O. 0012.1.10.2016
PROTOKÓŁ NR 10/2016
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Książu Wlkp., odbytego w dniu 21
listopada 2016 r. w godzinach od 10: 00 do 12:15 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego.
Ad 1. Otwarcie posiedzenia.
Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Radna Antonina Jankowiak otworzyła
posiedzenie komisji oraz powitał obecnych członków komisji, Przewodniczącego Rady
Miejskiej oraz Burmistrza Pana Teofila Marciniaka, jego Zastępcę Panią Mirelę Grześkowiak
oraz Panią Skarbnik
Stwierdził, że na sali obecnych jest 5 radnych, zatem komisja była władna do podejmowania
prawomocnych decyzji.
Nieobecni:
Radny Krzysztof Hypki- usprawiedliwiony
Radny Bohdan Kaczmarek- usprawiedliwiony
Radny Marcin Weiss.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Kontrola wydatków ma opiekę społeczną w 2015 r.
3. Kryteria i zasady przyznawania mieszkań komunalnych i socjalnych
4. Kontrola rozliczania i udzielania dotacji na szkoły i przedszkola niepubliczne
w 2015 r.
5. Kontrola wydatkowania funduszy na stypendia
- socjalne, naukowe i sportowe za I półrocze 2016 r.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia.
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Przewodniczący komisji zapytał czy są uwagi bądź zapytania do przedstawionego porządku.
Uwag nie było, zatem przystąpiono do realizacji poszczególnych punktów.
Ad 2. Kontrola wydatków ma opiekę społeczną w 2015 r.
Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Radna Antonina Jankowiak poprosiła
o zabranie głosu Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, która przedstawiła informację
w ww. zakresie.
Kierownik OPS przedstawiła szczegółowe informacje wydatków w poszczególnych
rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej, m.in. w rozdziałach:
Rodziny zastępcze, wspieranie rodziny, świadczenia rodzinne, zasiłki i pomoc w naturze,
dodatki mieszkaniowe, zasiłki stałe i usługi opiekuńcze oraz usuwanie skutków klęsk
żywiołowych
Radny Paweł Walkowiak zapytał czy po wprowadzeniu zasiłku 500 plus wszystkie
dotychczasowe świadczenia są nadal przez OPS wypłacane?
Kierownik OPS odpowiedziała, że wszystkie świadczenia są. Nic nie zostało zlikwidowane.
Zauważa się mniejszą ilość wypłaty zasiłków bytowych.
Radny Paweł Walkowiak zapytał także o osoby bezdomne, jakie osoby zalicza się do takich
osób?, wg przedstawionego sprawozdania jest 6 takich osób.
Kierownik OPS poinformowała, że są to osoby, które niekoniecznie u nas w gminie są
osobami bezdomnymi, ale są to osoby które mają ostatni meldunek na terenie naszej gminy,
albo też są u nas zameldowane ale przebywają gdzie indziej. Ośrodek wtedy ma obowiązek
sfinansować schronienie.
Szczegółowe informacje w ww. zakresie stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad zarządził 10- minutową przerwę od 11:00 do 11:10.
Ad 3. Kryteria i zasady przyznawania mieszkań komunalnych i socjalnych
Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Radna Antonina Jankowiak poprosiła
o zabranie głosu Inspektora tut. Urzędu o zabranie głosu w sprawie.
Pani Małgorzata Lenartowska poinformowała, że kryteria przyznawania mieszkań
komunalnych i socjalnych zostały zawarte w podjętej uchwale Rady Miejskiej w 2008 r.
Do wynajmu lokalu mieszkalnego uprawnione są osoby, które
a) wstąpiły z mocy ustawy w stosunek najmu,
b) znajdują się w trudnych warunkach mieszkaniowych, gdzie na członka gospodarstwa
domowego przypada mniej niż 5 m2 powierzchni pokoi, a w przypadku osoby samotnej,
mniej niż 10 m2 powierzchni pokoi,
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c) opuściły dom dziecka, rodziny zastępcze w związku z uzyskaniem pełnoletniości i zostały
pozbawione możliwości zamieszkania w swoich domach rodzinnych,
d) są bezdomne i przez okres ostatnich 5 lat zamieszkiwały na terenie gminy,
e) posiadające dochód miesięczny w przeliczeniu na jedną osobę nie przekraczający 100 %
najniższej emerytury, a w przypadku osoby samotnej 150 % najniższej emerytury.
Do wynajmu lokalu socjalnego uprawnione są osoby, które:
a) posiadają prawomocny wyrok Sądu uprawniający do otrzymania lokalu socjalnego,
b) zamieszkują w lokalu, w którym na osobę przypada mniej niż 5 m2 powierzchni pokoi,
a w przypadku osoby samotnej mniej niż 10 m2 powierzchni pokoi,
c) posiadają dochód na osobę nie przekraczający 50 % najniższej emerytury a dla osoby
samotnej 75 % najniższej emerytury,
d) utraciły mieszkanie wskutek klęski żywiołowej, katastrofy lub pożaru,
