O.0012.1.13.2017
PROTOKÓŁ NR 13/2017
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Książu Wlkp., odbytego w dniu
28 kwietnia 2017 r. w godzinach od 10 : 00 do 12:45 w sali sesyjnej tut. Urzędu.
Ad 1. Otwarcie posiedzenia.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radny Krzysztof Hypki otworzył posiedzenie komisji
oraz powitał obecnych członków komisji, Przewodniczącego Rady Miejskiej, następnie
Burmistrza Pana Teofila Marciniaka, jego Zastępcę - Panią Mirelę Grześkowiak oraz Panią
Skarbnik Barbarę Matuszczak.
Przewodniczący komisji stwierdził, że na sali obecnych jest 6 radnych, zatem komisja była
władna do podejmowania prawomocnych decyzji.
Nieobecni:
Radny Bohdan Kaczmarek
Radny Marcin Weiss, poinformował o kilkunastominutowym spóźnieniu.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Porządek posiedzenia wyglądał następująco:
Porządek posiedzenia:
1.

Otwarcie posiedzenia.

2.

Analiza wykonania budżetu gminy za 2016 r.

3.

Kontrola inwestycji pn.: „ Modernizacja miejsca pamięci – Mogiły z 1848 r.”

4.

Kontrola dotacji przekazanych z budżetu gminy na Ochotnicze Straże Pożarne

w 2016 r.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia
Przewodniczący komisji Pan Krzysztof Hypki zapytał czy są uwagi bądź zapytania
do przedstawionego porządku, a następnie poinformował, że do dnia posiedzenia nie
wpłynęła jeszcze opinia z Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) w sprawie wyrażenia
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opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 r. Ponieważ jest ona wiążąca dla komisji
rewizyjnej, przewodniczący zaproponował, aby członkowie komisji spotkali się jeszcze
w dniu 9 maja br. o godz. 9:30 w celu zapoznania się z opinią RIO.
Radni wyrazili aprobatę do powyższej propozycji.
Uwag nie było, zatem przystąpiono do realizacji poszczególnych punktów.
Ad 2. Analiza wykonania budżetu gminy za 2016 r.
Przewodniczący komisji Pan Krzysztof Hypki otworzył dyskusję w sprawie wykonania
budżetu gminy za 2016 r.
Radna Antonina Jankowiak zapytała jakich umów dotyczy kara umowna w kwocie
40 000,00 zł. Skarbnik Gminy poinformowała, że jest to kara od umowy na inwestycję,
(przekroczenie terminu inwestycji). Jest to zobowiązanie wobec naszej gminy. Następnie
radna zapytała o wpływy za reklamy przy drogach gminnych, jaka jest ich wysokość? Pani
Skarbnik odpowiedziała, że jest to 110,00 zł (netto) - trzy reklamy po 50,00 zł.
Burmistrz dopowiedział, że są to reklamy wolnostojące, natomiast wszystkie reklamy na
sklepach, które nie wystają poza pas drogi w myśl przepisów, nie są reklamami.
Przewodniczący komisji Krzysztof Hypki prosił o wyjaśnienie kwoty 12 367,04 zł.
stanowiącą bezumowne korzystanie z nieruchomości. Burmistrz odpowiedział, w przypadku
gdy rodzina odmawia przyjęcia spadku po osobie zmarłej, to przechodzi spadek na gminę.
Wystąpiliśmy do sądu o inwentaryzację całego majątku. Gmina jest wpisana na hipotekę
w wysokości 1/8 . Burmistrz dodał jeszcze, że rodzinie zmarłemu zależy na usunięciu nas
z hipoteki. Zażądaliśmy te środki finansowe, które nam się należą i jest to kwota ponad 12
tys. zł. za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Na chwilę obecną wystąpiono
o umorzenie tej kwoty i prawdopodobnie jak poinformował burmistrz przychyli się
do złożonego wniosku. Gmina za usunięcie z hipoteki zyska 1,5 ha gruntu. Radny Paweł
Walkowiak zapytał o liczbę - 16 dłużników za wynajem świetlic wiejskich wraz z mediami
na kwotę 2 783,14 zł. Pani Skarbnik odpowiedziała, że w niektórych przypadkach brak
zameldowania osób, które wynajęły świetlice i problem jest, by takie osoby zlokalizować.
Pani Wiceburmistrz dodała, że będzie organizowane spotkanie z sołtysami, gdzie jednym
z tematów będzie w jaki sposób zawierać umowy z osobami zainteresowanymi wynajmem
świetlic. Przewodniczący Rady Pan Sławomir Przybylski zaproponował przedpłaty.
Przewodniczący komisji rewizyjnej zapytał ile kosztuje wynajem. Pani Wiceburmistrz
odpowiedziała, że w zależności od świetlicy, ale jest to kwota od 150 do 300 zł. i do tego
dochodzą media.
