O.0012.5.20.2016
PROTOKÓŁ NR 20/2016
z wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. odbytego w dniu
10 listopada 2016 r. w godzinach od 10:00 do 13:40 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego
w Książu Wlkp.
Ad 1. Otwarcie posiedzenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Sławomir Przybylski, otworzył wspólne posiedzenie
Komisji Rady Miejskiej w Książu Wlkp., oraz powitał obecnych Radnych Rady Miejskiej,
Burmistrza Pana Teofila Marciniaka, Zastępcę Burmistrza Panią Mirelę Grześkowiak, oraz
Skarbnika Gminy Panią Barbarę Matuszczak.
Na sali posiedzeń obecnych było 15 radnych, zatem komisja była władna do podejmowania
prawomocnych decyzji.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Porządek posiedzenia wyglądał następująco:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2016-2022.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy
Książ Wlkp. na 2016 rok.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie
Gminy Książ Wlkp. z sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej stanowiącej
własność Gminy Książ Wlkp.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
obowiązującej na terenie Gminy Książ Wlkp. dla usług realizowanych przez Śremskie
Wodociągi Sp. z o.o.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy tych samych części
nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Włościejewice oraz tych
samych nieruchomości położonych w miejscowości Mchy i Książ Wlkp.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie lokalu
użytkowego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej znajdującego się w budynku
mieszkalno- usługowym w miejscowości Mchy 14.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017.
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zamknięcie posiedzenia.
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Wzór zaproszenia posiedzenia komisji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Ad 2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2016-2022.
Pani Skarbnik poinformowała, że w powyższej uchwale na skutek zwiększenia okresu spłaty
długu rat kapitałowych zmianie uległ tytuł uchwały. W załączniku nr 2 wykaz przedsięwzięć
dokonano zmian w postaci wydatków bieżących m.in. na dowozy szkolne dzieci
niepełnosprawnych oraz dowozy szkolne na terenie Gminy Książ Wlkp., następnie na odbiór
odpadów komunalnych, ubezpieczenie majątku. W wydatkach majątkowych, zmiany dotyczą
przedsięwzięć budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa wodociągu, a także dołożenie
nowych punktów świetlnych.
W załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian w postaci
dostosowania wysokości planów dochodów i wydatków do wysokości jak w uchwale
budżetowej. Ponadto zmianie uległ w roku 2016 wynik budżetu z uwagi na rezygnację z
emisji obligacji komunalnych.
Burmistrz poinformował, że będziemy rezygnować z obligacji ponieważ nie bylibyśmy
w stanie ich wydać. Byłoby to niekorzystne dla naszego budżetu.
Radna Antonina Jankowiak zapytała o kwestie odbioru odpadów komunalnych z terenu
Gminy Książ Wlkp., , w szczególności o różnice w kwotach limitów na 2016, 2017 i 2018
rok.
Burmistrz wyjaśnił, że wysokość kwot wynika z okresu na jaki jest rozpisany przetarg,
(umowa jest zawarta na 3 lata).
Zdaniem radnego Bohdana Kaczmarka Gmina nie ma deficytu i od 2012 r. jest on
fikcyjnie utrzymywany. Ponadto zdaniem radnego zaciąganie jakichkolwiek obligacji mija się
z celem.
Skarbnik Gminy odpowiedziała, że mówimy o deficycie planowanym. Na koniec roku
po stronie wykonania, deficytu nie ma. Ze względu na to, że mamy zadłużenie to deficyt jest.
Co innego jest wykonanie dochodów i wydatków na koniec roku, co innego jest deficyt
planowany w jednym roku, a co innego zadłużenie gminy w przeciągu kilku lat.
Radny Błażej Jędrzejczak zapytał czy budowa kanalizacji jest przewidziana na jedną
inwestycje, czy na kilka odcinków?
Burmistrz odpowiedział, że mówimy o odcinku, który obejmowałby część zamieszkałą
w miejscowości Kiełczyn aż do torów kolejowych wraz z budynkami kolejowymi. Następnie
Strefa Wałbrzyska, bo taki jest warunek, tak aby mogła być funkcjonalna.
