o kościoły,
aby dzieci starsze z gimnazjum uczestniczyły podczas rekolekcji w kościele św. Mikołaja,
a dzieci młodsze ze szkoły podstawowej w kościele św. Antoniego - który jest ogrzewany.
Radny Jacek Mądry - czy jest odpowiedź z powiatu?, chodzi o rozjazd drogi we wsi Mchy
w kierunku Włościejewic.
Burmistrz Teofil Marciniak - „objazdówka” dróg powiatowych była wykonana. Protokół
napisany, czekamy na odpowiedź. Jeśli chodzi o odpowiedź do pytania radnej Pani Antoniny
Jankowiak, to doręczanie nakazów płatniczych należy do sołtysów. Jest ustalony ryczałt
kwartalny dla sołtysów, podjętych uchwałą Rady Miejskiej. Za wykonywanie różnych
czynności związanych z prowadzeniem sołectwa w danej wsi, między innymi również za
doręczanie nakazów płatniczych.
Radny Paweł Walkowiak- zgłaszam brak lustra na drodze wyjazdowej w Chwałkowie
Kościelnym w kierunku Jaraczewa.
Sekretarz Gminy Pani Mirela Grześkowiak- za organizację rekolekcji odpowiadają księża
poszczególnych parafii, sugestie te zgłoszone zostaną dyrektorom szkół.
Radny Zenon Kuderczak - zgłosił zły stan kontenera znajdującego się na „ Orliku”, który
przecieka.

W związku z tym, że wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący obrad zakończył
wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

Protokółowała
Zdzisława Wilak

Przewodniczący Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
Paweł Walkowiak
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