O.0012.7.2016

PROTOKÓŁ NR 7/2016
z posiedzenia Komisji Budżetu Prawa i Samorządu Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 5 maja 2016 r. w godzinach od 10:00 do 13:00 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego.
Ad 1. Otwarcie posiedzenia.
Przewodniczący Komisji Budżetu, Prawa i Samorządu Pan Błażej Jędrzejczak otworzył
posiedzenie oraz powitał obecnych członków komisji, Burmistrza Książa Wlkp. Pana
Teofila Marciniaka, Skarbnika Gminy Panią Barbarę Matuszczak oraz zaproszonych gości:
przedstawicieli klubów i organizacji sportowych Prezesa Klubu Sportowego „ Pogoń-Książ”
Pana Jana Rodziaka i Prezesa Gminnego Szkolnego Związku Sportowego Pana Wojciecha
Świdurskiego oraz Komendanta Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Książu
Wlkp., Pana Macieja Kuderczaka.
Przewodniczący komisji stwierdził, że na sali obecnych jest 6 radnych, zatem komisja była
władna do podejmowania prawomocnych decyzji.
Nieobecna radna Anna Szymanowska- usprawiedliwiona.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący komisji, Pan Błażej Jędrzejczak zaproponował wprowadzenie zmian
w porządku obrad.
Nowy porządek posiedzenia przedstawiał się następująco :
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie rozliczenia finansowego z dotacji przydzielonej z budżetu
gminy Książ Wlkp. w 2015r. klubom i organizacjom sportowym.
3.

Przestawienie rozliczenia finansowego z dotacji przydzielonej z budżetu
gminy Książ wlkp. w 2015r. Ochotniczym Strażom Pożarnym.

4. Analiza wykonania budżetu gminy za 2015r.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zamknięcie posiedzenia.
Komisja Budżetu, Prawa i Samorządu, Rady Miejskiej w Książu Wlkp. w obecności
6 radnych, przy 6 głosach „za”, przyjęła nowy porządek obrad.
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Wzór zaproszenia wraz z porządkiem posiedzenia stanowią załącznik nr 2 do niniejszego
protokołu.
Ad 2. Przedstawienie rozliczenia finansowego z dotacji przydzielonej z budżetu gminy
Książ Wlkp. w 2015r. klubom i organizacjom sportowym.
Przewodniczący Komisji poprosił o zabranie głosu Prezesa Klubu Sportowego
„Pogoń- Książ”, Pana Jana Rodziaka, który przedstawił pierwsze sprawozdanie z ww.
zakresu.
Pan Jan Rodziak podziękował za wsparcie udzielone z budżetu Gminy i podkreślił fakt, że
bez otrzymanej dotacji funkcjonowanie Klub Sportowego „Pogoń- Książ” nie byłoby
możliwe. Następnie szczegółowo omówione zostały rodzaje kosztów ponoszonych przez
klub, które obejmowały przede wszystkim:
1. Opłaty licencje i składki do PZPN.
2. Wynajem obiektów sportowych, ochronę zawodów.
3. Transport na zawody.
4. Paliwo na dojazd zawodników na treningi i mecze.
5. Badania lekarskie i zabezpieczenie medyczne.
6. Ubezpieczenia zawodników.
7. Opłaty sędziowskie.
8. Wyżywienie zawodników.
9. Zakup sprzętu sportowego.
10. Zakup nagród.
Całkowity koszt realizacji projektu wynosił: 49 787,67 zł , z czego 43 000,00 zł pokryto z
dotacji z budżetu gminy, a kwota 6 787,67 zł stanowiła środki własne.
Szczegółowe sprawozdanie

w ww. zakresie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego

protokołu.
Radny Krzysztof Hypki zapytał o obecną sytuację drużyny seniorów. Pan Jan Rodziak
odpowiedział, że rok można zaliczyć do udanych. Drużyna osiąga zadowalające wyniki i nie
grozi jej spadek do niższej klasy. Ponadto znacznie poprawiła się również frekwencja
zawodników na treningach. Podkreślił przy tym, dużą rolę animatorów pracujących
na Orliku, którzy przyczyniają się do propagowania rozwoju piłki nożnej wśród dzieci
i młodzieży. Planowane jest założenie trzeciej drużyny piłkarskiej.
Radny Marian Suchecki zapytał o wysokość opłat ponoszonych za sędziowanie oraz
zwrócił uwagę na pozostawiająca wiele do życzenia, postawę sędziów i obserwatorów
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przyjeżdżających na mecze. Pan Jan Rodziak szczegółowo omówił

