O. 0012.1.3.2015

PROTOKÓŁ NR 3/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Książu Wlkp. odbytego
w dniu 13 maja 2015 r. w godzinach od 09.00 do 12.40 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego.
Ad 1. Otwarcie posiedzenia.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radny Krzysztof Hypki powitał obecnych członków
komisji, Burmistrza Pana Teofila Marciniaka, Zastępcę Burmistrza Panią Mirelę Grześkowiak
oraz Skarbnika Gminy Panią Barbarę Matuszczak.
Przewodniczący Komisji stwierdził, że na sali obecnych jest 7 radnych, zatem komisja jest
władna do podejmowania prawomocnych decyzji.
Radny Bohdan Kaczmarek nieobecny- usprawiedliwiony.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Porządek posiedzenia wyglądał następująco:
1) Otwarcie posiedzenia.
2) Zaopiniowanie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Książ Wlkp.
za 2014 rok.
3) Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4) Wolne głosy i wnioski.
5) Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący komisji Pan Krzysztof Hypki zapytał czy są uwagi bądź zapytania
do przedstawionego porządku. Uwag nie było, zatem przystąpiono do realizacji
poszczególnych punktów.
Ad 2. Zaopiniowanie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Książ Wlkp.
za 2014 rok.
Skład Komisji Rewizyjnej dokonał rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2014
rok oraz zapoznał się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) w Poznaniu, a także
sprawozdaniami finansowymi oraz informacją o stanie mienia komunalnego.
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej jest pozytywna z uchybieniami. Uchybienia zostały
omówione przez Skarbnik Gminy Panią Barbarę Matuszczak. Analiza sprawozdania
z wykonania budżetu w powiązaniu ze sprawozdaniem budżetowym Rb- 28 S wykazała, że
nie występują przypadki przekroczenia planowanych wydatków budżetowych. Suma
wykonanych wydatków i zobowiązań nie przekracza planu wydatków ustalonego w budżecie.
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Sprawozdanie oraz opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej stanowią załączniki nr 2 i 3
do niniejszego protokołu.
Pani Skarbnik Barbara Matuszczak przekazała także informację dotyczącą pomocy
publicznej udzielonej w 2014 roku.
Ulg i zwolnień w podatku rolnym z tytułu zakupu gruntów udzielono 4 osobom fizycznym na
kwotę 23 065, 46 zł. Ulgę inwestycyjną w podatku rolnym z tytułu wydatków poniesionych
na modernizację budynków inwentarskich udzielono 1 osobie prawnej na kwotę 62 654,00 zł.
Zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dokonano 350 osobom na
kwotę 640 960,71 zł.
Następnie Pani Skarbnik przedstawiła stan zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Kwota zaległości w ww. opłacie na koniec 2014 roku wyniosła 46 257, 46 zł.
Przewodniczący Komisji Pan Krzysztof Hypki zapytał o kwestię proceduralną funduszu
alimentacyjnego, czy gmina ma na ten cel środki finansowe?
Pani Skarbnik odpowiedziała, że są to zadania zlecone gminie, ale sprawy z zakresu
funduszu alimentacyjnego prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej.
Burmistrz Pan Teofil Marciniak poinformował, że fundusz alimentacyjny wynika z decyzji
sądu, jeśli ktoś unika płacenia alimentów a sprawa jest oddana do sądu to sąd zasądza
o wysokości alimentów i wypłacane są one z funduszu alimentacyjnego.
Zdaniem Radnego Marcina Weissa dla niektórych osób korzystanie z funduszy
alimentacyjnych i nie tylko jest dobrym sposobem na życie. Dużo osób jest uzależnionych
od środków wypłacanych przez OPS.
