O.0012.3.7.2015

PROTOKÓŁ NR 7/2015
z posiedzenia Komisji Społeczno- Gospodarczej Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 4
grudnia 2015 r. w godzinach od 10:00 do 13:15 w sali Centrum Kultury w Książu Wlkp.
Ad 1. Otwarcie posiedzenia.
Przewodniczący Komisji Społeczno- Gospodarczej- Pan Marek Celka ,otworzył posiedzenie
Komisji oraz powitał obecnych członków, a także Burmistrza Książa Wlkp. Pana Teofila
Marciniaka, Zastępcę Burmistrza Panią Mirelę Grześkowiak i Skarbnika Gminy Panią
Barbarę Matuszczak.
Przewodniczący Komisji stwierdził, że na sali obecnych jest 7 radnych, zatem komisja była
władna do podejmowania prawomocnych decyzji.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Porządek posiedzenia wyglądał następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy Książ Wlkp. na 2016 rok.
3. Opracowanie planu pracy komisji na 2016 rok.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
5. Wolne głosy i wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.
Zaproszenie wraz z
do niniejszego protokołu.
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Ad 2. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy Książ Wlkp. na 2016 rok.
Pani Barbara Matuszczak, Skarbnik Gminy poinformowała, że w załącznik nr 1 – plan
dochodów na 2016 r., zmieniła się klasyfikacja dotycząca podatków (paragrafy 0310, 0320,
0330, 0340) każda z klasyfikacji będzie nosiła nazwę wpływy z odpowiedniego podatku.
Dział 754 -Dotacja dla OSP – przeznaczono 105 000,00 zł (więcej o 10 000,00 zł niż w roku
ubiegłym) ale dotacja przeznaczona jest na wszystkie wydatki bieżące jednostek OSP
związane z bezpieczeństwem i ochroną przeciwpożarową.
Radna Antonina Jankowiak, zapytała o dział 700- wykup gruntów w kwocie 494 600,00 zł
(w tym pod halę sportową) czy wiadomo, ile dokładnie będzie wynosił koszt wykupu? oraz
o dział 600- remonty chodników i dróg gminnych w kwocie 109 548,00 zł. Czy wiadomo
konkretnie o jakie remonty chodzi?
1

Pani Barbara Matuszczak, odpowiedziała, że na chwilę obecną brak w tej kwestii
informacji. Wydatki wynikają w trakcie roku budżetowego.
Radna Antonina Jankowiak zapytała także, w jakiej pozycji została ujęta budowa drogi
w Chrząstowie, oraz oświetlenie w Chrząstowie. Radna zasugerowała, że z funduszu
sołeckiego można byłoby dołożyć środki, aby dołożyć punkty świetlne. Kwota 12 000,00 zł
z pewnością wystarczyłaby na projekt.
Pan Teofil Marciniak, Burmistrz odpowiedział, że budowa drogi w Chrząstowie została
ujęta pod pozycją budowa dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych, ale chciałby
skorzystać z dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego (wniosek został złożony, być może
uda się skorzystać), a kwotę przeznaczoną z budżetu gminy przeznaczyć na inne zadanie.
Oczywiście jeśli wniosek nie zostanie zakwalifikowany, to budowa drogi w Chrząstowie
będzie realizowana ze środków budżetu gminy.
Pan Teofil Marciniak, Burmistrz Książa Wlkp. odpowiedział, że działania w tym kierunku
jeszcze nie zostały podjęte, i że jest otwarty na propozycje.
Rada Miejska w obecności 7 członków komisji, przy 6 głosach „za” i 1 głosie
„wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu gminy na 2016 r. , który
stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Opinia komisji o projekcie budżetu stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Ad 3. Opracowanie planu pracy komisji na 2016 rok.
Skład komisji opracował plan pracy na 4 kwartały 2016 r.
I kwartał
1. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
za 2015 r. i plan na 2016 r.
2. Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wlkp.
II kwartał
1. Analiza wykonania budżetu gminy za 2015 r.
2. Funkcjonowanie świetlic środowiskowych.
III kwartał
1. Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Książ Wlkp.
2. Funkcjonowanie oświaty publicznej na terenie gminy Książ Wlkp.
3. Funkcjonowanie Biblioteki Publicznej, Centrum Kultury i Izby Regionalnej.
IV kwartał
1. Działalność związków, klubów i organizacji sportowych działających na terenie gminy
Książ Wlkp.
2. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy Książ Wlkp. na 2017 r.
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3. Opracowanie planu pracy Komisji na 2017 r.
Skład Komisji w obecności 7 radnych jednogłośnie zaopiniował plan pracy komisji na
2016 rok.
Ad 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia:
Protokół nr 6/2015 z posiedzenia Komisji Społeczno- Gospodarczej z dnia 17 listopada
2015 r. roku został przyjęty jednogłośnie w obecności 7 radnych.
Ad 5. Wolne głosy i wnioski.
Radna Elżbieta Stępa przypomniała o poszerzeniu drogi w miejscowości Kiełczynek,
przy posesji Pani Cebulskiej.
Radny Krzysztof Hypki poprosił, aby zaktualizować temat zamontowania spowalniających
sygnalizatorów przy SP w Książu Wlkp.
Pan Teofil Marciniak, Burmistrz Książa Wlkp., odpowiedział, że powróci do tematu
i sprawdzi czy wniosek został uwzględniony w budżecie Wojewódzkiego Zarządu Dróg.
Radny Marian Suchecki zapytał czy podjęto działania w związku z utrudnieniami
komunikacyjnymi jakie występują w ciągu ulicy Dr. M. Krybusa.
Pan Teofil Marciniak, Burmistrz Książa Wlkp., odpowiedział, że będą przeprowadzone
konsultacje, celem poznania opinii właścicieli posesji tego rejonu, w zakresie propozycji
wprowadzenia zmian organizacyjnych w ruchu drogowym. W ramach konsultacji będzie
trzeba wypełnić ankietę dotyczą ustawienia znaku B-36 (zakaz zatrzymywania się) wzdłuż
jednej strony ulicy Krybusa. Kwestionariusz ankiety zawierający jedno pytanie zamknięte,
dostarczany będzie do każdej posesji przez pracowników Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
Zebrane opinie mieszkańców posłużą do przygotowania nowej koncepcji parkowania na ulicy
Krybusa, która zostanie przedstawiona Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu
Śremskiego. Niedostarczenie do Urzędu, kwestionariusza ankiety w wyznaczonym terminie,
traktowane będzie jako akceptacja wprowadzenia na ulicy Krybusa, zakazu zatrzymywania
się.
Ad 6. Zamknięcie posiedzenia.
Ponieważ wyczerpano punkty porządku posiedzenia Przewodniczący komisji podziękował
wszystkim za udział i zakończył posiedzenie o godz. 13:15
Protokołowała

Przewodniczący komisji

Danuta Biniasz- Celka

Marek Celka
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