O.0012.5.18.2016

PROTOKÓŁ NR 18/2016
z wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. odbytego w dniu 28
września 2016 r. w godzinach od 10:00 do 12:40 w sali Centrum Kultury
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 10 radnych, zatem komisja była władna do podejmowania
prawomocnych decyzji.
Nieobecni, a zarazem usprawiedliwieni:
Radny Marek Molecki, Krzysztof Sójka i Radny Krzysztof Hypki
Radna Antonina Jankowiak i
o kilkunastominutowym opóźnieniu.

Radny

Bohdan

Kaczmarek

-

poinformowali

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Do porządku obrad wprowadzono dodatkowe punkty:
Za punktem 1, punkt 2 otrzymał nazwę:
Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającą uchwałę
w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2016-2022.
Za punktem 7, punkt 8 otrzymał nazwę:
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
Dodatkowe punkty zostały przez radnych z osobna przegłosowane. Wszyscy opowiedzieli się
„za” ich wprowadzeniem.
Porządek posiedzenia wyglądał następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2016-2022.
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3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy
Książ Wlkp. na 2016 rok.
4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Książ Wlkp. za pierwsze półrocze
2016 r.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia
do opracowania i wdrażania „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Książ
Wlkp.”
6. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu
i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego Gminy
Książ Wlkp. w ramach inicjatywy lokalnej.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń
przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków
i sposobu ich przyznawania.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
9. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie posiedzenia.
Wzór zaproszenia posiedzenia komisji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Ad 2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2016-2022.
Pani Skarbnik poinformowała, „że w załączniku Nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć - dokonano
zmian w postaci zwiększenia o kwotę 8 000,00 zł przedsięwzięcia pn. "Dołożenie nowych
punktów świetlnych w gminie Książ Wlkp."
Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 124 103,00 zł w przedsięwzięciach z tytułu
podpisania umów na wykonanie dokumentacji i roboty.
Natomiast w załączniku Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa dokonano zmian w postaci
dostosowania wysokości planów dochodów i wydatków do wysokości jak w uchwale
budżetowej na koniec III kwartału 2016 roku”.
Rada Miejska w obecności 10 radnych przy 10 głosach „ za” zaopiniowała pozytywnie
ww. projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Radny Bohdan Kaczmarek przybył na obrady komisji wspólnej o 10:15 .
Ad 3. 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 534 542,31 zł w działach:
010- zmniejszono o kwotę 1,53 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FBI.3111.108.2016.8 – korekta planu dotacji celowej dotycząca środków przeznaczonych na
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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 w I półroczu 2016 roku,
758 – zwiększono o kwotę 110 921,93 zł , zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego
Nr FB- I.3111.235.2016.5 jako zwiększenie dotacji celowych, pochodzących z rezerwy
celowej budżetu państwa przeznaczone na zwrot części wydatków wykonanych w ramach
funduszu sołeckiego w 2015 roku ( 40%).
Środki niniejsze zostały przeznaczone na remonty 5 biur Urzędu Miejskiego i Sali Sesyjnej,
która jest również Salą Ślubów w tym remont elektryki i podług, zakup nowych mebli
biurowych, krzeseł i foteli obrotowych oraz 20 000,00 zł przeznaczono na budowę
oświetlenia drogowego w Chrząstowie – droga w kierunku szkoły.
801- zwiększono o kwotę 33 323,91 zł, z tego
- kwota 24,99 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.118.2016.2
z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały
ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników- szkoły podstawowe,
kwota
33 298,92
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 podręcznikówgimnazja publiczne i niepubliczne.
852 – zwiększono o kwotę 388 520,00 zł z tego 367 220,00 zł, z przeznaczeniem na
realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków, zasiłków
dla opiekunów oraz na opłacenie składki ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające
niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów, zgodnie z pismem Wojewody
Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.254.2016.8 oraz kwotę 21 300,00 zł z przeznaczeniem na
dofinansowanie zadań własnych tj. zatrudnienie asystentów rodziny w ramach realizacji
Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016, zgodnie
z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.239.2016.8.
854 – zwiększono o kwotę 1 778,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego
Nr FB-I. 3111.245.2016.7 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników
i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom
w 2016 roku – „Wyprawka szkolna”.
Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian.
Dodatkowo w budżecie gminy po stronie wydatków dokonano również zmian w działach:
1/ 750 – przeniesiono środki pomiędzy paragrafami w celu dostosowania ich do wysokości
potrzeb między innymi na zakup energii i gazu, delegacje dla pracowników oraz szkolenia
pracowników,
2/ w dziale 600, 900, 921 i 926 dokonano zmian dotyczących funduszu sołeckiego
w sołectwach:
- Mchy – zmniejszono środki na budowę sceny o kwotę 7 775,00 zł i przeznaczono je nas
zakup ławek, które znajdą się wokół sceny oraz przeznaczono 5 000,00 zł na dołożenie
punktów świetlnych w Mchach,
- Ługi - zrezygnowano z przedsięwzięcia usunięcia korzeni drzew przy drodze gminnej
w wysokości 3000,00 zł, natomiast zwiększono środki na Dołożenie punktów świetlnych we
wsi Ługi,
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- Brzóstownia – zrezygnowano z remontu drogi gminnej wewnętrznej w wysokości
12 200,00 zł na rzecz zakupu ogrodzenia działki przeznaczonej na plac zabaw
w miejscowości Brzóstownia oraz równanie terenu i zakupu żwiru i cementu”.
Radni Rady Miejskiej z Przewodniczącym na czele ustalili, że w przypadku „nagłych” zmian
w budżecie gminy pomiędzy komisją wspólną, a sesją radni będą spotykać się pół godziny
przed sesją celem omówienia zmian, a ponadto zmiany będą przesyłane radnym mailowo.
Radna Antonina Jankowiak przybyła na obrady komisji wspólnej o 10:35 .
Przewodniczący zarządził, aby zaopiniować projekt uchwały budżetowej przed sesją. Radni
wyrazili zgodę.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Ad 4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Książ Wlkp. za pierwsze półrocze
2016 r.
Przewodniczący RM poprosił Panią Skarbnik o odczytanie uchwały Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Burmistrza
Książa Wlkp. informacji o przebiegu wykonania budżet za pierwsze półrocze 2016 r. Opinia
