O.0012.1.14.2017
PROTOKÓŁ NR 14/2017
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Książu Wlkp., odbytego w dniu
8 września 2017 r. w godzinach od 10:00 do 14:10 w sali sesyjnej tut. Urzędu oraz
w terenie tj. w Gaju – w schronisku dla zwierząt.
Ad 1. Otwarcie posiedzenia.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radny Krzysztof Hypki otworzył posiedzenie komisji
oraz powitał obecnych członków komisji, Zastępcę Burmistrza - 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.
Nieobecni:
Radny Bohdan Kaczmarek
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Porządek posiedzenia wyglądał następująco:
Porządek posiedzenia:
1.

Otwarcie posiedzenia.

2.

Kontrola wydatków w 2016 r. na zwalczanie narkomanii oraz przeciwdziałanie

alkoholizmowi.
3.

Kontrola dotacji przekazanych z budżetu gminy na schronisko zwierząt w Gaju

w 2016 r. i w I połowie 2017 r.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
5. Wolne głosy i wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia
Wzór zaproszenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący komisji Pan Krzysztof Hypki zapytał czy są uwagi bądź zapytania
do przedstawionego porządku, uwag nie było - a zatem przystąpiono do realizacji
poszczególnych punktów posiedzenia.
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Ad 2.

Kontrola wydatków w 2016 r. na zwalczanie narkomanii oraz przeciwdziałanie

alkoholizmowi.
Pracownik tut. Urzędu Pani Danuta Biniasz- Celka przedstawiła w formie multimedialnej
zakres wydatków dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi. Ogółem w 2016 r. wydano
149 401, 90 zł. Na kwotę wydatków składały się usługi w zakresie punktu konsultacyjnoinformacyjnego, który jest prowadzony przez psychologów i psychoterapeutów z zakresu
uzależnień oraz zajęcia w szkołach dla dzieci i młodzieży. Następnie wyjazdy dzieci na basen
w związku z realizacją projektu pn.: Umiem pływać i dwudniowa wycieczka do Kołobrzegu.
W skład wydatków zakwalifikowano także wynagrodzenia dla osób prowadzących świetlice
środowiskowe, zakup żywności dla dzieci przebywających na świetlicach, materiały biurowe,
środki czystości oraz zakup sprzętu sportowego. Jednocześnie dokonano zakupów
do świetlicy środowiskowej w Mchach tj. krzeseł i stołów oraz dokonano remontów
w świetlicach Kołacinie i Zaborowie.
W zakresie narkomanii przeprowadzono dyskusje i wykłady dla dzieci w gimnazjach. Koszty
z tego tytułu wynosiły 1800,00 zł.
Szczegółowe informacje zawiera prezentacja stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszego
protokołu.
Radny Marek Molecki zapytał czy w ramach prowadzonych zajęć w świetlicach mogą
uczestniczyć tylko dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz zapytał o ilość dzieci
uczestniczących. Zastępca burmistrza odpowiedziała, że każde dziecko które jest
zainteresowane może skorzystać z zajęć, jeśli chodzi o ilość dzieci to kształtuje się od 10
do 16 osób.
Przewodniczący komisji podziękował za powyższe sprawozdanie.
Ad 3. Kontrola dotacji przekazanych z budżetu gminy na schronisko zwierząt w Gaju
w 2016 r. i w I połowie 2017 r.
Przewodniczący komisji poprosił o zreferowanie powyższego punktu przez pracownika tut.
Urzędu Panią Małgorzatę Lenartowską która poinformowała, że schronisko dla zwierząt
w Gaju, zajmuje powierzchnię ponad 12 706 m2 Gminy Śrem. W grudniu 2004 r. Gmina
Książ Wlkp. zawarła Porozumienie Międzygminne w sprawie powierzenia gminie Śrem
zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed
bezdomnymi zwierzętami, polegającego na rozbudowie i eksploatacji międzygminnego
schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju. W skład porozumienia wchodzą także gminy:
Dolsk, Brodnica, Kościan, Krzywiń i Krobia. Do 31 marca br. uczestnicy porozumienia
partycypowali w kosztach bieżącego utrzymania schroniska poprzez: udział procentowy
gminy Książ Wlkp. w utrzymaniu schroniska (koszty stałe tj. opłacenie pracowników
schroniska, zakup usług oraz koszty zakupu materiałów i usług z wyłączeniem usług
weterynaryjnych. Koszt obsługi weterynaryjnej i zakup leków uzależniony jest od ilości psów
i kotów przebywających w schronisku z danej gminy w danym miesiącu. Koszt interwencji
wynosi 150 zł od transportu 1 psa.
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Od dnia 1 kwietnia 2017 r. zmieniono sposób rozliczania kosztów utrzymania schroniska dla
danej gminy. Każdy uczestnik porozumienia rozliczany jest z udziałem procentowym
określonym w porozumieniu do kwoty jaką gmina Śrem przekazała w formie dotacji
do schroniska. Płatność dokonuje się w 4 ratach. Udział procentowy gminy wynosi 6 %.
W 2016 r. gmina przekazała na utrzymanie schroniska 61 890, 50 zł z czego kwota 17 481,61
zł przeznaczono na budowę budynku edukacyjnego. W 2017 r. przekazano 20 431,61 zł w
tym w I kwartale 11 784,23 zł, II kwartale 8 647,38 zł, III i IV kwartale po 8 647,38 zł.
Obecnie w schronisku z tereny naszej gminy przebywa 20 psów i 1 kot.
Informacje stanowią załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Ad 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Komisja w obecności 7 radnych jednogłośnie przyjęła protokół nr 14/2017 z posiedzenia
komisji z dnia 28 kwietnia 2017 roku.
Ad 5. Wolne głosy i wnioski.
Radna Antonina Jankowiak zapytała czy w zakresie prowadzonych prac geofizycznych
właściciele nieruchomości mogą korzystać z pomocy urzędników lub radców prawnych
w kwestii sporządzania umów.
Zastępca burmistrza odpowiedziała, że każdy indywidualnie we własnym zakresie musi
poczynić odpowiednie kroki.
W dalszej części spotkania radni wyruszyli do schroniska w Gaju. Na miejscu
zaprezentowano wykład w formie multimedialnej i oprowadzono radnych po całym obiekcie.
Ponadto przekazano ciekawe informacje na temat schroniska, które przeszło ogromną
metamorfozę. Zmiany dotyczyły zwłaszcza podejścia do zwierząt , traktowania ich jak istoty,
które żyją i czują. Bardzo ważną kwestią funkcji edukacyjnych schroniska są warsztaty terapii
zajęciowej z osobami niepełnosprawnymi umysłowo lub ruchowo
Ad 6. Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący komisji Pan Krzysztof Hypki, podziękował wszystkim za udział
i zakończył posiedzenie o godz. 14:10.

Protokołowała

Przewodniczący Komisji

/-/Danuta Biniasz – Celka

/-/ Krzysztof Hypki
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