O.0012.5.19.2016

PROTOKÓŁ NR 19/2016
z wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. odbytego w dniu 26
października 2016 r. w godzinach od 11:00 do 14:08 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, a także kierownika Referatu Gospodarczego.
Na sali posiedzeń obecnych było 13 radnych, zatem komisja była władna do podejmowania
prawomocnych decyzji.
Nieobecni, a zarazem usprawiedliwieni:
Radny Krzysztof Hypki i Radny Marcin Weiss
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Do porządku obrad wprowadzono dodatkowe punkty:
Porządek posiedzenia wyglądał następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
Omówienie projektu organizacyjnego ruchu w zakresie Strefy Ograniczonego Postoju
w obrębie Placu Kosynierów w Książu Wlkp.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy
Książ Wlkp. na 2016 rok.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości na rok 2017.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podatku od środków transportowych
na rok 2017.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zwolnień od podatku od środków
transportowych.
6. 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 2017.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich
pobierania i wykorzystywania.
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8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016
w szkołach prowadzonych przez Gminę Książ Wlkp.
9. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamkniecie posiedzenia.
Wzór zaproszenia posiedzenia komisji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Ad 1. Omówienie projektu organizacyjnego ruchu w zakresie Strefy Ograniczonego Postoju
w obrębie Placu Kosynierów w Książu Wlkp.
Kierownik Referatu Gospodarczego przekazał informacje na temat ewentualnej możliwości
wprowadzenia strefy ograniczonego postoju.
Szczegółowe informacje w tej kwestii stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Ponadto zdaniem Burmistrza Książa Wlkp. wprowadzenie strefy ograniczonego postoju nie
zwiększy ilości miejsc parkingowych. Dobrym rozwiązaniem byłoby stworzenie
dodatkowych miejsc parkingowych. Wstępną alternatywą w zakresie utworzenia
dodatkowych miejsc parkingowych przedstawioną przez Burmistrza było wskazanie
następujących miejsc: przy wjeździe do Książa Wlkp., (parking na ok. 15 miejsc), drugim
miejscem mogłoby być miejsce za sklepem zoologicznym (wjazd od ulicy Łąkowej parking
na około 30 do 40 miejsc parkingowych).
Kolejną alternatywą byłaby naprawa chodnika przy ulicy Kilińskiego wraz z budową
najazdowego krawężnikiem umożliwiającego parkowanie, ( około 10 pojazdów).
Radni uczestniczący w posiedzeniu komisji, wyrazili aprobatę do przedstawionej propozycji
Burmistrza.
Ad 2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy
Książ Wlkp. na 2016 rok.
Pani Skarbnik poinformowała, że „w budżecie gminy na rok 2016 dochody i wydatki zostały
zwiększone o kwotę 278 181,06 zł w działach:
a. 010 – zwiększono o kwotę 196 086,06 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego
Nr FB-I.3111.333.2016.8 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych
oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych za drugi okres
płatniczy w 2016 roku. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian.
b. 754 – zwiększono o kwotę 4 000,00 zł, zgodnie z uchwałą Nr XXI/162/2016 Rady Powiatu
w Śremie z dnia 30 września 2016 roku, która udzieliła gminie Książ Wlkp. pomocy
finansowej w formie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Książu Wlkp. na
częściowe dofinansowanie organizacji zjazdu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej. Po stronie wydatków zwiększono dotację dla OSP
Książ Wlkp. na zadania bieżące,
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c. 801- zwiększono o kwotę 3 650,00 zł, w tym 50,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody
Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.266.2016.8 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół
w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu
zakupu podręczników- gimnazjum niepubliczne oraz 3 600,00 zł zwiększono plan finansowy
dochodów i wydatków w Zespole Szkół w Mchach z tytułu wpływów z opłat za wyżywienie
w stołówkach szkolno- przedszkolnych przeznaczonych na zakup żywności.
d. 852 – zwiększono o kwotę 66 505,00 zł z tego kwotę:
1/ 245,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.310.2016.5
z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016
roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania,
2/ 900,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz
obsługę tego zadania, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FBI.3111.207.2016.5.,
3/ 51 860,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.313.2016.8
z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy
osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian w planie finansowym Ośrodka Pomocy
Społecznej w Książu Wlkp.
4/ 13 500,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.323.2016.8
z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17ust.
1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej.
e. 900 – zwiększono o kwotę 7 940,00 z tego:
a/ 5 940,00, zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie w wysokości 48,79%
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na
realizację przedsięwzięcia pn. „ Opracowanie planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy
Książ Wielkopolski”. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian - całkowity koszt
wynosi 12 177,00 zł brutto, b/ 2 000,00 zł zwiększa się dochody z wpływów z tytułu opłat o
których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na
finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska. Dokonano zmian w załączniku Nr 8
zwiększający wydatki na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
Zmiany niniejsze spowodowały również zmiany w załączniku Nr 3 – Wydatki majątkowe na
rok 2016.
Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian w postaci przeniesień pomiędzy
rozdziałami i paragrafami tego samego działu m. in. na zwrot odsetek za zwroty świadczeń
wychowawczych oraz na zakup obieraczki do ziemniaków w stołówce w SP Książ Wlkp.
Dokonano zwiększenia planu finansowego w Publicznym Przedszkolu w Książu Wlkp.
z tytułu utworzenia od dnia 1 września dodatkowego oddziału przedszkolnego w wysokości
27 000,00 zł. W SP Chwałkowo Kościelne zwiększono plan finansowy o kwotę 12 445,00 zł
na zakup i wymianę fragmentu opłotowania przed budynkiem szkoły, montaż na dachu
śniegołazów i montaż nowych rynien .
Zwiększono środki w planach finansowych z tytułu odpraw emerytalnych dla pracowników:
- SP Książ Wlkp. o kwotę 17 400,00 zł,
- Gimnazjum w Książu Wlkp. o kwotę 14 400,00 zł.
W planie finansowym Urzędu Miejskiego dokonano zmian po stronie wydatków dokonując
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przesunięć w celu dostosowanie planów do potrzeb, m.in. na opłaty za mapy, ekwiwalenty
dla Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Książ Wlkp. za udziały w akcjach oraz ze względu
na zwiększone koszty energii elektrycznej i rozmów telefonicznych, na wypłaty
ekwiwalentów dla pracownika utrzymania boisk sportowych.
Dokonano przeniesienia pomiędzy rozdziałami inwestycji pn. „ Przebudowa schodów
wejściowych w Zespole Szkół w Mchach”. Przebudowa dotyczy dostosowania schodów
do wymogów niepełnosprawnych uczniów ( podjazd).
W Zespole szkół w Mchach dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami na wypłaty
brakujących środków dodatków wiejski i mieszkaniowy, środki BHP, umowa zlecenie dla
opiekuna dla dziecka niepełnosprawnego oraz remont drzwi wejściowych.
W załączniku Nr 7 Zakład Usług Komunalnych w Książu Wlkp. zwiększył przychody
i koszty o kwotę 50 000,00 zł z tytułu sprzedaży ścieków i wody,
Po stronie kosztów zwiększono § 6070 o 50 000,00 zł z tego :
