O.0012.2.4.2015

PROTOKÓŁ NR 4/2015
z posiedzenia Komisji Budżetu Prawa i Samorządu Rady Miejskiej w Książu
Wlkp. odbytego w dniu 16 września 2015 r. w godzinach od 10.00 do 12.15 w sali
nr 7 Urzędu Miejskiego.
Ad 1. Otwarcie posiedzenia.
Przewodniczący Komisji Budżetu, Prawa i Samorządu Pan Błażej Jędrzejczak
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 oraz
Skarbnika Gminy Panią Barbarę Matuszczak a także Dyrektora Zakładu Usług
Komunalnych Pana Mariana Kaźmierczaka i przedstawiciela prasy lokalnej.
Przewodniczący komisji stwierdził, że na sali obecnych jest 6 radnych, zatem komisja
była władna do podejmowania prawomocnych decyzji.
Nieobecny, a zarazem usprawiedliwiony radny Krzysztof Hypki.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Porządek posiedzenia przedstawiał się następująco :
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Działalność Zakładu Usług Komunalnych w Książu Wlkp. z rozliczeniem
inwestycji.
3. Funkcjonowanie świetlic wiejskich na terenie Gminy Książ Wlkp.
4. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący komisji Pan Błażej Jędrzejczak zapytał czy są uwagi bądź zapytania
do przedstawionego porządku. Uwag nie było, zatem przystąpiono do realizacji
poszczególnych punktów.
Ad 2. Działalność Zakładu Usług Komunalnych w Książu Wlkp. z rozliczeniem
inwestycji.
Przewodniczący Komisji poprosił Pana Mariana Kaźmierczaka – Dyrektora Zakładu
Usług Komunalnych o informacje do ww. punktu porządku posiedzenia.
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Pan Marian Kaźmierczak, poinformował, że od stycznia do sierpnia 2015 r. sprzedaż
wody wyniosła 261 477, 90 m

3,

w zakresie odbioru ścieków wyniosła 62 840, 20 m3,

w tym ścieki domowe 53 037, 60 m3, przemysłowe 2 751, 60 m3, dowożone 7 051,00 m3.
Dochód z najmu lokali wyniósł 102 032, 52 zł.
Zakład Usług Komunalnych przeprowadził następujące remonty i inwestycje:
a)

remonty SUW, naprawa dachu w Konarzycach na kwotę 3 733, 66 zł

b)

remonty w budynkach komunalnych, w szczególności:

- remont pieców- 3 082, 83 zł
- naprawa dachu Gogolewo- 1500,00 zł
- docieplenie poddasza ul. Dąbrowskiego- 4 450,00 zł
- remont mieszkania Zaborowo – 12 160,00 zł
- remont klatki schodowej ul. Jana Pawła II- 5 500,00 zł
- naprawa schodów wejściowych Włościejewki – 8500,00 zł
- naprawa instalacji elektrycznej Książ Wlkp. ul. Jana Pawła 24- 507, 60 zł
- naprawa drzwi wejściowych Chwałkowo, Książ Wlkp., oraz łazienka ul. Jana Pawła 24
na kwotę 3 552, 60 zł,
- malowanie schodów i korytarza- 835,00 zł
- naprawa dachu na budynkach gospodarczych ul. Jana Pawła 24 – 3 800,00 zł.
c) dotacja celowa na inwestycję „wymiana rur azbestowych wodociągu w Zaborowie plan
300 000,00 „ – do 31.08.2015 poniesiono wydatki wyniosły 88 847,00 zł brutto.
Wykonanie:
- mapa do celów projektowych- 4100,00 zł
- projekt wymiany sieci- 9840,00 zł
- przebudowa sieci- 153 504, 00 zł – do dnia 31.08.2015 r. zapłacono 74 907,000 zł.
Ze środków ZUK dokonano zakupu ciągnika rolniczego i tura w wysokości 20 550,00 zł.
Radny Marian Suchecki zapytał czy występują kradzieże wody?, Pan Marian
Kaźmierczak odpowiedział, że niestety trudno zidentyfikować ile jest faktycznie
kradzieży, ale występują.
Szczegółowe informacje z zakresu działalność Zakładu Usług Komunalnych w Książu
Wlkp. z rozliczeniem inwestycji stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
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Ad 3. Funkcjonowanie świetlic wiejskich na terenie Gminy Książ Wlkp.
Przewodniczący