ponoszone koszty

i odpowiedział, że klub niestety nie ma wpływu na wybór sędziów.
Radny Paweł Walkowiak wskazał potrzebę pozyskania nowych sponsorów oraz
odzyskania tych, którzy odeszli. Prezes klubu, odpowiedział tego typu próby były
podejmowane wielokrotnie, niestety nie przyniosły one żadnych rezultatów.
Następnie Przewodniczący Komisji, Pan Błażej Jędrzejczak poprosił o zabranie głosu
Pana Wojciecha Świdurskiego, Prezesa Gminnego Szkolnego Związku Sportowego
w Książu Wlkp., który przedstawił rozliczenie finansowe z dotacji przydzielonej z budżetu
gminy. Powyższe środki wydatkowano przede wszystkim na:
- Transport autokarowy na zawody,
- Zakup nagród, pucharów i medali na zawody,
- Organizację obozu sportowego dla uzdolnionej młodzieży,
- Obsługę sędziowską i medyczną imprez sportowych,
- Pracę opiekunów- trenerów na obozie sportowych
Koszt całkowity zadania wynosił 21 900,00 zł, z tego 9 000,00 zł zostało pokrytych z dotacji
z budżetu Gminy Książ Wlkp., koszty pokryte ze środków własnych wynosiły 8 400,00 zł,
a kwota 4 500,00 zł stanowiła wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i prace
społeczne członków).
Szczegółowe sprawozdanie finansowe Gminnego Szkolnego Związku Sportowego stanowi
załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Radny Krzysztof Hypki zapytał o osiągane wyniki sportowe. Pan Wojciech Świdurski
omówił liczne sukcesy osiągane przez lokalnych sportowców oraz odpowiedział,
ze szczegółowe wyniki dostępne są na stronach internetowym Szkoły Podstawowej
oraz Gimnazjum w Książu Wlkp.

Ad 3. Przedstawienie rozliczenia finansowego z dotacji przydzielonej z budżetu gminy
Książ Wlkp. w 2015r. Ochotniczym Strażom Pożarnym.
Przewodniczący Komisji, Pan Błażej Jędrzejczak poprosił o zabranie głosu Pana Mariana
Sucheckiego, który przedstawił sprawozdanie finansowe z realizacji zadania w zakresie
zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego i powodziowego oraz ochrony przed innymi
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miejscowymi zagrożeniami poprzez utrzymywanie stałej gotowości bojowej jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Książ Wlkp. za 2015 rok.
Dotacja celowa udzielona z budżetu gminy Książ Wlkp. w tym zakresie wynosiła 99 500,00
zł, z czego :
- 7 593,70 zł obejmowało OSP Włościejewice- Ługi,
- 11 662,53 zł obejmowało OSP Kołacin,
- 11 855,72 zł obejmowało OSP Mchy,
- 17 801,93 zł obejmowało OSP Chwałkowo Kościelne,
- 9 488,57 zł obejmowało OSP Chrząstowo,
- 3 3871,55 zł obejmowało OSP Książ Wlkp. ,
Dodatkowo, koszty związane z prowadzeniem dokumentacji finansowo – księgowej
wynosiły 4 275,07 zł.
Szczegółowe sprawozdanie finansowe z realizacji zadania w zakresie zapewnienia
bezpieczeństwa pożarowego i powodziowego oraz ochrony przed innymi miejscowymi
zagrożeniami poprzez utrzymanie stałej gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży
pożarnych gminy Książ Wlkp. za rok 2015 stanowi załącznik nr 5 do niniejszego
protokołu.
Ad 3. Analiza wykonania budżetu gminy za 2015r.
Przewodniczący Komisji, Pan Błażej Jędrzejczak zapytał o wysoki stan zadłużenia do
ściągnięcia. Pani Skarbnik wyjaśniła, że w większości zadłużenie to pochodzi z funduszu
alimentacyjnego, a dłużnicy to najczęściej osoby, które zalegają nie tylko w gminie i mają
problem ze spłatą zobowiązań. Oprócz tego, sporą część zaległości stanowi opłata za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Radny Krzysztof Hypki zapytał, czy istnieje możliwość sporządzenia „czarnej listy” osób,
które notorycznie nie uiszczają tej opłaty. Pan Burmistrz odpowiedział, że ze względu na
ochronę danych osobowych nie ma takiej możliwości.
Komisja w obecności 6 radnych, jednogłośnie zaopiniowała wykonanie budżetu za 2015 rok
pozytywnie.

Ad 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Protokół nr 6 z dnia 22 marca 2016 r. został przyjęty jednogłośnie w 6 obecności radnych.
Ad 5. Wolne wnioski i informacje.
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Radny Marian Suchecki zwrócił się wnioskiem o posprzątanie liści zalegających na
ul. Zakrzewskiej w Książu Wlkp. Zasugerował również, że znaki na ul. Dr. M. Krybusa
w Książu Wlkp. dotyczące zakazu parkowania powinny być ustawione dwustronnie.
Pan Błażej Jędrzejczak zgłosił wniosek o uzupełnienie brakującej numeracji posesji
w Chwałkowie Kościelnym ( droga na działki- od nr 11a).
Pan Krzysztof Hypki zgłosił problem uszkodzonego płotu przy boisku sportowym ORLIK.
Burmistrz, Pan Teofil Marciniak odpowiedział, ze płot w najbliższych dniach zostanie
naprawiony.
Ad 6. Zamknięcie posiedzenia.
Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący Komisji podziękował
wszystkim za udział i zakończył spotkanie o godzinie 13:00.

Protokołowała
Jagoda Paszczak

Przewodniczący Komisji
Błażej Jędrzejczak
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