Radny Paweł Walkowiak prosił o wyjaśnienie kwoty stanowiącej 1357, 50 zł za uszkodzoną
fontannę. Zdaniem radnego dużo uszkodzeń jest na rynku. Burmistrz odpowiedział, że jest to
kwota, która stanowi odszkodowanie za uszkodzenie fontanny. Dwie raty mamy już
zapłacone, ostatnia pozostała do zapłaty. W przypadku uszkodzonych lamp toczy
się postępowanie przez prokuratora i policję.
Radny Marcin Weiss przybył na posiedzenie komisji o godz. 10:35 i od tego momentu
komisja pracowała w 6 osobowym składzie.
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Radny Marek Molecki zapytał o zaległość w podatku rolnym oraz za umorzenia za odpady
komunalne w kwocie 384,00 zł.
Burmistrz odpowiedział, że część wykazanych w sprawozdaniu dłużników uiściła już ratę,
ale na koniec roku 2016 widniała zaległość i wynosiła 12 022,62 zł. W sprawie kwoty
umorzenia, osoba która zwróciła się z wnioskiem kwalifikowała się do umorzenia z powodu
sytuacji materialnej i rodzinnej.
Przewodniczący komisji poprosił o wyjaśnienie w dziale 700 wpłaty z tytułu odpłatnego
nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości . Plan wynosił
530 300,00 zł, a wykonanie 233 507,11 zł.
Pan Skarbnik wyjaśniła, że jest to sprzedaż gminnego majątku (działek). Nie wszystkie
udało się sprzedać.
Radny Marek Molecki zapytał o zaległość w dzierżawie gruntów komunalnych (kwota
731,60 zł).
Burmistrz odpowiedział, że grunty są dzierżawione przez rolników w poszczególnych
sołectwach i najwidoczniej nie została dzierżawa zapłacona we wskazanym czasie.
Radna Antonina Jankowiak zapytała o dowożenie uczniów do szkół, plan wynosił
564 135,00 zł, a wykonaliśmy 481 964,66 zł.
Burmistrz odpowiedział, że faktycznie wyszło mniej z powodu mniejszej ilości
przejechanych kilometrów, ale zwiększyły się koszty dowozów dzieci niepełnosprawnych
do Śremu.
Radna Antonina Jankowiak zapytała jeszcze o gospodarkę odpadami. Ile wynosi plan
i wykonanie.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że plan wynosił 843 446,00 zł., natomiast wykonanie
838 814,09 zł. W ciągu 2016 r. wprowadzono do budżetu niewykorzystane środki za rok 2015
w kwocie 86 222,00 zł.
W temacie odpadów Pani Wiceburmistrz poinformowała, że trzeba się liczyć z tym, że będą
kontrole odpadów segregowanych. Mamy zadeklarowanych ponad 90 % mieszkańców, że
segregują odpady, a wynik w sprawozdaniach wskazuje, że segregowanych odpadów jest
coraz mniej.
Radny Paweł Walkowiak zapytał o dotację na budowę przydomowych oczyszczalni
ścieków. Plan wynosił 41 000,00 zł., wykonanie 33 018, 66 zł. Czy różnica wynika z braku
zainteresowania?
Burmistrz odpowiedział, że osoby które były zainteresowane i złożyły wnioski otrzymały
dofinansowanie.
Radny Krzysztof Hypki zapytał o zapis dotyczący kwoty – 20 910,99 zł za zlikwidowany
pomost pływający.
Burmistrz odpowiedział, że jest to wartość starego zdemontowanego pomostu w Gogolewie.
Wartość taka była przyjęta do inwentaryzacji.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 r. stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
protokołu.
Przewodniczący komisji zarządził przerwę od godz. 11:15 do 11:25.
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Ad 3. Kontrola inwestycji pn.: „ Modernizacja miejsca pamięci – Mogiły z 1848 r.”
Przewodniczący komisji poprosił o zreferowanie powyższej inwestycji przez pracownika tut.
Urzędu Panią Malwinę Ratajczak, która poinformowała, że celem modernizacji była
rewaloryzacja przestrzeni w zakresie komunikacji i małej architektury, z zastosowaniem
materiałów kamiennych pochodzenia naturalnego, następnie zwiększenie funkcjonalności
obiektu i jego walorów estetycznych.
Wykonawcą robót inwestycyjnych była firma Roboty Drogowe Jacek Szymanowski.
Zakres prac obejmował wykonanie ciągu pieszego o długości 121 m, szer.: nawierzchnia
z grysu granitowego gr. 5 cm zamiałowanego miałem granitowym szarym gr. 2 cm., obrzeża
kamienne granitowe o wym. 6x25 cm- 380 m. Nawierzchnia wokół pomnika
upamiętniającego obchody 150 rocznicy Wiosny Ludów oraz pod ławkami z kostki
kamiennej granitowej łupanej gr. 10 cm- 80 m2 ,obrzeża kamienne granitowe 30x8- 70 m.
