O.0012.5.1.2014

PROTOKÓŁ NR 1/2014
z wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. odbytego w dniu
15 grudnia 2014 r. w godzinach od 10: 00 do 13:17 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego.
Ad 1. Otwarcie posiedzenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Sławomir Przybylski otworzył pierwsze 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 Bohdan Kaczmarek- usprawiedliwiony.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Zgodnie z ustaleniami o których poinformował Przewodniczący Rady Miejskiej Pan
Sławomir Przybylski w dniu 12 grudnia 2014 r. zaproponował, aby do porządku posiedzenia
wprowadzić dodatkowe trzy punkty, tj. po punkcie 5 wprowadzić punkt 6 o nazwie:
Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ
Wlkp. na 2014 rok.
Komisja w obecności 14 radnych jednogłośnie przyjęła do porządku posiedzenia
zaproponowany punkt.
Następnie po punkcie 6, wprowadzić punkt 7 o nazwie:
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie regulaminu korzystania z siłowni
zewnętrznej na terenie rekreacyjnym na placu przy ulicy 23 stycznia w Książu Wlkp.
Komisja w obecności 14 radnych jednogłośnie przyjęła do porządku posiedzenia
zaproponowany punkt.
Następnie po punkcie 7, wprowadzić punkt 8 o nazwie:
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyposażenia Zakładu Usług Komunalnych
w Książu Wlkp. w majątek trwały.
Komisja w obecności 14 radnych jednogłośnie przyjęła do porządku posiedzenia
zaproponowany punkt.
Porządek posiedzenia wyglądał następująco:
1) Otwarcie posiedzenia.
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2) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2015-2020.
3) Omówienie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na
rok 2015.
4) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza
Książa Wlkp.
5) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela
do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.
6) Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy
Książ Wlkp. na 2014 rok.
7) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie regulaminu korzystania z siłowni
zewnętrznej na terenie rekreacyjnym na placu przy ulicy 23 stycznia w Książu Wlkp.
8) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyposażenia Zakładu Usług
Komunalnych w Książu Wlkp. w majątek trwały.
9) Wolne wnioski i informacje.
10) Zamknięcie posiedzenia.
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. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2015-2020.
Przewodniczący poprosił Skarbnik Gminy, aby omówiła projekt powyższej uchwały.
Skarbnik Gminy Pani Barbara Matuszczak przed omówieniem projektu uchwały odczytała
uchwałę Nr SO-0957/22/11/Ln/2014 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu z dnia 01 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2015-2020.
Odczytana opinia RIO była pozytywna i stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Skarbnik Gminy objaśniła projekt powyższej uchwały informując, iż w roku 2015 przyjęto
dochody ogółem o 5,15 % niższe niż planowane na dzień 12 listopada 2014 roku, a dochody
bieżące obniżono o 6,62 %. Zwiększono natomiast dochody majątkowe o 46,66 %.
Zaplanowano sprzedaż 21 działek na terenie miasta Książa Wlkp. oraz spłatę sprzedaży
mieszkań na raty. Ponadto w stosunku do lat poprzednich po stronie dochodów są
zaplanowane niższe dochody na 2015 rok z tytułu dotacji na zadania zlecone i własne.
Zaplanowano je, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego i w stosunku do dnia 12
listopada 2014 roku są niższe o 1 863 021, 22 zł. W 2015 roku stawki podatków i opłat
pozostały na poziomie roku 2014 za wyjątkiem podatku od nieruchomości. Zgodnie
