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O.0012.5.47.2014 

PROTOKÓŁ NR 47/2014 

 

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

6 listopada  2014 r. w godzinach od 10:00 do 12:17 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego. 

W komisji Rady Miejskiej uczestniczyło 14 radnych- lista obecności stanowi załącznik nr 1 

do niniejszego protokołu. 

Nieobecnych 1 radny, tj: 

Leszek Kaczmarek- usprawiedliwiony 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

Burmistrz Książa Wlkp.- Pan Teofil Marciniak 

Skarbnik Gminy- Pani Barbara Matuszczak 

Sekretarz Gminy- Pani Mirela Grześkowiak 

Ad 1. Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Paweł Walkowiak otwierając wspólne posiedzenie 

powitał wszystkich radnych i zaproszonych gości. Stwierdził, że na sali obecnych jest 14 

radnych, zatem komisja jest władna do podejmowania prawomocnych decyzji. Porządek 

posiedzenia, zaproszenia stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.   

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 uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2014-2019. 

4.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium 

Burmistrza Książa Wlkp. uzdolnionym dzieciom i młodzieży. 

5.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na rok 2015 na terenie Gminy 

Książ Wlkp. z sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej stanowiącej własność 

Gminy Książ Wlkp. 

6.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę na rok 2015 na terenie Gminy Książ Wlkp. z sieci wodociągowej 

stanowiącej własność Gminy Śrem.  

7.  Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

8.  Wolne wnioski i informacje. 

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

Wlkp. na 2014 rok. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.  

Przewodniczący komisji poprosił o zabranie głosu Panią Skarbnik Gminy.  

Pani Barbarę Matuszczak - zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 

43 341,00 zł. Po stronie dochodów zwiększono środki w dziale 756, rozdział 75618 o kwotę 

43 341,00 zł z tytułu zwiększonych wpływów za wydanie zezwoleń na sprzedaż napoi 

alkoholowych w roku 2014. Po stronie wydatków zwiększono dział 851, rozdział 85154  

o kwotę 43 341,00 zł na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmu na zakup 

żywności dla dzieci uczęszczających do świetlic opiekuńczych oraz na remont świetlicy 

opiekuńczej w Mchach.  Dokonano przeniesienia kwoty 300,00 zł na zakup środków 

do fluoryzacji zębów dla dzieci ze szkół gminy Książ Wlkp. Ponadto w Zakładzie 

budżetowym dokonano zwiększenia wydatków i przeniesienia pomiędzy paragrafami na 

zakup młota udarowego, piły do cięcia stali, na remont studzienek kanalizacyjnych  

i wodociągowych. Zadania majątkowe zwiększono o kwotę 10 000,00 zł na zakup samochodu 

PICK- UP dla ekipy remontowej wodociągów i kanalizacji sanitarnej.  

Komisja w obecności 14 radnych jednogłośnie przyjęła projekt ww. uchwały.  

Ad 3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2014-2019. Projekt uchwały 

stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.  

Przewodniczący Komisji Pan Paweł Walkowiak- proszę o omówienie projektu przez Panią 

Skarbnik Bogumiłę Matuszczak- w projekcie uchwały, (w załącznikach) dokonano zmian  

w postaci: 

- dostosowano zmiany po stronie dochodów i wydatków wynikających z budżetu gminy 

dokonanych od dnia 1 stycznia do dnia 12 listopada 2014 roku, 

- dokonano zmian wysokości planów dochodów i wydatków w roku 2015, według projektu 

budżetu. Następnie w załączniku nr 2 dokonano zmian w limicie wydatków majątkowych na 

rok 2015 z kwoty 264 400,00 zł zwiększając do kwoty 391 784,00 zł z tego zwiększono 

przedsięwzięcia o kwoty: 

- 50 000,00 zł – budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Książ Wlkp. 

- 77 384,00 zł – dołożenie nowych punktów świetlnych w gminie Książ Wlkp.  

Dokonano odpowiednich zmian w limicie zobowiązań oraz w łącznych nakładach 

finansowych przy wyżej wymienionych przedsięwzięciach.  

Tytuł uchwały został zmieniony ze względu na planowane przychody w postaci zaciągnięcia 

pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 

na realizację zadania w oczyszczalni ścieków w Kiełczynku w wysokości 240 000, 00 zł  

z możliwością umorzenia w wysokości 20 %. 

Przewodniczący komisji Pan Paweł Walkowiak- proszę o pytania. 

Radny Ryszard Szymański- proszę o informację na co będzie przeznaczona kwota 50 000 zł 

związana z budową sieci kanalizacyjnych. 

