O.0012.2.15.2018
PROTOKÓŁ NR 15/2018
z posiedzenia Komisji Budżetu Prawa i Samorządu Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 8 maja 2018 r. w godzinach od 10:00 do 12:15 w sali sesyjnej tut. Urzędu.
Ad 1. Otwarcie posiedzenia.
Przewodniczący Komisji Budżetu, Prawa i Samorządu Radny Błażej Jędrzejczak
otworzył posiedzenie komisji oraz powitał obecnych członków komisji, Burmistrza Pana
Teofila Marciniak, Skarbnika Gminy Panią Barbarę Matuszczak, Krzysztofa Korasiaka pracownika tut. Urzędu. Nie zabrakło też zaproszonych gości, tj. przedstawicieli organizacji
sportowych.
Przewodniczący komisji stwierdził, że na sali obecnych jest 6 radnych, zatem komisja była
władna do podejmowania prawomocnych decyzji.
Nieobecny, usprawiedliwiony – radny Krzysztof Hypki
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Porządek posiedzenia wyglądał następująco:
1. Otwarcie posiedzenia
2. Przedstawienie rozliczenia finansowego z dotacji przydzielonej z budżetu
Gminy Książ Wlkp. w 2017 r. klubom i organizacjom sportowym.
3. Przedstawienie rozliczenia finansowego z dotacji przydzielonej z budżetu
Gminy Książ Wlkp. Ochotniczym Strażom Pożarnym.
4. Analiza wykonania budżetu Gminy Książ Wlkp. za 2017 r.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
6. Wolne wnioski i informacje
7. Zamknięcie posiedzenia
Zaproszenie wraz z porządkiem posiedzenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
protokołu.
Ad 2. Przedstawienie rozliczenia finansowego z dotacji przydzielonej z budżetu Gminy
Książ Wlkp. w 2017 r. klubom i organizacjom sportowym.
Przewodniczący Komisji Radny Błażej Jędrzejczak poprosił o zabranie głosu prezesa
klubu sportowego „Pogoń” Pana Jana Rodziaka, który poinformował, że:
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Dotacja z Gminy Książ Wlkp. w kwocie 46 000,00 zł została przyznana na realizację projektu
w zakresie sprzyjania rozwoju sportu, upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji na
terenie Gminy Książ Wlkp.
Rodzaje kosztów jakie poniesiono w związku z realizacją projektu to:
- opłaty licencjackie, składki do PZPN, zgłoszenia – 2200,00 zł
- wynajem obiektów sportowych, ochrona zawodów – 1100,00 zł
- transport na zawody – 20 348, 60 zł
- badania lekarskie, zabezpieczenia medyczne – 4 000,00 zł
- ubezpieczenia zawodników-523,00 zł
- opłaty sędziowskie – 8 259,00 zł
- zakup sprzętu sportowego- 17 002,60 zł
- zakup nagród- 320,29 zł
- pokrycie kosztów organizowania zawodów – woda- 1621, 33 zł.
Wartość całego projektu wynosiła 55 374, 82 zł. Dotacja z Gminy Książ Wlkp. wynosiła 46 000
zł. Pozostała kwota 9 374, 82 zł finansowana ze środków własnych.
Ponadto prezes poinformował, ze Klub Sportowy „Pogoń” prowadził w sezonie jesień 2017/
wiosna 2018 zajęcia dla czterech drużyn:
1. Drużyny Orlika – do tego typu rozgrywek zgłoszono 15 chłopców
2. Drużyny Młodzika – zgłoszono 23 chłopców
3. Drużyny Juniora Młodszego- zgłoszono 22 zawodników
4. Drużyny Seniora- zgłoszono 24 zawodników.
Następnie głos zabrał prezes Gminnego Szkolnego Związku Sportowego Pan Wojciech
Świdurski, który poinformował, że dotacja z Gminy Książ Wlkp. w kwocie 7500,00 zł została
przyznana na realizację projektu w zakresie prowadzenia systemu rozgrywek sportowych dla
dzieci i młodzieży z terenu Gminy Książ Wlkp., organizacja obozu sportowego dla uzdolnionej
sportowo młodzieży.
Wartość całego projektu wynosiła 37 475,00 zł, w tym także 18 500,00 zł stanowił wkład
osobowy na który składały się: obsługa sędziowska i medyczna imprez sportowych oraz praca
opiekuńczo - trenerska na obozie. Następnie kwotę 11 475,00 zł stanowiły inne pozyskane
środki od sponsorów.
Zakładane w ramach zadania rezultaty zostały osiągnięte m.in. poprzez:
- wyjazdy do Śremu na Śremską Ligę Siatkówki
- wyjazd do Racotu na Bieg Olimpijski
- organizację Biegów Przełajowych im. Wiosny Ludów w Ksiażu Wlkp.
- wyjazd do Dolska na memoriał im. Michała Stryczyńskiego
- organizację Gminnej Olimpiady Lekkoatletycznej
- organizację obozu sportowo- turystycznego dla młodzieży
- wyjazd do Śremu na Mistrzostwa powiatu w Sztafetowych Biegach
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- wyjazd do dolska na Mistrzostwa Powiatu w Siatkówce Plażowej.
Przewodniczący komisji Pan Błażej Jędrzejczak podziękował gościom za przekazanie
informacji.
Szczegółowe sprawozdanie w powyższym zakresie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego
protokołu.
