O.0012.5.45.2014
PROTOKÓŁ NR 45/2014

z wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. odbytego w dniu 26
września 2014 r. w godzinach od 10:00 do 13:15 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego.

W komisji Rady Miejskiej uczestniczyło 13 radnych- lista obecności stanowi załącznik nr 1
do niniejszego protokołu.
Nieobecnych 2 radnych, tj:
Leszek Kaczmarek- usprawiedliwiony
Jacek Mądry- usprawiedliwiony
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Burmistrz Książa Wlkp.- Pan Teofil Marciniak
Zastępca Burmistrza- Pani Bogumiła Walczak
Sekretarz Gminy- Pani Mirela Grześkowiak
Skarbnik Gminy- Pani Barbara Matuszczak
Podinspektor Urzędu Miejskiego- Waldemar Szymański
Planiści
- Pani Lutomiła Niełacna
- Pan Jerzy Zalewski
- Pan Wojciech Zabawa
- Pan Tomasz Kuźniar
Ad 1. Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Paweł Walkowiak otwierając wspólne posiedzenie
powitał wszystkich obecnych radnych i zaproszonych gości. Stwierdził, że na sali obecnych
jest 13 radnych, zatem komisja jest władna do podejmowania prawomocnych decyzji.
Następnie zaproponował zamianę porządku obrad tj. projekty uchwał dotyczące planów
zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań mają być omawiane
w pierwszej kolejności z uwagi na przybyłych gości – planistów. Radni nie wnieśli uwag do
zaproponowanego porządku, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu
i wygląda następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
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2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu położonego w rejonie Jeziora Jarosławskiego w Gminie Książ
Wlkp.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego
terenu
położonego
w obrębie geodezyjnym Kiełczynek na północ od drogi wojewódzkiej 436.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Książ Wlkp.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Książ
Wlkp.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego
w rejonie Jeziora Jarosławskiego- część zachodnia w gminie Książ Wlkp.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ
Wlkp. na 2014 rok.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa
w uchwale Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy
Książ Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.
11. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zamknięcie posiedzenia.
Ad 2 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu położonego w rejonie Jeziora Jarosławskiego w gminie Książ Wlkp.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do niniejszego posiedzenia.
Przewodniczący Komisji poprosił o zabranie głosu Pana Jerzego Zalewskiego.
Celem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie
jeziora Jarosławskiego w Gminie Książ Wlkp. jest uporządkowanie pod względem
przestrzennym
i
funkcjonalnym
terenów
wykorzystywanych
rekreacyjnie
w okolicach Jeziora Jarosławskiego. Wejście w życie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego doprowadzi do umożliwienia realizacji zabezpieczenia dojazdu do terenów
rekreacyjnych stanowiących własność gminy.
Komisja w obecności 13 radnych jednogłośnie przyjęła projekt ww. uchwały.
Ad 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego
terenu
położonego
w obrębie geodezyjnym Kiełczynek na północ od drogi wojewódzkiej 436. Projekt uchwały
stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Projekt został omówiony przez przybyłych
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gości. Przed sporządzeniem
projektu uchwały przeprowadzono analizę zasadności
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Książ Wlkp. Analiza uwzględniła stan
faktyczny, prawny i planistyczny gminy oraz potwierdziła zasadność sporządzenia planu.
Przedmiot planu stanowi strefę wielofunkcyjnego rozwoju przestrzennego terenów wsi
Kiełczynek i wsi Kiełczyn z przewagą funkcji rolniczej. Plan miejscowy poprzez jego
uchwalenie zabezpieczy tereny pod wielofunkcyjny rozwój, w tym m. in. określi zasady
zagospodarowania dla terenów zabudowy siedliskowej i budownictwa mieszkaniowego
z uwzględnieniem obsługi komunikacyjnej oraz określi zasady ochrony terenów rolniczej
przestrzeni produkcyjnej.
Komisja w obecności 13 radnych jednogłośnie przyjęła projekt ww. uchwały.
