O.0012.3.1.2014

PROTOKÓŁ NR 1/2014
z posiedzenia Komisji Społeczno- Gospodarczej Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
odbytego w dniu 16 grudnia 2014 r. w godzinach od 09: 00 do 11:20 w sali nr 7 Urzędu
Miejskiego.
Ad 1. Otwarcie posiedzenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Sławomir Przybylski otworzył pierwsze posiedzenie
Komisji Społeczno- Gospodarczej Rady Miejskiej w Książu Wlkp. oraz powitał obecnych
członków komisji, Burmistrza Książa Wlkp. Pana Teofila Marciniaka oraz Skarbnika Gminy
Panią Barbarę Matuszczak.
Stwierdził, że na sali obecnych jest 7 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 7 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
Społeczno- Gospodarczej.
Radny Marcin Weiss zgłosił kandydaturę radnego Marka Celki, który wyraził zgodę na
kandydowanie.
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Komisja w obecności 7 radnych przy 6 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 Społeczno- Gospodarczej.
Radny Marek Celka podziękował za zaufanie i wybór oraz poprosił o zgłaszanie kandydatur
na funkcję zastępcy. Na funkcję zastępcy zgłoszono kandydaturę radnej Antoniny Jankowiak,
która wyraziła zgodę.
Komisja w obecności 7 radnych przy 6 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym się”
opowiedziała się za zgłoszoną kandydaturą.
Ad 3. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2015 rok.
Przewodniczący Komisji Społeczno- Gospodarczej Radny Marek Celka porosił, aby Zastępca
Dyrektora Centrum Kultury Pani Dorota Jańczak omówiła plan przychodów i rozchodów
Centrum Kultury Książ Wlkp. Projekt budżetu gminy na 2015 rok stanowi załącznik nr 2
do niniejszego protokołu.
Pani Dorota Jańczak poinformowała, że ogółem plan przychodów opiewa na wartość
509 185,00 zł, z tego dotacje 375 485,00 zł, wpływy własne 56 000,00 zł oraz wpływy inne
(dotacje z Urzędu Marszałkowskiego) 77 700,00 zł. Natomiast pod pojęciem rozchody są
koszty związane z zatrudnieniem, eksploatacją mienia, kosztami remontów i doposażenia,
koszty ogólne działalności i amortyzacji.
W dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wyodrębniono rozchody
z podziałem na domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby, w tym przedziale mieszczą się
wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz
pracy. Następnie w klasyfikacji pod nazwą zakup materiałów i doposażenia są uwzględnione
koszty art. biurowych, środki czystości, zakup gazet, wyposażenie tj. zestaw patriotyczny –
planowany zakup mównicy, klimatyzacja do sali głównej, (na uroczystościach klimatyzacje
w salach jak mówi zastępca dyrektora są standardem), stojaki na rowery, (młodzież często
opiera rowery o elewację budynku i dlatego stojaki są konieczne), następnie zakup telewizora
z przeznaczeniem do sekcji brydża i aparat fotograficzny, (obecny jest już wyeksploatowany).
Jeśli chodzi o zakup energii (ogrzewanie gazowe, energia elektryczna, woda i ścieki) są to
koszty w Jarosławkach. W zakupach usług remontowych zaplanowana jest naprawa kuchenek
gazowych, wymiana blatów do stołów, lakierowanie fragmentów parkietu, remont składnicy
akt (archiwum jest usytuowane w kotłowni), remont nawierzchni parkingu. Pod nazwą usług
pozostałych zaplanowano wywóz nieczystości stałych, przesyłki listowe, opłaty bankowe,
serwis komputerowy, szkolenia oraz imprezy bieżące czyli Dożynki Powiatowe, Dzień
Dziecka, Majówka, Mikołajki, Dzień Kobiet, ferie zimowe, wakacje letnie, Andrzejki,
Koncert Bożonarodzeniowy i Dni Książa). Następnie w zakupach usług pozostałych
uwzględniono serwis kotłowni gazowej oraz kominiarski.
Przewodniczący podziękował Pani Dorocie Jańczak za omówienie powyższego działu oraz
zapytał czy są pytania.
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Radny Sławomir Przybylski zapytał o Dni Książa, mianowicie czy zaplanowana kwota
o wartości 80 000,00 zł to koszty dwudniowych dni. Zastępca dyrektora Centrum Kultury
odpowiedziała, że tak. Na kwotę składają się koszty stałe takie jak wynajem sceny, montaż
i demontaż, wydruk plakatów, koszty agencji ochrony, koszty zakwaterowania. Większość
kosztów jest stała i nie ma znaczenia ilość dni.
Radny Kazimierz Zegar zasugerował, aby koszty artysty muzycznego zminimalizować.
Burmistrz Pan Teofil Marciniak odpowiedział, że w Książu Wlkp. zawsze wyszukiwano
z pomocą agencji muzycznej takich artystów, którzy mają najniższe oferty. Koszty samego
zespołu to około połowy przeznaczonej kwoty, natomiast organizacja wokół zorganizowania
Dni Książa pochłania mnóstwo środków finansowych.
Radny Sławomir Przybylski zasugerował, aby wyjść z ofertą naprzeciw oczekiwaniom
mieszkańców wsi i organizować spotkania oraz imprezy nie tylko dla dzieci, ale także dla
starszych. Burmistrz odpowiedział, że na najbliższym spotkaniu sołtysów zaprosimy Panią
Dorotę Jańczak i wspólnie z sołtysami porozmawiamy o potrzebach mieszkańców wsi.
