O.0012.5.5.2015

PROTOKÓŁ NR 5/2015
z wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. odbytego w dniu
23 kwietnia 2015 r. w godzinach od 10.00 do 12.45 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,
Burmistrza Książa Wlkp. Pana Teofila Marciniaka, Zastępcę Burmistrza Panią Mirelę
Grześkowiak, Skarbnika Gminy Panią Barbarę Matuszczak oraz przedstawiciela prasy
lokalnej.
Na sali posiedzeń obecnych było 12 radnych, zatem komisja była władna do podejmowania
prawomocnych decyzji.
Nieobecni:
Radna Anna Szymanowska- usprawiedliwiona
Radny Krzysztof Hypki- usprawiedliwiony
Radny Marcin Weiss- usprawiedliwiony
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy
Książ Wlkp. na 2015 rok.
3. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Książ Wlkp. za 2014 rok.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Oceny zasobów pomocy społecznej
Gminy Książ Wlkp.
5. 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.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały uchylającej uchwałę nr XXVIII/188/2013 Rady
Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych na terenie Gminy Książ Wlkp., warunków i zasad korzystania z
nich oraz stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pozostawienia skargi na działalność
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Książu Wlkp. bez rozpoznania.
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8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa
w uchwale Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa
w uchwale Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
10. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Książ Wlkp. z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego za rok 2014.
11. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Książu Wlkp. za 2014
rok.
12. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał czy są uwagi do przedstawionego porządku
posiedzenia. Uwag nie było zatem przystąpiono do omówienia poszczególnych punktów.
Porządek posiedzenia komisji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Ad 2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp.
na 2015 rok.

Przewodniczący Rady Pan Sławomir Przybylski poprosił o omówienie ww. projektu
uchwały Panią Barbarę Matuszczak Skarbnika Gminy, która poinformowała o zmianach
w budżecie. Po stronie dochodów i wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 615 742,30 zł.
W szczególności zmiany dotyczą następujących działów:
852 - zwiększono o kwotę 20 990,00 zł z tego- kwotę 900 zł zwiększono w rozdziale 85219,
zgodnie
z
pismem
Wojewody
Wielkopolskie
Nr
FB-I.3111.92.2015.8
z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad podopiecznymi
OPS. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian - ustalono kwotę dochodów
i wydatków dotyczących zwrotów nieprawnie pobranych świadczeń rodzinnych, odsetek od
nieprawnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz nieprawnie pobranych zasiłków stałych.
Kwota opiewa na wartość 20 090,00 zł.
926 – zwiększono o kwotę 21 152,00 zł po zakończonej weryfikacji wniosku o płatność
ostateczną w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie
małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013”. Płatność dotyczy inwestycji
wykonanej w roku 2014 pn.” Budowa siłowni zewnętrznej na placu rekreacyjnym przy ulicy
23 stycznia w Książu Wlkp.”. Środki po stronie wydatków zostały przeznaczone na
zwiększenie planu - dotacja dla Niepublicznych Przedszkoli w dziale 80104.
Po stronie wydatków dokonano zmian w postaci:
801 – rozdział 80101 Szkoły Podstawowe zmniejszono o kwotę 22 957,00 zł.
Kwotę 20 559,00 zł przeznaczono dodatkowo na zwiększenie planu w dziale 8010
z przeznaczeniem na dotacje dla Niepublicznych Przedszkoli. Łącznie zwiększono plan
wydatków dla Niepublicznych Przedszkoli o kwotę 41 711,00 zł oraz kwotę 2 398,00 zł na
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zwrot dotacji dla Gminy Śrem za 2014 rok z powodu przemeldowania 1 dziecka od miesiąca
czerwca 2014 roku z gminy Śrem do gminy Książ Wlkp. Gmina Książ Wlkp. o tym fakcie
została poinformowana pismem w dniu 27 marca 2015 roku.
