O.0012.5.6.2015

PROTOKÓŁ NR 6/2015
z wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. odbytego w dniu
21 maja 2015 r. w godzinach od 10.00 do 13.15 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 14 radnych, zatem komisja była władna do podejmowania
prawomocnych decyzji.
Nieobecny:
Radny Marian Suchecki- 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. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Centrum Kultury Książ Wlkp. za rok 2014.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu
ustalania obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych
w szkołach prowadzonych przez Gminę Książ Wlkp.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rodzajów, warunków i sposobów
przyznawania nauczycielom świadczeń pomocy zdrowotnej.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie aneksu nr 1 do porozumienia z dnia 19
maja 2014 r. w sprawie wspólnej realizacji z gminą Książ Wlkp. publicznego
transportu zbiorowego.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżaw tych samych części
nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Książ Wlkp.
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zamknięcie posiedzenia.
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Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał czy są uwagi do przedstawionego porządku
posiedzenia. Uwag nie było zatem przystąpiono do omówienia poszczególnych punktów.
Przewodniczący RM poinformował także, że na godzinę 11.00 mają przybyć rodzice
uczniów, którzy uczestniczyli w spotkaniach z Burmistrzem w sprawie propozycji zmian
w zakresie granic obwodów szkolnych Szkoły Podstawowej w Książu Wlkp.
i w Konarzycach.
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. Pani Skarbnik poinformowała, że
budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 21 649,20 zł.
Zmiany dotyczą działów:
1. 754 - o kwotę 6 000,00 zł jako pomoc finansowa w formie dotacji celowej ze Starostwa
Powiatowego w Śremie na sfinansowanie zakupu selektywnego systemu alarmowania
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołacinie. Po stronie wydatków dokonano
odpowiednich zmian.
2. 852 – zwiększono o kwotę 15 649,20 zł z tego:
- o kwotę 486,00 zł zwiększono rozdział 85213, zgodnie z pismem Wojewody
Wielkopolskiego
Nr FB-I.3111.133.2015.8 z przeznaczeniem na dofinansowanie
opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20
ustawy o pomocy społecznej. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian.
- o kwotę 15 153,20 zł na wykonanie prac społeczno użytecznych na 2015 rok jako
refundacja wydatków z Powiatowego Urzędu Pracy w Śremie – aktywizacja osób
bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej
oraz osób uczestniczących w kontrakcie socjalnym. Po stronie wydatków dokonano
odpowiednich zmian.
Po stronie wydatków dokonano zmian w postaci przeniesienia wydatków pomiędzy
paragrafami na zakup energii w punkcie odbioru odpadów problemowych.
Przewodniczący RM Pan Sławomir Przybylski podziękował Pani Skarbnik za omówienie
projektu i poprosił o pytania ze strony radnych.
Radna Antonina Jankowiak zapytała o kwotę 6 000,00 zł jako pomoc finansową w formie
dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w Śremie na sfinansowanie zakupu selektywnego
systemu alarmowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołacinie. Radna poprosiła,
o wyjaśnienie na czym polega selektywny system alarmowania?
Radny Marcin Weiss odpowiedział, że system selektywnego powiadamiania jest to szybkie
powiadamianie strażaków OSP o istniejącym alarmie poprzez wiadomość sms.
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Komisja w obecności 14 radnych jednogłośnie przyjęła ww. projekt uchwały, który
stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Ad 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Centrum Kultury Książ Wlkp. za rok 2014.
Przewodniczący RM Pan Sławomir Przybylski poprosił o omówienie sprawozdania Panią
Dorotę Jańczak Zastępcę Dyrektora Centrum Kultury Książ Wlkp.
Wykonanie planu finansowego Centrum Kultury za rok 2014 zawiera następujące
najważniejsze elementy:
Przychody Centrum Kultury wyniosły 579.549,49 w skład których wchodzą:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dotacja z budżetu 379.915,00 zł
Przychody z Kompleksu Wypoczynkowego Jarosławki 43.361,83 zł
Wpływy z usług CK 21.241,06 zł
Pozyskane środki: sponsoring, wpłaty na wycieczki i imprezy 46.968,36 zł
Dotacja z Fundacji BZ WBK 5.000,00 zł – stroje Kosynierów
Środki z Urzędu Marszałkowskiego na cztery projekty: 83.063,24 zł