z założonym planem jest on większy z uwagi na mniejsze ustawowe ulgi inwestycyjne.
Niższe są również dochody z tytułu udziałów z podatku od osób fizycznych, nastąpił spadek
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o 12 %, najprawdopodobniej z uwagi na zmiany w przepisach ustawowych o ulgach na
dzieci.
W 2016 roku przyjęto prognozowany wzrost dochodów średnio o 4 % w stosunku do roku
2015, natomiast w latach następnych średnio o 2,5 % w stosunku do 2015 roku. Następnie
w roku 2020 przyjęto dochody w takiej samej wysokości jak w roku 2019. W dochodach
majątkowych zaplanowano tylko dochody z tytułu sprzedaży mieszkań na raty, sprzedaż
gruntów rolnych i nieużytków.
Jeśli chodzi o wydatki w 2015 roku to w stosunku do planowanych wydatków na dzień 12
listopada 2014 roku obniżono je o 14 %, natomiast wydatki bieżące są niższe o 7 %. Plan
wydatków majątkowych w stosunku do roku 2014 zmniejszył się
o 104 %,
najprawdopodobniej wzrośnie w 2015 roku co będzie wynikiem wprowadzenia jako wolnych
środków po sporządzeniu bilansu budżetu. Obniżenie wydatków nastąpiło na skutek
oszczędności wydatków bieżących i majątkowych, wiąże się ono z koniecznością spłaty
zaciągniętych przez gminę pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych wraz ze spłatą
odsetek.
Następnie w latach 2016 - 2019 planuje się wzrost wydatków bieżących o około 1%
w stosunku do roku 2015. Planowane odsetki w roku 2015 to kwota 260 000,00 zł.
Przewidywane zadłużenie na koniec 2014 roku wyniesie 4 073 593,00 zł składa się na nie:
1) Emisja obligacji komunalnych w wysokości 3 800 000,00 zł na zadania inwestycyjne.
Ostatnia spłata nastąpi w 2019 roku.
2) Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w wysokości 273 593, 00 zł na
budowę kanalizacji sanitarnej w Książu Wlkp.
i w miejscowości Radoszkowo Drugie. Ostatnia spłata raty nastąpi w 2018 roku.
Jeśli chodzi o przychody planuje się w 2015 roku zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 240 000,00 zł
na inwestycję pn.” Zaprojektowanie i budowa instalacji do usuwania piasku i skrawek
w oczyszczalni ścieków w Kiełczynku”.
Po spłacie w roku 2015 zobowiązań - pożyczki w kwocie 80 000,00 zł i obligacji w kwocie
800 000,00 zł dług na koniec 2015 roku wyniesie 3 433 593,00 zł.
W temacie rozchodów zaplanowano spłaty zobowiązań na podstawie harmonogramów spłat
pożyczek i wykupu obligacji z tytułu posiadanego zadłużenia oraz planowanego zadłużenia
od roku 2015 do 2020.
Wynik budżetu na 2015 rok stanowi planowana nadwyżka budżetu w wysokości 640 000,00
zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań gminy – obligacji.
Przewodniczący podziękował Pani Skarbnik za omówienie projektu uchwały i otworzył
dyskusję nad projektem.
Radny Kazimierz Zegar zapytał jakie są prognozy w związku z budową inwestycji pod
nazwą Zakład Gospodarki Odpadami w miejscowości Witaszyczki. Burmistrz odpowiedział,
że do porozumienia międzygminnego przystąpiło 17 gmin. Gmina Książ Wlkp. z uwagi na
fakt, iż jest udziałowcem będzie miała istotny wpływ na ustalanie cen za odbiór odpadów
oraz na wysokość dywidend.
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Radny Krzysztof Hypki zapytał o fundusze z Unii Europejskiej, mianowicie dlaczego nie
zostały zaplanowane na 2015 rok. Pani Skarbnik odpowiedziała, że powodem nie
zaplanowania było nie złożenie wniosków o dofinansowanie z uwagi na brak rozporządzenia
dotyczącego konkretnych rozdań unijnych.
Komisja w obecności 14 radnych jednogłośnie przyjęła projekt ww. uchwały.
Przed omówieniem projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na
rok 2015 Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Sławomir Przybylski omówił procedurę trybu
