O.0012.2.3.2015

PROTOKÓŁ NR 3/2015
z posiedzenia Komisji Budżetu Prawa i Samorządu Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
odbytego w dniu 12 maja 2015 r. w godzinach od 10.00 do 12.45 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 zaproszonych gości i przedstawiciela prasy lokalnej.
Przewodniczący komisji stwierdził, że na sali obecnych jest 5 radnych, zatem komisja była
władna do podejmowania prawomocnych decyzji.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Porządek posiedzenia przedstawiał się następująco :
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie rozliczenia finansowego z dotacji przydzielonej z budżetu Gminy
Książ Wlkp. w 2014 roku klubom i organizacjom sportowym.
3. Przedstawienie rozliczenia finansowego z dotacji przydzielonej z budżetu Gminy
Książ Wlkp. w 2014 roku Ochotniczym Strażom Pożarnym.
4. Analiza wykonania budżetu za 2014 rok.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący zapytał czy są uwagi bądź zapytania do przedstawionego porządku. Uwag
nie było, zatem przystąpiono do realizacji poszczególnych punktów.
Ad 2. Przedstawienie rozliczenia finansowego z dotacji przydzielonej z budżetu Gminy Książ
Wlkp. w 2014 roku klubom i organizacjom sportowym.
Przewodniczący komisji poprosił o przedstawienie sprawozdania w ww. zakresie Pana Jana
Rodziaka Prezesa Klubu Sportowego (KS) Pogoń Książ Wlkp.
Prezes Klubu Sportowego przedstawił sprawozdanie z wykonania wydatków, które stanowi
załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
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Ogólna kwota dotacji jaką otrzymał Klub Sportowy „Pogoń” to wartość 44 000,00 zł. Kwota
została wydatkowana na wynajem obiektów sportowych, ochronę zawodów i ich
ubezpieczenie, transport na zawody, opłaty sędziowskie, badania lekarskie, zakup sprzętu
sportowego, wyżywienie zawodników oraz zakup nagród.
Następnie sprawozdanie złożył Prezes Gminnego Szkolnego Związku Sportowego Pan
Wojciech Świdurski, który przedstawił poszczególne działania w zakresie realizowanego
zadania publicznego. Realizacja zadania przyczyniła się do popularyzacji sportu wśród dzieci
i młodzieży w szkołach, wzrostu zainteresowania sportem w środowisku lokalnym, oraz
promocji Gminy na zewnątrz. Ponadto dzięki realizacji zadania podniósł się poziom sportowy
dzieci i młodzieży. Dzięki dofinansowaniu z dotacji możliwa była realizacja założeń
organizacyjnych zawartych w ofercie oraz dodatkowych imprez ze środków własnych
i środków uczestników zadania. Szczegółowe rozliczenie z wykonania wydatków otrzymanej
dotacji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący komisji Pan Błażej Jędrzejczak podziękował Panom Janowi Rodziakowi
i Wojciechowi Świdurskiemu za przedstawienia sprawozdania i poprosił o pytania ze strony
radnych.
Radny Krzysztof Hypki zapytał czy z zawodnikami są podpisywane umowy?
Prezes KS „Pogoń” odpowiedział, że każdy zawodnik ma założoną kartę i w czasie jej
obowiązywania nie może bez zgody odejść z drużyny. Obowiązuje rok karencji.
Problemem Klubu Sportowego jak poinformował prezes Jan Rodziak jest brak osoby
szkolącej z uprawnieniami. W przypadku kontroli i braku odpowiednich dokumentów grozi
kara w wysokości 400,00 zł. Gdybyśmy chcieli wysłać kogoś na kurs instruktora to koszt
zrobienia uprawnień wynosi ok. 2000,00 zł. Trenerzy nie mają płacone za treningi
i należałoby pomyśleć jak rozwiązać ten problem, prywatnie nikt nie chce szkolić.
Radny Krzysztof Hypki zapytał w jaki sposób rozpoznaje się talenty dzieci?
Prezes Gminnego Związku Sportowego Pan Wojciech Świdurski poinformował, że dzieci
z odpowiednimi predyspozycjami i talentami wyłaniane są na lekcjach wychowania
fizycznego.
Ad 3. Przedstawienie rozliczenia finansowego z dotacji przydzielonej z budżetu gminy Książ
Wlkp. w 2014 roku Ochotniczym Strażom Pożarnym.
Przewodniczący komisji Pan Błażej Jędrzejczak poprosił o przedstawienie sprawozdania
finansowego z realizacji zadania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego
i powodziowego oraz ochrony przed innymi zagrożeniami Pana Mariana Sucheckiego.
Kwota dotacji z Urzędu Miejskiego jaką otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna to 77 300,00 zł,
następnie dotacja z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w kwocie 5580,00 zł oraz z firmy
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ubezpieczeniowej 390,00 zł. Szczegółowe rozliczenie dotacji stanowi załącznik nr 4
do niniejszego protokołu.
Radny Krzysztof Hypki zapytał czy zdarzają się fałszywe alarmy?
Radny Marian Suchecki odpowiedział, że niestety tak. Bywa, że jest to zgłoszenie
z nieoznaczonego numeru telefonu i wtedy trudno dotrzeć do sprawcy.
Przewodniczący Rady Pan Sławomir Przybylski poinformował, że często się zdarza,
że na akcję wyjeżdżają dwa pojazdy z jednej jednostki a jest to zbędne. Należałoby przy
zgłoszeniu dokładnie wypytać o sytuację, ocenić zagrożenie i wtedy zarządzić odpowiednią
dyspozycję.
Ad 4. Analiza wykonania budżetu za 2014 rok.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok było omawiane na posiedzeniu komisji
wspólnej Rady Miejskiej. Pytań dodatkowych radni nie mieli.
Komisja w obecności 5 radnych jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem sprawozdania
z wykonania budżetu.
Ad 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Protokół nr 2 z dnia 18 marca 2015 r. został przyjęty jednogłośnie w obecności 5 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 13.05.
Protokołowała

Przewodniczący Komisji

Danuta Biniasz – Celka

Błażej Jędrzejczak
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