O.0012.5.42.2014

PROTOKÓŁ NR 42/2014
z wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. odbytego w dniu 24
kwietnia 2014 r. w godzinach od 10:00 do 12:16 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego.

W komisji Rady Miejskiej uczestniczyło 14 radnych- lista obecności stanowi załącznik nr 1
do niniejszego protokołu.

Nieobecny 1 radny, tj:
1. Leszek Kaczmarek- usprawiedliwiony

1.
2.
3.
4.

Ponadto w posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej uczestniczyli:
Burmistrz Książa Wlkp. -Teofil Marciniak
Skarbnik Gminy- Barbara Matuszczak
Sekretarz Gminy- Mirela Grześkowiak
Przedstawiciel prasy

Ad 1. Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Paweł Walkowiak otwierając wspólne posiedzenie
powitał wszystkich obecnych radnych i zaproszonych gości. Stwierdził, że na sali jest
obecnych 14 radnych, zatem komisja jest władna do podejmowania prawomocnych decyzji.
Następnie przedstawił porządek posiedzenia, który wygląda następująco:
Porządek posiedzenia
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Gminy
Książ Wlkp. na 2014 rok.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej
Gminy Książ Wlkp.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii w sprawie podziału
Powiatu Śremskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby
radnych wybieranych w każdym okręgu.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wspólnej realizacji z gminą Śrem
publicznego transportu zbiorowego.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania dodatku
mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę
Książ Wlkp.
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7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego
w północno- wschodniej części miasta Książ Wlkp., obręb geodezyjny Książ Wlkp.
oraz wsie Radoszkowo Drugie, obręb geodezyjny Radoszkowo.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich
wykorzystania.
9. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
10. Wolne wnioski i informacje.
Porządek posiedzenia i zaproszenia na posiedzenia stanowią załącznik nr 2 do niniejszego
protokołu.
Ad 2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy
Książ Wlkp. na 2014 rok.
Projekt uchwały został omówiony przez Skarbnik Gminy Barbarę Matuszczak, która
poinformowała, że budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 645 464, 09
zł. Zmian dokonano odpowiednio w działach i tak po stronie wydatków:
-dział 010 zmniejszono o kwotę 489 419,48 zł – zgodnie z pismem Wojewody
Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
-dział 751 zmniejszono o kwotę 5 709,00 zł- zgodnie z pismem Krajowego Biura
Wyborczego Delegatura w Lesznie z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych
z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku.
Następnie po stronie dochodów dokonano zmian w działach:
-dział 801 zwiększono o kwotę 13 059, 61 zł- zgodnie z decyzją o przyznaniu odszkodowania
przez Compensa TU S.A.,
-dział 852 zwiększono o kwotę 37 775,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego
na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa
w kwocie 30 732,00 zł oraz pismem z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków
stałych w kwocie 7 043,00 zł.,
-dział 854 zwiększono o kwotę 75 889,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego
z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów
o charakterze socjalnym,
-dział 926 zwiększono o kwotę 23 612,00 zł zgodnie z umową o dofinansowanie w ramach
Programu PROW z Urzędu Marszałkowskiego na zadania” Budowa siłowni zewnętrznej na
terenie rekreacyjnym”- park miejski w Książu Wlkp.
Ponadto po stronie wydatków zwiększono środki pochodzące z dochodów za odszkodowanie
i środki własne wcześniej zabezpieczonych.
Kwoty jakie otrzymaliśmy z Towarzystwa Ubezpieczeniowego oraz w ramach programu
PROW pozwoliły na zwiększenie wydatków tj: na zakup sprzętu dla OSP Włościejewice
3000, 00 zł , - 12 130,00 zł na zakup zieleni, drzewek i krzewów na ulice Polną, Piaskową
oraz Krótką, 646,00 zł na opłatę dla powiatu (budowę urządzeń w drogach powiatowych),
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- 2800,00 zł na wykonanie nowej tablicy pamiątkowej Floriana Dąbrowskiego na Placu
Kosynierów.
Pozostała kwota została ujęta w dziale 801 01 – szkoły podstawowe – remonty.
Radna Antonina Jankowiak- proszę o informację, czy kwota jaką otrzymaliśmy
z ubezpieczalni wystarczyła na naprawę dachu szkoły podstawowej w Książu Wlkp.
Skarbnik Barbara Matuszczak- tak, kwota odszkodowania jaką otrzymaliśmy tj. 13 059,00
zł wystarczyła na pokrycie kosztów.
Radny Maciej Lewandowski- proszę o informację, czy tablica pamiątkowa Floriana
Dąbrowskiego na Placu Kosynierów będzie nową tablicą? czy odrestaurowaną?
Burmistrz Teofil Marciniak- starej tablicy nie da się odnowić, będzie to nowa, identycznie
wyglądająca. Tablica zostanie wykonana z kamienia granitowego. Koszt jej wykonania to
