O.0012.5.44.2014
PROTOKÓŁ NR 44/2014

z wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. odbytego w dniu 03
września 2014 r. w godzinach od 10:00 do 12:15 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego.

W komisji Rady Miejskiej uczestniczyło 11 radnych- lista obecności stanowi załącznik nr 1
do niniejszego protokołu.
Nieobecnych 4 radnych, tj:
Leszek Kaczmarek- usprawiedliwiony
Ryszard Szymański- usprawiedliwiony
Marek Mostowski- usprawiedliwiony
Agnieszka Weber- Hałaburda- usprawiedliwiona
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Burmistrz Książa Wlkp.- Pan Teofil Marciniak
Sekretarz Gminy- Pani Mirela Grześkowiak
Skarbnik Gminy- Pani Barbara Matuszczak
Pani Agnieszka Mrozińska- współodpowiedzialna za przygotowanie projektu Strategii
Rozwoju Miasta i Gminy Książ Wielkopolski na lata 2014-2020.
Ad 1. Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Paweł Walkowiak otwierając wspólne posiedzenie
powitał wszystkich obecnych radnych i zaproszonych gości. Stwierdził, ze na sali jest
obecnych 11 radnych, zatem komisja jest władna do podejmowania prawomocnych decyzji.
Następnie zaproponował zamianę punktów porządku obrad oraz wprowadził dwa dodatkowe
punkty. Radni nie wnieśli uwag do zaproponowanego porządku, zatem porządek obrad
wygląda następująco.
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Omówienie projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Książ Wlkp. na lata 20142020.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie budżetu Gminy
Książ Wlkp. na rok 2014.
4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Książ Wlkp. za pierwsze półrocze
2014 roku.
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5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu
radnego w okręgu wyborczym nr 1.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie regulaminu
wynagradzania nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Książ Wlkp.
7. Przyjecie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
8. Wolne głosy i informacje.
9. Zakończenie posiedzenia.
Ad 2.
Omówienie projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Książ Wlkp.
na lata 2014- 2020. Projekt strategii stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Projekt strategii został omówiony przez Panią Agnieszkę Mrozińską. Strategia jako
dokument planistyczny czy też zarządczy przedstawia założenia bardzo ogólne. Jak będzie
wyglądało miasto i Gmina Książ Wlkp. w 2020 roku zależy od wielu istotnych czynników.
Nie zawsze gmina jako jednostka terytorialna ma wpływ na całokształt rozwoju, w pewien
sposób jest ograniczona przepisami prawnymi, ale niewątpliwie ważna jest wizja.
Pytania -dokąd zmierzamy, czym dysponujemy? i jaki obrać kierunek, aby osiągnąć
zamierzony cel to ważne elementy strategii.
Dokument strategii jest dokumentem „elastycznym”, możemy go zmieniać i modyfikować.
Ważna jest komunikacja społeczna, która winna działać w obie strony, czyli przekazanie
mieszkańcom kierunków działań, ale też i słuchanie jakie mają potrzeby.
Przewodniczący Rady Miejskiej- podziękował Pani Agnieszce Mrozińskiej za omówienie
projektu i otworzył dyskusję .
Radny Sławomir Przybylski- proszę o wyjaśnienie analizy SWOT dla obszaru
infrastruktury. Gazyfikacja gminy jest zarówno mocną i słabą stroną w kategorii czynników
strategicznych, tak samo wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Dlaczego?
Pani Agnieszka Mrozińska- dlatego, że mocną stroną jest to, że w ogóle jest, natomiast
słabą to, że zbyt mały obszar jest objęty infrastrukturą. Reasumując mocne strony pokazują
wszystko to co stanowi już atut analizowanego obiektu, natomiast słabe strony pokazują
ciągły niedosyt i barierę.
Radna Antonina Jankowiak- w temacie stawiania wiatraków, z jednej strony zysk (choć
nie taki wysoki jak obiecują inwestorzy), z drugie strony zagrożenia i ograniczenia.
Sekretarz Gminy Pani Mirela Grześkowiak- dokument Strategia Rozwoju Miasta
i Gminy Książ Wlkp. na lata 2014 - 2020 będzie zamieszczony na stronie Urzędu
Miejskiego w zakładce biuletyn informacji publicznej (bip). Tak jak Pani Agnieszka
Mrozińska wspomniała jest to dokument elastyczny i może być modyfikowany. Każdy
zainteresowany będzie miał do niego dostęp i będzie mógł wyrazić swoją opinię, wnieść