W dziale 921 dokonano przeniesienia kwoty 8 956,00 zł pomiędzy paragrafami
w ramach funduszu sołeckiego wsi Mchy – zwiększono środki na realizację przedsięwzięcia
„Utwardzenia terenu przy świetlicy wiejskiej” natomiast zmniejszono środki
w przedsięwzięciu „Wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej”.
Dokonano zwiększenia przychodów i kosztów Zakładu Usług Komunalnych o kwotę
315 500,00 zł tj. 300 000,00 zł jako dotacja celowa na inwestycję wymiany rur azbestowych
sieci wodociągowej w Zaborowie oraz 15 500,00 zł w wyniku podwyżki cen za ścieki.
Przewodniczący Rady Pan Sławomir Przybylski podziękował Pani Skarbnik za omówienie
projektu i poprosił o pytania ze strony radnych.
Radny Kazimierz Zegar zapytał czy otrzymaliśmy środki finansowe z Urzędu
Marszałkowskiego z przeznaczeniem na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego
w cenie paliwa?
Skarbnik Gminy Pani Barbara Matuszczak poinformowała, że pisma w ww. sprawie
jeszcze gmina nie otrzymała.
Przewodniczący Rady Pan Sławomir Przybylski zapytał o kwotę 15 500,00 zł w ramach
podwyżki cen za ścieki, czy wykazana kwota będzie dotyczyć bezpośrednio mieszkańców?
Skarbnik Gminy Pani Barbara Matuszczak odpowiedziała, że nie. Kwota 15 500,00 zł
ujęta jest tylko w planie finansowym z przeznaczeniem na inwestycje i zadania bieżące takie
jak umowy zlecenie, środki BHP, zakupy związane z awarią sieci i wymianą wodomierzy,
badania okresowe pracowników, szkolenia pracowników oraz bieżące usługi.
Komisja w obecności 12 radnych jednogłośnie przyjęła ww. projekt uchwały, który
stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Ad 3. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Książ Wlkp. za 2014 rok.
Przewodniczący Rady Pan Sławomir Przybylski tytułem wstępu poinformował, że
sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok wpłynęło do Biura Rady w dniu 23
marca br., następnie komisje stałe będą pracować nad ww. sprawozdaniem, a komisja
rewizyjna wyrazi pisemnie swoją opinię i wystosuje ją do Regionalnej Izby Obrachunkowej,
która odpowiednio się ustosunkuje.
Przewodniczący Rady poprosił o omówienie sprawozdania Panią Skarbnik Barbarę
Matuszczak. W pierwszej kolejności została odczytana opinia RIO w sprawie wykonania
budżetu Gminy Książ Wlkp. Opinia jest pozytywna z drobnymi uchybieniami, które zostały
szczegółowo wyjaśnione. Następnie Pani Skarbnik złożyła sprawozdanie z dochodów oraz
wydatków gminy Książ Wlkp.
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Na zaplanowane dochody w wysokości 25 708 438,92 zł uzyskano kwotę 25 555 968,48 zł,
co stanowi 99,41 %, w tym:
- dochody majątkowe plan 512 825, 46 zł, a wykonano 392 636,29 zł – 76,56 %
- dochody bieżące plan 25 195 613,46 zł, a wykonano 25 163 332,19 zł- 99,87 %.
Na dochody gminy składają się: dochody własne – w tym dochody bieżące, dochody
z majątku gminy, z wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,
które nie wygasają z upływem roku budżetowego, następnie dotacje celowe, w ramach
których mieszczą się zadania zlecone gminie, zadanie własne, porozumienia między
jednostkami samorządu terytorialnego oraz porozumienia z administracją rządową. Następnie
subwencje z podziałem na część oświatową, wyrównawczą i równoważącą.
Szczegółowy plan dochodów oraz jego wykonanie z podziałem na jego realizację
w poszczególnych jednostkach budżetowych znajduje odzwierciedlenie w tabeli na str. 19
i 20 sprawozdania z wykonania budżetu.
