O.0012.2.12.2017
PROTOKÓŁ NR 12/2017

z posiedzenia Komisji Budżetu Prawa i Samorządu Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 14 września 2017 r. w godzinach od 10:00 do 12:20 w sali sesyjnej tut. Urzędu.
Ad 1. Otwarcie posiedzenia.
Przewodniczący Komisji Budżetu, Prawa i Samorządu Pan Błażej Jędrzejczak otworzył
posiedzenie oraz powitał obecnych członków komisji, Zastępcę Burmistrza Panią Mirelę
Grześkowiak, Skarbnika Gminy Panią Barbarę Matuszczak oraz Panią Mariolę Kaźmierczak
Dyrektora Centrum Kultury
Przewodniczący komisji stwierdził, że na sali obecnych jest 5 radnych, zatem komisja
władna była do podejmowania prawomocnych decyzji.
Nieobecni:
Radna Bogumiła Skiera i Radny Krzysztof Hypki.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Porządek posiedzenia wyglądał następująco:
1. Otwarcie posiedzenia
2. Organizacja wypoczynku i turystyki oraz kwestia bezpieczeństwa terenu
rekreacyjnego Jarosławki.
3. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
5. Wolne wnioski i informacje
6. Zamknięcie posiedzenia
Wzór zaproszenia wraz z porządkiem posiedzenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
protokołu.
Ad 2. Organizacja wypoczynku i turystyki oraz kwestia bezpieczeństwa terenu rekreacyjnego
Jarosławki.
Przewodniczący Komisji Pan Błażej Jędrzejczak poprosił o zabranie głosu Panią Mariolę
Kaźmierczak - Dyrektora Centrum Kultury. Pani Dyrektor CK przedstawiła informacje
w formie multimedialnej, a także ustnie na temat wpływów finansowych w okresie letnim za
pole namiotowe oraz opłaty za parking. Wpływy za pole namiotowe kształtowały się
następująco:
W miesiącu czerwcu wynosiły 10 644,00 zł, w lipcu 3 916,00 zł., w sierpniu 2 461,00 zł. Za
parking: w czerwcu 845,00 zł , w lipcu 13 459,50 zł., w sierpniu 8 822,00 zł.
Przychody na dzień 13 września 2017 r. opiewały na kwotę 91 260,04 zł. Na kwotę składały
się dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową 51 012,54 zł. oraz wypływy
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z usług (pole biwakowe, parkingi i karnety). Następnie zostały omówione rozchody tj.
wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz zakup
usług pozostałych.
Przewodniczący komisji Pan Błażej Jędrzejczak podziękował za powyższe informacje
i zapytał czy są pytania bądź uwagi ze strony radnych.
Szczegółowe informacje w ww. zakresie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący komisji Pan Błażej Jędrzejczak zarządził 10 minutową przerwę, od 11: 05
do 11:15.
Ad 3. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.
Przewodniczący komisji Pan Błażej Jędrzejczak poprosił o zabranie głosu Panią
Skarbnik, która poinformował, że wykonano dochody w kwocie 18 781 435, 70 zł
co stanowi 53,49 % planu, w tym dochody bieżące 18 738 379, 89 zł co stanowi 54,52 %
planu.
Wydatki wykonano w kwocie 15 510 586,01 zł, co stanowi 37,26 % planu, w tym wydatki
bieżące 15 116 587,09 zł. co stanowi 44,60 % planu. Wydatki majątkowe w kwocie 393 998,
92 zł, co stanowi 5,10 % planu. Ponadto na dzień 30 czerwca 2017 r. Gmina zrealizowała
dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 398 167,38
zł.
Przychody w I półroczu zrealizowano w kwocie 3 094 079, 54 zł (41,01 %) w tym z tytułu
nadwyżki z lat ubiegłych 620 961, 54 zł.
Ponadto Pani Skarbnik przekazała informacje na temat zaległości podatkowych
i niepodatkowych
Przewodniczący komisji Pan Błażej Jędrzejczak podsumowując informacje podzielił się
swoim spostrzeżeniem, mianowicie tym, że większość inwestycji w Gminie zazwyczaj jest
dokonywana w II półroczu roku budżetowego. Ponadto dochody z majątku gminy w planie
stanowiły kwotę 393 102,00 zł, a wykonanie w stosunku do planu na dzień komisji jest niskie,
bo wynosi zaledwie 35 596,70 zł. Przewodniczący komisji zapytał z czego to wynika?
Pani Skarbnik odpowiedziała, że z powodu małej ilości sprzedaży działek gminnych, II
przetarg zostanie ogłoszony w drugim półroczu.
Szczegółowe informacje stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokół, tj. informacja
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Książ Wlkp. Następnie o kształtowaniu się prognozy
finansowej oraz o wykonanie planu finansowego za I półrocze Centrum Kultury.
Ad 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Protokół nr 11 z dnia 9 maja 2017 r. został przyjęty jednogłośnie w obecności 5 radnych.
Ad 5. Wolne wnioski i informacje.
Brak.
Ad 6. Zamknięcie posiedzenia.
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Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący Komisji podziękował
wszystkim za udział i zakończył spotkanie o godzinie 12:20.

Protokołowała

Przewodniczący Komisji

Danuta Biniasz- Celka

Błażej Jędrzejczak

3