Komisji

Pan

Błażej

Jędrzejczak

poprosił

o

przedstawienie

funkcjonowania świetlic Panią Małgorzatę Lenartowską – pracownika UM w Książu
Wlkp. , która przedstawiła na podstawie ankiet wypełnionych przez sołtysów
administrujących

świetlicami

informacje

w

zakresie

ilości

odbytych

imprez,

zainteresowanym wynajmem oraz sposobem rozliczania mediów.
Radna Bogumiła Skiera administrująca świetlicą w Kołacinie, poinformowała
o konieczności pomalowania sali świetlicy oraz doposażenia kuchni w piec i zastawę
stołową. Wypełnione ankiety stanowią załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący komisji zarządził 10 minutową przerwę od 11.20- 11.30..
Ad 4. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.
Pani Barbara Matuszczak – Skarbnik Gminy odczytała opinię Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie
wyrażenia opinii o przedłożonej przez Burmistrza informacji o przebiegu wykonania
budżetu za pierwsze półrocze 2015 roku. Opinia jest pozytywna.
Radny Paweł Walkowiak zapytał o saldo zaległości w gospodarowaniu odpadami
komunalnymi oraz o dłużników alimentacyjnych.
Pani Barbara Matuszczak poinformowała, że saldo zaległości w gospodarowaniu
odpadami komunalnymi wynosi 55 033, 22 zł, zalega z zapłatą 352 podatników. Wysłano
197 upomnień na kwotę 32 069, 50 zł. Tytuły wykonawcze przekazano do komornika przy
Urzędzie Skarbowym w Śremie w ilości 31 szt., 3 sprawy nie zostały przekazane ze
względu na toczące postępowanie sądowe. Wyegzekwowana 26 tytułów w I półroczu 2015
roku i je zakończono.
Dłużnicy alimentacyjni wynoszą ogółem 1 282 987, 73 zł, z tego należności z budżetu
państwa w wysokości 813 856, 63 zł, a należności budżetu gminy 469 131, 10 zł.
Działanie podejmowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej jako organ właściwy
wierzyciela wzywa dłużników alimentacyjnych mieszkających na terenie gminy do
stawienia się w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego, ustalenia sytuacji
rodzinnej, dochodowej i zawodowej. W przypadku gdy dłużnik nie pracuje zobowiązuje
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się jego do zarejestrowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w celu aktywnego
poszukiwania zatrudnienia. Ośrodek Pomocy Społecznej przekazuje komornikowi
sądownemu informacje uzyskane z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia
majątkowego, które ma wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji. Przekazuje się
również informacje o zobowiązaniach alimentacyjnych dłużników do Info Monitora tj.
Biura Informacji Gospodarczej S.A. celem wpisania dłużników do rejestru dłużników. Na
dzień sprawozdawczy na terenie Gminy Książ Wlkp. mieszka 48 dłużników
alimentacyjnych.
Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. stanowi załącznik nr 4 do niniejszego
protokołu.
Komisja w obecności 6 radnych jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem
sprawozdania z wykonania budżetu.
Ad 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Protokół nr 3 z dnia 12 maja 2015 r. został przyjęty jednogłośnie w obecności 6 radnych.
Ad 6. Wolne wnioski i informacje.
Wolnych wniosków nie było.
Ad 7. Zamknięcie posiedzenia.
Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący komisji podziękował
wszystkim za udział i zakończył spotkanie o godzinie 12.15.

Protokołowała

Przewodniczący Komisji

Danuta Biniasz – Celka

Błażej Jędrzejczak
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