Ad 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Książ Wlkp. Projekt uchwały stanowi
załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. Projekt uchwały został omówiony przez Pana
Wojciech Zabawę. Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Książ Wlkp. obejmuje teren położony w rejonie ul. Strzeleckiej i ul.
Dębniackiej oraz w rejonie ul. Wiosny Ludów i ul. Dworcowej. Zmiana Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Książ Wlkp. składa się
z części tekstowej i graficznej. Cześć graficzna została przedstawiona w formie
ujednoliconego rysunku. Projekt zmiany studium uzyskał pozytywna opinię Gminnej Komisji
Urbanistyczno- Architektonicznej. W dniach od 23 czerwca do 15 lipca 2014 r. projekt
zmiany Studium był wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp. W toku wyłożenia projektu zmiany
studium nie wniesiono żadnej uwagi. Po uchwaleniu zmiany Studium przez Radę Miejską
w Książu Wlkp. uchwała wraz z załącznikami zostanie przekazana Wojewodzie
Wielkopolskiemu celem oceny zgodności z przepisami prawnymi.
Komisja w obecności 13 radnych jednogłośnie przyjęła projekt ww. uchwały.
Ad 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Gminy Książ Wlkp.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. Projekt uchwały został
omówiony przez Pana Wojciecha Zabawę. Obszar zmiany studium obejmuje tereny położone
w rejonie jeziora Jarosławskiego. Zasadniczym celem opracowania jest dokonanie zmiany,
która wyrażać się będzie w modyfikacji wybranych ustaleń obowiązującego studium,
w szczególności poprzez określenie nowych sposobów zagospodarowania w obrębie
przedstawionego wyżej terenu. Zmiana zagwarantować ma efekt w postaci optymalnego
wykorzystania i zagospodarowania przestrzeni oraz uporządkować przestrzeń rekreacyjną
przy zachodnim brzegu Jeziora Jarosławskiego o istotnym znaczeniu dla lokalnej
społeczności.
Komisja w obecności 13 radnych jednogłośnie przyjęła projekt ww. uchwały.
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Ad 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego
terenu
położonego
w rejonie jeziora Jarosławskiego- część zachodnia w Gminie Książ Wlkp. Projekt uchwały
stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. Projekt uchwały został sporządzony
w związku z istniejącym chaosem urbanistycznym na terenie funkcjonującego od
kilkudziesięciu lat zespołu wypoczynkowego na zachodnim brzegu jeziora Jarosławskiego.
Na przedmiotowym terenie, w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora Jarosławskiego
zlokalizowana jest nieuregulowana formalnie i prawnie substandardowa zabudowa
rekreacyjna. Nadal występuje presja inwestycyjna związana z realizacją nowych obiektów na
terenach rolnych. Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w zakresie uregulowania istniejącej zabudowy oraz
określenia nowego przeznaczenia terenów rolnych i leśnych stanowi drugi etap prac
porządkowo- planistycznych.
Komisja w obecności 13 radnych jednogłośnie przyjęła projekt ww. uchwały.
Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował przybyłym planistom za udział i omówienie
projektów uchwał oraz zarządził 10- minutową przerwę od 11:55 do 12 :05.
Ad 7. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie budżetu Gminy
Książ Wlkp. na 2014 rok. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Projekt uchwały został omówiony przez Panią Barbarę Matuszczak Skarbnik Gminy.
Budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 137 167, 22 zł w działach:
1/ 754- zwiększono o kwotę 13 340,00 zł w tym 7 340,00 zł z tytułu sprzedaży samochodu
Ochotniczej Straży Pożarnej we Włościejewicach i 6000,00 zł jako pomoc finansowa
z Powiatu Śremskiego na zakup dwóch aparatów powietrznych dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Mchach.