pracy nad projektem uchwały budżetowej. Omówienie obejmowało zakres począwszy od
opracowania materiałów planistycznych przez podległe gminie jednostki organizacyjne,
następnie przygotowanie materiałów przez skarbnika, opracowanie projektu budżetu przez
burmistrza, przedłożenie odpowiednim organom, dalej prace w komisjach stałych aż do
momentu podjęcia uchwały. Przewodniczący Pan Sławomir Przybylski tryb prac nad
projektem uchwały budżetowej Gminy Książ Wlkp. przedstawił zgodnie z uchwałą Nr
XLV/303/2010 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 czerwca 2010 roku.
Ad 3. Omówienie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp.
na rok 2015.
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Skarbnik Panią Barbarę Matuszczak o omówienie
powyższego projektu.
Skarbnik Gminy Pani Barbara Matuszczak przed omówieniem projektu uchwały odczytała
uchwałę Nr SO-0952/22/11/Ln/2014 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu z dnia 01 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały
budżetowej Gminy Książ Wlkp. na 2015 rok. Odczytany wynik opinii był pozytywny
z uwagami. Opinia RIO stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
W projekcie budżetu ustalono dochody budżetu na rok 2015 rok w kwocie 24 318 299,00 zł
z tego dochody bieżące w kwocie 23 566 197,00 zł, natomiast dochody majątkowe w kwocie
752 102, 00 zł. Dochody, o których mowa powyżej obejmują w szczególności dotacje celowe
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz z budżetu państwa, a także na
realizacje zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego.
W projekcie budżetu ustalano wydatki budżetu na rok 2015 rok w kwocie 23 678 299,00 zł
z tego wydatki bieżące w kwocie 21 949 088,00 zł, natomiast wydatki majątkowe w kwocie
1 729 211, 00 zł. Wydatki, o których mowa powyżej obejmują w szczególności wydatki
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
gminie, wydatki na realizację zadań własnych z budżetu państwa oraz wydatki na realizację
zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego.
Ponadto ustalono nadwyżkę budżetu gminy Książ Wlkp. na rok 2015 w kwocie 640 000,00 zł.
Planowaną nadwyżkę budżetu planuje się przeznaczyć się na spłatę zaciągniętych pożyczek
i wykup obligacji komunalnych zaciągniętych w poprzednich latach w kwocie 640 000,00 zł.
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Planowane przychody budżetu określa się na kwotę 240 000,00 zł. Natomiast planowane
rozchody budżetu gminy na rok 2015 ustalono w kwocie 880 000,00 zł.
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych zaplanowano
w kwocie 99 225,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań
określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
w wysokości 96 225,00 zł oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
w wysokości 3 000,00 zł. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki
z przeznaczeniem na inwestycje na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Książ
Wlkp. w kwocie 50 000,00 zł oraz na budowę sieci wodociągowej również w kwocie
50 000,00 zł. W dziale 600 Transport i łączność zaplanowano wydatki związane z pomocą
finansową dla Powiatu Śremskiego na inwestycję pod nazwą „ Przebudowa chodnika
w miejscowości Zaborowo przy drogach powiatowych Nr 4076 i 4079”. Następnie remonty
chodników i dróg gminnych w kwocie 89 064,00 zł oraz bieżące zimowe utrzymanie dróg na
kwotę 241 895,00 zł. W dziale tym planuje się także budowę dróg gminnych dojazdowych do
gruntów rolnych w kwocie 250 000, 00 zł oraz remonty dróg gminnych wewnętrznych –
utwardzenia na wsiach w kwocie 75 631,00 zł. Ponadto zaplanowana jest kwota 33 350,00 zł
na zakup tablic z nazwami ulic i numerami nieruchomości a także ich montaż. W dziale 700
Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wykup gruntów w kwocie 15 000,00 zł, w tym
9 000,00 zł wykup lokalu użytkowego od zasobu gminnego po telekomunikacji w Mchach
oraz zakup gruntów pod drogę. W dziale 801 Oświata i wychowanie zaplanowano zadania
inwestycyjne związane z budową chodnika i wjazdu z kostki brukowej przy szkole
w Chrząstowie na kwotę 17 372,00 zł oraz termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej
w Konarzycach w wysokości 250 000,00 zł. W dziale 900 Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska zaplanowano także zadania inwestycyjne pod nazwą
„ Zaprojektowanie i budowa instalacji do usuwania piasku i skrawek w oczyszczalni ścieków
w Kiełczynku” w kwocie 300 000,00 zł.. W rozdziale dotyczącym gospodarki odpadami
planuje się wydatki w kwocie 983 934,00 zł, w tym między innymi dotacje dla gminy Jarocin
na zorganizowanie wysypiska śmieci w Witaszyczkach, następnie na zadania bieżące
wynikające z porozumienia międzygminnego kwotę 866,00 zł oraz wniesienie wkładów do
spółki prawa handlowego i na budowę wysypiska śmieci w Witaszyczkach kwotę 224 000,00
zł- zadanie pod nazwą „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin”. Kolejne
zadania inwestycyjne to zakup hali magazynowej przy punkcie gromadzenia odpadów
problemowych 30 000,00 zł oraz zakup kontenera przy punkcie gromadzenia odpadów
problemowych 20 000,00 zł. W rozdziale 90015 dotyczącym oświetlenia terenu miasta
i gminy Książ Wlkp. zaplanowany jest zakup energii elektrycznej w kwocie 280 000,00 zł,
konserwacja linii energetycznej w kwocie 140 000,00 zł oraz zakup usług związany
z oświetleniem miasta i gminy- montaż i demontaż ozdób świątecznych w kwocie 10 000,00
zł. Dołożenie nowych punktów świetlnych oświetlenia ulicznego na kwotę 117 385,00 zł.
Następnie w tym rozdziale na pozostałą działalność planuje się wydatkować kwotę 75 100,00
zł, w tym koszty utrzymania szaletu miejskiego, koszt utrzymania dwóch ciągników zieleni
miejskiej, koszty związane z utylizacją zwierząt, pomocą weterynaryjną dla bezdomnych
zwierząt, usługi ciągnikiem oraz konserwacja fontanny. W dziale kultura i dziedzictwo
narodowe zaplanowano dotację podmiotową dla Centrum Kultury w wysokości 375 485,00
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zł., w tym zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic wiejskich oraz zapłatę za energię
w świetlicach. Bieżące usługi i remonty związane z utrzymaniem świetlic wiejskich
zaplanowano na kwotę 105 552,00 zł. Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano
z przeznaczeniem na budowę ogrodzenia przy świetlicy w Zakrzewicach i Sroczewie,
odpowiednio kwoty 5100,00 zł i 8376,00 zł. Następnie utwardzenie placu przy świetlicy w
Mchach na kwotę 5 044,00 zł. Powyższe zadania inwestycyjne są realizowane w ramach
funduszu sołeckiego. Następnie zaplanowano dotacje w wysokości 30 000,00 zł na prace
konserwatorskie, remontowe dotyczące obiektów zabytkowych zapisanych w rejestrze
zabytków.
Jeśli chodzi o zakład budżetowy to zaplanowane koszty Zakładu Usług Komunalnych to
między innymi zadania inwestycyjne w kwocie 20 000,00 zł na zakup ciągnika, remonty
mieszkań, pomp, urządzeń i studni głębinowych na kwotę 157 350,00 zł.
Przewodniczący podziękował Pani Skarbnik za omówienie projektu uchwały i otworzył
dyskusję nad projektem uchwały.
Radny Marcin Weiss poprosił o informacje w sprawie planowanego wydatku na kwotę
160 000,00 zł przeznaczonego na budynek OSP w Chrząstowie, zapytał co w tej kwocie jest
uwzględnione.
Burmistrz Pan Teofil Marciniak odpowiedział, że modernizacja budynku oraz częściowa
rozbudowa budynku. Wzmocniona ma być strona wschodnia budynku. Kwota ta jest
