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O. 0012.5.43.2014 

 

PROTOKÓŁ NR 43/2014 

z wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. odbytego w dniu 26 

czerwca 2014 r. w godzinach od 10:00 do 12:05 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: 

Leszek Kaczmarek- usprawiedliwiony 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

Burmistrz Książa Wlkp.- 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 

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 zmieniający uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ 

Wlkp. na 2014 rok. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie utworzenia zakładu 

Budżetowego o nazwie Zakład Usług Komunalnych w Książu Wlkp. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie regulaminu ustalania 

obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych 

w szkołach prowadzonych przez Gminę Książ Wlkp. 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznej 

w parku miejskim w Książu Wlkp. 

 



2 
 

6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 

7. Wolne wnioski i informacje. 

Porządek posiedzenia i zaproszenia na posiedzenia stanowią załącznik nr 2 do niniejszego 

protokołu. 

Ad 2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ 

Wlkp. na 2014 rok. 

Projekt uchwały został omówiony przez Skarbnik Gminy Panią Barbarę Matuszczak, która 

poinformowała, że budżet po stronie  dochodów i wydatków  zwiększono  o kwotę   

24 481, 00  zł.  

Zmian dokonano po stronie dochodów w dziale 852 i w rozdziałach, zgodnie z pismami 

Wojewody Wielkopolskiego:  

- 85206 – zwiększono o kwotę 20 279,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji 

zadań własnych gmin w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej na rok 2014, 

- 85295 – zwiększono o kwotę 1 242,00 zł na realizację przez gminę zadań z zakresu,                  

o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie 

szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, 

-  85213 – zwiększono o kwotę 2 500,00 zł z przeznaczeniem na składki ubezpieczenia 

zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, 

- 85212 – zmniejszono o kwotę 2 500,00 zł które przeniesiono do rozdz. 85213, 

- 85219 zwiększono o kwotę 2 960,00 zł jako darowizny i dofinansowanie na realizację 

dwóch projektów pn. „Odkrywamy Wielkopolskę” oraz „Do nauki przez zabawę” dla dzieci 

gminy Książ Wlkp. – podopieczni Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Wyżej wymienione dochody wprowadzono po stronie wydatków zgodnie z przeznaczeniem. 

Po stronie wydatków dokonano zmian: 

1. Przeniesiono środki z zaplanowanej inwestycji „Budowa dróg dojazdowych do gruntów 

rolnych” w kwocie 100 000,00 zł na inwestycję „Przebudowa drogi Konarzyce-Zawory”. 

2. Przesunięto środki  w wysokości 33 000,00 zł dla Gimnazjum w Książu Wlkp. na remont 

sali gimnastycznej dla uczniów. 

3. Zwiększono środki w wysokości 900,00 zł  na pokrycie wynagrodzeń dla ekspertów 

zasiadających w komisjach powołanych w celu przeprowadzenia egzaminów na wyższy 

stopień awansu nauczycieli. 

4. Wprowadzono nowe zadanie „Roboty uzupełniające- w zakresie budowy punktu 

gromadzenia odpadów” w kwocie 71 002,00 zł. Kwota niniejsza została przeniesiona  



3 
 

z inwestycji pn. „Modernizacja budynków Zespołu szkół w Mchach”- oszczędności po 

przeprowadzonym przetargu. 

5. Zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego „ Budowa siłowni zewnętrznej w Mchach” na 

„Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Zespołu Szkół im. Księdza Arcybiskupa Antoniego 

Baraniaka w Mchach z tego tytułu zmieniono klasyfikację budżetową z 926-92696-6050 na 

801-9\80195-6050. 

6. W przedszkolu Publicznym dokonano przeniesienia środków na umowę zlecenie dla 

wykładowcy języka angielskiego, a Urzędzie Miejskim na zabezpieczenie środków na opłatę 

za uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru karnego o zatrudnionym pracowniku.   

Ponadto Skarbnik Gminy poinformowała, że do dnia 30 czerwca (terminu sesji) będą kolejne  

zmiany w budżecie z tytułu przeznaczenia środków finansowych na zakup samochodu 

pożarniczego dla OSP Włościejewice. Zmiany nastąpią także z powodu przeglądów 

samochodów oraz ogłoszenia w prasie w sprawie sprzedaży obecnego samochodu jednostki  

OSP.  

W dziale 754 zwiększą się środki o kwotę 10 000,00 zł z tytułu podpisanej umowy udzielenia 

pomocy finansowej w formie dotacji celowej pomiędzy Powiatem Śremskim, a gminą Książ 

Wlkp. z przeznaczeniem na działalność bieżącą Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Książu Wlkp. 

Przewodniczący Komisji Pan Paweł Walkowiak- proszę o pytania w zakresie zmian 

w budżecie Gminy Książ Wlkp.  

