O.0012.5.14.2016

PROTOKÓŁ NR 14/2016
z wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. odbytego w dniu 18
kwietnia 2016 r. w godzinach od 10:00 do 13:10 w sali nr 7 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,
Zastępcę Burmistrza Panią Mirelę Grześkowiak, oraz Skarbnika Gminy Panią Barbarę
Matuszczak.
W celu przedstawienia i wyjaśnienia możliwości korzystania z bezprzewodowego Internetu,
na komisję przybyli zaproszeni goście Pan Patryk Rószczka i Pan Roman Czarnecki.
Panowie przedstawili warianty korzystania z bezprzewodowego Internetu technologii LTE.
Z uzyskanych informacji wynikło, że sieci światłowodowe należą do innej firmy, która z kolei
utrudnia możliwości podłączenia się innym firmom konkurencyjnym.
Na sali posiedzeń obecnych było 12 radnych, zatem komisja była władna do podejmowania
prawomocnych decyzji.
Nieobecni, a zarazemu usprawiedliwieni
Radni: Krzysztof Hypki, Krzysztof Sójka i Bohdan Kaczmarek
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Porządek posiedzenia wyglądał następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Gminy Książ Wlkp. na lata 2016-2022.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy
Książ Wlkp. na 2016 rok.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Centrum Kultury Książ Wlkp. za rok 2015.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Oceny zasobów pomocy społecznej
Gminy Książ Wlkp.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Książ
Wlkp. na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych
przy zabytkach znajdujących się na terenie Gminy Książ Wlkp. wpisanych do rejestru
zabytków.
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7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy tych samych
nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Mchy oraz Chwałkowo
Kościelne.
8. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Książ Wlkp. za 2015 r.
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 zmieniającej uchwałę w sprawie Uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Gminy Książ Wlkp. na lata 2016-2022.
Skarbnik Gminy poinformowała, że w załączniku pn. - Wykaz Przedsięwzięć - dokonano
zmian w postaci zmniejszenia limitu na rok 2016 o kwotę 200 000,00 zł w przedsięwzięciu
"Budowa wodociągu na terenie gminy Książ Wlkp." w wierszu 1.3.2.2. oraz korekty
kolumny - łączne nakłady finansowe i w limicie zobowiązań. Natomiast w załączniku
Wieloletnia Prognoza Finansowa dokonano zmian w postaci dostosowania wysokości planów
dochodów i wydatków do wysokości jak w uchwale budżetowej na dzień 20 kwietnia 2016
roku. Wynik budżetu nie uległ zmianie, zmieniły się wysokości wydatków i dochodów.
Rada Miejska w obecności 12 radnych przy 11 głosach „ za” i 1 głosie „wstrzymującym
się” przyjęła 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
Skarbnik Gminy poinformowała, że w budżecie gminy na rok 2016 dochody i wydatki
zostały zwiększone o kwotę 192 160,00 zł z tego w dziale:
1/ 600 – zwiększono dochody o kwotę 123 000,00 zł na dofinansowanie zadania „ Budowa
dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Książ Wlkp.”, zgodnie z umową
pomiędzy Województwem Wielkopolskim a gminą Książ Wlkp. Po stronie wydatków
dokonano odpowiednich zmian,
2/ 852 – zwiększono budżet o kwotę 1 800,00 zł z tego:
a) 900,00 zł przeznacza się na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za
II kwartał 2016 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty
obsługi tego zadania, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego
Nr FB.I.3111.86.2016.2,
b) 900,00 zł przeznacza się na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz
obsługę tego zadania, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego
Nr FB.I.3111.80.2016.3.
Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian.
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3/ 854 – zwiększa się o kwotę 67 360,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów ( stypendia), zgodnie z pismem
Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.75.2016.5.
Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian.
Ponadto dokonano przeniesień planów wydatków:
1/ dział 010- zmniejszono o kwotę 200 000,00 zł inwestycję pod nazwą „ Budowa wodociągu
na terenie gminy Książ Wlkp.”,
2/ dział 750 – dokonano zmian na zabezpieczenie zakupu materiałów promocyjnych – toreb,
notesów i długopisów z logo gminy Książ Wlkp. oraz wydanie informatora gminnego
w II półroczu 2016 roku,
3/ dział 801 – przeniesiono środki do rozdziałów 80149 w Przedszkolu Publicznym w Książu
Wlkp. i 80150 – dotacja dla Niepublicznych placówek na zadania wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Zmniejszono środki na
remonty z przeznaczeniem na dotację oraz na zakup wyposażenia szaletu w Jarosławkach,
4/ dział 851 – przeznaczono środki na remont świetlicy środowiskowej w Kołacinie oraz na
zakup drzwi wejściowych z daszkiem do świetlicy,
5/ dział 900 z przeznaczeniem na usługi w zakresie renowacji szczegółowej zieleni miejskiej
na terenie miasta,
6/ dział 921 – przeniesienia dotyczące zmiany wniosku Funduszu Sołeckiego dla Sołectwa
Kiełczynek na poszczególne przedsięwzięcia,
7/ dział 926 – zwiększono środki o kwotę 215 000,00 zł w tym 200 000,00 zł na inwestycję
pn „ Budowa szaletu publicznego wraz z zapleczem w Jarosławkach” oraz kwotę 15 000,00 zł
na wyposażenie niniejszego budynku. Pozostałe przeniesienia przeznaczono na przedłużenie
okresu działania programu „ Lokalny Animator Sportu” działającego na obiekcie „ Moje
boisko Orlik” do dnia 31 grudnia 2016 roku oraz przeniesienia dotyczące zmiany wniosku
Funduszu Sołeckiego dla Sołectwa Kiełczynek na poszczególne przedsięwzięcia.
Rada Miejska w obecności 12 radnych przy 11 głosach „ za” i 1 głosie „wstrzymującym
się” przyjęła ww. projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego
protokołu.
Ad 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Centrum Kultury Książ Wlkp. za rok 2015.
Dyrektor CK omówiła roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2015 rok.
Radna Antonina Jankowiak, zapytała na co zostały przeznaczone środki finansowe
pozyskane od sponsorów.
Dyrektor CK odpowiedziała, że wszystkie pozyskane środki były przeznaczone na
pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Centrum Kultury.
Radny Marek Molecki, zapytał co stanowi kwota tzw. „kosztów pozostałych”.
Dyrektor CK wyjaśniła, że są to m.in. serwis komputerowy, szkolenia, opłaty
bankowe, imprezy i Dożynki.
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Przewodniczący Rady zapytał o „Dni Książa” w 2015 r. , czy w związku z nieudaną
imprezą z powodu warunków atmosferycznych, temat kosztów zespołu Video został
wyjaśniony.
Dyrektor CK poinformowała, że niestety jeszcze nie. Kwota jaką żąda zespół Video to
35 tys. – stanowisko Radcy Prawnego jest jednoznaczne – czyli, że zgodnie z podpisanymi
umowami nie mamy obowiązku wypłacenia tej kwoty. Na dzień dzisiejszy zostało
wystosowane pismo do kancelarii prawnej, która reprezentuje Agencję Muzyczną z prośbą
o przedstawienie rzeczywistych kosztów jakie mogły być poniesione.
Rada Miejska w obecności 12 radnych jednogłośnie przyjęła ww. projekt uchwały, który
stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący zarządził 10 minutową przerwę od 11:20 do 11:30.
Po przerwie Rada Miejska pracowała w składzie 10 radnych:
Radna Elżbieta Stępa i Radny Kazimierz Zegar opuścili salę obrad.
Ad 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy
Książ Wlkp.
Kierownik OPS omówiła Ocenę zasobów pomocy Społecznej
Rada Miejska w obecności 12 radnych jednogłośnie przyjęła ww. projekt uchwały, który
stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Ad 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Książ
Wlkp. na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy
zabytkach znajdujących się na terenie Gminy Książ Wlkp. wpisanych do rejestru zabytków.
Zastępca Burmistrza Pani Mirela Grześkowiak, omówiła ww. projekt uchwałyinformując, że w 2015 roku zostały złożone następujące wnioski:
1)
2)
3)
4)