Na wydatki gminy składają się: wydatki bieżące, wydatki na zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej, z dotacji z budżetu państwa, wydatki na obsługę długu, na realizację
zadań w drodze umów lub porozumień, na realizację zadań określonych w gminnym
programie przeciwdziałania narkomanii oraz wydatki majątkowe.
Wykonanie wydatków budżetowych oraz procentowy stopień ich realizacji kształtuje się
w sposób przedstawiony w tabeli na stronach od 32 do 53 sprawozdania z wykonania
budżetu, które zostały omówione przez Panią Skarbnik. Ogółem wydatki wykonano
w 88, 18%. Plan wydatków opiewał na wartość 27 095 278,92 zł natomiast wykonanie na
wartość 23 891 761,47 zł.
Przewodniczący Rady Pan Sławomir Przybylski poprosił o pytania do ww. sprawozdania.
Zdaniem Radnego Pawła Walkowiaka niewątpliwie budzą niepokój zaległości
alimentacyjne, zaległości w podatku od nieruchomości oraz z tytułu gospodarowania
odpadami komunalnymi. Radny prosił o przygotowanie analizy z czego wynika saldo
zaległości odpadów. Czy wynika to z braku pieniędzy, czy z braku pamięci o terminie
płatności oraz o przygotowanie informacji w sprawie zaległości w podatku od nieruchomości
mianowicie jakich grup dotyczy zaległość, czy są to osoby fizyczne czy prawne i od jakiego
czasu zaległość widnieje.
Skarbnik Gminy Pani Barbara Matuszczak odpowiedziała, że w przypadku postępowania
upadłościowego syndyk w pierwszej kolejności dokonuje spłaty zaległości w stosunku do
Urzędu Skarbowego, ZUS- u, a Urząd Gminy jest w dalszej kolejności.
Przewodniczący Rady Pan Sławomir Przybylski zapytał o zaległość dotycząca kary
umownej za odstąpienie od umowy, mianowicie czy sprawa dotyczy tego samego
przedsiębiorcy?
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Skarbnik Gminy Pani Barbara Matuszczak odpowiedziała, że tak – jest to ten sam
przedsiębiorca. Co prawda Urząd otrzymał optymistyczną informację dotycząca możliwości
ściągnięcia zaległości, ale kwota jest znikoma w stosunku do wartości zadłużenia.
Przewodniczący Rady Pan Sławomir Przybylski zapytał czego dotyczyła kwota zwrotu
dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej.
Skarbnik Gminy Pani Barbara Matuszczak poinformowała, że był to zwrot nadmiernej
pobranej dotacji wynikający z faktu, że były wcześniej zapłacone faktury, które nie powinny
być zapłacone.
Burmistrz Pan Teofil Marciniak zabrał głos w sprawie zaległości w gospodarowaniu
odpadami komunalnymi. Zaległości wynikają z nieuiszczenia opłat u tych samych osób.
Windykacja przez tut. Urząd była prowadzona w sposób prawidłowy. W tym roku Urząd
Skarbowy przejął sprawy windykacji i zobaczymy jaki będzie efekt, być może skuteczniejszy.
Radna Antonina Jankowiak zapytała czy pod nazwą stan gruntów mieszczą się także drogi.
Skarbnik Gminy odpowiedziała, że tak - w skład gruntów wchodzą drogi i nieużytki.
Ponadto Radny Błażej Jędrzejczak zapytał o kwotę opłat sądowych i prokuratorskich. Co
wchodzi w skład ww. opłat?
Skarbnik Gminy Pani Barbara Matuszczak odpowiedziała, że są to koszty związane
z upomnieniami komorniczymi i funduszem alimentacyjnym.
Sprawozdanie z wykonania budżetu oraz Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej stanowią
odpowiednio załączniki nr 4 i 5 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Sławomir Przybylski podziękował Pani Skarbnik
za omówienie sprawozdania i zarządził 10- minutową przerwę od 11.30 do 11.40.
