O.0012.1.19.2018
PROTOKÓŁ NR 19/2018
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Książu Wlkp., odbytego w dniu
18 maja 2018 r. w godzinach od 10:00 do 12:10 w sali sesyjnej tut. Urzędu
Ad 1. Otwarcie posiedzenia.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radny Krzysztof Hypki otworzył posiedzenie komisji
oraz powitał obecnych członków komisji, Burmistrza Książa Wlkp., Skarbnika Gminy oraz
Kierownika OPS.
Przewodniczący komisji stwierdził, że na sali obecnych było 7 radnych, zatem komisja była
władna do podejmowania prawomocnych decyzji.
Nieobecni, a zarazem usprawiedliwieni:
Radny Bohdan Kaczmarek
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Porządek posiedzenia wyglądał następująco:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie posiedzenia.
Kontrola realizacji środków z Programu 500 plus.
Analiza wykonania budżetu gminy Książ Wlkp. za 2017 r.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Wolne wnioski i głosy.
Zamknięcie posiedzenia.

Wzór zaproszenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący komisji Radny Krzysztof Hypki zapytał czy są uwagi bądź zapytania
do przedstawionego porządku. Uwag nie było. Zatem przystąpiono do realizacji
poszczególnych punktów posiedzenia.
Ad 2. Kontrola realizacji środków z Programu 500 plus.
Przewodniczący komisji poprosił, aby Kierownik OPS przedstawiła realizację środków
z Programu 500 plus za 2017 r.
Pani Kierownik OPS poinformowała, że prawo do świadczenia wychowawczego 500+
ustalane jest na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu
dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 ze zm.)
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Świadczenie wynosi 500 zł miesięcznie. Przysługuje na drugie i każde kolejne dziecko do
momentu ukończenia 18 roku życia, bez względu na osiągane dochody w rodzinie.
W Ośrodku Pomocy Społecznej realizacją programu 500 plus zajmuje się 2 pracowników.
W okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. złożonych zostało 896 wniosków
o ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego. W roku 2017 wydano 961 decyzji,
w tym:
-18 odmownych, 9 umarzających, 934 to decyzje przyznające, przyznająco- odmowne,
zmieniające i uchylające.
W roku 2017 wypłacono łącznie 14 354 świadczeń, czyli średnio w każdym miesiącu 1196
świadczeń na kwotę około 600 000,00 zł. Zwroty niezależnie pobranych świadczeń
wychowawczych wynosiły 8500,00 zł. (12 rodzin).
Zwroty były z powodu informacji o zmianie sytuacji dochodowej rodziny po przekazaniu
świadczeń na rachunek bankowy za dany miesiąc. Prawo do świadczenia posiadało 768
rodzin, w tym 33 rodziny, w których członkiem było dziecko niepełnosprawne do 25 roku
życia. Dzieci objętych świadczeniem było 1190.
Plan świadczenia wychowawczego w 2017 r. wynosił 7 345 837,00 zł, a wykonanie wynosiło
7 271 498, 28 zł.
Na kwotę wykonania składały się: świadczenia społeczne, wynagrodzenia osobowe
pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki
na Fundusz Pracy, następnie zakup materiałów i wyposażenie, zakup druków i materiałów
biurowych, zakup pieczątek, energii, usług pozostałych, zakup energii, nadzór nad
programem, szkolenia pracowników i inne.
Szczegółowe informacje stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący komisji Pan Krzysztof Hypki zarządził 10 minutową przerwę od 11:10 do
11:20
Ad 3. Analiza wykonania budżetu gminy Książ Wlkp. za 2017 r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący komisji Radny Krzysztof Hypki poprosił o zabranie głosu Panią Skarbnik.
Pani Skarbnik omówiła opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Poznaniu z wykonania budżetu Gminy Książ Wlkp. za 2017 rok wraz z informacją o stanie
mienia jednostki samorządu terytorialnego. Opinia jest pozytywna z uwagami i stanowi
załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. Wszystkie uchybienia i nieprawidłowości zostały
przez Panią Skarbnik szczegółowo wyjaśnione.
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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 jednogłośnie przy 7
głosach „ za” komisja przyjęła sprawozdanie za 2017 r.
Ponadto przewodniczący odczytał opinię komisji rewizyjnej dotyczącą wykonania budżetu
gminy za 2017 r., która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu oraz wniosek do
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Książu Wlkp., o udzielenie absolutorium dla burmistrza,
który stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Radna Antonina Jankowiak opuściła salę obrad.
Ad 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Komisja w obecności 6 radnych jednogłośnie przyjęła protokół nr 18/2018 z posiedzenia
komisji z dnia 23 marca 2018 roku.
Ad 5. Wolne głosy i wnioski.
Radny Marek Molecki prosił o wyrównanie drogi śródpolnej z Brzóstowni
do Włościejewek (tzw. „pajsertówki”) oraz drogi przy tzw. „kołacińskich olszynkach”
w kierunku łąk.
Radny zapytał też czy wykonawca inwestycji w Jarosławkach usunął (naprawił) wszystkie
uchybienia.
Burmistrz odpowiedział, że tak.
Ad 6. Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący komisji Pan Krzysztof Hypki, podziękował wszystkim za udział
i zakończył posiedzenie o godz. 12:10.

Protokołowała

Przewodniczący Komisji

/-/Danuta Biniasz – Celka

/-/ Krzysztof Hypki
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