szacunkowa na podstawie oględzin jakie były przeprowadzone.
Radna Antonina Jankowiak zapytała a co w przypadku gdy przeznaczona kwota okaże się
niewystarczająca. Burmistrz odpowiedział, ze kwota winna wystarczyć.
Radny Marcin Weiss poprosił o informacje dotyczącą kwoty zakupu energii dla jednostek
OSP, kwota w opinii radnego jest zbyt wysoka. Na kwotę jak poinformowała Pani Skarbnik
składa się ogrzewanie wraz z oświetleniem. W ocenie radnego zaplanowana kwota
w wysokości 85 000,00 zł z przeznaczeniem na Ochotnicze Straże Pożarnej jest za niska.
W ubiegłym roku przeznaczona kwota nie wystarczyła i w 2015 roku może okazać się, że
środków może zabraknąć.
Radny Błażej Jędrzejczak zapytał o rozliczanie energii, mianowicie o liczbę liczników,
dlaczego niektóre jednostki posiadają indywidualne liczniki. Skarbnik Gminy poinformowała,
że prawdopodobnie wynika to z braku odpowiedniego zapisu w umowie. Radny Błażej
Jędrzejczak zasugerował, ze umowa z dostawcą energii powinna być zmieniona. Radny
zapytał także o kwotę 752 102,00 zł stanowiącą dochody ze sprzedaży działek budowlanych,
czy wyliczona wartość kwoty jest realna. Pani Skarbnik odpowiedziała, że jest to dochód
zaplanowany, a czy się uda zrealizować to oczywiście tego nie wiemy, w konsekwencji nie
zrealizowanie planu powodować będzie konieczność zmniejszenia wydatków.
Radna Anna Szymanowska zapytała o lokalizację kanalizacji sanitarnej oraz o zakup
ciągnika w Zakładzie Usług Komunalnych za kwotę 20 000,00 zł. Zdaniem radnej kwota
zadania inwestycyjnego jest bardzo niska. Burmistrz odpowiedział, że lokalizacja kanalizacji
jest wyznaczona w kierunku wałbrzyskiej strefy, natomiast zakup ciągnika opiewa na
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stosunkowo niską wartość gdyż nie oczekuje się wyposażenia ponad standard lecz zakup
ciągnika podyktowany jest konkretnym przeznaczeniem.
Radna Antonina Jankowiak zapytała o chodnik, który ma powstać w miejscowości
Zaborowo, mianowicie czy kwota ma być dofinansowana z Powiatu Śremskiego oraz
o punkty świetlne w jakich miejscowościach mają powstać. Burmistrz odpowiedział, że
punkty świetlne mają powstać w miejscowościach Feliksowo, Konarskie i Włościejewice,
a jeśli chodzi o przebudowę chodnika w Zaborowie to jest to pomoc finansowa z naszej
gminy dla Powiatu Śremskiego.
Radny Marek Celka zapytał czy jest możliwość montażu pojedynczych punktów świetlnych,
odpowiedź Burmistrza brzmiała, że sukcesywnie będzie taka możliwość.
W ocenie Radnego Sławomira Przybylskiego kwota 140 000,00 zł z przeznaczeniem na
konserwację linii energetycznych jest bardzo wysoka i należy sprawdzić na jakiej podstawie
wyliczona jest tak duża wartość.
Radny Paweł Walkowiak dodał, że gmina Książ Wlkp. z perspektywy kilku minionych lat
jest z roku na rok coraz bardziej oświetlona. Cześć pieniędzy z przeznaczeniem na
oświetlenie to zasługa funduszy sołeckich.
Radny Sławomir Przybylski poinformował, że owszem tak, ale jeśli chodzi o miejscowość
Włościejewice to z funduszu sołeckiego został zakupiony tylko materiał natomiast montaż
latarni wykonywany jest we własnym zakresie. Jest wiele punktów świetlnych jak mówi
radny, których światło nie jest racjonalnie wykorzystane, zamiast oświetlać drogę to
oświetlają pola. Zdaniem radnego problem ten trzeba uporządkować.
Radny Krzysztof Hypki uważa, że zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, dróg
i placów w kwocie 280 000,00 zł to bardzo duża kwota. Nasuwa się pytanie czy Pan
Burmistrz negocjował cenę lub myślał o zmianie operatora. Skarbnik Gminy Pani Barbara
Matuszczak odpowiedziała, że z poprzednim operatorem było wiele problemów
wynikających z rozliczeń i nieterminowego przesyłania faktur.