Burmistrz Pan Teofil Marciniak-  kwota 50 000,00 zł będzie przeznaczona na projekt sieci 

kanalizacji sanitarnej. Lokalizacja sieci ma być w kierunku Brzóstowni i Mchów.  
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Radny Ryszard Szymański – proszę o informację w jakich miejscowościach będą  dołożone 

nowe punkty świetlne? 

Burmistrz Teofil Marciniak- będą to miejscowości Włościejewki, Jarosławki, Feliksowo  

i Konarskie. Dokumentację częściową już posiadamy. 

Radny Ryszard Szymański- na ulicy Żwirowej w Książu Wlkp. punkt świetlny byłby także 

wskazany. 

Burmistrz Pan Teofil Marciniak- być może uda się dołożyć.  

Radna Antonina Jankowiak- proszę o informację dlaczego brakuje w projekcie 

zabezpieczenia finansowego na lata 2014- 2019 rok na remont nowej strażnicy?  

Burmistrz Pan Teofil Marciniak- remont strażnicy to zadania jednoroczne, a my omawiamy  

wieloletni plan finansowy, który się rozkłada na lata w budżecie.  

Radna Antonina Jankowiak- czyli rozumiem, że remont strażnicy będzie ujęty w budżecie 

na 2015 roku? 

Burmistrz Pan Teofil Marciniak- mam to w planach, a jak będzie to nie wiem. 

Komisja w obecności 14 radnych jednogłośnie przyjęła projekt ww. uchwały.  

Ad 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium 

Burmistrza Książa Wlkp. uzdolnionym dzieciom i młodzieży. Projekt uchwały stanowi 

załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.  

Przewodniczący Komisji Pan Paweł Walkowiak- proszę o omówienie projektu przez  

Sekretarz Panią Mirelę Grześkowiak.  

Pani Mirela Grześkowiak- projekt uchwały jest kontynuacją poprzedniej uchwały. 

Dzisiejszy projekt uchwały szczegółowo określa warunki jakie należy spełniać, aby móc 

ubiegać się o stypendium. Regulamin uchwały określa trzy kategorie stypendium, mianowicie 

za szczególne indywidualne osiągnięcia w nauce, sporcie oraz osiągnięcia artystyczne. Aby 

otrzymać stypendium muszą być spełnione kryteria takie jak bardzo dobra ocena  

z zachowania oraz tytuł laureata lub finalisty na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim 

i międzynarodowym, a w przypadku osiągnięć artystycznych i sportowych tak samo 

kryterium bardzo dobrego zachowania oraz przyznane miejsce I, II lub III na szczeblu 

wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym.  

Wysokość stypendium określa się od 300,00 zł  do 1500 zł. Stypendium wypłacane jest 

jednorazowo w terminie 30 dni  od dnia jego przyznania. Przyznaje się je na okres 1 roku.  

Stypendium przyznaje się na wniosek, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu. 

Wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w terminie do dnia 30 czerwca 

roku szkolnego, w którym zostały spełnione warunki do jego otrzymania.  Z wnioskiem  

o przyznanie stypendium może wystąpić dyrektor szkoły po uzyskaniu opinii Rady 

Pedagogicznej, do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające uzyskaną ocenę oraz 

uzyskanie szczególnego indywidualnego osiągnięcia w danej kategorii. 

Projekt uchwały został przekazany do konsultacji organizacjom pozarządowym, do Urzędu 

wpłynęły dwie sugestie od dyrektorów szkół w Książu Wlkp. i Mchach. Jedna z nich 

dotyczyła objęcia stypendium drużyn sportowych, (piłkarskich, siatkowych), a nie tylko 

indywidualnych,  druga sugestia brania pod uwagę średniej ocen, która byłaby 

wyznacznikiem ubiegania się o stypendium.    



4 
 

Przewodniczący Komisji Pan Paweł Walkowiak- otwieram dyskusję, proszę o pytania. 

Radny Maciej Lewandowski- w mojej ocenie zapis dotyczący osiągnięć drużynowych   

koniecznie musi zostać uwzględniony. Drużyna jest drużyną i trzeba będzie doprecyzować 

projekt uchwały. 

Radny Sławomir Przybylski- uważam tak samo, drużyna winna być brana pod uwagę. Nie 

zgadzam się także z kryterium zachowania, czy ono w ogóle winno być brane pod uwagę. 

Myślę, że zachowanie nie powinno mieć znaczenia. Zachowanie jest też związane z ocenami, 

mam dziecko w szkole i wiem jak sytuacja wygląda. 

Sekretarz Gminy- nie zgadzam się z pańskim stwierdzeniem, a jeśli tak jest to jest to 

niezgodne  ze szkolnym programem  wychowawczym. Zachowanie to podejście do nauki, 

nauczycieli i innych. 

Radna Agnieszka Weber- Hałaburda- proponuję przyjąć kryterium dobrego zachowania. 

