O.0012.1.11.2016
PROTOKÓŁ NR 11/2016
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Książu Wlkp., odbytego w dniu
2 grudnia 2016 r. w godzinach od 10 : 00 do 12:30 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego.
Ad 1. Otwarcie posiedzenia.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radny Krzysztof Hypki otworzył posiedzenie komisji
oraz powitał obecnych członków komisji, Burmistrza Pana Teofila Marciniaka, jego Zastępcę
Panią Mirelę Grześkowiak oraz Panią Skarbnik Barbarę Matuszczak.
Przewodniczący komisji stwierdził, że na sali obecnych jest 7 radnych, zatem komisja była
władna do podejmowania prawomocnych decyzji.
Nieobecny:
Radny Bohdan Kaczmarek
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Kontrola wydatków na zakup energii elektrycznej w 2016 r.
3. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy Książ Wlkp. na 2017 r.
4. Opracowanie planu komisji na 2017 r.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący komisji zapytał czy są uwagi bądź zapytania do przedstawionego porządku.
Uwag nie było, zatem przystąpiono do realizacji poszczególnych punktów.
Ad 2. Kontrola wydatków na zakup energii elektrycznej w 2016 r.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radny Krzysztof Hypki poprosił o zabranie głosu
Panią Malwinę Olejniczak pracownika tut. Urzędu, która przedstawiła informację w ww.
zakresie.
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Umowy w zakresie energii elektrycznej to umowy: umowa sprzedaży energii elektrycznej
zawarta od stycznia 2016 r. do grudnia 2017 r. , następnie umowa dystrybucji energii
elektrycznej zawarta na czas nieoznaczony oraz umowa na wykonanie usług konserwacji
oświetlenia

drogowego

i

miejsc

publicznych

na

terenie

gminy

Książ

Wlkp.

Gmina Książ Wlkp. należy obok ościennych gmin do śremskiej grupy zakupowej.
Na terenie gminy Książ Wlkp., występują 422 punkty w zakresie oświetlenia ulicznego oraz
466 punkty w zakresie obiektów administracji publicznej.
Łącznie na terenie Gminy posiadamy 101 punktów poboru energii, w tym 80 punktów
oświetlenia ulicznego i 21 punktów obiektów administracyjnych. Łączna liczba opraw
oświetlenia drogowego to 791, w tym 705 opraw będących na majątku Enea i 86 opraw
będących własnością Gminy Książ Wlkp.
Pan Malwina Olejniczak przekazała informacje w jaki sposób rejestrowana jest usterka
oraz w jaki sposób wygląda potwierdzenie naprawy.
Szczegółowe informacje w ww. zakresie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Ad 3. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy Książ Wlkp. na 2017 r.
Przewodniczący komisji Pan Krzysztof Hypki otworzył dyskusje nad projektem budżetu
gminy na 2017 r.
Pani

Barbara

Matuszczak,

Skarbnik

Gminy

odczytała

uchwałę

Nr

SO-

0957/11/11/Ln/2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2017-2024 oraz poinformowała o stanowisku Pana
Burmistrza w sprawie wyrażenia opinii RIO w Poznaniu wraz z autopoprawkami. Następnie
odczytała uchwałę Nr SO-0952/11/11/Ln/2016 składu orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 29 listopada 2016 r.. w sprawie wyrażenia opinii
o projekcie uchwały budżetowej Gminy Książ Wlkp. na 2016 rok.
Radny Marcin Weiss zapytał czy jest konieczna budowa świetlicy we Włościejewicach?
Burmistrz, Pan Teofil Marciniak odpowiedział, że mieszkańcy Włościejewic oraz
ościennych miejscowości sygnalizowali taką potrzebę. Budowa świetlicy ma być
dofinansowana poprzez pozyskanie środków z zewnątrz tj. z Lider Zielona Wielkopolska.
Radna Antonina Jankowiak zapytała o kwotę wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości.
Zdaniem radnej kwota jest to znaczna kwota, bo wynosi 393 102,00 zł.
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Burmistrz odpowiedział, że jest to pozostała ilość działek będących na sprzedaż (działek
było 20 szt.)
Radna zapytała także o wydatki w kwocie 258 500,00 zł za sporządzenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, opracowanie studium i decyzje o warunkach zabudowy.
Burmistrz odpowiedział, że zagospodarowanie terenu dotyczy zachodniej części Książa
Wlkp. Sporządzenie planu ma na celu zabezpieczenie terenu.
Przewodniczący komisji Radny Krzysztof Hypki zapytał czego dotyczy kwota
przeznaczona na kampanię informacyjną odpadów komunalnych.
Burmistrz odpowiedział, że kampania informacyjna będzie dotyczyła rozpowszechnienia
ulotek przypominających o gratowisku, tj. o jego funkcjonowaniu.
Radna Antonina Jankowiak zapytała o sprawę dotacji dla Chrząstowa. Jak wygląda
aktualnie sprawa.
Burmistrz odpowiedział, że sprawa jest w sądzie apelacyjnym. Opinia biegłej, którą
powołano została zakwestionowana.
Zdaniem radnej Antoniny Jankowiak każda rozprawa sądowa i odwołanie generują
niepotrzebne koszty.
Następnie przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
Komisja Rewizyjna pozytywnie przeanalizowała projekt budżetu Gminy Książ Wlkp. na rok
2017. Wynik głosowania 6 głosów „ za” i 1 głos„ wstrzymujący się”.
Radna Elżbieta Stępa opuściła sale posiedzeń o godz. 11:45. Od tej pory komisja pracowała
w 6 osobowym składzie.

Ad 4. Opracowanie planu komisji na 2017 r.
I kwartał
1. Kontrola zrealizowanych inwestycji w miejscowości Chrząstowo:
1) „Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrząstowie”
2) „ Przebudowa drogi gminnej w Chrząstowie”.
2. Kontrola inwestycji pn: „ Budowa szaletu publicznego w Książu Wlkp.”.
II kwartał
1. Analiza wykonania budżetu gminy za 2016 r.
2. Kontrola inwestycji pn: „Modernizacja miejsca pamięci- Mogiły z 1848 r.”
3. Kontrola dotacji przekazanych z budżetu gminy na Ochotnicze Straże Pożarne w 2016 r.
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III kwartał
1. Kontrola wydatków w 2016 r. na zwalczanie narkomanii oraz przeciwdziałanie
alkoholizmowi.
2. Kontrola dotacji przekazanych z budżetu gminy na schronisko zwierząt w Gaju w 2016 r.
i w I połowie 2017 r.
3. Kontrola inwestycji pn: „Budowa szaletu publicznego wraz z zapleczem w Jarosławkach”.
4. Kontrola wydatków związanych z promocją gminy Książ Wlkp. w 2017 r.
IV kwartał
1. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy Książ Wlkp. na 2018 r.
2. Kontrola wydatków na zakup gazu w 2017 r.
3. Kontrola wydatków Centrum Kultury Książ Wlkp. oraz Biblioteki Publicznej w 2017 r.
4. Opracowanie planu pracy Komisji na 2018 r.
Ad 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Komisja w obecności 6 radnych jednogłośnie przyjęła protokół nr 10/2016 z posiedzenia
komisji z dnia 21 listopada 2016 roku.
Ad 6. Wolne głosy i wnioski.
Brak.
Ad 7. Zamknięcie posiedzenia.
Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący komisji podziękował wszystkim
za udział i zakończył posiedzenie o godzinie 12:30..
Protokołowała

Przewodniczący Komisji

Danuta Biniasz – Celka

Krzysztof Hypki
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