O. 0012.1.8.2016
PROTOKÓŁ NR 8/2016
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Książu Wlkp., odbytego w dniu 11
maja 2016 r. w godzinach od 10: 00 do 12:15 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego.
Ad 1. Otwarcie posiedzenia.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radny Krzysztof Hypki otworzył posiedzenie komisji
oraz powitał obecnych członków komisji, Burmistrza Pana Teofila Marciniaka, Skarbnika
Gminy Panią Barbarę Matuszczak,
Stwierdził, że na sali obecnych jest 6 radnych, zatem komisja była władna do podejmowania
prawomocnych decyzji.
Nieobecni:
Radny Bohdan Kaczmarek
Radna Marcin Weiss, poinformował o 20- minutowym spóźnieniu.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Porządek posiedzenia wyglądał następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Analiza wykonania budżetu gminy za 2015 r.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Wolne głosy i wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący komisji zapytał czy są uwagi bądź zapytania do przedstawionego porządku.
Uwag nie było, zatem przystąpiono do realizacji poszczególnych punktów.
Ad 2.Analiza wykonania budżetu gminy za 2015 r.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radny Krzysztof Hypki otworzył dyskusję nad
wykonaniem budżetu za 2015 r.
Radna Antonina Jankowiak zapytała o budowę szaletu miejskiego, co składało się na
kwotę inwestycji 143 000,00 zł.
Burmistrz, Pan Teofil Marciniak odpowiedział, na kwotę składały się także: wykonanie
sieci wodociągowej, kanalizacyjnej wraz z doprowadzeniem prądu i oświetleniem wokół
budynku.
Następnie radna Antonina Jankowiak zapytała ile osób korzysta z szaletu?
Skarbnik Gminy odpowiedziała, że od początku funkcjonowania szaletu pobrano 355 zł,
co wskazuje że miesięczny przychód wynosi ponad 100 zł. Radny Marek Molecki zapytał
co stało się z poprzednim szaletem?
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Burmistrz odpowiedział, że został zdemontowany, ale wcześniej został zdewastowany przez
wandali.
Przewodniczący komisji Krzysztof Hypki zapytał o dział 852 – pomoc społeczna- dodatek
na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje
się szkoła/ internat/ kwota- 5850 zł.
Skarbnik Gminy odpowiedziała, że po spełnieniu odpowiednich wymogów są to dodatki
do zasiłku rodzinnego dla tych dzieci, które uczą się w szkole średniej i mieszkają
w internacie. Zasiłki te są wypłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Następnie radny
także zapytał o wycenę gruntów, w jaki sposób następuje wycena? Skarbnik Gminy
odpowiedziała, że wszystkie grunty nabywane są w cenie bieżącej.
Burmistrz dopowiedział, że średnie ceny gruntów kształtowały się od 2,40 zł do 3,00 zł –
w zależności od klasy.
Radny Marcin Weiss przybył o 10:30 na posiedzenie komisji, od tego momentu komisja
pracowała w 7 osobowym składzie.
Radna Antonina Jankowiak zapytała co stanowiło wyposażenie gabinetu lekarskiego.
Burmistrz wyjaśnił, że były zakupione kozetki i biurko dla gabinetu higienistki.
Następnie skład komisji rewizyjnej zapoznał się z Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu
z wykonaniu budżetu Gminy Książ Wlkp. za 2015 r. Opinia stanowi załącznik nr 2
do niniejszego protokołu.
Komisja w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniował sprawozdanie
z wykonania budżetu na 2015 rok.
W dalszej kolejności członkowie komisji przygotowali i przedstawili opinię o wykonaniu
budżetu gminy Książ Wlkp. za 2015 rok i jednogłośnie przyjęli ww. opinie, która stanowi
załącznik nr 3 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 4 do niniejszego protokołu.
Radna Antonina Jankowiak po uprzednim zwolnieniu się u przewodniczącego komisji o
godz. 11:15 opuściła salę posiedzeń , od tego momentu komisja pracowała w 6- osobowym
składzie.
Ad 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Komisja w obecności 6 radnych jednogłośnie przyjęła protokół nr 7/2016 z posiedzenia
komisji z dnia 25 marca 2016 roku.
Ad 4. Wolne głosy i informacje.
Radny Marek Molecki zapytał czy został ograniczony wywóz nieczystości?
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Burmistrz odpowiedział, że jedynie w stosunku do właścicieli przydomowych oczyszczalni.
Radny Marek Molecki poprosił, aby zainterweniować do właściciela posesji przy nr 9
w Sebastianowie, aby posprzątał gruz który leży przy/ na drodze gminnej obok posesji.
Radna Bogumiła Skiera poprosiła, aby zainterweniować w sprawie zawężenia polnej drogi
w kierunku łąk w Kołacinie.
Radny Marcin Weiss poprosił, aby sprawdzić dach od wewnątrz i zewnątrz budynku
„Orlika”, zdaniem radnego widać niedociągnięcia poprzednich prac.
Ad 6. Zamknięcie posiedzenia.
Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący komisji podziękował wszystkim
za udział i zakończył posiedzenie o godzinie 12:15.

Protokołowała

Przewodniczący Komisji

Danuta Biniasz – Celka

Krzysztof Hypki
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