Radny Jacek Mądry- proponuję w projekcie uchwały dodać zapis o  osiągnięciach 

drużynowych i dobrym zachowaniu.  

Radna Antonina Jankowiak- proszę o informację dotyczącą kwoty stypendium, rozumiem 

że są to „widełki” uzależnione od rangi osiągniętego tytułu.  

Sekretarz Gminy- tak, w zależności od szczebla na jakim uzyskany będzie tytuł laureata lub 

finalisty.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Paweł Walkowiak- uzależnione także od ilości 

uczniów, ilu będzie w danym roku. 

Radny Sławomir Przybylski- termin składania wniosków do 30 czerwca nie wiem czy jest 

właściwy, proponuję termin do 31 maja.   

Radny Zenon Kuderczak- proszę o informację co z uczniami klas w przedziale do czwartej 

klasy szkoły podstawowej, dlaczego nie są brani pod uwagę? 

Sekretarz Gminy- uczniowi w młodszych klasach to laureaci lub finaliści na szczeblu 

gminnym.   

Przewodniczący komisji Pan Paweł Walkowiak- reasumując dyskusję przyjmujemy termin 

31 maja i ocenę z zachowania dobry. 

 

Komisja w obecności 14 radnych po zmianach jednogłośnie przyjęła projekt ww. uchwały.  

Ad 5.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na rok 2015 na terenie Gminy Książ 

Wlkp. z sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej stanowiącej własność Gminy Książ 

Wlkp. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

Proszę o zabranie głosu Pana Burmistrza Teofila Marciniaka.  

Burmistrz Pan Teofil Marciniak-  propozycja jest tak, aby nie zmieniać stawek za wodę 

bilansują się z dochodami  i nie będą powstawały straty z tytułu napraw i niezbędnych prac na 

ujęciach i stacjach uzdatniania wody,  zmiana stawek dotyczy jedynie za odprowadzanie 

ścieków komunalnych. Z kalkulacji wynika, że stawka  musiałyby być podniesiona o 0,20 

groszy, (miałoby to dotyczyć  ścieków od osób fizycznych, natomiast  ścieki dowożone  

i przemysłowe pozostają na aktualnym poziomie). 
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Radny Błażej Jędrzejczak- czy wniosek o zatwierdzenie taryfy wpłynął do Burmistrza? 

Burmistrz Pan Teofil Marciniak- tak, oczywiście musiał wpłynąć z zachowaniem 

odpowiedniego terminu wraz ze szczegółową kalkulacją.  

 

Komisja w obecności 14 radnych jednogłośnie przyjęła projekt ww. uchwały.  

Ad 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę na rok 2015 na terenie Gminy Książ Wlkp. z sieci wodociągowej 

stanowiącej własność Gminy Śrem. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego 

protokołu. Proszę o zabranie głosu przez Pana Teofila Marciniaka.  

Burmistrz Pan Teofil Marciniak- jest to projekt uchwały przygotowany po raz pierwszy. 

Gmina, która korzysta ze śremskiego ujęcia wody winna zaopiniować w formie uchwały, 

taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej 

stanowiącej własność Gminy Śrem. Dotyczy to 6 domostw, (okolice Chrząstowa). Stawka 

wynosi 3,51  brutto, w naszej Gminie stawka 3,11 brutto. 

Radny Ryszard Szymański- skoro my mamy tańszą wodę to mieszkańcy objęci stawką  

mogliby zaprotestować, z jakiej racji mają płacić więcej? 

Radny Sławomir Przybylski- jakie są możliwości protestu? 

Burmistrz Pan Teofil Marciniak- możliwość jest jedynie  taka, że Gmina Śrem obciąży 

mieszkańców taką samą stawką jak Gmina Książ, a powstałą różnicę będziemy musieli my 

wyrównać.   

Radny Jacek Mądry- czy różnica jest rekompensowana? 

Burmistrz Teofil Marciniak- nie, ponieważ nie było dotychczas takiej uchwały. 

Radny Sławomir Przybylski- na chwilę obecną nie ma co mówić o rekompensacie.  

Radna Antonina Jankowiak- może gmina mogłaby zrekompensować różnicę mieszkańcom. 

Przewodniczący Rady Pan Paweł Walkowiak- myślę, że kwota jest tak znikoma i przelew 

byłyby droższy.  

Komisja w obecności 11 radnych przyjęła zwykłą większością projekt ww. uchwały, (3 głosy 

były przeciwne). 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Paweł Walkowiak zarządził 10- minutową przerwę 

 od 11:35 do 11 :45.  

Ad 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

Protokół nr 46/ 2014 został przyjęty bez uwag jednogłośnie. Ponadto zostały przyjęte 

protokoły z ostatnich posiedzeń komisji stałych.  