Przychody Biblioteki Publicznej wyniosły 190.084,68 zł w skład których wchodzą:
Dotacja z budżetu 175.261,54 zł
Środki z Biblioteki Narodowej 6.298,00 zł
Dotacja Fundacji Orange 1.774,00 zł
Dotacje z Fundacji Rozwoju Społeczności Informatycznej (FRSI)
oraz Stowarzyszenia na Rzecz Poprawy Środowiska 2.250,00 zł
5. Wpływy z usług Biblioteki 1.674,44 zł
1.
2.
3.
4.

Najważniejsze realizowane przedsięwzięcia:
Imprezy - WOŚP, ferie zimowe i wakacje letnie, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Majówka
i Imprezy Plenerowe, Dożynki Gminne, Mikołajki na rynku, Koncert Bożonarodzeniowy, Dni
Książa oraz mniejsze imprezy ujęte w kalendarium.
Projekty:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Edukacja kulturalna
Warsztaty muzyczne i taneczne dla orkiestry i mażoretek
Wydanie powieści Stach Wichura
Dni Kultury i Integracji
Młodzieżowa Grupa Kosynierów
Oznakowanie zewnętrzne biblioteki

Przewodniczący RM Pan Sławomir Przybylski podziękował Pani Dorocie Jańczak
i poprosił o pytania radnych do ww. sprawozdania
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Radna Antonina Jankowiak zapytała o ilość zatrudnionych pracowników
Kultury oraz w Bibliotece.