kwota 2 800,00 zł, natomiast tablica oryginalna, ze względu na wartość historyczną jaką
posiada zostanie umieszczona w izbie pamięci w Centrum Kultury.
Radny Marek Mostowski- proszę o informację, czy jest możliwość odnowienia tablicy
która znajduje się na kamieniu usytuowanym przy wjeździe do Książa Wlkp.?. Tablica jest
mało
czytelna,
prawdopodobnie
z
powodu
warunków
atmosferycznych.
Burmistrz Teofil Marciniak- tablica ta nie ma wartości historycznej, nie wymaga naprawy
a wyczyszczenia.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Komisja w obecności 14 radnych jednogłośnie zaopiniowała w/w projekt.
Ad 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w prawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy
Książ Wlkp.
Informacji udzieliła sekretarz Gminy Mirela Grześkowiak informując, że Ośrodek Pomocy
Społecznej do dnia 30 kwietnia ma obowiązek przedłożyć projekt uchwały Radzie Miejskiej
w Książu Wlkp., następnie do dnia 30 czerwca przekłada Sejmikowi Województwa
Wielkopolskiego i w oparciu o te oceny jest planowany budżet na przyszły rok.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Komisja w obecności 14 radnych jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.
Ad 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii w sprawie podziału
Powiatu Śremskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu.
Informacji udzieliła sekretarz Gminy Mirela Grześkowiak informując, że Starosta Śremski
zwrócił się pismem z dnia 28 marca 2014 r. do Rady Miejskiej Książa Wlkp. przekładając
projekt uchwały Rady Powiatu Śremu w sprawie okręgów wyborczych powiatu, ustalenia ich
numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu o wyrażenia opinii w
przedmiocie połączenia gmin Brodnica, Dolsk i Książ Wlkp. w jeden okręg wyborczy do rady
powiatu. Powodem przygotowania przez Starostę projektu było to, że gmina Śrem na mocy
uchwały z 2012 r. została podzielona na 21 okręgów, natomiast okręgi wyborcze istniejące na
mocy uchwały z 2002 r. nie pokrywają się z granicami okręgów wyborczych do rady gminy.
Dla Gminy Książ Wlkp. nie następują żadne zmiany.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
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Komisja w obecności 14 radnych jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały,
przy jednym głosie wstrzymującym się.
Ad 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wspólnej realizacji z gminą Śrem
publicznego transportu zbiorowego.
Projekt uchwały został omówiony przez Burmistrza Pana Teofila Marciniak, który
poinformował, że Gmina Śrem przedstawiła gminie Książ Wlkp. propozycję zawarcia
porozumienia w sprawie wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego
(zatrzymywania się autobusów obsługujących linię nr 3 i 4 na przystanku komunikacyjnym
w miejscowości Chrząstowo).
Radna Bogumiła Skiera- w mojej ocenie porozumienie dla mieszkańców Chrząstowa jest
zadawalające, ale co z innymi miejscowościami? Kursy linii PKS zostały ograniczone, a są
tacy obywatele którzy nie mają możliwości przemieszczania się innymi środkami
komunikacji. Proszę o informację, czy jest możliwość zawarcia podobnego porozumienia w
sprawie wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego także w innych
miejscowościach gminy Książ Wlkp.?
Burmistrz Teofil Marciniak- spróbuje nawiązać rozmowę, ale jaki będzie rezultat niewiadomo, żaden z przewoźników nie uruchomi taboru bez wstępnej kalkulacji i rozeznania
rynku a to może zakończyć się fiaskiem, ze względu na niską frekwencję osób
korzystających. Porozumienia nie będę proponował ze względu na dodatkowe koszty, mogę
jedynie zasugerować istniejące potrzeby mieszkańców.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Komisja w obecności 14 radnych jednogłośnie zaopiniowała projekt ustawy.
Ad 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania dodatku
mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę
Książ Wlkp.
Projekt uchwały został omówiony przez sekretarz Gminy Mirelę Grześkowiak. Dodatek ten
przysługuje zatrudnionemu nauczycielowi na terenie wiejskim lub w mieście liczącym do 5
tys. mieszkańców, a jego wysokość jest uzależniona od stanu rodzinnego. Doprecyzowany
został zapis zgodnie z pismem oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego , które wpłynęło
do Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. dla kogo ten dodatek ma być przeznaczony, oprócz
nauczyciela także zalicza się wspólnie z nim zamieszkujących członków rodziny, oczywiście
z pewnymi ograniczeniami jak wskazuje zapis §3 ust 1. Następną sugestią oddziału ZNP było,
aby dodatek był wypłacany z dołu pierwszego dnia miesiąca łącznie z wynagrodzeniem , a nie
dnia ostatniego.
Radny Jacek Mądry- proszę o informację, czy zmiany proponowane przez ZNP są zgodne
z zapisem ustawy -Karta nauczyciela?
Sekretarz Gminy- tak, są zgodne.
Radny Maciej Lewandowski opuścił salę
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. Komisja w obecności 13
radnych zaopiniowała w/w projekt.