2/ 758- zwiększono o kwotę 100 532, 22 zł z tego:
- § 2030 o kwotę 70 398, 76 zł i § 6330 o kwotę 7 338,00 zł 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 wpłata środków finansowych z niewykorzystanych
w terminie wydatków niewygasających,
3/ 801- zwiększono o kwotę 2 789,00 zł wpłata odszkodowania z tytułu powstałej podczas
wichury i opadów deszczu. Uszkodzeniu uległ dach w SP Konarzyce oraz odszkodowanie po
wybitej szybie (okno) w SP Chwałkowo Kościelne. Po stronie wydatków dokonano
odpowiednich zmian,
4/ 852- zwiększono o kwotę 800,00 zł darowizna na organizację projektu przez Ośrodek
Opieki Społecznej w Książu Wlkp. pn” Do nauki poprzez zabawę”,
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5/ 854- zwiększono o kwotę 19 706,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr
FB.I.3111.268.2014.8 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników
i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom
w 2014 roku „Wyprawka szkolna”
Po stronie wydatków dokonano zmian w działach:
1/ 600- zwiększono środki w wysokości 33 872, 22 zł z przeznaczeniem na zimowe
utrzymanie drów oraz dokonano przeniesienia planu wydatków w wysokości 70 000 zł
z rozdz. 60016- dołożenie do zadania pn. „ Przebudowa drogi w miejscowości Zakrzewice”
z zadania pn. „ Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Książ Wlkp.
2/ 700- zwiększono o kwotę 2000,00 zł na remont budynku komunalno- gospodarczego we
Włościejewicach oraz dokonano przeniesienia środków pomiędzy paragrafami –
odszkodowanie z tytułu zajęcia gruntów od wspólnoty mieszkaniowej ul. Dębniacka
z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej,
3/ 710- dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami na opłaty geodezyjne,
4/ 750- zwiększono o kwotę 365,00 zł plan wydatków na Zakładowy Fundusz Socjalnych
Świadczeń (ZFSŚ)
5/ 754- zwiększono środki w kwocie 30 000,00 zł, w tym 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 Mchy oraz 6000,00 zł na zakup aparatów powietrznych dla OSP Mchy- pomoc
finansowa z Powiatu Śremskiego,
6/ 801- dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami z §4201 na §4240 z przeznaczeniem
na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na
sfinansowanie kosztu zakupu- zadanie zlecone oraz dokonano przeniesień pomiędzy
paragrafami, zgodnie z pismami dyrektorów szkół. Zmniejszono ogółem wydatki o kwotę
4 799,00 zł które przeniesiono do działu 854.
7/ 851- dokonano przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na
zakup telewizora do świetlicy wychowawczej w Kołacinie oraz dwóch bramek do gry w piłkę
nożną, siatek, tuleje, montaż bramek w świetlicy wychowawczej w Mchach.
8/ 854- zwiększono wydatki o kwotę 24 929,00 zł na „Wyprawkę szkolną’,
9/ 900- zwiększono środki w wysokości 55 000,00 zł w tym 50 000,00 zł na inwestycje pn. „
Wymiana urządzeń do usuwania skrawek i piasku w oczyszczalni ścieków”, której nazwę
zmieniono na „ Zabezpieczenie antykorozyjne zbiorników stalowych, pomostów i wymiana
systemu napowietrzania w oczyszczalni ścieków” oraz 5 000,00 zł na zakupy materiałów do
odnowienia płotu wokół terenu mogił – Wiosna Ludów 1848.
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10/ 921- zmniejszono o kwotę 5 000,00 zł z zakupu usług remontowo- konserwatorskich
zabytków oraz dokonano przeniesienia kwoty 50,00 zł na opłaty geodezyjne związane
z świetlicami wiejskimi.
Przewodniczący Rady Miejskiej- otwieram dyskusję, proszę o pytania do Pani Skarbnik.
Radny Maciej Lewandowski- proszę o informację dotyczącą punktu 7 mianowicie czy
zakup dwóch bramek do gry w piłkę nożną, siatek i montaż bramek był konieczny?
Burmistrz Pan Teofil Marciniak- tak, była taka potrzeba.