w Centrum

Pani Dorota Jańczak- poinformowała, że w CK są następujące etaty: dyrektor, z-ca
dyrektora, księgowa, referent, pracownik gospodarczy ½, w Bibliotece: bibliotekarz,
instruktor ½, pracownik gospodarczy i specjalista. W Jarosławkach: administrujący,
ratownicy, pracownicy parkingu oraz pracownicy porządkowi.
Przewodniczący RM Pan Sławomir Przybylski zapytał o kwestię terenu pod parking
w Jarosławkach.
Pani Dorota Jańczak poinformowała, że terenu pod parking brakuje, ale w sezonie letnim
będzie możliwość parkowania na wynajętym polu.
Przewodniczący RM zadał także pytanie o kwestię nadzoru osób korzystających
z kąpieliska z uwagi na ograniczoną liczbę osób mogącą z niego skorzystać (do 1000 osób).
Pani Dorota Jańczak odpowiedziała, że w odpowiedzi na złożony przez nich wniosek
do Starostwa Powiatowego w Śremie w sprawie organizacji ruchu samochodowego nastąpi
jego zmiana, która będzie polegała na tym, że teren kompleksu będzie strefą zamieszkania
odpowiednio oznakowaną. Policja będzie czuwać nad bezpieczeństwem i porządkiem
oraz nad kontrolą ruchu samochodowego.
Przewodniczący RM poprosił Skarbnik Gminy Panią Barbarę Matuszczak o odczytanie
zaleceń pokontrolnych w związku z przeprowadzoną kontrolą CK.
Komisja w obecności 14 radnych przy 13 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym się”
przyjęła ww. projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Ad 4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu ustalania
obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach
prowadzonych przez Gminę Książ Wlkp.
Projekt uchwały został omówiony przez Panią Mirelę Grześkowiak Zastępcę Burmistrza
która poinformowała, że w poprzedniej uchwale określono tygodniową liczbę godzin
obowiązkowego wymiaru zajęć dla 4 nauczycieli specjalistów. W związku z tym, że zachodzi
konieczność doprecyzowania tygodniowego wymiaru zajęć dla jeszcze innych specjalistów
takich jak: nauczyciel wspomagający zatrudniony w szkołach i przedszkolach, nauczyciel
gimnastyki korekcyjnej, doradca zawodowy oraz inny specjalista prowadzący zajęcia
specjalistyczne w szkołach i przedszkolach podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
Następnie Pani Mirela Grześkowiak omówiła zakres zadań i obowiązków na każdym
ze stanowisk.
Radny Marcin Weiss zapytał jaka była tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru
zajęć dydaktycznych i wychowawczych w poprzedniej uchwale.
Zastępca Burmistrza Pani Mirela Grześkowiak odpowiedziała, że zawsze są to 24
godziny.
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Radny Paweł Walkowiak zapytał czy wyznaczenie dodatkowych stanowisk wiąże się
z koniecznością zatrudnienia dodatkowych nauczycieli bądź specjalistów?
Zastępca Burmistrza Pani Mirela Grześkowiak odpowiedziała, że nie. Są to obecnie
zatrudnieni nauczyciele, ale z odpowiednimi kwalifikacjami, które są niezbędne
do wykonywania określonych zajęć i zadań.
Komisja w obecności 14 radnych jednogłośnie przyjęła ww. projekt uchwały. Projekt
uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu
Ad 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rodzajów, warunków i sposobów
przyznawania nauczycielom świadczeń pomocy zdrowotnej.
Projekt uchwały został omówiony przez Zastępcę Burmistrza Panią Mirelę Grześkowiak,
który poinformowała, że Karta Nauczyciela zobowiązuje organy prowadzące szkoły
do określenia corocznie w budżecie odpowiednich środków finansowych z przeznaczeniem
na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, a także określenia
rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich
przyznawania. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie zapomogi pieniężnej i może być
przyznana nauczycielowi jeden raz w ciągu roku kalendarzowego. Wysokość jednorazowego
świadczenia pomocy zdrowotnej nie może przekroczyć 100 % minimalnego wynagrodzenia
za pracę. Środki finansowe przeznacza się dla nauczycieli, którzy są przewlekle chorzy, ulegli
wypadkowi lub przebyli operację, następnie po długotrwałym leczeniu szpitalnym i objętych
długotrwałym leczeniem specjalistycznym lub długotrwałą rehabilitacją. Pomoc zdrowotna
udzielana jest na podstawie pisemnego wniosku wg . określonego wzoru , do którego należy
dołączyć niezbędne dokumenty wynikające z projektu uchwały.
Radna Antonina Jankowiak zapytała czy ma zastosowanie do ww. projektu uchwały
kryterium dochodowe?
Zastępca Burmistrza Pani Mirela Grześkowiak odpowiedziała, że nie, ponieważ kryterium
to, nie może zostać określone.
Radny Krzysztof Hypki zapytał czy wypłata środków finansowych nauczycielowi
w oparciu o przedstawiony projekt uchwały jest kosztem dla Gminy?
Burmistrz Pan Teofil Marciniak odpowiedział, że tak. Subwencja oświatowa nie
gwarantuje środków na ten cel. W momencie kiedy wniosek wpłynie do Urzędu i spełni
określone kryteria to jest to zasadne, aby przyznać świadczenie pomocy zdrowotnej.
Komisja w obecności 14 radnych jednogłośnie przyjęła ww. projekt uchwały. Projekt
uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Ad 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie aneksu nr 1 do porozumienia z dnia 19
maja 2014 r. w sprawie wspólnej realizacji z Gminą Książ Wlkp. publicznego transportu
zbiorowego.