Radna Antonina Jankowiak zapytała o koszty 30 000 ,00 zł na dotację związane z pracami
konserwatorskimi i remontowymi dotyczącymi obiektów zabytkowych, mianowicie o jakie
zabytki chodzi i czy kwota dotacji może być zmniejszona. Burmistrz odpowiedział, że kwota
dotacji dotyczy kościołów w Mchach i Książu Wlkp. św. Antoniego, jeśli chodzi o kwotę to
dotację będą podejmowane uchwałą Rady Miejskiej i zależy to od wyniku głosowania
radnych. Radna zapytała także o koszty związane z utrzymanie czystości na terenie miasta
i gminy w kwocie 254 304,00 zł, co składa się na ww. koszty oprócz 5 etatów pracowników
zieleni, oraz o koszty związane z utrzymaniem zieleni w kwocie 30 861,00 zł. Pani Skarbnik
odpowiedziała, że koszty związane z utrzymaniem zieleni dotyczą zakupu krzewów
i nawozów. Jeśli chodzi o utrzymanie czystości to także zimowe oczyszczanie miasta i wsi.
Środki muszą być zabezpieczone.
Radny Krzysztof Hypki poprosił o informację dotyczącą rozdziału 75075 promocja gminy
w kwocie 10 000,00 zł mianowicie co składa się na tą kwotę. Burmistrz odpowiedział, że są
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to gadżety w postaci breloczków, książek, broszur itp. oraz puchary dla organizacji
pozarządowych.
Radny Marek Celka zapytał o kwotę 4000,00 zł na zakup paliwa dla Rewiru Dzielnicowego
Policji w Książu Wlkp., mianowicie o jaką poprawę bezpieczeństwa chodzi. W opinii radnego
efekty poprawy bezpieczeństwa nie są adekwatne do przeznaczonej kwoty. Burmistrz
odpowiedział, ze gminy wspierają policję a i w czasie sezonu letniego w okresie otwarcia
sezonu kąpieliska w Jarosławkach policja ma dużo pracy związanej z natężonym
przemieszczaniem osób przebywających na terenie ośrodka wypoczynkowego. W ocenie
radnego Kazimierza Zegara kwota z przeznaczeniem na zakup paliwa także jest wysoka.
Radny Sławomir Przybylski poprosił o informacje dotycząca Dni Książa, mianowicie czy
zostaną dofinansowane przez Lider Zielona Wielkopolska. Kwota 80 000,00 zł jest wysoka
i radny zasugerował, aby wyjść z ofertą naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców wsi
i organizować spotkania oraz imprezy nie tylko dla dzieci, ale także dla starszych osób.
Radny Marcin Weiss zapytał co składa się na kwotę 5000,00 zł dotyczących usług
remontowo- kulturalno- rekreacyjnych. Burmistrz odpowiedział, że wszelkie wydatki
związane z obiektem w Jarosławkach. Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Sławomir
Przybylski zasugerował, aby na kolejnych posiedzeniach komisji stałych przybyli zastępca
dyrektora Pani Dorota Jańczak celem omówienia przychodów i rozchodów Centrum Kultury
a także Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych Pan Marian Kaźmierczak celem wyjaśnienia
planowanych przychodów i kosztów.
Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził 10- minutową przerwę, od 11:45 do 11:55.
Ad 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza
Książa Wlkp.
Przewodniczący Pan Sławomir Przybylski poprosił sekretarza Gminy Panią Mirelę
Grześkowiak o omówienie składowych wynagrodzenia burmistrza.
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że na wynagrodzenie burmistrza zgodnie z Rozporządzeniem
Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych składa się
wynagrodzenie zasadnicze zgodnie z kategorią zaszeregowania tj. dla stanowiska burmistrza
w gminie do 15 tys. mieszkańców przedział od 4200,00 zł do 5900,00 zł, następnie
maksymalny dodatek funkcyjny określony kwotowo 1900,00 zł oraz dodatek specjalny
w kwocie od 20 % do 40 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.
Ostatnią składową jest dodatek za wieloletnią pracę.
Przewodniczący podziękował
wynagrodzenia burmistrza.