40 000,00 zł przeznaczono na wykonanie odmulnika – SUW Mchy,
10 000,00 zł przeznaczono na wykonanie wiaty na oczyszczalni ścieków w Kiełczynku.
Radny Marian Suchecki zapytał czy 20 000,00 zł. które było przeznaczone na adaptację
pomieszczenia we Włościejewicach zostało wykorzystane?,
Burmistrz odpowiedział, że jeszcze nie zostało, ale z pewnością pieniądze
te nie przepadną.
Przewodniczący Rady poinformował, (jeśli chodzi o strażaków we Włościejewicach), że
na chwilę bieżącą jest uzgadniany projekt na przyłącze wody.
Radny Bogdan Kaczmarek- poprosił o wyjaśnienie zapisu wynikającego z dokumentu
„Informacja ze stanu realizacji zadań oświatowych”, w szczególności radny zauważył, że
subwencja oświatowa pomiędzy rokiem 2015 a 2016 wynosiła podobnie (różnica niespełna
200 tys. zł), natomiast wydatki na oświatę porównując z ubiegłym rokiem wynoszą prawie
o milion więcej. Radny zapytał czy jest związek pomiędzy informacją oświatową a projektem
uchwały? uwidoczniony jest znaczący wzrost środków finansowych na oświatę.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że wydatki szkół są niestety coraz większe, a subwencja
pozostaje na takim samym poziomie.
Radny Marian Suchecki zapytał Panią Skarbnik czy jest możliwość przekazania 4 000 tys.
zł bezpośrednio na OSP?, ponadto radny zapytał w jaki sposób rozliczyć kwotę 4 000?, skoro
jest ona przeznaczona na organizację zjazdu srażaków.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że być może byłaby możliwość przekazania kwoty
bezpośrednio, ale musiałaby być zmiana zapisu w źródłowych dokumentach. Natomiast
przeznaczenie kwoty musi być konkretnie sprecyzowane i musi być spójne z uchwała rady
powiatu.
Rada Miejska w obecności 13 radnych , przy 12 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym
się” zaopiniowała ww. projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego
protokołu.
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Ad 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości na rok 2017.
Burmistrz Książ Wlkp. poinformował, że w proponowanym projekcie uchwały stawki
podatku od nieruchomości nie uległy zmianie w stosunku do roku 2016 z wyjątkiem tych,
które przekraczają stawkę maksymalną podaną w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia
28 lipca 2016 r. – są to stawki określone na poziomie maksymalnych.
Rada Miejska w obecności 13 radnych jednogłośnie przy 13 głosach „za” zaopiniowała
ww. projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podatku od środków transportowych
na rok 2017.
Burmistrz Książa Wlkp., poinformował, że w przedłożonym projekcie uchwały
zaproponowano przyjęcie takich samych stawek jak w roku 2016. W przypadku, gdy
obliczone wartości przekraczają stawkę maksymalną podaną w Obwieszczeniu Ministra
Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. - stawki określono na poziomie maksymalnych, w
zaokrągleniu do pełnych złotych. Proponowane stawki podatku od środków transportowych
nie przekraczają stawek maksymalnych przewidzianych dla poszczególnych przedmiotów
opodatkowania.
Rada Miejska w obecności 13 radnych jednogłośnie przy 13 głosach „za” zaopiniowała
ww. projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Ad 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zwolnień od podatku od środków
transportowych.
Burmistrz Książa Wlkp., poinformował, że w projekcie uchwały wprowadza się zwolnienie
przedmiotowe od podatku od środków transportowych obejmujące autobusy wykorzystywane
do przewozu dzieci i młodzieży na terenie gminy, mając na względzie istotne znaczenie
i wagę tego rodzaju przewozu dla mieszkańców gminy.
Rada Miejska w obecności 13 radnych jednogłośnie przy 13 głosach „za” zaopiniowała
ww. projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Ad 6. 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 2017.
Zastępca Burmistrza Zastępca Burmistrza poinformowała, że przyjęcie niniejszego