Radny Maciej Lewandowski- proszę o wyjaśnienie zapisu pn: wprowadzono nowe zadanie 

 „Roboty uzupełniające- w zakresie budowy punktu gromadzenia odpadów” w kwocie 

71 002,00 zł. 

Burmistrz Teofil Marciniak- zapis dotyczy projektu wykonawczego przebudowy kanalizacji 

deszczowej.  

Radny Sławomir Przybylski- proszę o informację dlaczego zmieniono nazwę zadania 

inwestycyjnego „Budowa siłowni zewnętrznej w Mchach” na „Budowa siłowni zewnętrznej 

na terenie Zespołu Szkół im. Księdza Arcybiskupa Antoniego Baraniaka w Mchach”. 

Burmistrz Teofil Marciniak- zmieniono dlatego, że nowo powstała siłownia będzie na 

terenie Zespołu Szkół w Mchach.  

Radny Sławomir Przybylski- myślę, że zmiana nazwy może mieć znaczący wpływ na 

znikomą ilość osób korzystających, (ograniczony dostęp dla innych mieszkańców).  

Burmistrz Teofil Marciniak- w mojej ocenie lokalizacja jest w odpowiednim miejscu, teren 

jest otwarty i wszyscy mają do niego dostęp. Funkcjonujący plac zabaw także jest na terenie 

szkoły i nie ma problemu z jego korzystaniem. Siłownia może być wykorzystana zarówno na 

potrzeby szkolne jak i dla ogółu mieszkańców.  
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Radny Sławomir Przybylski- moim zdaniem usytuowanie ogranicza dostęp, nie 

przypisujmy szkole administrowania obiektem.  

Proszę o informację co z boiskiem szkolnym w Mchach, jest nowa nawierzchnia i są bramki, 

które nie są zamontowano z powodu braku atestów, czyli boisko na chwilę obecna nie spełnia 

pożądanej funkcji. Moim zdaniem atesty do urządzeń na obiektach już istniejących są zbędne, 

co innego w przypadku budowy nowych obiektów.  

Radny Jacek Mądry- jeśli chodzi o bramki z atestami na terenie Zespołu Szkół w Mchach 

zostały zamówione, będą zakupione. Uważam, że atesty są konieczne. W przypadku wypadku 

stanowią należyte zabezpieczenie tzw. czynnika ludzkiego. Boisko niebawem zacznie 

funkcjonować z nowymi atestowanymi bramkami. 

Radny Marek Mostowski- myślę, że nowe bramki z atestami to duży wydatek. Czy 

wydatkowanie pieniędzy na ten cel jest zasadne? Naturalną rzeczą jest w przypadku nowych 

obiektów. 

Radny Jacek Mądry- przepisy prawa nie dopuszczają używania jakiegokolwiek sprzętu bądź 

urządzenia bez atestu.  

Radny Paweł Walkowiak- faktem jest, że wszystko jest dobrze dopóki nie ma tragedii. 

Radny Jacek Mądry- pełnimy funkcje radnych po to, aby stanowić prawo i je przestrzegać.  

Radna Antonina Jankowiak- proszę o informację z jakiego funduszu będą zakupione 

bramki z atestami w szkole w Mchach? 

Radny Jacek Mądry- nie mam takiej wiedzy, ale Pani dyrektor jest dobrym organizatorem 

imprez i różnych atrakcji np. ciekawych loterii które przyciągają wiele osób. Zarobione 

pieniądze przeznaczane są na konkretny i zasadny cel.   

Radna Antonina Jankowiak- proszę o informację jak wygląda sprawa z tematem straży 

pożarnej. 

Burmistrz Teofil Marciniak- temat straży pożarnej dotyczy dwóch jednostek OSP 

Włościejewice i Książ Wlkp. Na samochód pożarniczy we Włościejewicach został ogłoszony 

w dniu 18 czerwca 2014 r. przetarg. Pieniądze ze sprzedaży pojazdu wraz z kwotą 3000 zł (na 

taką wartość został wręczony czek z okazji 55-lecia OSP Włościejewice), która będzie 

dodatkowym wsparciem finansowym do zakupu nowszego pojazdu.   

Ponadto w dniu dzisiejszym tj. 26 czerwca wizytę w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp. 

złożył radny powiatu Pan Jerzy Rylski, który zwrócił się z prośba o zakup nowych opon do 

30- metrowej drabiny pożarniczej. Drabina jest po modernizacji ale opony są zużyte. 

W związku z tym dołożona będzie kwota 10 000,00 zł z tytułu podpisanej umowy udzielenia 

pomocy finansowej w formie dotacji celowej pomiędzy Powiatem Śremskim, a gminą Książ 

Wlkp. z przeznaczeniem na działalność bieżącą Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym także na 

zakup opon do drabiny.  
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Radny Sławomir Przybylski- proszę o informację, kogo własnością jest sprzęt z drabiną? 