Radny Marek Celka zapytał o koszty serwisu komputerowego w kwocie 3200,00 zł
w Centrum Kultury. Zastępca dyrektora odpowiedziała, że są to koszty serwisu komputerów
zlokalizowanych w CK, kafejce internetowej, sali multimedialnej oraz bibliotece. W razie
awarii reakcja ze strony serwisanta jest natychmiastowa. Radny zapytał także o koszty
wynajmu kserokopiarki w kwocie 1800,00 zł., mianowicie czy korzystniejszym
rozwiązaniem nie byłby zakup kserokopiarki. Pani Dorota odpowiedziała, że nie.
Wynajmując kserokopiarkę nie musimy troszczyć się naprawę i zakup tonerów. Decyzja czy
kupić czy wynająć była podjęta na podstawie skrupulatnych obliczeń.
Przewodniczący Komisji podziękował Pani Dorocie Jańczak za przybycie i zarządził 10
minutową przerwę od 10:30 do 10:40.
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.
Radna Antonina Jankowiak zapytała jakie są rezerwy z oczyszczalni ścieków, czy jest
możliwość zwiększenia ilości odprowadzanych ścieków.
Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych Pan Marian Kaźmierczak odpowiedział, że
w chwili obecnej oczyszczalnia ścieków posiada ok. 25 %- 30 % rezerwy.
Przewodniczący Komisji Radny Marek Celka zapytał radnych czy mają propozycje do
projektu budżetu.
Radny Marcin Weiss zaproponował, aby w uchwale w sprawie uchwalenia budżetu na
2015 rok, umniejszyć w dziale 921 rozdz. 92109 paragraf 2480 (Dotacja podmiotowa
z
budżetu
dla
samorządowej
instytucji
kultury)
kwotę
375 485,00
zł
o wartość 10 000,00 zł i przeznaczyć ww. kwotę do działu 754 rozdz. 75412 paragraf 2820
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(Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom).
Komisja w obecności 7 radnych jednogłośnie opowiedziała się „ za” propozycją.
Następnie Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie nad projektem budżetu gminy na
2015 rok.
Komisja w obecności 7 radnych jednogłośnie opowiedziała się „ za” pozytywnym
zaopiniowaniem projekt budżetu gminy na 2015 rok pozytywnie. 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. Zasady przyznawania pomocy finansowo- materialnej podopiecznym Ośrodka Pomocy
Społecznej w Książu Wlkp. - przepisy prawne, procedury przyznawania pomocy.
Informacja z wykonania tych zadań za 2014 rok.
2. Funkcjonowanie niepublicznych szkół i przedszkoli na terenie Gminy Książ Wlkp.
II kwartał 2015 r.
1. Analiza wykonania budżetu za 2014 rok.
2. Sytuacja kultury materialnej i niematerialnej Miasta i Gminy Książ Wlkp.
3. Inwentaryzacja dróg gminnych w Gminie Książ Wlkp. ze szczególnym
uwzględnieniem planowanych inwestycji.
III kwartał 2015 r.
1. Funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Książ Wlkp.
2. Funkcjonowanie boisk sportowych na terenie Gminy Książ Wlkp.
IV kwartał 2015 r.
1. Działalność Centrum Kultury Książ Wlkp.
2. Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Książ Wlkp. na rok 2016 r.
3. Opracowanie planu pracy komisji na 2016 r.
Ad 5. Wolne głosy i informacje.
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Radna Antonina Jankowiak wnioskowała w sprawie wycięcia krzaków przy drodze
z Łężku do Sroczewa, (samochody mają utrudnione mijanie się). Radna poprosiła także
o rozmowy (porozumienie) z firma Marco- Polo w sprawie „rozszerzenia” długości
pokonywanej trasy o miejscowości Zaborowo, Sroczewo i Łężek.
Radny Marek Celka wnioskował o obcięcie konarów drzew w miejscowości Mchy przy
drodze powiatowej od figury św. Józefa w kierunku Jaraczewa. Konary drzew w większości
już suche nawet przy niedużych porywach wiatru spadają na chodnik i jezdnię, zagrażają tym
samym przechodniom korzystającym z chodnika i przejeżdżającym samochodom.
Radny Krzysztof Sójka poprosił o przeanalizowanie tematu związanego ze zwiększoną
ilością miejsc parkingowych na rynku w Książu lub w jego okolicach.
Radny Marcin Weiss wnioskował o odpowiednie oznakowanie pasów drogi na rynku
w Książu Wlkp. przy drogerii należącej do Pana Musielaka.
Radna Anna Szymanowska wnioskowała w sprawie zamontowania lustra przy przejściu dla
pieszych w kierunku poczty.
Radny Marian Suchecki poprosił o interwencje w sprawie parkowania samochodów
w Książu Wlkp. na ulicy Krybusa (obustronne parkowane uniemożliwia płynny ruch na ulicy
i zagraża bezpieczeństwu na drodze).
Ad 6. Zamknięcie posiedzenia.
Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący komisji podziękował wszystkim
za udział i zakończył spotkanie o godzinie 11:20.
Protokołowała
Danuta Biniasz – Celka

Przewodniczący Komisji
/-/Marek Celka
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