4

Radny Maciej Lewandowski powrócił na salę.
Ad 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno
wschodniej części miasta Książ Wlkp., obręb geodezyjny Książ Wlkp. oraz wsie Radoszkowo
Drugie, obręb geodezyjny Radoszkowo.
Projekt został omówiony przez Burmistrza Pana Teofila Marciniaka, który poinformował,
że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmuje obszar położony pomiędzy
ulicą Gogolewska, przez park, las, wodociągi aż do ciągu komunikacyjnego z tym planem
zagospodarowania przestrzennego, który był podjęty uchwałą Rady Miejskiej w Książu
Wlkp. w 2008 rokuteren zabudowy mieszkaniowej i zabudowy mieszkaniowej
z działalnością gospodarczą w kierunku drogi do Jarocina. Plan ten zabezpieczy tereny pod
przyszłą północną obwodnicę miasta oraz jako akt prawa miejscowego zabezpieczy tereny
pod wielofunkcyjny rozwój miasta.
Radny Sławomir Przybylski- proszę o informację dotyczącą działki o nr 277/2, czy są to
ogródki działkowe wspólnoty mieszkaniowej, bo jeśli tak to nasuwa się pytanie czy nie
możno byłoby razem tego połączyć?
Burmistrz Teofil Marciniak- musielibyśmy zmienić uchwałę o studium, a studium
zagospodarowania przestrzennego jest w trakcie realizacji. Wprowadzenie kolejnych korekt
spowodowałoby powrót do punktu wyjściowego.
Komisja w obecności 14 radnych zaopiniowała projekt w/w uchwały,
Ad 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich
wykorzystania.
Projekt uchwały został omówiony przez sekretarz Gminy Mirelę Grześkowiak.
Zaopiniowany przez Radę Miejską projekt uchwały w dalszym etapie prac zostaje
skierowany do tych stowarzyszeń, które prowadzą przedszkola i szkoły niepubliczne celem
konsultacji. Następnie po konsultacji wraca ponownie pod obrady Rady Miejskiej. Przyczyną
dla której projekt uchwały został wywołany jest zmiana ustawy o systemie oświaty, która
nastąpiła w czerwcu 2013 r. oraz innych ustaw. Zmienił się sposób naliczenia dotacji tj.
przedszkola niepubliczne otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Książ Wlkp. dotacje
w wysokości równej kwocie odpowiadającej 75 % ustalonych w budżecie Gminy Książ
Wlkp. wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolu publicznym, (wcześniejszy zapis
dotyczył także oddziałów przedszkolnych), w przeliczeniu na jednego ucznia,
pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie,
stanowiące dochody budżetu gminy (słynne złotówki ponadprogramowe). Następnie został
doprecyzowany zapis § 4 ust 3, mianowicie oprócz informacji o liczbie uczniów objętych
dotacją należy także wskazać informację o tygodniowej liczbie godzin realizowanych przez
niepubliczne przedszkola (załącznik nr 2), kolejna zmiana to odrębne rozliczenia miesięczne
i roczne (odpowiednio załączniki nr 3 i 4). Powyższe zapisy, (zmiany) wynikają wprost
z ustawy o systemie oświaty i dlatego muszą być zawarte w projekcie uchwały.
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Radny Paweł Walkowiak- tak jak Pani sekretarz wcześniej poinformowała, projekt uchwały
ma być poddany konsultacjom w stowarzyszeniach wobec tego głosować nad przyjęciem
projektu dziś nie będziemy, ale oczywiście otwieram dyskusję. Czy są pytania, bądź uwagi?
Radna Antonina Jankowiak- w § 4 ust 1 widnieje zapis, że organ prowadzący podmiot
dotowany składa w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp. w terminie do 5 dnia roboczego
każdego miesiąca roku, w którym jest przekazywana dotacja informację o liczbie uczniów
w danym miesiącu, natomiast w § 8 ust 1 widnieje zapis, że organ prowadzący podmiot