Burmistrz Teofil Marciniak- sprzęt został  przekazany ze Starostwa Powiatowego   

do Ochotniczej Straży Pożarnej. 

W momencie przekazania sprzętu powiat śremski zastrzegł inwentaryzację w jednostce OSP 

Książ Wlkp. 

Radna Agnieszka Weber- Hałaburda  opuściła salę (10:26). 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

Komisja w obecności 13 radnych jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.  

Ad 3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie utworzenia zakładu 

Budżetowego o nazwie Zakład Usług Komunalnych w Książu Wlkp. 

Projekt uchwały został omówiony przez Zastępcę Burmistrza Książa Wlkp. Panią 

Bogumiłę Walczak, która poinformowała, że Zakład Usług Komunalnych nie może już  

prowadzić wysypiska śmieci ponieważ jest to jednostka sektora finansów publicznych.   

W związku z tym gmina może utworzyć podmiot nie będący taką jednostką w celu 

prowadzenia gminnego składowiska odpadów lub powierzyć wykonywanie praw  

i obowiązków zarządzającego gminnym składowiskiem odpadów podmiotowi nie będącemu 

jednostką sektora finansów publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 grudnia 

1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U z 2011 r. nr 45, poz. 236). Zakład Usług 

Komunalnych w Książu Wlkp. został utworzony na podstawie uchwały  nr XIX/143/97 Rady 

Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 kwietnia 1997 r. w sprawie utworzenia zakładu 

Budżetowego o nazwie Zakład Usług Komunalnych w Książu Wlkp. Jak wynika z treści  

i tytułu  powołanej uchwały Zakład został utworzony jako zakład budżetowy. W myśl art. 9 

pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 885 ze 

zm.) sektor finansów publicznych tworzą m.in. samorządowe zakłady budżetowe. Oznacza to, 

że przedmiotem działalności Zakładu Usług Komunalnych w Książu Wlkp. funkcjonującego 

jako jednostki sektora finansów publicznych - zakład budżetowy  nie może być objęte  

komunalne wysypisko odpadów komunalnych. Dokonując zmiany uchwały pod kątem braku 

możliwości prowadzenia przez Zakład Usług Komunalnych w Książu Wlkp. wysypiska 

odpadów komunalnych zaktualizowano również  wykaz majątku gminnego stanowiący 

załącznik nr 1 do uchwały, biorąc pod uwagę w szczególności fakt, iż część majątku objęta 

wykazem została zbyta bądź przekazana innym gminnym jednostkom organizacyjnym. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

Komisja w obecności 13 radnych jednogłośnie zaopiniowała w/w projekt.  

Ad 4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie regulaminu ustalania 

obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

prowadzonych przez Gminę Książ Wlkp. 

Radna Agnieszka Weber- Hałaburda powróciła na salę (10:40). 
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Projekt uchwały został omówiony przez Sekretarza Gminy Panią Mirelę Grześkowiak.  

Zmiana dotyczy ustalenia obowiązkowego wymiaru zajęć dla specjalistów realizujących 

zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. We wcześniejszej uchwale zapis 

obejmował takich specjalistów jak: psycholodzy, pedagodzy i logopedzi. Zmiany polegają na  

dopisaniu dodatkowej grupy specjalistów objętych regulaminem i ustalenia dla nich 

obowiązkowego wymiaru zajęć. 

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez komisje Związku Nauczycielstwa 

Polskiego. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.  

Komisja w obecności 13 radnych jednogłośnie zaopiniowała w/w projekt.  

Ad 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie regulaminu korzystania z siłowni 

zewnętrznej w parku miejskim w Książu Wlkp. 

Zastępca Burmistrza Pani Bogumiła Walczak poinformowała, że regulamin siłowni 

zewnętrznej określa zasady korzystania z siłowni i stanowi  niezbędne źródło informacji dla 

wszystkich korzystających. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

Komisja w obecności 14 radnych jednogłośnie zaopiniowała projekt.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził 10- minutową przerwę od 10: 55 do 11:05. 

Ad 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 

Protokół nr 42/2014 z dnia 24 kwietnia został przyjęty jednogłośnie, bez uwag. 

Ad 7. Wolne wnioski i informacje. 

Radny Ryszard Szymański 

1. W związku z pożarem jaki miał miejsce w dniach 17/18 czerwca na ulicy Piaskowej 

w Książu Wlkp. proszę o sprawdzenie wszystkich hydrantów, (prawdopodobnie był problem 

z ich uruchomieniem). 

2. Proszę kolejny raz o prawidłowe zamontowanie lustra na ulicy 23 stycznia w Książu 

Wlkp., jest umiejscowione zbyt nisko. 