Rada Miejska w obecności 15 radnych , przy 14 głosach „za” i 1 głosie „przeciw”
zaopiniowała ww. projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego
protokołu.
Ad 3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy
Książ Wlkp. na 2016 rok.
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Pani Skarbnik poinformowała, że cyt: „w budżecie gminy na rok 2016 dochody zostały
zwiększone o kwotę 199 661,00 zł i dotyczą:
1/ działu 756 – zwiększając dochody o kwotę 160 000,00 zł jako ponadplanowe wpływy
z podatku od czynności cywilnoprawnych,
2/ w dziale 854 - zwiększono dochody o kwotę 39 661,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody
Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.338.2016.5 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy
o systemie oświaty. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian.
W przychodach budżetu gminy Książ Wlkp. dokonano zmniejszenia o kwotę 2 500 000,00 zł,
z tytułu emisji obligacji komunalnych. Po zmianach planowane przychody budżetu wynoszą
2 968 156,00 zł, a deficyt budżetu wynosi 1 976 181,00 zł.
W wyniku zmian w przychodach budżetu i po stronie dochodów dokonano odpowiednich
zmian po stronie wydatków, zmniejszając wydatki o kwotę 2 300 339,00 zł. Zmiany dotyczą:
1/ zmniejszono wydatki na inwestycję pn.” Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie
Książ Wlkp. o kwotę 2 400 000,00 zł.
2/ zwiększono środki na inwestycję pn. „ Budowa wodociągów na terenie gminy Książ
Wlkp.” o kwotę 130 000,00 zł do wysokości kosztorysu dotyczący odcinka przebudowy
wodociągu
w Kołacinie.
3/ wprowadzono nowe inwestycje:
- pn. „ Budowa miejsc postojowych przy ul. Łąkowej i ul. Dworcowej w Książu Wlkp.”
Koszty w wysokości 80 000,00 zł,
- pn. „Przebudowa chodnika w ciągu ul. Kilińskiego w Książu Wlkp. – koszty wysokości 80
000,00 zł.
4/ Zmniejszono środki w dziale 750 o kwotę 70 000,00 zł, przeliczenia dokonano
i dostosowano odpowiednio do potrzeb. Zaplanowano zakup nowej kserokopiarki w wyniku
uszkodzeń dotychczasowego sprzętu w wysokości 8 000,00 zł.
5/ W wyniku rezygnacji z emisji obligacji komunalnych dokonano przeliczenia wydatków
na obsługę długu. Zmniejszono wydatki na odsetki od zobowiązań o kwotę 130 000,00 zł
oraz kwotę 30 000,00 zł z tytułu kosztów emisji obligacji samorządowych papierów
wartościowych oraz inne opłaty i prowizje.
6/ w dziale 854 zwiększono wydatki o kwotę 39 661,00 zł na wypłatę stypendiów dla
uczniów.
Przewodniczący RM podziękował Pani Skarbnik i poprosił o pytania ze strony radnych.
Radny Bohdan Kaczmarek zapytał o wysokość kwoty jaka zasila dochód w wyniku zasiłku
500 plus.
Skarbnik Gminy poinformowała, że plan na 2016 r. to ponad 5 817 000,00 zł z tym, że będą
jeszcze korekty, a na 2017 r. planowa kwota wypłaty zasiłków 500 plus to ponad
7 400 000, 00 zł.
Radny Bohdan Kaczmarek cyt:” w podsumowaniu za trzy kwartały 2016 r. czytamy,
że wydatki majątkowe z zaplanowanych 6,2 mln zrealizowano na kwotę 1,3 mln. Obecnie
obniża Pan kwotę wydatków majątkowych do 4,1 mln co oznacza, że w 4 kwartale zrealizuje
Pan inwestycje za 2,9 mln.
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Pytam, na co Pan wyda pieniądze? Konkretnie: co Pan zrobi i za ile?
zwracam uwagę, ze w propozycji zmian budżetowych pozostawiono:
1. 930 tys. na budowę wodociągu,
2. 380 tys. na zakup gruntów
Pytam: ile Pan wydał w tym roku na zakup gruntów? Z pobieżnych obliczeń wynika, że
zarezerwowana w budżecie kwota wystarczy na zakup 34 hektarów, tj. na powiększenie stanu
posiadania gminy o 14 %. Na co nam tyle ziemi? Co pan planuje z nią robić?
