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PROTOKÓŁ NR 1/2014
z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
odbytego w dniu 17 grudnia 2014 r. w godzinach od 10: 00 do 12:10 w sali nr 7 Urzędu
Miejskiego.
Ad 1. Otwarcie posiedzenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Sławomir Przybylski otworzył pierwsze posiedzenie
Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Książu Wlkp. oraz powitał
obecnych członków komisji, Burmistrza Książa Wlkp. Pana Teofila Marciniaka, Skarbnika
Gminy Panią Barbarę Matuszczak oraz Zastępcę Dyrektora Centrum Kultury Panią Dorotę
Jańczak.
Stwierdził, że na sali obecnych jest 6 radnych, zatem komisja jest władna do podejmowania
prawomocnych decyzji.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował zamianę kolejności omawiania punktów
porządku posiedzenia tj. punkt 3 Opracowanie planu Komisji na 2015 rok, aby został
omówiony jako punkt 4. Natomiast punkt 4 o nazwie Zaopiniowanie projektu budżetu gminy
na 2015, aby został omówiony jako punkt 3.
Komisja w obecności 6 radnych jednogłośnie przyjęła zaproponowaną zamianę punktów
posiedzenia.
Porządek posiedzenia wyglądał następująco:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Otwarcie posiedzenia.
Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji.
Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2015 rok.
Opracowanie planu pracy komisji na 2015 rok.
Wolne głosy i informacje.
Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący zapytał czy są uwagi do przedstawionego porządku. Uwag nie było, zatem
przystąpiono do realizacji poszczególnych punktów.
Ad 2. Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji.
Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur na stanowisko Przewodniczącego Komisji
Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Radny Błażej Jędrzejczak zgłosił kandydaturę radnego Kazimierza Zegara, który wyraził
zgodę na kandydowanie, natomiast Radny Marek Celka zgłosił kandydaturę radnej Elżbiety
Stępa, która nie wyraziła zgody.
Komisja w obecności 6 radnych przy 5 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym się”
opowiedziała się za zgłoszoną kandydaturą.
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Sławomir Przybylski przekazał dalsze
prowadzenie posiedzenia nowemu Przewodniczącemu komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska. Radny Kazimierz Zegar podziękował za zaufanie oraz wybór i poprosił
o zgłaszanie kandydatur na funkcję zastępcy. Na funkcję zastępcy zgłoszono kandydaturę
radnego Marka Celki, który wyraził zgodę.
Komisja w obecności 6 radnych przy 5 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym się”
opowiedziała się za zgłoszoną kandydaturą.
Ad 3. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2015 rok.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Radny Kazimierz Zegar otworzył
dyskusję nad projektem budżetu gminy na 2015 rok. Projekt uchwały stanowi załącznik nr
2 do niniejszego protokołu.
Radny Sławomir Przybylski poprosił Panią Barbarę Matuszczak Skarbnik Gminy
o omówienie wydatków związanych z funduszem sołeckim. Plan wydatków przedstawia się
następująco: w dziale dotyczącym transportu i łączności, w szczególności dróg publicznych
zostały wyodrębnione środki w takich sołectwach jak Brzóstownia, Kołacin, Gogolewo,
Jarosławki, Ługi, Radoszkowo II, Łężek, Świączyń, Włościejewki, Chwałkowo Kościelne
i Chrząstowo. Jeśli chodzi o oświetlenie ulic to zaplanowane są w sołectwach Włościejewice,
Konarzyce i Konarskie. Wyposażenie świetlic planuje się w sołectwach : Mchy, Zakrzewice,
Sroczewo i Zaborowo, usługi remontowe w sołectwie Zakrzewice, Radoszkowo, Mchy
i Zaborowo, natomiast wydatki inwestycyjne w sołectwach Sebastianowo i Kiełczynek.
Szczegółowy plan wydatków stanowi załącznik nr 12 do projektu uchwały budżetowej na
2015 rok.
Radny Błażej Jędrzejczak zapytał o dotacje z budżetu gminy z przeznaczeniem na spółki
wodne. Zaplanowana kwota dotacji wynosi 84 000,00 zł , zdaniem radnego kwota ta budzi
wątpliwość. Burmistrz odpowiedział, ze dotacja będzie dla tych, które należą do spółek.
Pozostałych mieszkańców którzy jeszcze nie należą będziemy się starać nakłaniać, aby
przystąpili. Składki członkowskie nie są wysokie.
Radny Krzysztof Sójka zapytał o imprezy i inne uroczystości jakie są zaplanowane w 2015
roku. Zastępca dyrektora Centrum Kultury poinformowała, że planowane kalendarium na
2015 rok z podziałem na poszczególne miesiące stanowi załącznik do projektu budżetu.
Kalendarium uwzględnia cały cykl spotkań, imprez, wystaw, konkursów i balików dla
najmłodszych.
W opinii Radnego Kazimierza Zegara zorganizowany w sierpniu 2014 roku wyścig
kolarski we Włościejewkach był istotną promocją dla gminy. Na starcie stawiło się ponad 70