dotowany przekazuje miesięcznie rozliczenie wykorzystania dotacji, w terminie do dnia 10
dnia miesiąca następującego po miesiącu udzielenia dotacji. Proszę o informację, czy nie
można ujednolicić terminów? Konkretnie mam na myśli do 10 dnia roboczego każdego
miesiąca.
Radny Jacek Mądry- terminy te dotyczą dwóch różnych spraw. Dla mnie nie stanowi
problemu złożenie w Urzędzie Miejskim stosownych dokumentów w innych terminach.
Radny Sławomir Przybylski- uważam, że sugestia radnej Antoniny Jankowiak jest słuszna,
ponieważ osoby zajmujące się bezpośrednio obsługą stowarzyszeń też pracują zawodowo.
Burmistrz Teofil Marciniak- myślę, że możemy przychylić się ujednolicenia terminu (do 10
dnia roboczego każdego miesiąca).
Radna Antonina Jankowiak- we wcześniejszej uchwale Rady Miejskiej, (z 2011 roku)
rozdział pod nazwą tryb i zakres przeprowadzania kontroli w szkołach jest bardzo obszerny,
natomiast brak w nim określonego terminu na wystąpienia pokontrolne. Wobec powyższego
jak się mamy do nich odnieść, do którego dnia, ile będziemy czekać?
Radny Jacek Mądry- tryb i kontrole regulują inne przepisy.
Sekretarz Gminy Pani Mirela Grześkowiak- rozdział w uchwale dotyczący trybu i zakresu
przeprowadzania kontroli jest rzeczywiście bardzo rozbudowany, ale zapisy uchwały zostały
skrupulatnie i rzetelnie sprawdzone przez radcę prawnego, następnie bardzo wnikliwie były
analizowane prze wojewodę.
Radna Antonina Jankowiak- w wystąpieniach pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli
widnieje zapis, w którym się stwierdza, że Uchwała Rady Miejskiej w Książu Wlkp. przyjęta
została jako podstawa udzielenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych kwota wydatków
ponoszonych przez Gminę na finansowanie przedszkoli publicznych oraz oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych. Zdaniem NIK, rozwiązanie takie jest niezgodne
z art. 90 ust 2b ustawy o systemie oświaty. Szkoła niepubliczna w Chrząstowie miała
wypłacone w 2011- 64 %, 2012- 59%, do września 2013- 64%, dlatego, że oddziały
przedszkolne przy szkołach zostały włączone do przedszkoli i na tej podstawie dokonano
wypłaty. W związku z tym powstała kwota 162 000,00 zł do zwrotu szkołom niepublicznym.
Prezes stowarzyszenia w Chrząstowie wystosował pismo do burmistrza, że uchwała jest
niezgodna z przepisami prawa.
Sekretarz Gminy Pani Mirela Grześkowiak- NIK zakwestionował zapisy w uchwale, które
zostały doprecyzowane w obecnym projekcie uchwały, nie ma natomiast mowy o obowiązku
zwrotu tej kwoty o której Pani mówiła. Burmistrz jako organ wykonawczy wniósł
zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego, w odpowiedzi zespołu orzekającego przy NIK
uzyskaliśmy informację, że przedmiotem NIK nie powinna być analiza zapisów w uchwale
ponieważ wypłacane pieniądze były zgodnie z uchwałą.
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Radna Antonina Jankowiak- tak zgodnie z uchwałą, ale burmistrz przygotowuje uchwały
w oparciu o prawo a my mamy prawnika, który powinien tak wygenerować uchwały, aby
były zgodna z prawem.
Radny Paweł Walkowiak- podjęte uchwały są oceniana pod względem prawnym
i finansowym przez Regionalną Izbę Obrachunkową i Wojewodę. Uchwała ta nie została
wcześniej zakwestionowała więc nie jest słuszne Pani stwierdzenie, że jest ona niezgodna
z przepisami prawa.
Radny Jacek Mądry- pewnie chodzi o błędy w umiejscowieniu dzieci bo radna Antonina
Jankowiak mówi o oddziałach przedszkolnych a przecież w Chrząstowie funkcjonuje