3. Proszę o interwencję w sprawie braku przejścia dla pieszych na ulicy Gogolewskiej 

w Książu Wlkp. 

4. Proszę o udrożnienie studzienek deszczowych na ulicy Zakrzewskiej w Książu Wlkp. 

5. Na skrzyżowaniu ulic 1- go Maja, Strzeleckiej i Wichury zastoina wodna. Proszę  

o jej usunięcie. 

Radny Maciej Lewandowski- informuję o uszkodzeniu hydrantu przy posesji Pana 

Falbierskiego w Książu Wlkp. 
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Radna Antonina Jankowiak- z dostępnym informacji wiem, że strażacy w Chrząstowie nie 

mają dostępu do wody. Dobrym rozwiązaniem byłoby przeciągnąć hydrant (który jest 

umiejscowiony na terenie należącym do  Pana Pszeniczki), do strażnicy. Istniejąca studnia nie 

była konserwowana przez 20 lat. Zasięgałam informacji w Urzędzie Wojewódzkim kto 

ponosi odpowiedzialność za stan studni i uzyskałam odpowiedź, że gmina jest 

odpowiedzialna za bezpieczeństwo mieszkańców, w związku z tym  proszę o  sprawdzenie 

terenu. 

Radny Marek Mostowski- z uwagi na liczne pytania nauczycieli uczących w Książu Wlkp. 

proszę o informacje od kiedy będzie funkcjonował Zespół Szkół w Książu Wlkp.? 

Radny Sławomir Przybylski- wnioskuję o poszerzenie pobocza w miejscowości  

Włościejewki na skrzyżowaniu drogi  do Międzyborza.  

Radna Elżbieta Stępa- wnioskuję, aby w przyszłości została poszerzona droga 

w  miejscowości Kiełczynek w  kierunku świetlicy przy posesji państwa Cebulskich, ( zbyt 

wąska droga stanowi niebezpieczeństwo).  

Radny Marek Mostowski- informacyjnie chciałbym kilka słów powiedzieć na temat 

młodzieżowej drużyny piłkarskiej. Chłopcy osiągnęli wspaniałe rezultaty, należy się im 

podziękowanie. Sezon zakończony został z pierwszym miejscem. Jest to szczególne 

wyróżnienie dla Gminy Książ Wlkp.  

Drugą sprawę kieruję do Przewodniczącego Komisji Społeczno- Gospodarczej mianowicie, 

nauczyciele uczący w szkole w Książu Wlkp., chcieliby być uczestnikami posiedzenia 

komisji. 

Burmistrz Pan Teofil Marciniak- jeśli chodzi o incydent związany z pożarem na ulicy 

Piaskowej, to  hydrant na ulicy Krótkiej był rzeczywiście uszkodzony. Dyrektor Zakładu 

Usług Komunalnych został o tym fakcie powiadomiony i wiem, że ruszyła akcja sprawdzania 

wszystkich hydrantów na terenie Gminy Książ Wlkp. 

W sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Książu Wlkp. będzie taka możliwość w 2016 roku. 

Kadencja w nowym składzie będzie miała możliwość pracowania nad zaopiniowaniem 

projektu uchwały i jej podjęciem. 

Przewodniczący Komisji Paweł Walkowiak- w kwestii spotkania nauczycieli proszę 

uszczegółowić z zainteresowanymi temat spotkania oraz liczbę osób (czy wszyscy 

nauczyciele, czy skład reprezentujący?). 

Radna Agnieszka Weber- Hałaburda- proszę o informację w sprawie umów na dowóz 

dzieci do szkoły w Książu Wlkp. zespołem pojazdów tj. ciągnikiem  i przyczepą specjalną 

 z przeznaczeniem do przewozu dzieci. Wiem, że umowy obowiązują do końca grudnia 2014 

roku, a co dalej? 
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Burmistrz Książa Wlkp.- rzeczywiście w grudniu umowy wygasają. W miesiącu sierpniu 

lub we wrześniu ma być ogłoszony przetarg. Nowe umowy będą obowiązywały od stycznia 

2015 roku. Dotychczasowe pojazdy maja być zastąpione busami.   

Pragnę przekazać informację na temat Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej  

„ INVEST PARK”. Nasz wniosek dotyczący utworzenia podstrefy Książ Wlkp. został 

przekazany w dniu 23 czerwca 2014 roku do Ministerstwa Finansów czyli sprawa jest w toku 

i w ciągu trzech miesięcy poznamy finał sprawy. 

Ad 8. Zakończenie posiedzenia. 

Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował 

wszystkim za udział i zakończył spotkanie o godzinie 12:05. 

 

Protokołowała                                                                Przewodniczący Rady Miejskiej 

Danuta Biniasz- Celka                                                     Paweł Walkowiak  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 