Radny Kazimierz Zegar- czy zwiększenie środków w paragrafie 754 dotyczących wypłaty
ekwiwalentów dla członków OSP biorących udział w akcjach gaszenia pożarów i wypadków
drogowych jest zasadne?
Burmistrz Pan Teofil Marciniak- tak ponieważ te środki finansowe, które były do
dyspozycji okazały się niewystarczające. Ilość wyjazdów i kolizji drogowych wzrosła.
Komisja w obecności 13 radnych jednogłośnie przyjęła projekt ww. uchwały.
Ad 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015. Projekt uchwały stanowi załącznik
nr 9 do niniejszego protokołu. Uchwała w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych jest corocznie podejmowana.
Komisja w obecności 13 radnych jednogłośnie przyjęła projekt ww. uchwały.
Ad 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa
w uchwale Rady Miejskiej w Książu Wlkp. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do
niniejszego protokołu. Proszę radcę prawnego Pana Krzysztofa Janickiego o omówienie
projektu uchwały.
Projekt uchwały został sporządzony w oparciu o pismo z dnia 19.08.2014 r. nadane przez
Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Chrząstowie oraz Dóbr Wsi Chrząstowo, Łężek i Okolic
działające poprzez pełnomocnika Prof. dr hab. Adama Bosiackiego. Treścią pisma wzywa się
Radę Miejską w Książu Wlkp. do usunięcia naruszenia prawa w uchwale nr XLIII/282/2014
Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie trybu udzielania i
rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2014 r. poz. 3092 ). Usunięcie
naruszenia prawa miałoby polegać na zmianie lub uchyleniu § 2 ust.2 pkt 3, § 4 ust.3 i § 6
oraz załącznika nr 2 ww. uchwały. Zdaniem Stowarzyszenia naruszenie przepisów prawa w
uchwale polega na tym ,że :
1/ § 2 ust.2 pkt 3 przewiduje udzielenie dotacji dla przedszkola niepublicznego w określonej
procentowo wysokości (75 %), gdy tymczasem zgodnie z art. 90 ust.2b ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) dotacja
może być przyznana w wysokości ustawowego minimum to jest 75 % ale też może być
przyznana w wysokości wyższej. Ponadto wskazany wyżej art. 90 ust.2b ustawy nie
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przewiduje, aby podstawę przyznania dotacji to jest wydatki bieżące ponoszone
w przedszkolu publicznym w przeliczeniu na jednego ucznia pomniejszało się o opłaty za
korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu
gminy,
2/ § 4 ust.3 nakłada na niepubliczne przedszkole obowiązek podawania informacji o liczbie
realizowanych tygodniowo godzin, gdy tymczasem nałożenia takiego, obowiązku nie
przewiduje art. 90 ust.2b i 3d oraz art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty ( Dz. U z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 ze zm.). W konsekwencji uchyleniu lub zmianie winien ulec również
załącznik nr 2 do uchwały w którego pkt 3 przewidziano podanie ww. godzin,
3/ treść § 6 jest sprzeczna z przyjętą systematyką uchwały, gdyż jego brzmienie wskazuje,
że podmiot dotowany to jest szkoła i przedszkole niepubliczne prowadzi niepubliczną szkołę
i przedszkole.
W ocenie Rady Miejskiej w Książu Wlkp. zawarte w wezwaniu Stowarzyszenia zarzuty są
bezpodstawne, a tym samym brak jest podstaw do zmiany lub uchylenia kwestionowanych
przepisów .
Ad 1. Sposób ustalenia wysokości dotacji określa art. 90 ust 2b ustawy o systemie oświaty,
zgodnie z którym ,, Dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na każdego ucznia w
wysokości nie niższej niż 75 % ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących
ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na
ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na
niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej
subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego - pod warunkiem,
że osoba prowadząca niepubliczne przedszkole poda organowi właściwemu do udzielania
dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego
rok udzielania dotacji. W przypadku braku na terenie gminy przedszkola publicznego,
podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą
gminę na prowadzenie przedszkola publicznego''.
