
O.  0063-1/1/2010

PROTOKÓL  NR  1/2010

z  posiedzenia  Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

odbytego w dniu 15 grudnia 2010 roku.

W  Komisji  uczestniczyło  4  radnych  -  lista  obecności,  stanowi  załącznik  nr  1  do 

niniejszego protokołu.

Nieobecni:

Radny Sławomir Przybylski – usprawiedliwiony, 

Radny Jacek Mądry – nie usprawiedliwiony.

Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli:

- Burmistrz Pan Teofil Marciniak

- Z-ca Burmistrza Pani Bogumiła Walczak

- Skarbnik Gminy Pani Barbara Matuszczak

- Sekretarz Gminy Pani Mirela Grześkowiak

- Przewodniczący Rady Pan Paweł Walkowiak

       

Porządek posiedzenia:

1.Otwarcie posiedzenia.

2.Wybór  Zastępcy Przewodniczącego Komisji

3.Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2011 rok

4.Opracowanie planu pracy Komisji na 2011 rok

5.Wolne głosy i wnioski

ad.1. Przewodniczący Komisji Rady Pan Ryszard Szymański otwierając  posiedzenie 

powitał członków Komisji i zaproszonych gości.

Stwierdził,  że  na  sali  jest   obecnych  4  radnych,  zatem  komisja  jest  władna  do 

podejmowania  prawomocnych  decyzji.  Następnie  przedstawił  porządek posiedzenie,  do 

którego nie wniesiono uwag.

ad.2.  Na Zastępcę Przewodniczącego Komisji  jednogłośnie wybrano  Radną Antoninę 

Jankowiak.
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ad.3. Ponieważ  projekt  budżetu  gminy  na  2011  rok  omawiany  był  już  na  wspólnym 

posiedzeniu komisji dlatego przystąpiono do dyskusji.

Na pytania dotyczące projektu budżetu odpowiedzi udzielała Pani Matuszczak Skarbnik 

Gminy i Burmistrz. 

Radny Szymański – o 150 tys. zł. wzrosło wynagrodzenie, dlaczego.

Radny Lewandowski – W Zakładzie  Usług Komunalnych są pieniądze  na utworzenie 

nowego stanowiska, wnioskują aby środki te przeznaczyć na sport.

Pani Matuszczak – założenie było, że będzie nowy ciągnik na który zatrudniony będzie 

kierowca. Pan Galusik musiałby przejść szkolenie specjalistyczne by pracować na nowym 

ciągniku.

Burmistrz – byłbym przeciwny aby zdjąć całą  kwotę z wakatu,  część powinna zostać 

gdyby była potrzeba zatrudnienia kierowcy na umowę zlecenie.

Radny Lewandowski – czy zakup piasta byłby też z tych środków.

Burmistrz  –  analizując  zakup  piasta  doszliśmy  do  wniosku,  że  lepiej  będzie  zakupić 

równiarkę,  która  byłaby  bardziej  przydatna  dla  nas  niż  piaskarka  i  była  by  większa 

oszczędność. Dziś mamy otrzymać oferty cenowe, to będziemy wiedzieć ile kosztuje.

Co do wynagrodzenia to stażyści będą w dalszym ciągu, nie wiem czy na początku roku 

nie  będzie  jeszcze  potrzebna  pomoc  administracyjna.  Od  listopada  pracownicy  dostali 

podwyżki 100-200 zł. i to jest skutkiem zaplanowania większych kwot w budżecie na 2011 

rok. Podwyżki dałem dlatego, że trzech pracowników skłonnych było odejść.

Sekretarz Gminy – w Urzędzie jest zatrudnionych 35 osób a etatowo 23¼.

Radny Lewandowski – czy informatyk Urzędu nie może obsłużyć też jednostek.

Pani Matuszczak – pomaga jednostkom np. wgrywa programy.

Burmistrz  –  informatyk  będzie  miał  duże  obciążenie,  ponieważ  będzie  wprowadzany 

elektroniczny obieg dokumentów.

Radna Jankowiak – jak wychodzi gmina na przedszkolach, czy koszty są mniejsze czy 

większe.

Pani Matuszczak – koszty bieżące wzrastają.

Radna  Jankowiak –  jeśli  chodzi  o  działki  w  Konarzycach,  to  dlaczego  gmina  musi 

wykupić drogi.

Burmistrz – aby zrobić infrastrukturę musi być teren. Grunt ten kupujemy po 3 zł za metr 

kwadratowy.
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W  wyniku  dyskusji  Komisja  Rewizyjna  Rady  Miejskiej  w  Książu  Wlkp.  po 

przeanalizowaniu projektu budżetu gminy -  zaopiniowała projekt budżetu gminy na 2011 

rok pozytywnie jednogłośnie.

Komisja wnioskuje aby w uchwale w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok,

zdjąć z działu 900  rozdz. 90003   paragraf 4010     -     26.400 zł.  (wakat pracownika  

zieleni).

W związku z powyższym Komisja proponuje przeznaczyć w/w środki:

* do działu 900  rozdz.  90003   paragraf 4170   -  13.400 zł.    na umowy zlecenia, 

* do działu 926  rozdz. 92605   paragraf 2820   -   13.000 zł.  na dofinansowanie zadań 

zleconych do realizacji stowarzyszeniom z przeznaczeniem na sport.

Projekt budżetu gminy na 2011 r. oraz opinia komisji stanowi załącznik do protokołu. 

ad.4. Komisja opracowała plan pracy na 2011 rok, który przedstawia się następująco:

I kwartał

1. Zaopiniowanie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok z   

   zastosowaniem procedury zmierzającej do wywołania uchwały w sprawie  absolutorium 

   dla Burmistrza.

2. Kontrola zgodności wydawanych przez Burmistrza zarządzeń wewnętrznych 

dotyczących

    spraw finansowych z obowiązującymi przepisami za okres IV kwartału 2010 roku 

II kwartał

1. Kontrola gospodarowania komunalnymi lokalami mieszkalnymi  i socjalnymi.

2. Kontrola przychodów i wydatków Centrum Kultury Książ Wlkp.

III kwartał

     Kontrola  Zakładu  Usług  Komunalnych  w  Książu  Wlkp.  w  zakresie  bieżącej 

działalności oraz pod kątem inwestycji wykonanych w latach  2008-2010.

IV kwartał

1.  Kontrola w zakresie uwzględnienia w projekcie budżetu gminy na 2012 rok wniosków 

złożonych przez sołtysów, mieszkańców, radnych.

2.  Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2012 rok.
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3.  Opracowanie planu pracy komisji na 2012 rok

ad.5. Wolne głosy i wnioski.

Radny Szymański – przy Poczcie na chodniku jest studzienka przykryta płytą, płyta ta jest 

ruchoma, jak również ruchoma jest kostka.

Ponieważ  wyczerpano  porządek  posiedzenia  Przewodniczący  Komisji   podziękował 

wszystkim za udział i zakończył posiedzenie.

Protokołowała :                                                                        Przewodniczący Komisji

  Irena Witko                                                                               Ryszard Szymański 
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