Radny Kazimierz Zegar po uprzednim usprawiedliwieniu się u Przewodniczącego Rady
opuścił salę sesyjna o godz. 11.30.
Ad 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy
Książ Wlkp.
Przewodniczący Rady Pan Sławomir Przybylski poprosił Panią Różę Jędrzejczak
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej o omówienie Oceny zasobów pomocy społecznej.
Pani Róża Jędrzejczak poinformowała, że zgodnie z treścią art. 16 a ust. 1 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej gmina przygotowuje ocenę zasobów pomocy społecznej
w oparciu o analizę lokalną sytuacji społeczno-demograficznej. Organ wykonawczy jednostki
samorządu terytorialnego przedstawia, co roku do dnia 30 kwietnia radzie gminy, a do dnia
30 czerwca sejmikowi województwa właściwej jednostki samorządu terytorialnego Ocenę
zasobów pomocy społecznej. Ocena wraz z rekomendacjami jest podstawą do planowania
budżetu na rok następny. Głównymi problemami współwystępującymi wraz z uzależnieniami
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są przemoc w rodzinie, bezrobocie, ubóstwo, długotrwała choroba. Wśród przyczyn
popadania w uzależnienia można wymienić uwarunkowania społeczne, nieprawidłowe
wzorce rodzinne, brak celów życiowych oraz utrata zatrudnienie.
Radna Antonina Jankowiak zapytała o fundusz alimentacyjny, mianowicie jeśli osoba
zobowiązana do zapłaty alimentów nie płaci ich, tylko świadczenie pobierane jest z funduszu
alimentacyjnego a w międzyczasie osoba zobowiązana umiera i w związku z tym powstaje
zadłużenie w funduszu alimentacyjnym to na kogo „przechodzą” długi?
Pani Róża Jędrzejczak Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej odpowiedziała, że takie
postępowanie prowadzi komornik i z reguły te długi są umarzane. Niewłaściwa byłaby
sytuacja, gdyby dzieci na rzecz których zasądzone są alimenty miałyby je spłacać.
Komisja w obecności 11 radnych jednogłośnie przyjęła ww. projekt uchwały. Projekt
uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu
Ad 5. 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.
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o omówienie projektu uchwały Zastępcę
Burmistrza Panią Mirelę Grześkowiak, który poinformowała, że organ stanowiący
jednostki samorządu terytorialnego określa tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków
o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Przedłożony projekt uchwały
ma na celu doprecyzować terminy składania wniosków o realizację inicjatywy lokalnej, co w
konsekwencji ma przyczynić się do optymalizacji pracy Zespołu ds. opiniowania wniosków
oraz ma uściślić termin naboru dla potencjalnych wnioskodawców.
Wnioski o których mowa powyżej mają być składane w Urzędzie Miejskim w terminach od
01 stycznia do 30 stycznia każdego roku, których realizacja odbywać się będzie w I półroczu,
oraz w terminie od 01 czerwca do 30 czerwca każdego roku, których realizacja odbywać się
będzie w II półroczu.
Komisja w obecności 11 radnych jednogłośnie przyjęła ww. projekt uchwały. Projekt
uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Ad 6. Zaopiniowanie projektu uchwały uchylającej uchwałę nr XXVIII/188/2013 Rady
Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych na terenie Gminy Książ Wlkp., warunków i zasad korzystania z nich oraz
stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków
Projekt uchwały został omówiony przez Burmistrza Pana Teofila Marciniak, który
poinformował, że stawka opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych jest ustalona,
ale opłata może być pobierana za korzystanie z przystanków w momencie kiedy będzie
uregulowane prawo korzystania z gruntu, na których umiejscowione są przystanki. W
poprzedniej uchwale miało to miejsce tylko do części z nich, ponieważ brakowało
porozumień. Na chwilę obecną uchylamy poprzednią uchwałę, a podejmiemy kolejną
6

w momencie, gdy zostaną podpisane porozumienia z odpowiednimi właścicielami gruntów.