Trawniki – 300 m2. Koszt robót wynosił 57 256,01 brutto. Ponadto dodatkowo zakupiono
ławki oraz kosze na śmieci. Ogółem w kwocie 5 990,08 zł brutto.
Burmistrz, Pan Teofil Marciniak dodał jeszcze, że chciałby wypiaskować pomnik i zrobić
podświetlenie. Ponadto będą nowe maszty do flag. Została zamówiona gminna flaga- w tej
chwili jest w opracowaniu.
Prezentacja stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Ad 4. Kontrola dotacji przekazanych z budżetu gminy na Ochotnicze Straże Pożarne
w 2016 r.
Przewodniczący komisji poprosił o zreferowanie powyższego punktu posiedzenia przez
pracownika tut. Urzędu Pana Krzysztofa Korasiak, który poinformował, że dotacja została
przekazana w II transzach. Przekazano ją w celu zapewnienia gotowości bojowej. Pierwsza
rata wypłacona w terminie do 20 stycznia w kwocie 52 500,00 zł -rozliczenie I raty nastąpiło
w terminie do 10 lipca w kwocie 51 665, 79 zł. Druga rata wypłacona w terminie do 20 lipca
również w kwocie 52 500,00 zł., rozliczenie natomiast do dnia 29 grudnia- wykorzystano
kwotę 53 334, 21 zł. Opłaty za zużyte media wynosiły 5 149,63 zł., zakup energii
elektrycznej 4 749,63 zł., zakup karty do telefonu do selektywnego powiadamiania 400,00 zł.
Remonty i przeglądy pojazdów pożarniczych 6 009,40 zł., remonty i konserwacja sprzętu
pożarniczego 25 080,85 zł., zakup materiałów eksploatacyjnych 20 554,95 zł., zakup sprzętu
specjalistycznego 41 631,66 zł., szkolenia i badania członków OSP 6270,00 zł., koszty
administracyjne 1095, 94 zł.
Wysokość środków wykorzystanych przez poszczególne jednostki OSP
- OSP Książ Wlkp. -33 408, 26 zł.,
- OSP Włościejewice- Ługi – 17 754,24 zł.,
- OSP Chwałkowo Kościelne -17 314, 29 zł.,
- OSP Chrząstowo – 11 121, 20 zł.,
- OSP Mchy – 8 773,54 zł.,
- OSP Kołacin – 7994,55 zł.,
- Wspólne poniesione środki na obsługę 7863,95 zł.
W roku 2016 przekazano dotację celową na zakup pojazdu gaśniczo- ratowniczego dla OSP
Włościejewice – Ługi w celu poprawienia poziomu bezpieczeństwa na terenie gminy Książ
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Wlkp. i w miejscowościach Włościejewice – Ługi pod względem zagrożeń naturalnych
i technologicznych w kwocie 13 000,00 zł. Całkowity koszt zakupu pojazdu wyniósł zgodnie
z umową kupna- sprzedaży 31 000,00 zł. Zakupiony pojazd to pojazd marki Jelcz.
Ponadto został wypłacony ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych w 2016 r.
- OSP Książ Wlkp. – 12 347, 25 zł.,
- OSP Włościejewice- Ługi – 1 814,50 zł.,
- OSP Chwałkowo Kościelne -1 886,50 zł.,
- OSP Chrząstowo – 3 596,50 zł.,
- OSP Mchy – 1 630,25 zł.,
- OSP Kołacin – 1 630,25 zł.
Prezentacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Ad 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Komisja w obecności 6 radnych jednogłośnie przyjęła protokół nr 12/2016 z posiedzenia
komisji z dnia 14 marca 2017 roku.
Ad 6. Wolne głosy i wnioski.
Pan Krzysztof Korasiak poinformował, że Rozporządzenie Ministerstwa Rolnictwa z dnia
29 grudnia 2016 r., w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych
frakcji odpadów, wprowadza jednolity odbiór segregacji odpadów na terenie całej Polski.
Zmiana dotyczy nazewnictwa. Uchwała dotycząca selektywnej zbiórki pojemników musi
wejść w życie od 1 lipca, pomimo, że będzie dopiero obowiązywała od momentu podpisania
nowej umowy. Aby zmieścić się w ustawowych terminach musimy jak najwcześniej podjąć
uchwałę. Jej projekt musi być przesłany do sanepidu, celem wydania opinii oraz musi być
poddany konsultacjom.
W nowej uchwale musimy wprowadzić nowy rodzaj pojemnika czyli worek brązowy
do segregacji odpadów „BIO”. Odpady te będą odbierane bezpośrednio od właścicieli
nieruchomości w momencie gdy podpiszemy nową umowę na odbiór odpadów komunalnych
czyli od 1 lipca 2018 r. W związku z powyższym jak poinformował Pan Krzysztof Korasiak
musimy dokonać zmian w uchwale w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku
w gminach oraz w uchwale w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów,
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Innymi słowy zmieni się także częstotliwość odbioru, a co za tym idzie