RIO jest pozytywna .
Przewodniczący RM poprosił przewodniczącego komisji budżetu o opinie w sprawie
wykonania budżetu za I półrocze.
Przewodniczący komisji budżetu, Radny Błażej Jędrzejczak wyraził pozytywne
stanowisko wykonania budżetu. Jedynie zwrócił uwagą na zaległości podatkowe,
w szczególności w podatku od nieruchomości. Skład komisji Budżetu, Prawa i Samorządu
ustalił, że w I kwartale przyszłego roku zajmie się problemem.
Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze stanowi załącznik nr 5 do niniejszego
protokołu.
Ad 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia
do opracowania i wdrażania „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Książ Wlkp.”
Zastępca Burmistrza poinformowała, że plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem
strategicznym, który wyznacza kierunki dla gminy w zakresie działań inwestycyjnych
i nieinwestycyjnych w takich obszarach jak: transport publiczny i prywatny, budownictwo
publiczne, gospodarka przestrzenna, gospodarka odpadami, zaopatrzenie w ciepło i energię.
Dokument ten wyznacza konkretne cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych,
zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, podniesienia efektywności
energetycznej. Istotą planu jest osiągnięcie korzyści ekonomicznych, społecznych
i środowiskowych, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, płynących z działań
zmniejszających emisję gazów cieplarnianych.
W nowym okresie programowania 2014 - 2020 posiadanie Planu gospodarki
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niskoemisyjnej będzie warunkiem pozyskania środków finansowych na takie przedsięwzięcia
jak: termomodernizacja obiektów, modernizacja kotłowni i sieci ciepłowniczych,
energooszczędnego oświetlenia publicznego oraz wszelkich inicjatyw sprzyjających
zwiększeniu efektywności energetycznej i ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych. Brak
tego dokumentu może wykluczyć Gminę z możliwości ubiegania się o dofinansowanie
zewnętrzne.
W związku z ogłoszeniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu naboru wniosków na przedsięwzięcia związane z opracowaniem Planów
gospodarki niskoemisyjnej, gmina Książ Wlkp. wystąpiła w miesiącu czerwca br.
z wnioskiem o dofinansowanie sporządzenia przedmiotowego Planu dla gminy Książ Wlkp.
Rada Miejska w obecności 12 radnych jednogłośnie przy 12 glosach „za” zaopiniowała
ww. projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Ad 6. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu
i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego Gminy Książ
Wlkp. w ramach inicjatywy lokalnej.
Zastępca Burmistrza poinformowała, że zmiana w uchwale dotyczy wyznaczenia nowego
terminu składania wniosków przez grupy inicjatywne. Grupy inicjatywne będą mogły składać
wnioski o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w Urzędzie Miejskim
w Książu Wlkp. w terminie od 1 do 30 stycznia każdego roku, w którym odbywać się będzie
realizacja zadania. Zmiana ta daje grupom inicjatywnym równe szanse uzyskania wsparcia ze
strony jednostki samorządu terytorialnego, ze względu na ograniczone w budżecie środki
finansowe przeznaczone na ten cel. Przy dotychczasowych terminach składania wniosków,
zabezpieczona w budżecie kwota, przeznaczona na wsparcie realizacji zadania publicznego w
ramach inicjatywy lokalnej, mogła zostać wykorzystana w całości na realizację zadań, które
odbywać się miały w I półroczu. W takiej sytuacji zadania realizowane w II półroczu nie
otrzymałyby wsparcia z powodu braku środków w budżecie. W związku
z powyższym zmiana uchwały jest zasadna. Przedmiotowa uchwała jest aktem prawa
miejscowego i dotyczy statutowej działalności niektórych organizacji pozarządowych
działających na terenie gminy Książ Wlkp. W związku z powyższym uchwała zostanie
poddana procedurze konsultacji i będzie podejmowana przez radnych na sesji
październikowej.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Ad 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń
przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków
i sposobu ich przyznawania.
Zastępca Burmistrza, poinformowała, że zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy – Karta
Nauczyciela, niezależnie od przysługującego nauczycielowi i członkom jego rodziny prawa
do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, organ prowadzący szkołę przeznacza corocznie
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w budżecie odpowiednie środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla
nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określa rodzaje świadczeń
przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznawania. W myśl ust. 4
art. 72 w/w ustawy uprawnienia, o których mowa w ust.1 zachowują również nauczyciele po
przejściu na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne bez względu na
datę przejścia na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Organ
prowadzący szkołę poza istniejącym już obowiązkiem przeznaczenia corocznie w budżecie
środków na pomoc zdrowotną nauczycieli zobligowany został do określenia rodzajów tych
świadczeń, form, warunków i sposobu ich przyznawania. Niniejsza uchwała jest zatem aktem
prawa miejscowego, kompleksowo rozwiązującym problem pomocy zdrowotnej dla
nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz
pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Uchwała reguluje warunki
przyznawania pomocy zdrowotnej nauczycielom, przy jednoczesnym wskazaniu sposobu
i zakresu jej przyznawania. Wyznacza termin złożenia wniosku, co daje nauczycielom równe
szanse uzyskania świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej, ze względu na ograniczone
w budżecie środki finansowe przeznaczone na ten cel.
Projekt uchwały podlega opiniowaniu przez związki zawodowe. Na podstawie art. 19 ust. 2
ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz.1881) Projekt
zostanie przedłożony do zaopiniowania Zarządowi Oddziału Związku Nauczycielstwa
Polskiego w Książu Wlkp. i będzie podejmowany na listopadowej sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał czy faktycznie, tak jak widnieje zapis w projekcie
uchwały od decyzji Burmistrza Książa Wlkp. w sprawie przyznania lub nieprzyznania
jednorazowego świadczenia zdrowotnego, nie przysługuje odwołanie.
Zastępca Burmistrza odpowiedziała, że tak ponieważ wydana decyzja, nie będzie decyzją
w rozumieniu przepisów kodeksu administracyjnego od której zawsze można się odwołać.
W stosunku do tej decyzji przepisy kpa nie mają zastosowania.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Ad 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy.
Zastępca Burmistrza poinformowała, że Regionalna Izba
Obrachunkowa w Poznaniu w trzech punktach stwierdziła nieważność uchwały – poprzednia
uchwała, która została podjęta na XXIII sesji w sierpniu 2016 r. jest ważna, ale ze względu na
czytelność dokumentu -po uprzednim zastosowaniu się do wymogów RIO czyli usunięciu
uchybień, zasadnym było przygotowanie nowego projektu ze względu na większą
przejrzystość wzoru deklaracji.
Zastępca