Przepis powyższy wyraźnie wskazując ,że dotacja nie może przysługiwać w wysokości
niższej niż 75 % określonych wydatków, jednocześnie stwarza możliwość ustalenia dotacji w
wysokości wyższej. W każdym jednak przypadku wysokość dotacji musi być ustalona przez
organ stanowiący gminy w uchwale w konkretnej wysokości. Ustalenie dotacji w wysokości
równej lub wyższej niż 75 % określonych wydatków jest uprawnieniem organu stanowiącego
gminy, który może z tego uprawnienia skorzystać lub nie skorzystać. Rada Miejska w Książu
Wlkp. ustalając wysokość dotacji w konkretnej stawce procentowej równej 75% określonych
wydatków ustaliła ją w wysokości nie niższej niż 75 % tych wydatków, czym wypełniła
dyspozycję art. 90 ust.4 w zw. z art. 90 ust.2b ustawy o systemie oświaty. Inny sposób
ustalania wysokości dotacji naruszałby wskazane wyżej przepisy ustawy o systemie oświaty.
Jednocześnie w myśl art. 14 ust.1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o
systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2013r, poz. 827) do dnia 31 sierpnia
2015r. dotacje dla niepublicznych przedszkoli ustalane wg ww. przepisu, pomniejsza się o
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opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego
dochody budżetu gminy.

oraz za wyżywienie, stanowiące

Ad 2. Zgodnie z art. 90 ust.4 ustawy o systemie oświaty organ stanowiący jednostki
samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w ust.
1a i 2a-3b, oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania, uwzględniając
w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we
wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania oraz termin i sposób
rozliczenia dotacji. Jak wynika z powołanego przepisu w rozliczeniu wykorzystania dotacji
winny być zawarte dane umożliwiające ustalenie czy dotacja została wykorzystana w sposób
prawidłowy i zgodny z obowiązującymi przepisami. W załączniku nr 3 do uchwały ,,
Miesięczne rozliczenie wykorzystania dotacji” przewidziano m.in. wydatki na czynsz , opłatę
za wynajem pomieszczeń, opłatę za energie elektryczną, za gaz itd., a więc wydatki które
niewątpliwie są związane z liczbą godzin realizowanych przez przedszkole. Wydatki te będą
większe , jeżeli liczba tych godzin będzie większa i odwrotnie. Zależność ta powoduje ,iż
informację o liczbie godzin realizowanych przez przedszkole należy uznać za informację
ułatwiającą w świetle przepisów ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o finansach
publicznych rozliczenie dotacji. Podkreślenia wymaga że zawarty w art. 90 ust.4 ustawy
katalog czynników mających prowadzić do rozliczenia i kontroli rozliczenia dotacji jest
katalogiem otwartym i organ może ustalić zakres danych związanych z realizowanym
zadaniem, który jest niezbędny zdaniem organu do rozliczenia dotacji.
Ad 3. Z treści § 6 uchwały jednoznacznie wynika, że dotacja jest przekazywana na rachunek
szkoły lub przedszkola. Zapis ten jest zgodny z treścią art. 90 ust.3c ustawy o systemie
oświaty. W myśl tego przepisu dotacje są przekazywane na rachunek bankowy szkoły,
przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, placówki lub zespołu szkół lub
placówek.
W przedstawionym stanie rzeczy brak jest podstaw prawnych do zmiany bądź uchylenia
kwestionowanych przepisów uchwały. Podkreślenia wymaga ,że uchwała w ramach nadzoru
finansowego, zgodnie z treścią art.1 ust.1 oraz ust.2 pkt 1 i art. 11 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7
października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych ( Dz. U z 2012r. ,poz. 1113 ze
zm. ) weryfikowana była pod kątem jej zgodności z prawem przez Regionalną Izbę
Obrachunkową w Poznaniu, która nie znalazła podstaw do zakwestionowania ważności
żadnego z jej przepisów. Po zbadaniu uchwały przez organ nadzoru uchwała została
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Komisja w obecności 11 radnych, w tym przy 9 głosach „za”, 1 głosie „przeciw” i 3 głosach
„ wstrzymujących się” przyjęła projekt ww. uchwały.