uwagi i propozycje.
Radny Błażej Jędrzejczak opuścił salę o godz. 11:00.
Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził 10- minutową przerwę.
Ad 3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie budżetu Gminy
Książ Wlkp. na lata 2014.
Projekt uchwały został omówiony przez Panią Skarbnik Barbarę Matuszczak, stanowi
załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
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Budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 110 661, 22 zł w działach;
1. / 754- zwiększono o kwotę 7340,00 zł z tytułu sprzedaży samochodu Ochotniczej Straży
Pożarnej we Włościejewicach.
2. / 758- zwiększono o kwotę 100 532, 22 zł z tego:
- §2030 o kwotę 70 398, 76 zł i § 6330 o kwotę zgodnie z pismem Wojewody
Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.251.2014.3 z przeznaczeniem na zwrot części wydatków
wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku.
-§6680 o kwotę 22 795,00 zł jako wplata środków finansowych z niewykorzystanych
w terminie wydatków niewygasających.
3/ 801- zwiększono o kwotę 2 789,00 zł wpłata odszkodowania z tytułu szkody powstałej
podczas wichury i opadów deszczu. Uszkodzeniu uległ dach w SP Konarzyce oraz
Odszkodowanie
po
wybitej
szybie
SP
Chwałkowo
Kościelne.
Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian:
1/ 600- zwiększono środki w wysokości 33 872,22 zł z przeznaczeniem na zimowe
utrzymanie dróg.
2/ 700- dokonano przeniesienia środków pomiędzy paragrafami- odszkodowanie z tytułu
zajęcia gruntów od wspólnoty mieszkaniowej ul. Dębniacka z przeznaczeniem na
poszerzenie drogi gminnej.
2/ 754- zwiększono środki w kwocie 7000,00 zł na wypłatę ekwiwalentów dla członków
OSP biorących udział w akcjach gaszenia pożarów i wypadków na drogach. Zwiększono
w wysokości 17 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup bram garażowych do budynku OSP
w Mchach.
3/ 900- zwiększono środki w wysokości 50 000,00 zł na inwestycje pn” Wymiana urządzeń
do usuwania skrawek i piasku w oczyszczalni ścieków w Kiełczynku”, której nazwę
zmieniono na „ Zabezpieczenie antykorozyjne zbiorników stalowych, pomostów i wymiana
sytemu napowietrzania w oczyszczalni ścieków”.
Burmistrz Pan Teofil Marciniak- w temacie zwiększenia środków w oczyszczalni ścieków
w Kiełczynku- jest to następstwo działań poprzedniego dyrektora Zakładu Usług
Komunalnych (ZUK) w Książu Wlkp.
Radna Antonina Jankowiak- proszę o informację czy bramy garażowe do budynku OSP
w Mchach będą zakupione ze środków funduszu sołeckiego?
Burmistrz Teofil Marciniak – nie, ale potrzeba wymiany bram jest zasadna, są w tak dużym
stopniu uszkodzone, ze stanowią ogromne niebezpieczeństwo.
Radny Paweł Walkowiak- proponuję, aby w najbliższym czasie pojechać i zobaczyć efekty
prac w tych miejscowościach w których udzielono dotacji celowej z budżet gminy na
wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich tj. kościoły w Mchach, Włościejewkach
i Książu Wlkp.
Radny Jacek Mądry- zapraszam także do Włościejewic. Poczyniono istotne zmiany
w zakresie naprawy budynku stodoły, a także bram i konstrukcji szczytowej. Od dnia 01
września 2014 r. zaczęła funkcjonować sala informatyczna dla dzieci. Środki finansowe na
powyższe cele zorganizowano z „zewnątrz”, ale w niewystarczającej ilości. Bardzo proszę
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o wsparcie finansowe Pana Burmistrza, myślę że kwota 2000,00 zł byłaby wystarczająca.
Kosztorys przygotujemy.
Komisja w obecności 10 radnych jednogłośnie przyjęła projekt ww. uchwały.
Ad 4. Informacja z przebiegu wykonania budżetu gminy Książ Wlkp. za I półrocze 2014
roku. Informację stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Skarbnik Gminy Pani Barbara Matuszczak- sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za
I półrocze zostało przedłożone w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Skład
Orzekający RIO wydał uchwałę nr SO-0953/4/11/Ln/14 w sprawie wyrażenia opinii
o przedłożonej przez Burmistrza Książa Wlkp. informacji o przebiegu wykonania budżetu.
Wynik opinii jest pozytywny. Opinia stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
w okręgu wyborczym nr 1. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego
protokołu. Projekt został wyjaśniony przez Przewodniczącego Rady Miejskiej, który
poinformował, że radny Pan Marek Mostowski z dniem 28 sierpnia 2014 roku zrzekł się
mandatu radnego w związku z tym, że od dnia 01 września br. objął stanowisko zastępcy
dyrektora Szkoły Podstawowej (SP) w Książu Wlkp.
Komisja w obecności 10 radnych jednogłośnie przyjęła projekt ww. uchwały.
Ad 6. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie regulaminu
wynagradzania nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Książ Wlkp.
Projekt uchwały został omówiony przez sekretarza Gminy Panią Mirelą Grześkowiak. Projekt
uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. Projekt ma trafić do konsultacji
oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) w Książu Wlkp.
Nowe brzmienie otrzymał §5.1 dotyczący dodatku motywacyjnego. Poprzednio mógł być
przyznawany po przepracowaniu jednego roku szkolnego , obecnie w projekcie zapis po
przepracowaniu trzech miesięcy. W Projekcie również zaproponowano nowe stawki
dodatków funkcyjnych dla dyrektorów i wicedyrektorów.
Radna Antonina Jankowiak- co jest warunkiem otrzymania dodatku motywacyjnego.
Sekretarz Gminy- w szczególności praca z dziećmi w klasach łączonych oraz w klasach
z udziałem dzieci niepełnosprawnych.
Radna Elżbieta Stępa- kto decyduje o przyznaniu dodatku motywacyjnego?
Sekretarz Gminy Pani Mirela Grześkowiak- decyduje Burmistrz Książa Wlkp.
Radny Maciej Lewandowski- w mojej ocenie wysokość proponowanych stawek dodatku
funkcyjnego jest za wysoka. Proponuję następujące stawki dla funkcji dyrektora:
- do 6 oddziałów- od kwoty 300,00 zł do 1000, 00 zł
- od 7 do 9 oddziałów- od kwoty 500,00 zł do 1200,00 zł
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- od 10 oddziałów i więcej- od kwoty 600,00zł do 1800,00 zł , a dla funkcji wicedyrektora
od 300,00 zł do 1000,00 zł
Przewodniczący Rady Miejskiej- czy pozostali radni obecni na posiedzeniu są tego samego
zdania co radny Maciej Lewandowski?, zagłosujmy.
Komisja w obecności 10 radnych przyjęła zaproponowane stawki przez radnego Macieja
Lewandowskiego.
Ad 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. Protokół nr 43/2014 z dnia 26
czerwca 2014 r. został przyjęty jednogłośnie, bez uwag.
Ad 7. Wolne głosy i informacje.
Radny Jacek Mądry- proszę o wytypowanie pracownika Urzędu do monitorowania
w Powiatowym Zarządzie Dróg (PZD) zgłaszanych wniosków przez radnych dotyczących
naprawy oraz utrzymania w czystości dróg powiatowych na terenie Gminy Książ Wlkp.
Radna Bogumiła Skiera- proszę o wsparcie finansowe na zakup nowego telewizora
do świetlicy w Kołacinie.
Radna Antonina Jankowiak
- proszę o zniwelowanie i utwardzenie skarpy na przystanku autobusowym w miejscowości
Chrząstowo, (w kierunku Książa Wlkp.),
- proszę o wcześniejsze powiadomienie sołtysa oraz mojej osoby w sprawie przyjazdu Pana
Burmistrza do Chrząstowa celem oceny wizualnej stanu strażnicy.
Radny Sławomir Przybylski
- sygnalizuję potrzebę ustawienia znaku ograniczającego tonaż pojazdów w miejscowości
Włościejewice w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych nr 4082P i 4089P.
- we Włościejewicach nie działa prawidłowo oświetlenie (migają lampy). Proszę
o wystosowanie odpowiedniego pisma celem usunięcia problemu.
- wykonawca (firma Begier) nawierzchni asfaltu przy strażnicy we Włościejewicach
nie należycie wykonała usługę, (sypka nawierzchnia bitumiczna). Proszę o interwencję w tej
sprawie.
Radny Zenon Kuderczak opuścił salę obrad o 12:00
Radna Elżbieta Stępa
- proszę o poinformowanie firmy pana Wiesława Antoszkiewicza, aby dokonała poprawek
elewacji budynku świetlicy w miejscowości Kiełczynek, (pochylone parapety).
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- w Kiełczynie przy posesji Państwa Klupczyńskich (nr 16) widoczne załamanie asfaltu.
Proszę o interwencję.
Radny Kazimierz Zegar- proszę o usunięcie z pobocza drogi wojewódzkiej nr 436
(na wysokości posesji Pana Lisa) wyrzuconych wyposażeń wnętrz (telewizor, dywan).
Ad 9. Zakończenie posiedzenia.
Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował
wszystkim za udział i zakończył spotkanie o godzinie 12:15.
Protokołowała

Przewodniczący Rady Miejskiej

Danuta Biniasz – Celka

Paweł Walkowiak
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