Burmistrza

Zmiany dotyczą:
W paragrafie 12 pkt 1 usunięto człon zdania „ lub powstania na danej nieruchomości
odpadów komunalnych”. To samo sformułowanie usunięto też druku wzoru deklaracji.
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Następnie usunięto w całości załącznik nr 2 o nazwie: „Oświadczenie dotyczące różnicy
w ilości osób zamieszkałych a zameldowanych na nieruchomości”.
Rada Miejska w obecności 12 radnych jednogłośnie przy 12 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 sierpnia 2016 r.
został przyjęty przez 12 radnych jednogłośnie, bez uwag.
Ad 10. Wolne wnioski i informacje.
Burmistrz poinformował o możliwości udziału każdego zainteresowanego mieszkańca
w pracach związanych z weryfikacją wniosków w sprawie budżetu obywatelskiego .
Radny Bohdan Kaczmarek podziękował za szybką interwencję w sprawie zakwalifikowania
dębów znajdujących się w Chrząstowie jako pomników przyrody.
Burmistrz dopowiedział, że w ww. kwestii jest jeszcze potrzebna zgoda właścicieli
nieruchomości na której dęby rosną.
Ad 11. Zamknięcie posiedzenia.
Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował
wszystkim za udział i zakończył spotkanie w sali sesyjnej o godzinie 12:15.

Protokołowała

Przewodniczący Rady Miejskiej

Danuta Biniasz – Celka

Sławomir Przybylski
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