O.0012.4.5.2015
PROTOKÓŁ NR 5/2015
z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 8 grudnia 2015 r. w godzinach od 10:00 do 12:10 w sali Centrum Kultury
w Książu Wlkp.
Ad 1. Otwarcie posiedzenia.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa Pan Kazimierz Zegar otworzył posiedzenie Komisji
oraz powitał obecnych członków, Pana Teofila Marciniaka – Burmistrza Książa Wlkp.,
oraz Panią Barbarę Matuszczak, Skarbnika Gminy.
Przewodniczący stwierdził, że na sali obecnych jest 6 radnych, zatem komisja była władna
do podejmowania prawomocnych decyzji.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Porządek posiedzenia wyglądał następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy Książ Wlkp. na 2016 rok.
3. Opracowanie planu pracy komisji na 2016 rok.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
5. Wolne głosy i wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia

Przewodniczący Komisji Pan Kazimierz Zegar zapytał czy są uwagi do przedstawionego
porządku posiedzenia. Uwag nie było, zatem przystąpiono do realizacji poszczególnych
punktów posiedzenia.
Wzór zaproszenia wraz z porządkiem posiedzenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
protokołu.
Ad 2. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy Książ Wlkp. na 2016 rok.
Przewodniczący Komisji Pan Kazimierz Zegar otworzył dyskusję nad projektem uchwały
budżetowej.
Radny Błażej Jędrzejczak zapytał o wydatki w dziale 710 plany zagospodarowania
przestrzennego na kwotę 145 000,00 zł., co stanowi ww. kwota.
Burmistrz, Pan Teofil Marciniak odpowiedział, że na kwotę składają się wydawane decyzje
o warunkach zabudowy, oraz wszelkie zmiany w studium, a także inne opłaty i umowy
związane z planistami.
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W dalszej kolejności Radny Błażej Jędrzejczak zapytał o dowozy dzieci do śremskiej
szkoły specjalnej. Ile osób korzysta z dowozów? i jakie są koszty?
Burmistrz, Pan Teofil Marciniak odpowiedział, że dowożonych dzieci jest pięcioro,
wiekowo są to dzieci do osiemnastego roku życia. Jeśli chodzi o koszty, jakie gmina ponosi
z tego tytułu, to ok. 70 000,00 zł. Samochód wykonujący usługę, jeździ po obszarze całej
gminy i w związku z tym km jest mnóstwo.
Zdaniem Przewodniczącego Komisji Pana Kazimierza Zegara priorytetem dla gminy są
nadal remonty i budowy dróg. Przewodniczący Komisji zapytał o zakup sadzonek drzew,
ponieważ obserwuje się dużo wycinek drzew i należałoby je nimi uzupełnić.
Pan Teofil Marciniak, Burmistrza Książa Wlkp., odpowiedział, że w razie potrzeby zakupu
sadzonek, sołtysi są uprawnieni, aby zgłaszać informację w tutejszym Urzędzie, u Pani Izabeli
Kozelan –Marcinkowskiej w dziale Ochrony Środowiska.
Komisja w obecności 6 radnych pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na 2016 r. ,
który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Opinia Komisji o projekcie budżetu stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Ad 3. Opracowanie planu pracy komisji na 2016 rok.
Skład komisji opracował plan na 4 kwartały 2016 r.
I kwartał
1. Działalność Rejonowego Związku Spółek Wodnych za 2015 r.
2. Działalność Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych.
3. Działalność Powiatowego Lekarza Weterynarii.
4. Działalność Koła Wędkarskiego nr 18 z Książa Wlkp.
II kwartał
1. Analiza wykonania budżetu za 2016 r.
2. Działalność Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego na terenie gminy Książ
Wlkp.
za 2015 r.
3. Działalność Koła Łowieckiego.
III kwartał
1. Działalność Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego- oddział w Śremie.
2. Działalność Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w
Śremie.
IV kwartał
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1. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy Książ Wlkp. na 2017 r.
2. Opracowanie planu pracy Komisji na 2017 r.
Komisja w obecności 6 radnych pozytywnie zaopiniowała ww. plan pracy komisji
na 2016 r.
Ad 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Komisja w obecności 6 radnych jednogłośnie przyjęła protokół nr 4/2015 z posiedzenia
komisji z dnia 19 listopada 2015 roku.
Ad 5. Wolne głosy i wnioski.
Brak.
Ad 6. Zamknięcie posiedzenia
Ponieważ wyczerpano wszystkie punkty wynikające z porządku posiedzenia przewodniczący
komisji Pan Kazimierz Zegar podziękował wszystkim za udział i zakończył posiedzenie
o godz. 12:10.

Protokołowała

Przewodniczący komisji

Danuta Biniasz- Celka

Kazimierz Zegar
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