Ad 3. Przedstawienie rozliczenia finansowego z dotacji przydzielonej z budżetu Gminy Książ
Wlkp. Ochotniczym Strażom Pożarnym.
Przewodniczący komisji poprosił o zabranie głosu podinspektora tut. Urzędu Pana Krzysztofa
Korasiaka, który poinformował, że dotacja udzielona Straży Pożarnej w 2017 r. wynosiła
123 000,00 zł. Pierwsza rata została wypłacona w terminie do 15 stycznia w kwocie 57 500,00 zł,
II rata w terminie do 15 lipca w tej samej kwocie czyli 57 500,00 zł. Trzecia rata natomiast
do dnia 22 grudnia w kwocie 8 000,00 zł.
Rozliczenie I raty nastąpiło w terminie do 10 lipca, wykorzystano środki finansowe w kwocie
45 886, 91 zł. Rozliczenie II oraz III raty nastąpiło w terminie do 29 grudnia – wykorzystano
kwotę 77 113,00 zł.
Na kwotę dotacji składały się takie koszty jak: zakup oleju napędowego, benzyny, płynów,
akumulatorów i części, zakup sprzętu specjalistycznego. Następnie szkolenia, badania lekarskie i
koszty administracyjne, opłaty za zużyte media (wodę, ścieki, energię elektryczną) zakup kart do
telefonów do selektywnego powiadamiania, przeglądy techniczne pojazdów pożarniczych oraz
sprzętu technicznego, naprawy i konserwacje sprzętu, ubezpieczenia członków OSP.
Wysokość środków wykorzystanych przez poszczególne jednostki OSP kształtowała się w
następujących wysokościach.
- OSP Książ Wlkp. 40 763, 25 zł
- OSP Włościejewice- Ługi 10 062, 08 zł
- OSP Chwałkowo –Kościelne 13 856, 95 zł
- OSP Chrząstowo 13 176, 07 zł

- OSP Mchy 8 348,75 zł
- OSP Kołacin 7846, 92 zł
W 2017 r. do OSP Chwałkowo Kościelne przekazano dotację celową na zakup lekkiego pojazdu
gaśniczo - ratowniczego dla OSP Chwałkowo Kościelne w celu poprawienia poziomu
bezpieczeństwa na terenie gminy Książ Wlkp. i w miejscowości Chwałkowo Kościelne w kwocie
92 900,00 zł.
Całkowity koszt zakupu pojazdu wyniósł 212 900,00 zł.
W ramach udzielonej pomocy finansowej przez Starostwo Powiatowe w Śremie w kwocie
20 000,00 zł zostało zakupione wyposażenie nowego pojazdu jednostki OSP Chwałkowo
Kościelne w postaci: 2 sztuki aparatów powietrznych, ubrania specjalne, buty ochronne, latarki,
dyski świetlne, topory i siekieromłoty.
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Następnie udzielono dotacji celowej dla OSP Kołacin na zakup drabiny z hamulcem. Drabinę
zakupiono przy współudziale dotacji ze Starostwa Powiatowego w Śremie w kwocie 3000,00 zł., z
budżetu Gminy Książ Wlkp. dotacja wynosiła 2890,00 zł.
W ramach udzielonej pomocy finansowej przez Starostwo Powiatowe w Śremie w kwocie
2000,00 zł zostały zakupione 2 szt. opon dla OSP Chrząstowo. Ponadto dla OSP Mchy w ramach
udzielonej pomocy finansowej przez Starostwo Powiatowe Śrem zostały zakupione 2 sztuki
aparatów powietrznych.
Również przy współudziale Starostwa Powiatowego w Śremie w kwocie 5000,00 zł został
wykonany remont pojazdu SD 30 na podwoziu Jelcza jednostki OSP Książ Wlkp. Wartość całej
naprawy opiewała na kwotę 15 000,00 zł. Pozostałą wartość naprawy w kwocie 10 000,00 zł
została sfinansowana z budżetu gminy Książ Wlkp.
Szczegółowe sprawozdanie (prezentacja) w powyższym zakresie stanowią załącznik nr 4
do niniejszego protokołu.
Przewodniczący komisji zarządził 10 minutową przerwę od 11:20 do 11:30
Ad 4. Analiza wykonania budżetu Gminy Książ Wlkp. za 2017 r.
Przewodniczący komisji Radny Błażej Jędrzejczak poprosił o zabranie głosu Panią Skarbnik.
Pani Skarbnik omówiła opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Poznaniu z wykonania budżetu Gminy Książ Wlkp. za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia
jednostki samorządu terytorialnego. Opinia jest pozytywna z uwagami. Wszystkie uchybienia i
nieprawidłowości zostały przez Panią Skarbnik szczegółowo wyjaśnione.
Przewodniczący komisji zapytał radnych czy są jeszcze pytania bądź uwagi. Pytań nie było, a
zatem przewodniczący zarządził głosowanie. Podczas głosowania nad wyrażeniem opinii
o wykonaniu budżetu wzięło udział 6 radnych. W głosowaniu jawnym jednogłośnie przy 6
głosach „ za” komisja przyjęła sprawozdanie za 2017 r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Protokół nr 14 z dnia 14 marca 2018 r. został przyjęty jednogłośnie w obecności 6 radnych.
Ad 6. Wolne wnioski i informacje
Radny Kazimierz Zegar zwrócił uwagę na bałagan (śmieci) na polu parkingowym
w Jarosławkach.
Burmistrz odpowiedział, że był, widział i już działa w tej sprawie.
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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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