A jeśli Pan nie wyda wymienionych kwot, dlaczego obniża Pan wydatki majątkowe zaledwie
o 2,3 mln? Powinien je Pan obniżyć o dalsze 1,3 mln, co daje w sumie 3,6 mln mniej
wydatków majątkowych w 2016 r. tj., 2,8 mln zamiast proponowanych przez Pana w obecnej
wersji budżetu 4,1 mln. Popatrzymy na sumę wydatków gminy w 2016 r. Wydatki bieżące
w tej wersji budżetu to 31, 2 mln. Przez trzy kwartały wydaliśmy 20,1 mln. Zatem
proporcjonalnie w tym roku wydamy realnie z uwzglednienieniem10 % ekstra 29,5 mln.
Łącznie:
Realnie wydatki bieżące: 29,5 mln + wydatki majątkowe 2,8 mln= 32,3 mln wydatków.
Prognozowane dochody realne wyniosą 33,2 mln.
Nie ma deficytu Panie Burmistrzu. Wychodzi nadwyżka 1 mln. Od 2012 r. utrzymuje Pan
fikcyjny deficyt budżetu naszej gminy. Planuje Pan fikcyjne inwestycje Panie Burmistrzu,
czego wyrazem jest równie fikcyjna Wieloletnia Prognoza Finansowa”
Skarbnik Gminy, poinformowała, że inwestycje są w trakcie realizacji. Wszystkie te, które
są zaplanowane muszą pozostać zapisane w budżecie, nie można ich usunąć. Nie wiadomo na
ile będą zrealizowane do końca grudnia.
Burmistrz poinformował, że w przeciągu listopada i grudnia jest mnóstwo inwestycji które
muszą pozostać zapłacone do końca roku. Są to inwestycja w Chrząstowie, wymiana rur
azbestowych w Kołacinie oraz wiele inwestycji rozpoczętych w ramach funduszu sołeckiego
takich jak utwardzenie drogi w Gogolewie, budowa siłowni zewnętrznej w Chwałkowie
Kościelnym, budowa zjazdu dla niepełnosprawnych w Mchach, oświetlenie w Łężku i wiele
innych.
Co do gruntów na chwile obecną nie wiadomo jak będzie wyglądała sytuacja z Lasami
Państwowymi, prawdopodobnie w połowie listopada będziemy mieć szacunkowy koszt za
metr2 lasu. Teren ten miałby nam służyć pod inwestycję. Natomiast wykup gruntu pod
działalność gospodarczą 3 ha, ( będzie to zamiana wraz z dopłatą do gruntu).
Radny Marian Suchecki zapytał co z przetargiem na adaptacje pomieszczenia OSP
we Włościejewicach?
Burmistrz odpowiedział, że przetarg nie jest w tym przypadku potrzebny.
Rada Miejska w obecności 15 radnych , przy 14 głosach „za” i 1 głosie „przeciw”
zaopiniowała ww. projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego
protokołu.
Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził 10 minutową przerwę od 11:05 do 11:15
Ad 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy
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Książ Wlkp. z sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej stanowiącej własność Gminy
Książ Wlkp.
Burmistrz Książa Wlkp., poinformował, ze złożonego przez Zakład Usług Komunalnych
w Książu Wlkp. wniosku wynika, że koszty określone w aktualnie obowiązujących taryfach
zostały zaplanowane na podstawie kosztów poniesionych w roku obrachunkowym,
poprzedzającym rok 2016 tj. od dnia 1 września 2015 r. do dnia 31 sierpnia 2016 r., w którym
wprowadzona została taryfa. Niezbędne przychody ustalono uwzględniając m.in.: koszy
eksploatacji i utrzymania obiektów i sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, opłat za
korzystanie ze środowiska naturalnego, podatków i opłat lokalnych. Zakład dokonał analizy
ponoszonych kosztów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, z której wynika, że w
przypadku przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf o jeden rok tj. od dnia
1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., przychody uzyskane z tytułu świadczonych
usług pokryją w całości koszty, które powstaną w okresie przedłużenia dotychczasowych
taryf.