przez parafię p.w. Św. Marcina Biskupa w Mchach,
parafię p.w. Wniebowzięcia N.M.P. i Św. Mikołaja w Książu Wlkp.,
parafię p.w. Św. Antoniego Padewskiego w Książu Wlkp.,
oraz przez parafię p.w. Św. Michała Archanioła w Chwałkowie Kościelnym.

o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Parafia p.w. Św. Marcina Biskupa w Mchach ubiegała się o dotację na ,,Renowację
sztukaterii sklepienia nawy i prezbiterium oraz malowanie Kościoła p.w. św. Marcina
Biskupa w Mchach”. Parafia p.w. Wniebowzięcia N.M.P. i Św. Mikołaja w Książu Wlkp.
będzie ,,Kontynuować remont i konserwację elewacji kościoła p.w. Wniebowzięcia N.M.P.
i Św. Mikołaja w Książu Wlkp.”. Parafia p.w. Św. Antoniego Padewskiego w Książu Wlkp.
wnioskowała o udzielenie dotacji na ,,Malowanie ścian wewnętrznych kościoła i wykonanie
prac remontowo restauratorskich drewnianego stropu pseudokolebkowego oraz empor
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w kościele p.w. św. Antoniego Padewskiego w Książu Wlkp.”, natomiast parafia p.w. Św.
Michała Archanioła w Chwałkowie Kościelnym na przeprowadzenie ,,Renowacji instalacji
odgromowej w kościele p.w. Św. Michała Archanioła w Chwałkowie Kościelnym”.
Udzielone dotacje zostaną w całości sfinansowane ze środków własnych budżetu gminy
w 2016 roku, co niewątpliwie wpłynie na poprawę stanu technicznego budynków oraz
na polepszenie walorów estetycznych.
Rada Miejska w obecności 10 radnych jednogłośnie przyjęła ww. projekt uchwały, który
stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Ad 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy tych samych nieruchomości
gruntowych, położonych w miejscowości Mchy oraz Chwałkowo Kościelne.
Zastępca Burmistrza Pani Mirela Grześkowiak, omówiła ww. projekt uchwały informując,
że umowy dzierżawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe stanowiące własność
Gminy Książ Wlkp., oznaczone geodezyjnie jako działka nr 83 położona w miejscowości
Mchy oraz działka nr 577/3 położona w miejscowości Chwałkowo Kościelne zostały zawarte
z dzierżawcami odpowiednio jako teren z przeznaczeniem pod uprawy rolne oraz pod
pasiekę.
Po upływie oznaczonego do trzech lat terminu, na który została zawarta umowa dotycząca
działki nr 83 położonej w miejscowości Mchy oraz w związku z zbliżającym się terminem
wygaśnięcia umowy dotyczącej działki nr 577/3 położonej w miejscowości Chwałkowo
Kościelne, dotychczasowi dzierżawcy wystąpili do Burmistrza Książa Wlkp.
z wnioskami o zawarcie kolejnych umów dzierżawy, tych samych nieruchomości
z przeznaczeniem na teren zajęty pod uprawy oraz pod posiekę. W obowiązującym stanie
w odniesieniu do nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego, zawarcie
z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta
sama nieruchomość po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, wymagana jest zgoda
Rady, w związku z tym podjęcie uchwały jest zasadne.
Rada Miejska w obecności 10 radnych jednogłośnie przyjęła ww. projekt uchwały, który
stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Ad 8. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Książ Wlkp. za 2015 r.
Skarbnik Gminy odczytała Uchwałę Nr SO-0954/20/11/Ln/2016 Składu Orzekającego Izby
Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii
o sprawozdaniu z wykonaniu budżetu Gminy Książ Wlkp. za 2015 r. Opinia jest pozytywna,
a wszelkie uchybienia zostały wyjaśnione.
Ad 9. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Protokół z posiedzenia komisji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 16 marca 2016 r. został
przyjęty przez 10 radnych jednogłośnie, bez uwag.
Ad 10. Wolne wnioski i informacje.
5

Radna Bogumiła Skiera poprosiła, aby przypomnieć się w kwestii nawierzchni drogi
powiatowej w Brzóstowni w kierunku Książa Wlkp., (występują liczne dziury).
Radny Marcin Weiss poprosił, aby na ulicy Łąkowej w Zakrzewicach wyrównać drogę.
Radna Anna Szymanowska poprosiła, aby pomyślano nad oświetleniem w tzw. „zatokach”
oraz o naprawie chodnika na ulicy 23 stycznia w Książu Wlkp.
Odpowiedzi zostały udzielone w formie ustnej.
Ad 11. Zamknięcie posiedzenia.
Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował
wszystkim za udział i zakończył spotkanie w sali sesyjnej o godzinie 13:25.

Protokołowała

Przewodniczący Rady Miejskiej

Danuta Biniasz – Celka

Sławomir Przybylski
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