Radna Antonina Jankowiak w temacie przystanków poruszyła kwestię zaśmiecania ich
poprzez plakaty, reklamy i ulotki. Co innego jeśli są to ważne informacje lokalne dla
mieszkańców.
Burmistrz Pan Teofil Marciniak odpowiedział, że powinna być zgoda właściciela gruntu,
na którym przystanek się znajduje na to, aby wszelkie informacje i reklamy mogły być tam
zamieszczane. Burmistrz poinformował, że będziemy „ścigać” osoby, które notorycznie
zaśmiecają przystanki bez uprzedniej zgody.
Komisja w obecności 11 radnych jednogłośnie przyjęła ww. projekt uchwały. Projekt
uchwały stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Ad 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pozostawienia skargi na działalność
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Książu Wlkp. bez rozpoznania.
Treść skargi jak wspomniał Przewodniczący Rady Pan Sławomir Przybylski została
przedstawiona radnym, ale ze względu na braki formalne (brak podpisów nadawców skargi)
Rada Miejska zobowiązana jest do podjęcia uchwały w ww. sprawie bez rozpoznania.
Komisja w obecności 11 radnych jednogłośnie przyjęła ww. projekt uchwały. Projekt
uchwały stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Ad 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa
w uchwale Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

Przewodniczący Rady poprosił Zastępcę Burmistrza Panią Mirelę Grześkowiak
o omówienie projektu uchwały, która poinformowała, że projekt obu uchwał jest odpowiedzią
na pismo – wezwanie, które otrzymaliśmy od kancelarii Bosiacki, Domański i Wspólnicy,
która działa jako pełnomocnik Stowarzyszenia na rzecz szkoły w Chrząstowie oraz dóbr wsi
Chrząstowo, Łężek i okolic. W piśmie wezwano Radę Miejska do usunięcia naruszenia
odpowiednio w uchwałach z 2009 i 2011 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i
rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach
szkół publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości
ich wykorzystania poprzez zmianę lub uchylenie odpowiednich zapisów, czyli zmianę lub
uchylenie § 3 ust. 1 oraz zmianę lub uchylenia § 6 ust. 1. Merytoryczne wyjaśnienie zarzutów
Stowarzyszenia w odniesieniu do ww. paragrafów znajduje szczegółowy opis w uzasadnieniu
do omawianych projektów uchwał. Zarzuty zostały uwzględnione wcześniej poprzez
uchylenie uchwał. Uchwała z 2009 roku została uchylona uchwałą z 2011 roku, natomiast
uchwała z 2011 roku została uchylona uchwałą z 2014 roku. Od maja 2014 roku tryb
udzielania i rozliczania dotacji jest naliczany w sposób prawidłowy. Nie możemy zmieniać
lub uchylać paragrafów, które nie są już w obiegu prawnym i dlatego odmawiamy
uwzględnienia obu wezwań.
Radny Błażej Jędrzejczak zapytał czy w czasie obowiązywała uchwały była ona zgodna
z prawem.
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Zastępca Burmistrza poinformowała, że każdorazowo kiedy były podejmowane uchwały
trafiały one do Regionalnej Izby Obrachunkowej celem kontroli i w żadnej przedstawionej
uchwale nie było zastrzeżeń ze strony RIO.
Zdaniem Radnej Antoniny Jankowiak – kancelaria prawna Bosiacki, Domański
i Wspólnicy, która działa w imieniu Stowarzyszenia w Chrząstowie przysłała uzasadnienie
w którym nie chodzi o usunięcie naruszenia prawa, ale o stwierdzenie, że uchwała w danym
roku była wadliwa. Stowarzyszenie otrzymało w 2011 r. – 64%, w 2012 r. – 59% i w 2013 r.