przedszkole, prawda?
Radna Antonina Jankowiak- tak.
Radny Jacek Mądry- na dzieci spełniające obowiązek szkolny przekazywane są określone
pieniądze, jeżeli uczęszczają do przedszkoli to na jedno dziecko spełniające obowiązek
szkolny przypada tyle dotacji ile na dziecko szkolne, jeżeli nie ma w placówce przedszkola a
utworzony jest dodatkowo oddział przedszkolny to na dzieci spełniające obowiązek szkolny
przekazywana jest dotacji o niższej wartości.
Wszystkie odziały przedszkolne istniejące przy szkołach podstawowych są rozliczane w inny
sposób. Koszty ogólne są umiejscawiane w większości w szkołach, natomiast bardzo mało
jest rozliczanych kosztów faktycznych (wynagrodzenia i pochodne) stąd ta różnica.
Radny Ryszard Szymański- z orzeczenia NIK wynika jasno, ze żaden organ kontrolny nie
może zajmować się ustanawianiem prawa ani badaniem jego zgodności w stosunku do
wyższych organów. Zatem, nie wiadomo na podstawie jakich przepisów są wyliczenia.
Burmistrz Teofil Marciniak- zalecenia pokontrolne w stosunku do gminy Książ Wlkp., są
następujące:
1. Podjęcie działań zmierzających do zmiany uchwały Rady w sprawie ustalenia trybu
udzielania i rozliczanie dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych szkół
podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz
trybu i zakresu kontroli, prawidłowości ich wykorzystania, w części dotyczącej
podstawy naliczenia dotacji.
2. Prawidłowe naliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli tj. w sposób zgodny
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Nie ma żadnych informacji mówiącej, aby Gmina Książ Wlkp. miała zwracać pieniądze, ani
żadnych podstaw prawnych. Stanowisko Prezesa w tej sprawie jest bardzo czytelne.
Pozwolę sobie jeszcze kilka słów przytoczyć na temat odpowiedzi jaką uzyskałem od
przewodniczącego składu orzekającego w sprawie odwołanie od protokołu kontrolnego.
Mianowicie w uzasadnieniu pisze cytuję” uważam, że zastrzeżenia zgłoszone przez
Burmistrza Książa Wlkp. powinny być uwzględnione w całości ponieważ kontrolowana
jednostka czyli Urząd Miejski w Książu działa na podstawie i w granicach wyznaczony
obowiązującymi aktami prawa miejscowymi tj. uchwałą Rady Gminy Miejskiej w Książu
Wlkp. nr 2009 roku w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu
Gminy dla niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych i
niepublicznych przedszkoli”. Ponadto w dalszej części czytamy, że „do czasu uchylenia
uchwała obowiązuje, wywiera skutki prawne i musi być stosowana. Uchwala jest nadal
obowiązującym powszechnie prawem, a organy podatkowe w nim zobowiązane są do
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przestrzegania i stosowania
przepisów takich uchwał. Organy te nie dysponują
uprawnieniami oceny zgodności przepisów uchwały z prawem”.
Protokół z wystąpienia pokontrolnego jest dostępny w zakładce bip Urzędu Miejskiego
w Książu Wlkp.
Radny Jacek Mądry- Pani Skarbnik proszę o informacje, czy stowarzyszenie we
Włościejewicach otrzymywało na dzieci przedszkolne 75 % tego co było wydawane na
przedszkola publiczne?
Skarbnik Gminy Pani Barbara Matuszczak- tak.
Radny Jacek Mądry- w załączniku nr 2 widnieje w kolumnie nowy zapis pn. uczniowie
ogółem – dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju- tak są to dzieci z określoną
niepełnosprawnością korzystające z pomocy różnych specjalistów, ( pedagog, logopeda czy
też nauczyciel gimnastyki korekcyjnej).
Radny
Paweł
Walkowiakkto
kwalifikuje
dzieci
do
specjalistów?