uczestników. Trasa prowadziła drogami gminy Książ Wlkp. Zdaniem radnego dobrze byłoby
organizować podobne wyścigi. Dla mieszkańców gminy jest to powód do dumy.
Przewodniczący Komisji zarządził 10 minutową przerwę od 11:00 do 11:10.
Przewodniczący Komisji powitał Pana Mariana Kaźmierczaka dyrektora Zakładu Usług
Komunalnych w Książu Wlkp. i poprosił o pytania w sprawie projektu budżetu gminy na
2015 r. z zakresu ZUK.
Radny Marek Molecki zapytał o zakup ciągnika dla Zakładu Usług Komunalnych za
20 000,00 zł. Pytanie radnego dotyczyło kwoty, mianowicie czy jest wystarczająca na
powyższy zakup. Dyrektor ZUK Pan Marian Kaźmierczak wyjaśnił, że ciągnik ma służyć pod
konkretne zadania . Planowana wartość zakupu jak powiedział dyrektor jest realna.
Przewodniczący Komisji Radny Kazimierz Zegar zapytał radnych czy mają propozycje zmian
do projektu budżetu na 2015 rok. Propozycji nie było zatem Przewodniczący zarządził
głosowanie nad projektem budżetu.
Komisja w obecności 6 radnych jednogłośnie opowiedziała się „ za” pozytywnym
zaopiniowaniem projekt budżetu gminy na 2015 rok . Opinia komisji stanowi załącznik nr 3
do niniejszego protokołu.
Ad 4. Opracowanie planu pracy komisji na 2015 rok.
Przewodniczący poprosił o propozycje planu pracy na każdy kwartał 2015 roku. Plan pracy
komisji opracowano w następującej tematyce:
I kwartał 2015 r.
1. Działalność Rejonowego Związku Spółek Wodnych za rok 2014.
2. Działalność Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego na terenie gminy Książ
Wlkp. za 2014 r. oraz planowane zamierzenia na rok 2015.
II kwartał 2015 r.
1. Analiza wykonania budżetu gminy za 2014 rok.
2. Działalność Powiatowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
3. Działalność Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w Śremie.
III kwartał 2015 r.
1. Działalność Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział w Śremie.
2. Działalność Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu (z uwzględnieniem
informacji dotyczącej sprzedaży i dzierżawy gruntów rolnych dla rolników oraz
budowy zbiornika retencyjnego na terenie Gminy Książ Wlkp.).

IV kwartał 2015 r.
1. Działalność Powiatowego Lekarza Weterynarii.
2. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2016 rok.
3. Opracowanie planu pracy komisji na 2016 rok
Ad 5. Wolne głosy i informacje.
Radni nie zgłosili wniosków.
Ad 6. Zamknięcie posiedzenia.
Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący komisji podziękował wszystkim
za udział i zakończył spotkanie o godzinie 12:10.
Protokołowała

Przewodniczący Komisji

Danuta Biniasz – Celka

Kazimierz Zegar