Radny Marek Molecki zapytał czy są jakieś straty bądź nadwyżki?
Burmistrz odpowiedział, ze strat nie może być. Wszystko musi się bilansować i musi być
skalkulowane. Zakład Usług Komunalnych musi sam się finansować.
Rada Miejska w obecności 15 radnych jednogłośnie przy 15 głosach „za” zaopiniowała
ww. projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującej na
terenie Gminy Książ Wlkp. dla usług realizowanych przez Śremskie Wodociągi Sp. z o.o.
Burmistrz Książa Wlkp., poinformował, że na podstawie złożonego przez Śremskie
Wodociągi Sp. z o. o. wniosku wynika, iż zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków Spółka jest zobowiązana do przedstawienia w
tut. Urzędzie wniosku taryfowego w terminie 70 dni przed planowanym dniem wejścia taryf
w życie, a stan prawny określający zasady obliczenia wnioskowanych cen i stawek opłat nie
jest obecnie jednoznaczny, wobec czego uniemożliwia to Spółce przyjęcie jednoznacznych
założeń koniecznych do dokonania wyliczenia niezbędnych przychodów, określenia kosztów
prowadzonej działalności, w tym możliwego zakresu prowadzonych remontów i inwestycji,
oraz dokonania ich alokacji na poszczególne grupy taryfowe, a przygotowany wniosek w
takiej sytuacji nie spełniałby wymagań określonych przepisami prawa, a ponadto Spółka
przez okres jednego roku musiałaby funkcjonować albo w sytuacji istotnie zaniżonych
przychodów
w stosunku do ponoszonych kosztów w stopniu zagrażającym realizacji jej zadań statutowych
i dalszemu bytowi, albo uzyskiwałaby nieuzasadnione zyski, co jest niezgodnie z prawem.
Spółka prognozuje bilansowany wynik przychodów i kosztów działalności wodociągowej
i kanalizacyjnej w okresie I kwartału 2017 r. przy zachowaniu dotychczasowych taryf, wobec
czego podjęła decyzję o nieskładaniu nowego wniosku taryfowego, lecz o przedłużenie na
okres jednego kwartału dotychczas obowiązujących taryf.
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Radna Antonina Jankowiak zapytała jaka jest różnica w kwotach pomiędzy Książem
Wlkp., a Śremem?
Burmistrz odpowiedział, że kwoty co porównywalne.
Rada Miejska w obecności 15 radnych jednogłośnie przy 15 głosach „za” zaopiniowała
ww. projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Ad 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy tych samych części
nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Włościejewice oraz tych samych
nieruchomości położonych w miejscowości Mchy i Książ Wlkp.
Burmistrz poinformował, że umowy dzierżawy, której przedmiotem są części nieruchomości
gruntowej stanowiącej własność Gminy Książ Wlkp., oznaczonej geodezyjnie jako działki
o nr 166 ark. mapy 1, położonej w miejscowości Włościejewice oraz działka nr 431 ark.
mapy 1, położona w miejscowości Książ Wlkp. zostały zawarte z dzierżawcami jako tereny
z przeznaczeniem na prowadzenie upraw rolnych. W związku z wygaśnięciem poprzednich
umów dzierżawy, dotychczasowi dzierżawcy wystąpili do tut. Urzędu z wnioskami o
zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres od dnia 15 listopada 2016 r. do dnia 14
października 2019 r. Z powyższej regulacji wynika, że w przypadku, gdy dzierżawa ma
nastąpić na czas oznaczony nie dłuższy niż 3 lata nie obowiązuje przetargowy tryb zawierania
umowy dzierżawy. W związku z powyższym przedstawiony projekt uchwały jest
uzasadnione.
Rada Miejska w obecności 15 radnych jednogłośnie przy 15 głosach „za” zaopiniowała
ww. projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Ad 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie lokalu
użytkowego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej znajdującego się w budynku
mieszkalno- usługowym w miejscowości Mchy 14.