Pani

sekretarz

i

poprosił

o

propozycję

dotyczące

Radny Krzysztof Hypki zasugerował, aby wysokość dodatku specjalnego wynosiła 30 %,
(w roku ubiegłym wynosiła 35 %). Radny umotywował swoją propozycję brakiem
wewnętrznej dyscypliny pracowników urzędu oraz nieodpowiedniego zachowania
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pracowników urzędu w stosunku do klientów, (podczas kampanii wyborczej słyszał liczne nie
pochlebne głosy na temat zachowania pracowników).
Pozostałe składowe radni określili na poziomie roku ubiegłego czyli dodatek zasadniczy 90%,
dodatek funkcyjny w maksymalnej wysokości czyli 1900,00 zł oraz za wieloletnią pracę
w wysokości 20 %.
Komisja w obecności 14 radnych przy 8 głosach „za”, 4 głosach „przeciw” i 2 głosach
„ wstrzymujących się” przyjęła projekt ww. uchwały.
Ad 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie
do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.

wyboru

przedstawiciela

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Sławomir Przybylski odczytał pismo od Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Wielkopolski z dnia 4 grudnia 2014 r. w którym zasugerowano, aby podjąć
uchwałę w sprawie wyboru przedstawiciela gminy oraz jego zastępcy celem umożliwienia
ciągłości pracy w Stowarzyszeniu.
Przewodniczący odczytał stosowny projekt uchwały i otworzył dyskusję.
Zaproponowano, aby funkcję przedstawiciela pełnił Burmistrz Książa Wlkp. Pan Teofil
Marciniak. Przewodniczący zapytał Pana Burmistrza czy wyraża zgodę na pełnienie
powyższej funkcji, odpowiedź brzmiała, tak. Następnie do funkcji zastępcy przedstawiciela
zaproponowano radnego Pawła Walkowiaka. Przewodniczący zwrócił się z pytaniem do
radnego czy zgadza się na objęcie funkcji zastępcy przedstawiciela w Stowarzyszeniu Gmin
i Powiatów Wielkopolski. Radny Paweł Walkowiak również wyraził zgodę.
Komisja w obecności 14 radnych jednogłośnie przyjęła projekt ww. uchwały.
Ad 6. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy
Książ Wlkp. na 2014 rok.
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił skarbnik gminy Panią Barbarę Matuszczak
o omówienie powyższego projektu.
Pani Skarbnik poinformowała, że po stronie wydatków dokonano zmian w postaci:
- w dziale 750 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na składki do
Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych oraz dokonania zakupów
materiałów biurowych w szczególności tonerów, papieru, druków i drukarki.
- w dziale 801 dokonano przeniesień w kwocie 10 000,00 zł w Szkole Podstawowej w Książu
Wlkp. na usług remontowe drzwi wejściowych na strych z przeznaczeniem na zakup i montaż
drzwi przeciwpożarowych.
- w działach 900 i 926 dokonano przeniesień na usługi ciągnikiem związane z oczyszczaniem
miasta i wsi oraz wywóz śmieci z Urzędu Miejskiego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej sp. z o.o. w Śremie.
- dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami w Zakładzie Usług Komunalnych w Książu
Wlkp. z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne.
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Komisja w obecności 14 radnych jednogłośnie przyjęła projekt ww. uchwały.
Ad 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie regulaminu korzystania z siłowni
zewnętrznej na terenie rekreacyjnym na placu przy ulicy 23 stycznia w Książu Wlkp.
Burmistrz Książa Wlkp. omówił projekt powyższej uchwały.
Komisja w obecności 14 radnych jednogłośnie przyjęła projekt ww. uchwały.
Ad 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyposażenia Zakładu Usług
Komunalnych w Książu Wlkp. w majątek trwały.
Pani skarbnik omówiła projekt powyższej uchwały.
Komisja w obecności 14 radnych jednogłośnie przyjęła projekt ww. uchwały.
Ad 9. Wolne wnioski i informacje.
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o wnioski radnych.
Radna Antonina Jankowiak poprosiła o informacje dotyczące długości odcinka drogi pn.
„Przebudowa drogi Konarzyce- Zawory”. Ponadto radna wnioskowała o podwyższenie
stawek ryczałtu dla sołtysów, a także o dofinansowanie mieszkańcom Chrząstowa różnicy
poniesionej w opłacie za wodę. Mieszkańcy od nr 1 do nr 12 są zaopatrywani w wodę z sieci
wodociągowej Śrem gdzie stawka jest wyższa niż obowiązująca w pozostałej części gminy
Książ Wlkp.
Radny Marek Celka wnioskował, aby kwota 3000,00 zł wygospodarowana z oszczędności
za rok 2014 została przeznaczona na zakup opon do samochodu bojowego stacjonującego
w jednostce OSP Mchy, (samochód nie został dopuszczony do ruchu z powodu zużytego
ogumienia). Ponadto radny wnioskował o zamontowanie lustra drogowego na skrzyżowaniu
drogi powiatowej z gminną w miejscowości Mchy, (w pobliżu posesji Państwa
Jakubowskich).
Ad 10. Zamknięcie posiedzenia.
Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował
wszystkim za udział i zakończył spotkanie o godzinie 13:17.
Protokołowała

Przewodniczący Rady Miejskiej

Danuta Biniasz – Celka

Sławomir Przybylski
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