Protokół
spisany z kontroli wykonania funduszy sołeckich oraz celowości wydatkowania tych
funduszy.
1. Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu

- Urząd Miejski w Książu Wlkp.

2. Kontrole przeprowadziła Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Książu Wlkp. w składzie:
1. Szymański Ryszard
2. Jankowiak Antonina
3. Lewandowski Maciej
4. Mądry Jacek
5. Przybylski Sławomir
6. Radajewska Elżbieta

- Przewodniczący Komisji
- Z-ca Przewodn. Komisji
- członek Komisji
- członek Komisji
- członek komisji
- członek Komisji

3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych 16 września 2013 r.
Data zakończenia czynności kontrolnych 16 września 2013 r.
4. Określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą:
Kontrolą objęto : wykonanie funduszy sołeckich oraz celowość wydatkowania tych funduszy.
5. Kierownik kontrolowanego podmiotu - Burmistrz Książa Wlkp. Pan Teofil Marciniak
Informacji udzielała: Pani Irena Witko Podinspektor Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.

6. Przebieg i wynik czynności kontrolnych:
Komisja rewizyjna zapoznała się z realizacją przedsięwzięć realizowanych w ramach
funduszu sołeckiego na dzień 16 września 2013 r.
Na 21 sołectw, planowane zadania zostały wykonane w całości w 11 sołectwach, zaś
w pozostałych są w trakcie realizacji.
Celem sprawdzenia wykonania planowanych przedsięwzięć Komisja pojechała do sołectw:
Zaborowo, Łężek, Chrząstowo, Konarskie, Włościejewki, Brzóstownia.
Sołectwo Zaborowo – zaplanowało remont ogrodzenia budynku byłej szkoły, przeznaczając
na ten cel 12.533,72 zł, czyli cały fundusz na 2013 r. Zadanie wykonano w całości.
Sołectwo Łężek – zaplanowało budowę chodnika przy drodze gminnej przeznaczając na ten
cel cały fundusz sołecki na 2013 r. tj. 8.771,01 zł. Zadanie to zostało już zrealizowane.
Sołectwo Chrząstowo – zaplanowało do realizacji wykonanie chodnika i klombu zieleni
w parku przy szkole, zakup motopompy dla OSP Chrząstowo oraz zakup paliwa i materiałów
do kosy spalinowej. Wysokość funduszu na 2013 r. wynosi 16.555,93 zł, z czego na
wykonanie chodnika przeznaczono 10.555,93 zł, na zakup motopompy 5.000 zł i 1.000 zł na
zakup paliwa i materiałów. Do wykorzystania pozostało 201,61 zł na zakup paliwa
i materiałów do kosy.

Sołectwo Konarskie – zaplanowano wyposażenie placu zabaw w ławki, zakup sprzętu do
koszenia trawy i wycinania krzewów oraz zakup paliwa, żyłek do kosiarki. Wysokość
funduszu – 7.162,13 zł, z czego na zakup ławki przeznaczono 1.400 zł, na zakup sprzętu do
koszenia 5.100 zł i 662,13 zł. na zakup paliwa i żyłki. Na zakup paliwa pozostało do
wykorzystania 144,15 zł. Pozostałe zadania wykonano w 100%.
Sołectwo Włościejewki – za całość funduszu sołeckiego tj. 12.144,48 zł zaplanowało
utwardzenie drogi gminnej we wsi Włościejewki. Zadanie zostało wykonane w całości.
Sołectwo Brzóstownia – zaplanowano utwardzenie drogi gminnej i spotkanie integracyjne
z okazji Dnia Dziecka. Wysokość funduszu na 2013 rok wynosi 11.158,39 zł, z czego na
utwardzenie drogi przeznaczono 9.158,39 zł a na spotkanie integracyjne 2.000 zł. Zadania te
zostały zrealizowane.
Komisja stwierdza, że środki z funduszu sołeckiego zostały wydatkowane celowo, zgodnie z
uchwałami zebrań wiejskich.
Załącznik protokołu stanowi – wykaz planowanych i zrealizowanych przedsięwzięć w ramach
funduszu sołeckiego.

Wnioski i zalecenia:
Nie było.
Książ Wlkp. 16 września 2013 r.
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