– 64% a nie 75%. Radna zaproponowała, aby pozostali radni zapoznali się z wystąpieniem
pokontrolnym Najwyższej Izby Kontroli.
Zdaniem Radnego Marka Celki Rada Miejska nie jest kompetentna, aby rozstrzygać spór
prawny. Od tego jest sąd.
Komisja w obecności 11 radnych , przy 5 głosach „ za” 2 głosach „przeciw” i 4 głosach
„wstrzymujących się” przyjęła ww. projekt uchwały. Projekt uchwały stanowi
załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Ad 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa
w uchwale Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
Merytorycznie jak w poprzednim punkcie 8.

Komisja w obecności 11 radnych , przy 5 głosach „ za” 2 głosach „przeciw” i 4 głosach „
wstrzymujących się” przyjęła ww. projekt uchwały. Projekt uchwały stanowi załącznik
nr 11 do niniejszego protokołu.
Ad 10. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Książ Wlkp. z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok
2014.
Sprawozdanie przedstawiła Zastępca Burmistrza Pani Mirela Grześkowiak, które stanowi
załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Ad 11. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Książu Wlkp. za 2014 rok.
Przewodniczący Rady Pan Sławomir Przybylski poprosił Panią Różę Jędrzejczak –
Kierownika Ośrodka Opieki Społecznej o przedstawienie sprawozdania, które stanowi
załącznik nr 13 do niniejszego protokołu . Ponadto Kierownik przypomniała o dyżurach
prawnika, który świadczy pomoc prawną dla osób dotkniętych przemocą domową.
Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował Pani Róży Jędrzejczak za omówienie i zapytał
radnych czy są pytania.
Radny Marek Molecki zadał pytanie dotyczące zakończonych procedur „ Niebieskiej karty”,
mianowicie czy w rodzinach w których procedura została zakończona nadal sprawowany jest
nadzór.
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Pani Róża Jędrzejczak Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej odpowiedziała, że
w przypadku, gdy ww. karta została zamknięta to przez pewien czas pracownik socjalny oraz
dzielnicowy odwiedzają rodzinę , aby sprawdzić czy prawidłowo funkcjonuje.
Radny Marek Molecki zapytał także czy placówka Opieki Społecznej informuje daną osobę
o zamiarze skontrolowania.
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej odpowiedziała, że osoby te odwiedzane są bez
zapowiedzi choć zdaniem Radnego Pawła Walkowiak zdarza się często, że osoby mają
wiedzę o terminie odwiedzin pracownika socjalnego.
Kierownik OPS odpowiedziała, że być może sytuacja miała miejsce w momencie, gdy
trudno było przez pewien czas zastać w domu taką osobę. Na taką okoliczność jest określony
termin i wtedy informacja musi być przekazana.
Ad 12. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
Protokół z posiedzenia komisji Rady Miejskiej z dnia 26 marca 2015 roku został przyjęty
jednogłośnie, bez uwag.
Ad 13. Wolne wnioski i informacje.
Przewodniczący posiedzenia Pan Sławomir Przybylski poprosił o wnioski i informacje.
Radny Marian Suchecki proszę o interwencję w sprawie dziury w asfalcie na ulicy
J. Krasickiego w Książu Wlkp. między posesjami Państwa Zegar i Schachtschneider.
Radny Marek Molecki zapytał czy firma zewnętrzna zajmuje się pielęgnacją zieleni wokół
rynku.
Burmistrz Pan Teofil Marciniak odpowiedział, że tak ale nieodpłatnie. Jest to firma, która
wcześniej zajmowała się zielenią na naszym rynku i dokonuje poprawek.
Ad 14. Zamknięcie posiedzenia.
Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował
wszystkim za udział i zakończył spotkanie w sali sesyjnej o godzinie 12.45.
Protokołowała

Przewodniczący Rady Miejskiej

Danuta Biniasz – Celka

Sławomir Przybylski
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