O.0012.1.17.2017
PROTOKÓŁ NR 17/2017
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Książu Wlkp., odbytego w dniu
27 grudnia 2017 r. w godzinach od 10:00 do 12:20 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.- Pana Teofila Marciniaka,
Skarbnika Gminy Panią Barbarę Matuszczak oraz Dyrektora CK Panią Mariolę Kaźmierczak.
Przewodniczący komisji stwierdził, że na sali na godz. 10:00 obecnych jest 6 radnych, zatem
komisja była władna do podejmowania prawomocnych decyzji.
Nieobecny, a zarazem usprawiedliwiony:
Radny Bohdan Kaczmarek
Radny Marcin Weiss poinformował o kilkuminutowym spóźnieniu
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Porządek posiedzenia wyglądał następująco:
1. Otwarcie posiedzenia
2. Kontrola wydatków Centrum Kultury Książ Wlkp. oraz Biblioteki Publicznej w
2017 r.
3. Opracowanie planu pracy Komisji na 2018 rok.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
5. Wolne wnioski i głosy
6. 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 - a zatem przystąpiono do realizacji
poszczególnych punktów posiedzenia.
1

Ad 2. Kontrola wydatków Centrum Kultury Książ Wlkp. oraz Biblioteki Publicznej w 2017 r.
Radny Marcin Weiss przybył na salę posiedzeń o godz. 10:10, od tego czasu komisja
pracowała w 6 - osobowym składzie.
Przewodniczący komisji Pan Krzysztof Hypki poprosił, aby Dyrektor Centrum Kultury
przedstawiła poniesione wydatki w ww. Jednostkach.
Na koszty Centrum Kultury składały się takie pozycje jak:
- wynagrodzenia osobowe pracowników
- składki na ubezpieczenia społeczne
- składki na fundusz pracy
- wynagrodzenia bezosobowe
- zakup materiałów i doposażenia
- zakup energii
- zakup usług zdrowotnych
- podatki i opłaty
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
- zakup usług pozostałych
Ponadto w Bibliotece koszty zwiększyły się także o zakup książek
Szczegółowe informacje wraz z kwotami stanowią załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Radna Antonina Jankowiak zapytała o koszty dotyczące muralu, ile kosztował i w jakiej
wysokości została uiszczona dzierżawa.
Dyrektor CK odpowiedziała, że całość stanowiła 26 000,00 zł - wkład finansowy własny
wynosił 6 000,00 zł, resztę kwoty stanowiło zewnętrzne dofinansowanie z Instytucji Kultury,
natomiast dzierżawa na 3 lata za udostępnienie ściany budynku wyniosła ok. 3500,00 zł.
Przewodniczący Komisji Krzysztof Hypki zapytał czy przychody i wydatki Centrum
Kultury się bilansują.
Dyrektor CK, odpowiedziała, że tak.
Następnie Przewodniczący zapytał jak wygląda w sezonie letnim zapotrzebowanie
zgłoszenia ratowników do Stowarzyszenia Wodno Ochotniczego Pogotowie Ratunkowego
(WOPR).
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Dyrektor CK odpowiedziała, że ratownicy zgłaszają mobilność do pracy, jednakże nasi
lokalni pracujący na basenie często korzystają z nadmorskich ofert. Nad morzem warunki
pracy i płacy są korzystniejsze.
Ponadto radni dyskutowali na temat Mażoretek. Obecnie na umowę zlecenie współpracuje z
CK Pani Klaudia Ptak, która pokończyła wszystkie niezbędne kursy. Zainteresowanie
zespołami Mażoretek i innymi jest znaczące.
Przewodniczący komisji Pan Krzysztof Hypki podziękował za sprawozdanie w ww.
temacie orazi zarządził 10 minutową przerwę od 11:10 do 11:20
Ad 3. Opracowanie planu pracy Komisji na 2018 rok.
Komisja ustaliła plan pracy na cztery kwartały 2018 r. Plan pracy przedstawia się
następująco:
I kwartał
1. Kontrola funkcjonowania Oczyszczalni Ścieków w Kiełczynku.
2. Kontrola wydatkowania środków z funduszu alimentacyjnego za 2016 i 2017 r.

II kwartał
1. Analiza wykonania budżetu gminy Książ Wlkp. za 2017 r.
2. Kontrola realizacji środków z Programu 500 plus.
3. Kontrola zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Książ Wlkp.
do terenów inwestycyjnych- Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej” wraz z odtworzeniem
chodnika i drogi.
4. Kontrola zadania pn.:„ Budowa budynku świetlicy wiejskiej we Włościejewicach”.

III kwartał
1.Kontrola zadania pn.: „Utwardzenie placu przy Centrum Kultury i OSP w Książu Wlkp.
z przebudową przełącza wodociągowego”.
2.Kontrola budowy chodnika w Zaborowie.
3. Kontrola budowy dróg w miejscowościach:
- Jarosławki, Zawory, Chwałkowo Kościelne.
4. Kontrola budowy placów zabaw w miejscowościach:
- Brzóstownia, Chwałkowo Kościelne, Sroczewo, Mchy.
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IV kwartał
1. Kontrola wykonania Budżetu Obywatelskiego w roku 2017.
2. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy Książ Wlkp. na 2019 r.
3. Opracowanie planu pracy Komisji n
Komisja jednogłośnie, przy 7 głosach „za” przyjęła plan pracy.
Radna Antonina Jankowiak opuściła salę posiedzeń o 11:37, od tej pory komisja pracowała w
6 osobowym składzie.
Ad 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Komisja w obecności 6 radnych jednogłośnie przyjęła protokół nr 16/2017 z posiedzenia
komisji z dnia 7 grudnia 2017 roku.
Ad 5. Wolne głosy i wnioski.
Brak.
Ad 6. Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący komisji Pan Krzysztof Hypki, podziękował wszystkim za udział
i zakończył posiedzenie o godz. 12:20.

Protokołowała

Przewodniczący Komisji

/-/Danuta Biniasz – Celka

/-/ Krzysztof Hypki
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