Sekretarz Gminy Pani Mirela Grześkowiak- poradnia psychologiczno- pedagogiczna,
która jest uprawniona do wydawania orzeczenia o wczesnym wspomaganiu rozwoju.
Radny Sławomir Przybylski- w ramach przypomnienia proszę o informację czy inne
gminy w których dzieci uczęszczają do niepublicznych przedszkoli też płacą 75 %
ustalonych kosztów czy więcej?
Skarbnik
Gminy
Barbara
Matuszczaktak,
jest
to
75
%.
Radny Sławomir Przybylski- proszę o informację jaka jest na dzień dzisiejszy liczba
dzieci z innych gmin uczęszczających o naszych dwóch przedszkoli?, dla mnie 75 % jest to
kwota zbyt mała i uważam, że trzeba się zastanowić co do jej wysokości, wg mnie robimy
ukłon w stronę innych gmin.
Burmistrz Teofila Marciniak- nie wiem czy utrzymanie jednego przedszkola w gminie
Śrem jest wyższe. Kwota dopłaty jest taka sama( 75 %) . Ukłon działa w dwie strony.
Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził 10-minutową przerwę, od 11:25 do 11:35
Ad 9. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. Protokół nr 41/ 2014 z dnia 11
kwietnia 2014 roku został przyjęty jednogłośnie, bez uwag.
Ad 10. Wolne wnioski i informacje.
Radna Antonina Jankowiak- w bieżącym roku ochotnicza straż pożarna w Chrząstowie
została wezwana do 26 zdarzeń. W posiadaniu straży jest 40- letni samochód , który nie
funkcjonuje tak jak powinien. Dotychczasowe naprawy strażacy dokonywali we własnym
zakresie. Czy nie można ich wspomóc finansowo?
Burmistrz Teofil Marciniak- sprawdziłem kwotę, jaką otrzymało OSP na naprawę. Była to
kwota 2 000,00 zł. Na chwilę obecną brak środków na pomoc finansową. Jestem po rozmowie
z Panem Sieradzkim, który zaproponował uszczelnienie zbiornika żywicą, aby samochód
mógł jeszcze funkcjonować, póki co strażacy mogą korzystać z wozu tego, który stacjonuje
w Chwałkowie Kościelnym.
Radny Zenon Kuderczak- korzystając z obecności Pani Dyrektor Centrum Kultury proszę
o informację jakie są przewidziane imprezy w Książu Wlkp. na najbliższe miesiące?
Dyrektor Centrum Kultury Pani Mariola Kaźmierczak- począwszy od 1- go maja
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majówką, następnie 3- go maja we Włościejewicach uroczystość z okazji 55- lecia OSP, a do
końca czerwca będą odbywać się imprezy szkolne.
Radny Sławomir Przybylski- proszę o informację co z krzakami przy drodze do
Włościejewic, które w dalszym ciągu nie zostały usunięte?, zgodnie z treścią pisma
Powiatowego Zarządu Dróg miały być one usunięte do 15 kwietnia.
Kierownik Referatu Gospodarczego Pan Grzegorz Rabczewski- z treści pisma jaką
otrzymałem wynika, że przegląd terenu całej gminy nastąpi w porze wiosenno- letniej.
Radny Sławomir Przybylski- proszę o interwencję w sprawie wybrzuszenia w asfalcie
spowodowanego korzeniami drzewa na drodze powiatowej nr 4080 w miejscowości
Włościejewki w kierunku Włościejewic. Miejsce stwarza zagrożenie dla poruszających się na
drodze.
Radny Paweł Walkowiak- proszę o interwencję w sprawie spryskania odrostów wcześniej
wyciętych krzewów.
Radna Antonina Jankowiak- wnioskuję w sprawie dziur jakie występuję na krzyżówce
drogi wojewódzkiej w miejscowości Chrząstowo na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr
4077P w kierunku Wieszczyczyna.
Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował
wszystkim za udział i zakończył posiedzenie o godz. 12:16.

Protokołowała

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Książu Wlkp.

Danuta Biniasz- Celka

Paweł Walkowiak
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