prawdopodobnie wzrosną koszty o około 1/3. Pan Krzysztof Korasiak poinformował, że
niestety mieszkańcy nie segregują śmieci (wrzucają do worków śmieci i liście).
Radna Antonina Jankowiak zapytała czy wiadomo co jest robione w Łężku? Wydaje się, że
kanaliza.
Burmistrz odpowiedział, że nie ma wiedzy w tym zakresie, ale sprawdzi. Dodał, że
z pewnością nie są to gminne działania.
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Radny Marek Molecki poinformował, że w ciągniku rolniczym należącym do Gminy Książ
Wlkp. należałoby wymienić uszczelkę (jest wyciek oleju).
Radny Marcin Weiss zapytał o sprawę oznakowania ksiąskiego rynku.
Burmistrz odpowiedział, że w momencie gdy będziemy zlecać firmie malowania pasów, to
sprawę oznakowania weźmiemy pod uwagę.
Ad 7. Zamknięcie posiedzenia.
Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący komisji podziękował wszystkim
za udział i zamknął posiedzenie o godz. 12:45 oraz przypomniał o posiedzeniu w dniu 9 maja
br.
dniu 9 maja 2017 r. komisja ponownie odbyła posiedzenie, które rozpoczęto o godz. 9:30
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
Głównym celem posiedzenia było zapoznania się radnych z opinią Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu (Zamiejscowy wydział w Lesznie) oraz wystawienie opinii
Komisji Rewizyjnej z wykonania budżetu gminy za rok 2016.
Nieobecni:
Radna Elżbieta Stępa - usprawiedliwiona
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący komisji Pan Krzysztof Hypki poprosił, aby Pani Skarbnik odczytała opinię
RIO. Pani Skarbnik odczytała uchwałę Nr SO-0954/55/11/Ln/2017 w sprawie wyrażenia
opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Książ Wlkp. za 2016 rok wraz
z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego. Opinia jest pozytywna
z uwagą i stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. Wszystkie uchybienia
i nieprawidłowości zostały przez Panią Skarbnik szczegółowo wyjaśnione.
Przewodniczący komisji zapytał radnych czy są jeszcze pytania bądź uwagi. Pytań nie było, a
zatem przewodniczący zarządził głosowanie. Podczas głosowania nad wyrażeniem opinii
o wykonaniu budżetu wzięło udział 7 danych. W głosowaniu jawnym 6 radnych było „za”
i 1 radny był „przeciw”. Następnie przewodniczący odczytał opinię komisji rewizyjnej
dotyczącą wykonania budżetu gminy za 2016 r., która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego
protokołu oraz wniosek do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Książu Wlkp., o udzielenie
absolutorium dla burmistrza, który stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
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Radny Bohdan Kaczmarek poprosił o głos w celu wyjaśnienia dlaczego jego głos jest
przeciw za pozytywnym wyrażeniem opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 r.
„cyt. wyrażam duży szacunek dla Burmistrza i Pani Skarbnik za trudną pracę, ale moje
głosowanie wynika z zupełnie innej koncepcji na budżet i nie jest wynikiem zarzutu braku
uczciwości, ale nie mogę pojąć, ze po raz trzeci lub czwarty są wykazywane wolne środki
w budżecie gminy w wysokości ponad 2 mln. zł. , a następnie jest adnotacja, że pozwolą one
zrealizować dodatkowe inwestycje na terenie gminy oraz wydatki bieżące, … jestem
zwolennikiem bardziej dynamicznej polityki i stąd moje głosowanie przeciw”.
Burmistrz, Pan Teofil Marciniak odpowiedział, że w ciągu roku, kiedy są przedstawiane
propozycje lub zmiany w budżecie , to zawsze są wyjaśniane z jakiego powodu i albo „ktoś”
się zgadza, albo nie. Burmistrz powiedział, ze nie rozumie argumentu Pana Bohdana
Kaczmarka, że wolne środki w budżecie, to negatywne zjawisko. Nadwyżki w budżecie
zawsze są sukcesem i pojawiają się z oszczędności w wyniku postępowań przetargowych.
Przewodniczący komisji Pan Krzysztof Hypki, podziękował Burmistrzowi za pracę nad
budżetem, a radnym za udział w posiedzeniu i zakończył posiedzenie o godz. 10:50.

Protokołowała
/-/Danuta Biniasz – Celka

Przewodniczący Komisji
/-/ Krzysztof Hypki
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