Burmistrz poinformował, że uchwała dotyczy nabycia na własność Gminy Książ Wlkp.
w drodze umowy kupna - sprzedaży lokalu użytkowego o powierzchni 15,12 m2 znajdującego
się w budynku mieszkalno - usługowym, położonym w miejscowości Mchy zapisanego
w księdze wieczystej nr PO1M/00032660/8 Sądu Rejonowego w Śremie wraz z udziałem
w nieruchomości wspólnej oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 91/1 obręb Mchy o pow.
0.0970 ha i dz. nr 91/2 obręb Mchy o powierzchni 0.1350 ha, wynoszącym 36/1000 części,
zapisanej w księdze wieczystej nr PO1M/00032565/7 Sądu Rejonowego w Śremie.
Radna Antonina Jankowiak zapytała jak cenowo się kształtuje nabycie lokalu?
Burmistrz odpowiedział, że budżecie zostało zabezpieczone 20 000 zł. Do tej kwoty mogą
być jeszcze ewentualnie dodane koszty notarialne.
Rada Miejska w obecności 15 radnych jednogłośnie przy 15 głosach „za” zaopiniowała
ww. projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
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Ad 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych został omówiony
przez Zastępcę Burmistrza. Pani Mirela Grześkowiak omówiła cele programu oraz
realizatorów programu, a także jego monitorowanie.
Wszelkie działania podejmowane przez Gminę w ramach Programu muszą wspomagać
działalność instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów
alkoholowych oraz ograniczać ujemne konsekwencje podejmowane przez alkohol. W ramach
programu prowadzone są także zajęcia na świetlicach środowiskowych dla dzieci
pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych. Wszystkie działania finansowane są ze środków
pozyskanych ze sprzedaż alkoholu od podmiotów działających na terenie Gminy.
Rada Miejska w obecności 15 radnych jednogłośnie przy 15 głosach „za” zaopiniowała
ww. projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Ad 9. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Protokół z posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 26 października
2016 r. został przyjęty przez 15 radnych, przy 14 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym
się”.
Ad 10. Wolne wnioski i informacje.
Radny Marek Molecki zgłosił problem odpalanych autobusów o wczesnych godzinach
rannych na ulicy 23 stycznia w Książu Wlkp. ,(autobusy zakłócają spokój).
Następnie radny zgłosił złą nawierzchnia drogi w Radoszkowie, oraz drogi BrzóstowniaMchy.
Radny Paweł Walkowiak ponowił prośbę w sprawie objazdu dróg powiatowych celem
oceny ich stanu.
Radna Antonina Jankowiak poprosiła o pochyleniem się nad sprawą złego stanu drogi
wojewódzkiej nr 436 i chodnika.
Radna odczytała wypowiedź prasową z której wynika, że remonty chodników w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 436 w Chrząstowie znajdują się rejestrze poprawy bezpieczeństwa,
jednakże brak konkretnego terminu naprawy. Radna prosiła, aby monitorować także naprawę
drogi wojewódzkiej.
Burmistrz odpowiedział, że działa sukcesywnie w tym kierunku. Prowadzone są rozmowy
z wicemarszałkiem.
Radny Błażej Jędrzejczak poprosił o naprawę drogi w Chwałkowie Kościelnym (drogi
wyłożonej tłuczniem).
Burmistrz odpowiedział, że być może jeszcze obowiązuje okres gwarancyjny.
Radny Marian Suchecki poinformował o odbytym spotkaniu Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych RP powiatu śremskiego w Chwałkowie Kość. w dniu 5 listopada br., Ponadto
radny odczytał protokół ukonstytuowania się nowego zarządu na okres 5 letniej kadencji.
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Nowym Prezesem Oddziału Powiatowego został Pan Marcin Weiss, Komendant Gminnego
Związku OSP RP w Książu Wlkp.
Ad 11. Zamknięcie posiedzenia.
Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował
wszystkim za udział i zakończył spotkanie w sali sesyjnej o godzinie 13:40.
Protokołowała
Danuta Biniasz – Celka

Przewodniczący Rady Miejskiej
Sławomir Przybylski
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