Ad 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy
Książ Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu, został omówiony przez
panią Mirelę Grześkowiak Sekretarza Gminy. Projekt uchwały był opracowany po
konsultacjach z organizacjami pozarządowymi, jego program został zamieszczony na stronie
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internetowej Urzędu Miejskiego i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu celem
uzyskania ewentualnych uwag i propozycji. W 2015 roku na realizację zadań publicznych
objętych programem przeznacza się kwotę w wysokości 78 000,00 zł. Celem programu jest
zaspakajanie potrzeb społecznych mieszkańców Gminy oraz wzmocnienie rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego poprzez budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy
Gminą a organizacjami.
Komisja w obecności 13 radnych jednogłośnie przyjęła projekt ww. uchwały.
Ad 11. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. Komisja w obecności 13 radnych
jednogłośnie przyjęła protokół nr 44/ 2014 z dnia 3 września 2014 r.
Ad 12. Wolne wnioski i informacje.
Radny Ryszard Szymańskiw Książu Wlkp.

proszę o pomalowanie hydrantu

na ulicy Półwiejskiej

Radny Zenon Kuderczak- proszę o interwencję w sprawie niesprawnej kamery na boisku
„Orlik” (od strony mogił).
Radna Antonina Jankowiak- wnioskuję w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów
odnoszących sukcesy w różnych dziedzinach nauki i sportu.
Radny Sławomir Przybylski- proszę o usunięcie zastoiny wodnej przy posesji Państwa
Kozłowskich we Włościejewicach.
Radna Elżbieta Stępa- proszę o przeniesienie budki autobusowej w miejscowości
Świączynek (tam gdzie jest obecnie ulokowana- przy posesji Pana Ciszewskiego nikt nie
wsiada).
Burmistrz Pan Teofil Marciniak poinformował, że na wcześniejsze wnioski zgłoszone
przez radnych zostały pisemnie udzielone odpowiedzi i przekazane do wiadomości
zgłaszających. Burmistrz przekazał również informację, że z dniem 01 października 2014 r.
zacznie funkcjonować przy ulicy Radoszkowskiej Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK). Ulotki na temat godzin otwarcia, odpadach przyjmowanych
i nieprzyjmowanych przez PSZOK zostały rozpowszechnione na całym obszarze Gminy
Książ Wlkp. Wszelkie niezbędne informacje można także uzyskać w siedzibie Urzędu
Miejskiego oraz na stronie internetowej Urzędu w zakładce bip < gospodarka odpadami
<punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Radna Antonin Jankowiak- w mojej ocenie wywóz śmieci na wioskach raz w miesiącu to
za mało.
Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Walkowiak- tak, ale zwiększenie do dwóch razy
w miesiącu wiąże się ze zmianą stawek i regulaminu.
Radny Sławomir Przybylski- byłbym ostrożny w tego typu odpowiedzi ponieważ w mieście
w Książu Wlkp. wysokość stawki jest taka sama.
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Proszę o informację dotyczącą siłowni, która ma powstać w Książu Wlkp. na ulicy 23
stycznia, przecież miała powstać w Mchach.
Burmistrz Pan Teofil Marciniak- w Mchach tak jak zostało ustalone powstanie. W Książu
Wlkp. na ulicy 23 stycznia ma powstać z uwagi na kolejne rozdania jakie były ze
stowarzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski. Wykorzystaliśmy sytuację mając już
przygotowany niezbędny komplet dokumentów.
Ad 13 . Zakończenie posiedzenia.
Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował
wszystkim za udział i zakończył spotkanie o godzinie 13:15.
Protokołowała

Przewodniczący Rady Miejskiej

Danuta Biniasz – Celka

Paweł Walkowiak
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