O.0012.5.2.2014

PROTOKÓŁ NR 2/2015
z wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. odbytego w dniu
08 stycznia 2015 r. w godzinach od 10: 00 do 12: 00 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego oraz
od godziny 12:00 do 15:10 wyjazd w teren celem zapoznania się z inwestycjami
zrealizowanymi i planowanymi w Gminie Książ 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 Książa Wlkp. Pana Teofila Marciniaka, Skarbnika Gminy Panią Barbarę
Matuszczak oraz Sekretarza Gminy Panią Mirelę Grześkowiak.
Stwierdził, że na sali obecnych jest 14 radnych, zatem komisja jest władna do podejmowania
prawomocnych decyzji.
Nieobecny radny Błażej Jędrzejczak, poinformował telefonicznie Przewodniczącego Rady,
że przybędzie z kilkuminutowym opóźnieniem.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Sławomir Przybylski zaproponował, aby do porządku
posiedzenia wprowadzić dodatkowe dwa punkty, tj. po punkcie 2 wprowadzić punkt 3
o nazwie:
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Komisja w obecności 14 radnych jednogłośnie przyjęła do porządku posiedzenia
zaproponowany punkt.
Następnie po punkcie 5 wprowadzić punkt 6 o nazwie:
Wyjazd w teren w celu zapoznania się z inwestycjami zrealizowanymi i planowanymi
w Gminie Książ Wlkp.
Komisja w obecności 14 radnych jednogłośnie przyjęła do porządku posiedzenia
zaproponowany punkt.
Porządek posiedzenia wyglądał następująco:
1) Otwarcie posiedzenia.
2) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp.
na rok 2015.
3) Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4) Wolne wnioski i informacje.
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5) Zamknięcie posiedzenia.
6) Wyjazd w teren w celu zapoznania się z inwestycjami zrealizowanymi i planowanymi
w Gminie Książ Wlkp.
Przewodniczący zapytał czy są uwagi bądź inne propozycje do przedstawionego porządku,
uwag nie było zatem przystąpiono do realizacji poszczególnych punktów posiedzenia.
Zaproszenia na posiedzenie wraz z porządkiem stanowią załącznik nr 2 do niniejszego
protokołu
Ad 2. Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ
Wlkp. na rok 2015.
Przewodniczący Rady Pan Sławomir Przybylski poinformował, że zbiorcze zestawienie opinii
stałych komisji rady o projekcie budżetu na 2015 rok zostało przekazane Burmistrzowi Panu
Teofilowi Marciniakowi pismem nr O .0004.6.2014 w dniu 31 grudnia 2014 roku.
Następnie Przewodniczący otworzył dyskusję nad projektem uchwały.
Radna Antonina Jankowiak zapytała czy w miejscowości Zawory zaplanowana jest
inwestycja pod nazwą budowa dróg z funduszu sołeckiego. Pani Skarbnik odpowiedziała, że
sołectwo Zawory- Konarzyce nie zaplanowało środków finansowych na ww. zadanie.
Radny Błażej Jędrzejczak przybył na posiedzenie o godz. 10:10, od tego momentu komisja
pracowała w 15- osobowym składzie.
Radna Elżbieta Stępa zapytała o chodnik w miejscowości Zaborowo, mianowicie dlaczego
w ww. miejscowości będzie budowany, inne miejscowości takie jaki Kiełczynek też
wymagają przedsięwzięcia. Burmistrz odpowiedział, że w 2015 roku zaplanowana jest
budowa chodnika wspólnie z Powiatem w miejscowości Zaborowo i na tę inwestycje jest
zabezpieczona kwota 150 000,00 zł, a do miejscowości Kiełczynek powrócimy
w przyszłości.
Radna Antonina Jankowiak zapytała o chodnik w Chrząstowie, mianowicie czy jest szansa
na poprawę jego jakości. Radny Sławomir Przybylski zasygnalizował, aby poinformować
Wojewódzki Zarząd Dróg (WZD), że w przypadku remontu drogi przebiegającej przez
Chrząstowo nasza gmina jest gotowa partycypować w kosztach przebudowy chodnika
przylegającego do tej drogi.
Zdaniem Radnego Krzysztofa Hypkiego powinien zostać opracowany plan inwestycji
i harmonogram ich realizacji w gminie, wtedy każdy z radnych miałby świadomość
istniejących potrzeb.
Radny Paweł Walkowiak plan tak, ale realizacja jego może ulec zmianie ponieważ nie da się
zaplanować inwestycji na konkretny rok. Ważne jak mówi Radny Krzysztof Hypki, aby
nadać inwestycjom priorytety.
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Radny Bohdan Kaczmarek zapytał o dokumentacje filmową stanu dróg gminy, czy taka
istnieje. Burmistrz odpowiedział, że tak - znacząca ilość dróg i pomostów została sfilmowana.
Radny Marcin Weiss zapytał o kwotę w jakiej wysokości przyszły inwestor biogazowni Pan
Wojtczak sfinansował koszty podbudowy drogi. Burmistrz odpowiedział, że nie posiada
takich informacji ponieważ była to prywatna inicjatywa Pana Wojtczaka. Pan Wojtczak
wystąpił tylko do gminy w celu uzyskania pozwolenia na przeprowadzenia ww. działań na
