O. 0012.1.5.2015

PROTOKÓŁ NR 5/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Książu Wlkp. odbytego
w dniu 09 października 2015 r. w godzinach od 10.00 do 13.15 w sali nr 7 Urzędu
Miejskiego.
Ad 1. Otwarcie posiedzenia.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Pan Krzysztof Hypki otworzył posiedzenie komisji
oraz powitał obecnych członków komisji, Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Sławomira
Przybylskiego, Burmistrza Książa Wlkp. Pana Teofila Marciniaka, Zastępcę Burmistrza Panią
Mirelę Grześkowiak, Skarbnika Gminy Panią Barbarę Matuszczak oraz zaproszonych gościprezesów jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, (OSP) na terenie gminy Książ Wlkp.
Przewodniczący Komisji stwierdził, że na sali obecnych jest 8 radnych, zatem komisja jest
władna do podejmowania prawomocnych decyzji.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Porządek posiedzenia wyglądał następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Kontrola finansowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Książu Wlkp.
3. Wykorzystanie środków finansowych w ramach funduszu sołeckiego za 2014 rok.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
5. Wolne głosy i wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący Komisji Pan Krzysztof Hypki, zapytał czy są uwagi bądź zapytania
do przedstawionego porządku. Uwag nie było, zatem przystąpiono do realizacji
poszczególnych punktów.
Ad 2. Kontrola finansowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Książu Wlkp.
Pan Krzysztof Hypki poprosił, aby każdy z zaproszonych gości omówił w swojej jednostce
Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) finansowanie. W pierwszej kolejności przedstawił
sprawozdanie Pan Marian Suchecki (OSP Książ Wlkp.), następnie Pan Bartosz Genderka
(OSP Chrząstowo), Pan Wojciech Kuderczak (OSP Mchy) oraz przedstawiciele OSP
Chwałkowa Kościelnego i Włościejewic- Ługi.
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Prezesi jednostek OSP omówili wydatki, jakie zostały poniesione w każdej z jednostek,
w szczególności opłaty za zużyte media, remonty i przeglądy techniczne samochodów
pożarniczych, sprzętu pożarniczego, następnie koszty związane z ubezpieczeniami
samochodów, zakupem paliwa i innych materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych.
Na kwotę kosztów składały się także badania lekarskie członków OSP oraz recertyfikacja
kursu kwalifikowanego pierwszej pomocy.
Ogółem kwota wydatków od stycznia do września 2015 r. kształtowała się następująco:
- OSP Książ Wlkp. – 25 443, 54 zł
- OSP Chrząstowo- 5 805, 47 zł
- OSP Chwałkowo Kościelne- 16 822, 91 zł
- OSP Mchy – 11 507,08 zł
- OSP Kołacin- 10 318, 53 zł
- OSP Włościejewice- Ługi- 4 843, 00 zł
Szczegółowe sprawozdania finansowe stanowi integralny załącznik nr 2 do niniejszego
protokołu.
Przewodniczący Komisji Pan Krzysztof Hypki podziękował za przedstawione
sprawozdania. Ustalono wspólnie z prezesami jednostek OSP, że na początku 2016 r. każda
z ww. jednostek przygotuje i przedstawi rozliczenie w zakresie kosztów i funkcjonowania
zgodnie ze wskazanym wzorem przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
w szczególności ze wskazaniem kwoty dofinansowania, kosztów wyjazdów, ilości wyjazdów,
kosztów serwisów samochodów, zakupu sprzętu, ilości zużytego paliwa, ilości samochodów,
kosztów szkolenia strażaków oraz kosztów utrzymania danej jednostki.
Ad 3. Wykorzystanie środków finansowych w ramach funduszu sołeckiego za 2014 rok.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, poprosił o zaprezentowanie powyższego punktu
posiedzenia Panią Malwinę Olejniczak- pracownika Urzędu Miejskiego (UM) Referatu
Gospodarczego, oraz Danutę Biniasz Celka – pracownika UM Referatu Organizacyjnego.
Tytułem wstępu przekazano najważniejsze informację z zakresu ustawy o funduszu sołeckim,
ważnych terminach oraz na temat wniosków, kiedy należy je złożyć do Burmistrza oraz
o ich prawidłowym wypełnieniu. Następnie każde z 21 sołectw gminy Książ Wlkp.
(Brzóstownia, Chrząstowo, Chwałkowo Kościelne, Gogolewo, Jarosławki, Kiełczynek,
Kołacin, Konarskie, Konarzyce, Łężek, Ługi, Mchy, Radoszkowo, Radoszkowo Drugie,
Sebastianowo, Sroczewo, Świączyń, Włościejewki, Włościejewice, Zaborowo, Zakrzewice)
zostało przedstawione multimedialnie. W ramach przedstawienia zaprezentowano
przedsięwzięcia jakie zostały zaplanowane i wykonane, jego wartość, wykonawcę oraz efekty
w postaci dokumentacji fotograficznej.
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Prezentacja stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Ad 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Skład Komisji w obecności 8 radnych jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniego
posiedzenia z dnia 12 czerwca 2015 roku.
Ad 4. Wolne głosy i wnioski.
Brak.
Ad 5. Zamknięcie posiedzenia.
Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia przewodniczący podziękował wszystkim
za przybycie i zakończył posiedzenia o godz. 13.15.

Protokołowała
Danuta Biniasz – Celka

Przewodniczący komisji
Krzysztof Hypki
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