e) zamieszkują w pomieszczeniach nie nadających się na stały pobyt ludzi,
f) ponadto jeżeli w świetle zasad współżycia społecznego, przyznanie lokalu socjalnego jest
szczególnie uzasadnione.
Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony
i o najem lokali socjalnych oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej:
1. Wnioski o oddanie w najem lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy zainteresowani
składają na formularzach w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
2. Urząd Miejski prowadzi rejestr wniosków osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu
lokali.
3. Rozpatrywanie wniosków następuje z chwilą uzyskania wolnego lokalu w zasobie
mieszkaniowym gminy i każdorazowo poprzedzone jest sprawdzeniem warunków
mieszkaniowych osób ubiegających się o przydział lokalu w miejscu ich zamieszkania.
4. Sprawdzenia warunków dokonuje Społeczna Komisja Mieszkaniowa powołana przez Radę
Miejską w Książu Wlkp., która sporządza protokół zawierający stan faktyczny warunków
mieszkaniowych i sytuację finansową wnioskodawcy.
5. Osoby, które zmieniły miejsce stałego zamieszkania i przebywają na terenie innej gminy,
a uprzednio nie zgłosiły tego faktu w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp. pomimo iż nadal
zameldowane są na terenie gminy Książ Wlkp. zostają skreślone z rejestru osób ubiegających
się o przydział lokalu mieszkalnego z zasobu gminy.
6. Przydziału lokalu mieszkalnego i socjalnego dokonuje Burmistrz, po uprzednim
zapoznaniu się z opinią Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
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7. Umowy najmu lokali zawiera zarządca budynku, w którym znajduje się dany lokal
wyłącznie na podstawie skierowania do zawarcia umowy najmu wydanego przez Burmistrza.
8. Nie zamieszkanie w przydzielonym lokalu w ciągu 3 m-cy od daty zawarcia umowy najmu
skutkuje rozwiązaniem tej umowy z dniem upływu tego terminu. Sytuacja ta powoduje utratę
możliwości uzyskania lokalu mieszkalnego z zasobu gminy.
9. Najemcy nie wolno podnajmować lokalu mieszkalnego osobom trzecim bez zgody
wynajmującego. Nie zastosowanie się do powyższego skutkuje natychmiastowym
wypowiedzeniem umowy najmu lokalu mieszkalnego.
10. Zwrot przedmiotu najmu potwierdza się protokołem zdawczo-odbiorczym.
Ad 4. Kontrola rozliczania i udzielania dotacji na szkoły i przedszkola niepubliczne w 2015r.
Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej poprosiła o udzielenie informacji w ww.
sprawie.
Skarbnik Gminy udzieliła informacji w zakresie dotacji dla Niepublicznej Szkoły
Podstawowej we Włościejewicach, następnie dla Niepublicznego Przedszkola we
Włościejewicach i w Chrząstowie oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
w Chrząstowie.
Szczegółowe informacje stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Ad 5. Kontrola wydatkowania funduszy na stypendia socjalne, naukowe i sportowe
za I półrocze 2016 r.
Informacje z wydatkowania funduszy na stypendia socjalne, naukowe i sportowe przedstawiła
Zastępca Burmistrza Pani Mirela Grześkowiak, która poinformowała, że wnioski
o przyznanie stypendium socjalnego (tzw. szkolnego) składane są w terminie od 15 sierpnia
do 15 września. Stypendia wypłacane są w dwóch transzach tj. w grudniu i czerwcu.
Stypendium szkolne może być przyznawane uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji
materialnej, w którego rodzinie dochód na osobę nie przekracza 514,00 zł. Maksymalna
miesięczna wysokość stypendium uzależniona jest od wysokości dochodu w rodzinie.
W pierwszym półroczu 2016 roku złożono 129 wniosków z czego wydano decyzję
o przyznanie stypendium w liczbie 119 wniosków, a odmowa stanowiła 10 wniosków.
Stypendia naukowe za osiągnięcia w nauce, artystyczne i sportowe zostały zawarte w ustawie
o systemie oświaty. Rada Miejska w Książu Wlkp. w 2014 roku uchwaliła regulamin
przyznawania stypendium Burmistrza Książ Wlkp. uzdolnionym dzieciom i młodzieży.
W 2015 roku uchwała została doprecyzowana. Stypendium naukowe może zostać przyznane
za: szczególne indywidualne osiągnięcia w nauce, szczególne indywidualne lub drużynowe
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osiągnięcia artystyczne, szczególne indywidualne lub drużynowe osiągnięcia sportowe.
Stypendia przyznaje się uczniom, którzy: 1) otrzymali bardzo dobrą lub dobrą ocenę
z zachowania, 2) zdobyli tytuł laureata lub finalisty konkursów, turniejów i olimpiad
przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty lub zajęli I, II, III miejsce w innych
konkursach,

