O. 0012.1.1.2014

PROTOKÓŁ NR 1/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Książu Wlkp. odbytego
w dniu 19 grudnia 2014 r. w godzinach od 09: 00 do 12:10 w sali nr 7 Urzędu
Miejskiego.
Ad 1. Otwarcie posiedzenia.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radny Krzysztof Hypki otworzył pierwsze posiedzenie
komisji oraz powitał obecnych członków komisji, Skarbnika Gminy Panią Barbarę
Matuszczak, Sekretarza Gminy Panią Mirelę Grześkowiak oraz Zastępcę Dyrektora Centrum
Kultury Panią Dorotę Jańczak.
Stwierdził, że na sali obecnych jest 6 radnych, zatem komisja jest władna do podejmowania
prawomocnych decyzji.
Nieobecni:
Radny Bohdan Kaczmarek –-usprawiedliwiony
Radny Marcin Weiss- usprawiedliwiony
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Komisji 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 Zastępcy Przewodniczącego Komisji.
Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2015 rok.
Opracowanie planu pracy komisji na 2015 rok.
Wolne głosy i informacje.
Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący komisji zapytał czy są uwagi bądź zapytania do przedstawionego porządku.
Uwag nie było, zatem przystąpiono do realizacji poszczególnych punktów.
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Ad 2. Zastępcy Przewodniczącego Komisji.
Przewodniczący poprosił o zgłaszania kandydatur na stanowisko Zastępcy Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej. Zgłoszono kandydaturę Radnej Antoniny Jankowiak, która wyraziła
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 Rewizyjnej Krzysztof Hypki otworzył dyskusję nad projektem
budżetu na 2015 rok.
Radny Krzysztof Hypki zapytał o wydatki związane z wynagrodzeniami w administracji
samorządowej na kwotę 1 221 127,00 zł, mianowicie co składa się na tą kwotę. Skarbnik
Gminy odpowiedziała, że są to odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe , ekwiwalenty
i trzynaste pensje. Radny zapytał także o kwotę 432 305,00 zł stanowiące wydatki bieżące.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że są to wydatki związane z energią, gazem i wodą, następnie
art. biurowymi, prenumeratą gazet i czasopism, licencją za programy komputerowoinformatyczne, naprawą sprzętu, programem prawnym LEX, wysyłkami listów
i ubezpieczeniami mienia gminy (OC). Następnie radny zapytał o dochody za czynsze
mieszkań w budynkach szkolnych oraz za wynajem sal lekcyjnych w budynkach
oświatowych stanowiące kwotę 5 064,00 zł. Pani Skarbnik poinformowała, że dochody za
wynajem mieszkań stanowią niską wartość ponieważ jest to tylko jedno mieszkanie
w Konarzycach, (stawka uregulowana zarządzeniem Burmistrza) natomiast dochody za
wynajem sal lekcyjnych uregulowane są uchwałą Rady Miejskiej w Książu Wlkp. Radny
zapytał także o wydatki związane z utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych, mianowicie na jakiej podstawie obliczane są wydatki w danej
placówce. Pani Skarbnik odpowiedziała, że na podstawie planów jakie sporządzają
dyrektorzy szkół i przedszkoli. W wydatkach także uwzględnione jest dokształcanie
i doskonalenie nauczycieli. Im nauczyciel ma większe kwalifikacje bądź kompetencje tym
analogicznie wyższe koszty generuje dana placówka. Radny zapytał także o kwestię dowozu
dzieci niepełnosprawnych do szkoły w Śremie, czy byłaby taka możliwość. W Książu Wlkp.
jest utworzona klasa dzieci niepełnosprawnych, ale niekiedy rodzice decydują się, aby
dziecko uczęszczało do Śremu, być może wynika to z faktu, iż w Śremie w takiej klasie dzieci
jest więcej i są to rówieśnicy z podobnym stopniem niepełnosprawności. W klasie tutejszej
placówki jaki mówi Pani Sekretarz jest takich dzieci niewiele. Radny Paweł Walkowiak
zasugerował potrzebę przeanalizowania utrzymania takiego oddziału gdzie liczba dzieci jest
znikoma.
Radny Marek Molecki zapytał o wydatki w kwocie 96 225,00 zł z przeznaczeniem na
przeciwdziałanie alkoholizmowi, mianowicie na co konkretnie przeznaczone są powyższe
środki. Pani Skarbnik odpowiedziała, że w ramach wydatków jest opieka psychologiczna
rodziny dotkniętej problemem, koszty lekarzy i terapeutów a także różne programy
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zwalczania narkomanii. Rodzina jest objęta opieką na podstawie wywiadów środowiskowych.
W ramach wydatków także utrzymywane są świetlice środowiskowe. Radny zapytał także
o wydatki w dziale 852 pomoc społeczna mianowicie o pomoc w naturze na kwotę
159 426,00 zł. Pani Skarbnik odpowiedziała, że jest to pomoc w postaci zakupu opału
i żywności.
Przewodniczący Komisji zarządził 10 minutową przerwę od 10:15 do 10:25.
Radna Antonina Jankowiak zapytała o koszty artykułów kulturalno- rekreacyjnych na
kwotę 5450,00 zł w Centrum Kultury. Zastępca dyrektora CK Pani Dorota Jańczak wyjaśniła,
że są to koszty związane z uzupełnieniem materiałów oraz środków w apteczkach pierwszej
pomocy oraz koszty związane z kluczami i kłódkami. Następnie radna zapytała
o remonty kulturalno- rekreacyjne w kwocie 5000,00 zł. Pani Dorota Jańczak odpowiedziała,
że remonty dotyczą obu pomostów w Jarosławkach oraz wszelkie prace związane z boiskiem
i kortem tenisowym.
Radny Krzysztof Hypki zapytał o koszty serwisu komputerowego o wartości 3200,00 zł.
Zastępca Dyrektora odpowiedziała, że koszty obejmują zarówno nadzór nad komputerami
mieszczącymi się w Centrum Kultury i Bibliotece. Radny zapytał także o koszty wynajmu
kserokopiarki na kwotę 1800,00 zł. Pani Dorota Jańczak wyjaśniła, że koszty zakupu tonerów
i napraw byłyby znacznie wyższe od wynajmu. Wynajem urządzenia jest decyzją zasadną,
(w ww. sprawie została przeprowadzona kalkulacja).
Przewodniczący Komisji Radny Krzysztof Hypki zapytał radnych czy mają propozycje do
projektu budżetu.
Następnie Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie nad projektem budżetu gminy na
2015 rok.
Komisja w obecności 6 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. Analiza funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie
Gminy Książ Wlkp. za okres od lipca 2013 roku do marca 2015 roku.
II kwartał 2015 r.
1. Analiza wykonanych inwestycji w 2014 roku:
a) Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK),
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b) Infrastruktury drogowej odcinek drogi w miejscowości Radoszkowo.
2. Zaopiniowanie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Książ Wlkp. za
2014 rok.
III kwartał 2015 r.
1.
2.

Wykorzystanie środków finansowych w ramach funduszu sołeckiego za 2014 rok.
Kontrola finansowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Książu Wlkp.

IV kwartał 2014 r.
1. Działalność Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w 2015 roku.
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.
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

Krzysztof Hypki
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