Przewodniczący Komisji Pan Krzysztof Hypki zapytał także o zaplanowane dochody
majątkowe jeśli chodzi o dofinansowanie ze środków unijnych.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że jedna działka nie została sprzedana z zaplanowanych
dochodów majątkowych, natomiast place zabaw w Mchach i w Książu Wlkp. na ulicy 23
stycznia i świetlica w Gogolewie zostały wykonane w tym roku. Wnioski do Urzędu
Marszałkowskiego były złożone w poprzednim roku, natomiast dofinansowanie zostało
dokonane w styczniu i lutym 2015 r.
Radny Krzysztof Hypki zapytał o plan wydatków majątkowych. Porównując plan z jego
wykonaniem wydatki z budżetu nie wszystkie zostały zrealizowane.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że najwięcej nie zostało wykonanych wydatków majątkowych
dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej, ale dokumentacja jest w trakcie
przygotowywania.
Czekamy tylko na podpisanie porozumienia dotyczącego Strefy
Wałbrzyskiej. Większość oszczędności jest na zadaniach bieżących.
Komisja w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie
z wykonania budżetu na 2014 rok.
Przewodniczący komisji Pan Krzysztof Hypki o godz. 11.10 zarządził przerwę celem
przygotowania opinii.
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Członkowie Komisji Rewizyjnej przedstawili opinię o wykonaniu budżetu gminy Książ
Wlkp. za 2014 rok i jednogłośnie przyjęli ww. opinie, która stanowi załącznik nr 4
do niniejszego protokołu. Jednocześnie komisja przygotowała wniosek do Przewodniczącego
Rady Miejskiej Pana Sławomira Przybylskiego o udzielenie absolutorium Burmistrzowi
Książa Wlkp. z tytułu wykonania budżetu. Wniosek stanowi załącznik nr 5 do niniejszego
protokołu.
Ad 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Komisja w obecności 7 radych jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia
Komisji Rewizyjnej z dnia 10 marca 2015 roku.
Ad 4. Wolne głosy i wnioski.
Radna Antonina Jankowiak zapytała o wybory do izb rolniczych kiedy się odbędą i kto
z naszej gminy kandyduje. Radna zapytała także o nakazy podatkowe mieszkańców Binkowa
czy zostały wysłane pocztą, ponieważ właściciele poinformowali, że ich nie otrzymali.
Następną kwestię jaką poruszyła radna to kwestia zmiany obwodów szkolnych. Mieszkańcy
Sroczewa mieli pretensje, że radna nie była uczestnikiem spotkania.
Radna Elżbieta Stępa poinformowała także o pretensji wśród mieszkańców swojego
sołectwa, którzy sugerowali, że w związku zorganizowanymi spotkaniami w ww. sprawie
powinno być zwołane zebranie wiejskie, a nie tylko zaproszenie określonej liczby rodziców.
Burmistrz Pan Teofil Marciniak odpowiedział, że wybory do izb rolniczych odbędą się 31
maja br., zgłoszono dwóch kandydatów Pana Marka Grobelnego i Pana Mariana Szwanke.
Jeśli chodzi o obwody szkolne to absurdem byłoby organizować spotkania na wioskach
z udziałem radnych. Temat zmiany obwodów był omawiany na wcześniejszym posiedzeniu
komisji wspólnej RM i radni wyrazili zgodę, aby burmistrz rozmawiał z rodzicami.
Radny Marcin Weiss zgłosił problem jakości wody (leci żółta) w domostwach w Książu
Wlkp. na ulicach Piaskowej i Krótkiej.
W kwestii obwodów szkolnych zabrała głos Zastępca Burmistrza Pani Mirela
Grześkowiak informując, że z żadnych przepisów nie wynika obowiązek konsultowania
sprawy z rodzicami. Wymóg konsultowania dotyczy przypadku likwidacji szkoły. Spotkania
na wioskach były zorganizowane w dobrej wierze, chodziło o uzyskanie opinii rodziców.
Ad 5. Zamknięcie posiedzenia.
Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia przewodniczący podziękował wszystkim za
przybycie i zakończył posiedzenia o godz. 12.35.
Protokołowała
Danuta Biniasz – Celka

Przewodniczący komisji
Krzysztof Hypki
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