majątku gminy.
W opinii Radnej Bogumiły Skiery wszelkie niepochlebne dyskusje w temacie powyższej
inwestycji mogą zaszkodzić przyszłym przedsiębiorcom chcącym zainwestować na terenie
naszej gminy. Korzyści dla mieszkańców gminy z pewnością będą. Burmistrz Pan Teofil
Marciniak potwierdził, iż przyszła inwestycja to stworzenie nowych miejsc pracy i wpływów
do budżetu gminy wynikających z podatków.
Radna Antonina Jankowiak zaproponowała, aby sołtysi naszej gminy mieli zwiększone
zryczałtowane stawki za prace związane w sołectwach. Radna zaproponowała, aby sołtysi za
każdy dostarczony nakaz podatkowy otrzymywali 5,00 zł.
Radny Sławomir Przybylski zapytał o nakazy podatkowe, mianowicie czy zmienia się
sposób ich doręczenia, czy będą wysyłane przez Urząd pocztą. Burmistrz odpowiedział, że
sołtysi nie mają prawnego umocowania do doręczania nakazów. Temat wymaga
przeanalizowania jak powiedział Radny Sławomir Przybylski ponieważ koszty wysłania listu
poleconego to kwota 7, 40 zł.
Powracając do dyskusji w temacie projektu budżetu na 2015 rok Przewodniczący Rady Pan
Sławomir Przybylski zapytał o wniosek komisji społeczno- gospodarczej. Komisja
wnioskowała, aby w uchwale w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok, umniejszyć
w dziale 921 rozdz. 92109
paragraf 2480 (Dotacja podmiotowa z budżetu dla
samorządowej instytucji kultury) kwotę 375 485,00 zł o wartość 10 000,00 zł i przeznaczyć
ww. kwotę do działu 754 rozdz. 75412 paragraf 2820 (Dotacje celowe z budżetu na
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom).
Radny Marian Suchecki argumentował, iż Dni Książa są ważną imprezą, ale nie ważniejszą
niż bezpieczeństwo. Radny Sławomir Przybylski wspomniał, że nigdy nie było sytuacji
w której w razie potrzeby zabrakło pieniędzy w budżecie gminy na potrzeby Ochotniczej
Straży Pożarnej, (OSP).
Zdaniem radnego Marcina Weissa propozycja komisji jest w pełni zasadna, ponieważ z roku
na rok wyjazdów jest coraz więcej. Są także duże braki w podstawowym wyposażeniu
jednostek OSP. W ocenie radnego Dni Książa można zorganizować umniejszając środki
o 10 000,00 zł.
Burmistrz Pan Teofil Marciniak poinformował, iż bez względu na to jak będzie decyzja
w sprawie przesunięcia środków finansowych to będzie przymierzał się do jednodniowych
Dni Książa Wlkp.
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Radny Sławomir Przybylski jak już wcześniej wspominał na posiedzeniach komisji stałych
dobrze byłoby, aby wyjść z ofertą naprzeciw mieszkańcom wsi i przeznaczyć 10 000,00 zł na
ten cel.
Następnie Pani Skarbnik przedstawiła autopoprawki do projektu budżetu wynikające ze
zmiany przepisów prawa.
Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowania nad wnioskiem komisji społecznogospodarczej.
Komisja w obecności 15 radnych przy 12 głosach „za”, 1 głosie „przeciw” i 2 głosami
„wstrzymującymi się” przyjęła ww. propozycje.
Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził 10- minutową przerwę, od 11:45 do 11:55.
Ad 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Komisja w obecności 12 radnych jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniego
posiedzenia.
Trzech radnych po zarządzonej przerwie przybyło na salę sesyjną z 4 -minutowym
opóźnieniem.
Ad 4. Wolne wnioski i informacje.
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o wnioski radnych.
Radny Marian Suchecki poprosił o poczynienie rozmów z przewoźnikiem dowożącym
dzieci do szkół w celu zapewnienia dojazdu autobusem szkolnym dzieciom zamieszkałym
przy tzw. Alei Czereśniowej co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa dzieci w drodze
do/ze szkoły.
Radna Anna Szymanowska wnioskowała o wystosowanie pisma do Wojewódzkiego
Zarządu Dróg, aby w Książu Wlkp. na Placu Kosynierów (na skrzyżowaniu przy drogerii
należącej do Pana Musielaka) umożliwić pojazdom poprzez odpowiednie oznakowanie drogi
możliwość przejazdu prosto (obok sklepu zoologicznego).
Radny Krzysztof Hypki poprosił o interwencje w sprawie wniosku złożonego we wrześniu
2014 r. dotyczącego zawilgocenia jednej z sali lekcyjnej szkoły w Książu Wlkp.
Ad 5. Zamknięcie posiedzenia.
Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował
wszystkim za udział i zakończył spotkanie w sali sesyjnej o godzinie 12:00, a następnie
wszyscy obecni radni wraz z Burmistrzem Książa Wlkp. udali się w teren.
Protokołowała

Przewodniczący Rady Miejskiej

Danuta Biniasz – Celka

Sławomir Przybylski
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