Ad 8. Wolne wnioski i informacje 
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Radna Antonina Jankowiak- proszę o informację czy zostały zabezpieczone środki 

finansowe na remont nowo zakupionego budynku dla straży pożarnej. My mieszkańcy nie 

jesteśmy w stanie sami  go wyremontować.  

Burmistrz Pan Teofil Marciniak- tak jak powiedziałem wcześniej, remont strażnicy to 

zadania jednoroczne, a my omawiamy  wieloletni plan finansowy, który się rozkłada na lata  

w budżecie. 

Radna Bogumiła Skiera- byłaby wskazana jedna lampa w kierunku tzw. „Hubów”  

w Kołacinie. 

Radna Antonina Jankowiak- w Chrząstowie są także duże braki, nowo wybudowane działki 

i teren w kierunku Łężku są  bez oświetlenia.  

Radny Kazimierz Zegar- we Włościejewkach woda nie nadaje się do picia i innych 

czynności (leci żółta). Myślę, że w sprawie oświetlenia zasadne byłoby w pierwszej 

kolejności zamontować oświetlenia wszędzie tam, gdzie są niezbędne, a  w kolejnym etapie 

dokładać dodatkowe lampy. 

Radny Błażej Jędrzejczak- w Chwałkowie Kościelnym budka autobusowa jest do wymiany, 

(jest zniszczona, rozpada się). 

Radny Sławomir Przybylski- nadal brak informacji o gratowisku, mieszkańcy nie są 

doinformowani o możliwości składowania odpadów. 

Sekretarz Gminy Pani Mirela Grześkowiak - mam informację od Pana Krzysztofa 

Korasiaka, (pracownika urzędu), że Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej (PGKiM) poinformowało ulotkami wszystkich mieszkańców, ale skoro jest 

potrzeba ponownego doinformowania to będą dostarczone kolejne.  

Burmistrz Teofil Marciniank - chciałbym odpowiedzieć na wniosek radnego Pana Jacka 

Mądrego dotyczący rozpatrzenia możliwości progu dotacji do przedszkoli niepublicznych  

i szkół z 75 % do 80 %.  

Wyliczona dotacja w 2015 roku w wysokości 75 % stanowi kwotowo na 1 dziecko 6 490, 50 

zł. Biorąc pod uwagę 82 dzieci to ogólna kwota wynosi 532 234, 94 zł., porównując do roku 

2014 r. w którym zabezpieczyliśmy kwotę 380 000,00 zł różnica wynosi 152 234, 94 zł. 

Dodając do kwoty  532 234, 94 zł (ogólnej sumy) kwotę 54 089,00 zł (25 dzieci mającego 

powstać nowego przedszkola, liczona od września do grudnia) to sumaryczna kwota wzrośnie 

do 586 323, 94 zł., czyli różnica pomiędzy 2014 r. a 2015 r. wynosi 206 323, 94 zł. 

Dotacja w wysokości 80 %  na 1 dziecko stanowi 6923, 38 zł  minus dotacja w wysokości 75 

% 6490, 67 –to różnica wynosi 432, 71 zł na jednego ucznia, (dla 82 uczni) kwota wynosi 

35 482, 22 zł + 3 606,00 zł ( 25 dzieci nowego przedszkola) to ogólna kwota wynosi  

39 088,22 zł.   
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Łącznie do Przedszkola Niepublicznego w roku 2015 licząc dotację w wysokości 80 % plan 

wydatków miałby wynieś 625 412, 16 zł, czyli więcej o 245 412,00 zł w stosunku do roku 

2014 . 

Radny Jacek Mądry- czyli jeśli próg dotacji nie zmieniłby się to i tak kwota na 1 dziecko 

wzrosłaby do 6490, 50 zł ?, (czyli o ponad 1000,00 zł ) więcej? 

Burmistrz Teofil Marciniak- tak, z uwagi na mniejszą ilość dzieci.  

Radny Jacek Mądry- w roku 2015 jest to sytuacja zadawalająca, ale w kolejnych latach liczba 

dzieci może wzrosnąć, ale rozumiem sytuację i nie chciałbym, aby zabrakło środków na inne 

cele. Mam nadzieję, że gdy wzrośnie liczba dzieci w kolejnych latach  to radni powrócą do 

tematu. Na chwilę obecna zostawmy próg w wysokości 75 %.  

Radna Antonina Jankowiak- również przychylam się do słów kolegi radnego Jacka 

Mądrego, zdaję sobie sprawę, że środków w budżetu nie da się zwiększyć.  

Ad 9 . Zakończenie posiedzenia. 

Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował 

wszystkim za udział i zakończył spotkanie o godzinie 12:17. 

Protokołowała                                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej 

Danuta Biniasz – Celka                                                          Paweł Walkowiak 

 

 

 

 

 