turniejach,

olimpiadach

na

szczeblu

co

najmniej

ogólnopolskim,

3) uzyskali I, II lub III miejsce w zawodach sportowych bądź konkursach artystycznych
organizowanych na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym.
Wysokość stypendium wypłacana jednorazowo nie może być mniejsza niż 300 zł i większa
niż 1500 zł. Wnioski o przyznanie stypendium można składać od 15 do 30 czerwca roku
szkolnego, w którym zostały spełnione w/w warunki. Stypendium sportowe przyznaje się
zawodnikom, którzy: 1) uprawiają dyscyplinę sportu objętą programem Igrzysk Olimpijskich
lub Igrzysk Paraolimpijskich w kategorii junior, młodzieżowiec lub senior, 2) zamieszkują na
terenie Gminy Książ Wlkp., 3) osiągnęli znaczący wynik sportowy w międzynarodowym lub
krajowym współzawodnictwie sportowym, 4) nie otrzymują stypendium sportowego
finansowanego w ramach dotacji uzyskanych z budżetu gminy. Wnioski o przyznanie
stypendium składane są przez klub sportowy lub właściwy związek sportowy w terminie
od 1 do 31 stycznia każdego roku. Wysokość stypendium wynosi 150 zł brutto miesięcznie
i może być przyznana na czas nie dłuższy niż 12 miesięcy.
Ad 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Komisja w obecności 5 radnych jednogłośnie przyjęła protokół nr 9/2016 z posiedzenia
komisji z dnia 23 września 2016 roku.
Ad 7. Wolne głosy i wnioski.
Radna Antonina Jankowiak poinformowała o złym stanie drogi „pod górkę”
w Chrząstowie, są wyrwy i nie można przejechać. Kolejna sprawa, skręt z drogi
wojewódzkiej do Wieszczyczyna. Tam także istnieje wyrwa, która jest zasypywana, ale
poprzez deszcz jest wymywana.
Ad 8. Zamknięcie posiedzenia.
Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodnicząca komisji podziękowała
wszystkim za udział i zakończyła posiedzenie o godzinie 12:15.
Protokołowała

Zastępca Przewodniczącego

Danuta Biniasz – Celka

Antonina Jankowiak
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