Programu ma na celu wspieranie organizacji pozarządowych i ich inicjatyw oraz zapewnienie
sektorowi pozarządowemu dobrych warunków do działania na rzecz mieszkańców Gminy
Książ Wlkp. Głównym celem programu jest zaspakajanie potrzeb społecznych mieszkańców
Gminy oraz wzmocnienie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez budowanie
5

i umacnianie partnerstwa pomiędzy Gminą a organizacjami. W 2017 r. na realizację zadań
publicznych przeznacza się kwotę 97 000,00 zł. Znaczna część kwoty przeznaczona jest na
zadania związane z pomocą społeczną w szczególności na usługi opiekuńcze.
Projekt uchwały podlega konsultacjom z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 i będzie podejmowany na listopadowej sesji.
Ad 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania
i wykorzystywania.
Zastępca Burmistrza poinformowała, że projekt uchwały zostaje podejmowany ponieważ

dotychczasowe przepisy regulujące kwestię trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznych szkół, a zarazem przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich
wykorzystania , utraciły moc. W szczególności zmiana dotyczy sytuacji gdy gmina prowadzi
przedszkola publiczne czy oddziały przedszkolne przy szkołach i nie jest w stanie zapewnić
miejsca dla przedszkolaków. W takiej sytuacji ogłaszany jest konkurs skierowany między
innymi do organizacji pozarządowych prowadzących przedszkola, które spełniają wymagania
określone w odpowiedniej ustawie i przystępują do konkursu, a zarazem go wygrywają. Nie
otrzymują wtedy 75 % wydatków poniesionych, tylko 100 %, czyli rzeczywiste poniesione
koszty. Wcześniejsza uchwała tego nie przewidywana, stąd nowy projekt. W pozostałym
zakresie bez zmian.
Projekt uchwały podlega konsultacjom z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 i będzie podejmowany także na listopadowej sesji.
Przewodniczy Rady Miejskiej zarządził 10 minutową przerwę od 12:50 do 13:00.
Po przerwie komisja pracowała w zmniejszonym składzie.
Radni: Bohdan Kaczmarek, Elżbieta Stępa i Paweł Walkowiak opuścili salę posiedzenia
po wcześniejszym usprawiedliwieniu się u Przewodniczącego Rady Miejskiej.
Ad 8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016
Przewodniczący Rady Miejskiej przywitał zaproszonych Dyrektorów szkół Gminy Książ
Wlkp., ponadto tytułem wstępu poinformował, że obowiązek sporządzenia i przedstawienia
informacji o stanie realizacji zadań oświatowych wynika z ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty. Zgodnie z treścią wyżej cytowanej ustawy organ wykonawczy jednostki
samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 października przedstawia organowi
stanowiącemu informacje o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny.
W dalszej części Zastępca Burmistrza przedstawiła prezentacje multimedialną zawierającą
stan organizacji placówek oświatowych, kadrę i system doskonalenia zawodowego, poziom
nauczania i sukcesy uczniów. Następnie wyniki nadzoru pedagogicznego sprawowanego
przez kuratora oświaty orz stan realizacji zadań gminy na rzecz uczniów oraz szkół,
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w szczególności kwestię dowożenia uczniów, stypendia socjalne, dofinansowanie kształcenia
młodocianych pracowników, realizację obowiązku nauki oraz finansowanie oświaty.
Po przedstawieniu prezentacji, przewodniczący oddał głos dyrektorom szkół i przedszkola.
Dyrektorzy szkół oraz dyrektor przedszkola poinformowali, ile w każdej szkole
funkcjonuje oddziałów i uczniów oraz przedstawili wyniki ze sprawdzianu na zakończenie
szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Ponadto dyrektorzy poinformowali o działaniach
podejmowanych przez szkołę, a także o sukcesach uczniów.
Ad 9. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Protokół z posiedzenia komisji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 września 2016 r.
został przyjęty przez 10 radnych jednogłośnie, bez uwag.
Ad 10. Wolne wnioski i informacje.
Brak
Ad 11. Zamknięcie posiedzenia.
Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował
wszystkim za udział i zakończył spotkanie w sali sesyjnej o godzinie 14:08.

Protokołowała

Przewodniczący Rady Miejskiej

Danuta Biniasz – Celka

Sławomir Przybylski
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