5

Projekt uchwały został omówiony przez Burmistrza Pana Teofila Marciniak, który
poinformował, że z uwagi na rozszerzenie linii nr 3 i 4 o przystanek zlokalizowany wzdłuż
drogi wojewódzkiej nr 436 w miejscowości Chrząstowo na wysokości Rodzinnych Ogródków
Działkowych zachodzi konieczność zawarcia pomiędzy Gminą Śrem i Gminą Książ Wlkp.
aneksu nr 1 do porozumienia z dnia 19 maja 2014 r.
Zdaniem Radnej Antoniny Jankowiak na przystanku w Chrząstowie na wysokości
rodzinnych Ogródków jest faktycznie dużo osób korzystających więc aneks
do wcześniejszego porozumienia z Gminą Śrem jest jak najbardziej zasadny.
Komisja w obecności 14 radnych jednogłośnie przyjęła ww. projekt uchwały. Projekt
uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Ad 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżaw tych samych części
nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Książ Wlkp.
Projekt uchwały został omówiony przez Burmistrza Pana Teofila Marciniaka, który
poinformował, że umowy zawarte z dotychczasowymi dzierżawcami wygasły i w związku
z tym dotychczasowi dzierżawcy wystąpili z wnioskami do tut. Urzędu o zawarcie kolejnych
umów dzierżaw z przeznaczeniem na działalność rekreacyjną, cateringową i handlową.
Umowy będą zawierane na okres 3 miesięcy.
Przewodniczący RM Pan Sławomir Przybylski zapytał czy uchwały w ww. sprawie będą
podejmowane co roku?. Burmistrz odpowiedział, że tak, jeśli będzie taka potrzeba.
Komisja w obecności 14 radnych jednogłośnie przyjęła ww. projekt uchwały. Projekt
uchwały stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Ad 8. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Protokół z posiedzenia komisji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 23 kwietnia 2015 roku
został przyjęty przez obecnych 14 radnych jednogłośnie, bez uwag.
Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził 10- minutową przerwę od 10.55 do 11.00.
Po przerwie Przewodniczący RM Pan Sławomir Przybylski powitał wcześniej
zapowiedzianych rodziców i poinformował obecne osoby o dostarczonym zaproszeniu przez
przedstawiciela rodziców do Biura Rady na spotkanie w świetlicy w Kiełczynku w dniu 20
maja w sprawie obwodów szkolnych. Z uwagi na brak możliwości uczestniczenia
we wskazanym terminie zaplanowanego spotkania Przewodniczący Rady zaproponował, aby
rodzice przybyli do tut. Urzędu, co też uczynili.
Proces rozmów, dyskusji i zbierania informacji poprzez dostarczone ankiety do rodziców
jeszcze trwa. Nie podjęto żadnych decyzji, tak jak wcześniej pisano w gazetach lokalnych.
Następnie Przewodniczący RM poprosił, aby głos zabrał jeden z przedstawicieli
zaproszonych rodziców.
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Pani Anna Krępulec Sołtys wsi Sroczewo, przedstawiła stanowisko rodziców
w sprawie zmiany w zakresie granic obwodów szkolnych Szkoły Podstawowej w Książu
Wlkp. i w Konarzycach. Pani Anna Krępulec w imieniu rodziców poprosiła, aby nie
podejmować pochopnie decyzji w ww. sprawie. Wygłoszony tekst stanowi załącznik nr 9
do niniejszego protokołu.
Zastępca Burmistrza Pani Mirela Grześkowiak powiedziała, że urząd działając w dobrej
wierze zorganizował spotkania w świetlicach celem poznania Państwa opinii choć nie było
obowiązku konsultowania ww. sprawy z rodzicami. Wymóg konsultowania z rodzicami
wymagany jest w przypadku likwidacji szkoły. Na spotkaniach zostały rozdane ankiety tym
rodzicom, których sprawa bezpośrednio dotyczy. Wypełnione ankiety spływały do tut.
Urzędu. Na ogólną liczba złożonych 91 ankiet, w 85 ankietach wyrażono sprzeciw na zmianę
obwodów, a w 6 ankietach aprobatę. Analiza ankiet stanowi załącznik nr 10 do niniejszego
protokołu.
Radna Antonina Jankowiak poinformowała, że szanuje zdanie i argumenty rodziców
ponieważ, to „oni” powinni mieć największy wpływ na podjęcie decyzji w ww. kwestii. My
jako radni RM powinniśmy się ustosunkować do decyzji rodziców.
Zdaniem Radnego Bohdana Kaczmarka nie możemy pochopnie podejmować decyzji.
„Konsultacje powinni trwać bardzo długo , aż do skutku”. Szkoła jest najwrażliwszym
miejscem. Podejmowanie decyzji ze względów politycznych bądź ekonomicznych byłoby
błędem. Rodzice wraz z dyrekcją i nauczycielami są w pełni prawnymi osobami w postaci
organu tj. komitetu rodzicielskiego do współdecydowania o kształcie szkoły.
Burmistrz Pan Teofil Marciniak poinformował, że spotkania służyły po to, aby poznać
Państwa zdanie i opinię. To dowód, że chcemy rozmawiać.
Radny Bohdan Kaczmarek zadał pytanie Panu Burmistrzowi, co jest powodem wysunięcia
propozycji zmian obwodów szkolnych?.
Burmistrz Pan Teofil Marciniak odpowiedział, że rok temu mieliśmy spotkanie rodziców
w Szkole Podstawowej na którym zaproponowano zmianę. Kampania wyborcza pokazała
także, że zmiana obwodów byłaby uzasadniona, (były głosy, aby dociążyć szkołę
w Konarzycach, a odciążyć szkołę w Książu Wlkp.).
Zdaniem Pani Kariny Musielak dobrym rozwiązaniem byłoby umożliwienie rodzicom
wolnego wyboru miejsca uczęszczania do szkoły.
Radny Marcin Weiss wyraził aprobatę do propozycji Pani Kariny Musielak.
Zdaniem Radnego Bohdana Kaczmarka dobrze byłoby wreszcie pochylić się nad
rozbudową szkoły w Książu Wlkp. i nad zbudowaniem przy szkole sali gimnastycznej,
a może trzeba także rozbudować szkołę w Konarzycach?
Zdaniem Radnego Marka Celki nie wiemy jak będzie wyglądał system edukacji
po jesiennych wyborach i decyzja o rozbudowie szkoły w Książu Wlkp. w tej chwili nie jest
wskazana.
Zdaniem Radnego Krzysztofa Hypkiego dobrze byłoby stworzyć grupę osób z rodziców,
która wypracowałaby wspólne stanowisko, aby uniknąć nieporozumień i niedomówień.
Przewodniczący RM Pan Sławomir Przybylski podsumowując dyskusję powiedział, że
decyzja jest trudna i na chwilę obecną będą nadal trwać rozmowy. Jeżeli nie będzie zgody
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rodziców to nie będziemy dążyć do zmiany w obwodach. Następnie Przewodniczący
podziękował rodzicom za przybycie i ogłosił 5- minutową przerwę od 12.15- 12.20.
Ad 9. Wolne wnioski i informacje.
Radna Elżbieta Stępa poprosiła, aby Pan Wiesław Antoszkiewicz dokonał poprawek
elewacji świetlicy w Kiełczynku.
Radna Anna Szymanowska poinformowała o potrzebie zamontowania informacyjnej
gabloty szklanej na rynku. Mieszkańcy chcą być na bieżąco informowani o istotnych dla
Gminy sprawach.
Burmistrz Pan Teofil Marciniak odpowiedział, że gablota będzie zakupiona.
Radni

Elżbieta Stępa i Kazimierz Zegar opuścili salę posiedzenia o godz. 12.30.

Radny Marcin Weiss zapytał o sprawę oznakowania poziomego na rynku oraz czy na terenie
Centrum Kultury i Straży Pożarnej będą poczynione prace naprawcze nawierzchni (betonu)
wokół budynku?. Radny zapytał także czy jest możliwość opłotowania budynku CK i Straży
Pożarnej.
Burmistrz Pan Teofil Marciniak odpowiedział na pytania radnego Marcina Weissa
w sprawie oznakowania poziomego na rynku, mianowicie jest przygotowywany projekt
organizacyjny rynku, następnie w sprawie utwardzenia terenu przy budynku CK były
przeprowadzone wstępne rozmowy i chcemy utwardzić teren wraz z opłotowaniem budynku.
Ad 10. Zamknięcie posiedzenia.
Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował
wszystkim za udział i zakończył spotkanie w sali sesyjnej o godzinie 13.15.

Protokołowała

Przewodniczący Rady Miejskiej

Danuta Biniasz – Celka

Sławomir Przybylski
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