O.0012.1.22.2014

PROTOKÓŁ NR 22/2014

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 12 czerwca 2014 roku, w godzinach
od 10:00 do 10:55 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.

W Komisji uczestniczyło 5 radnych- lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
protokołu.
Nieobecny 1 radny, tj:
1. Jacek Mądry – usprawiedliwiony
Ponadto w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej uczestniczyli:
Zastępca Burmistrza Książa Wlkp.- Pani Bogumiła Walczak
Skarbnik Gminy- Pani Barbara Matuszczak
Sekretarz Gminy- Pani Mirela Grześkowiak
Przewodniczący Rady Miejskiej- Pan Paweł Walkowiak
Przedstawiciel prasy lokalnej
Ad 1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Ryszard Szymański otwierając posiedzenie
powitał wszystkich zebranych. Stwierdził, że na sali jest obecnych 5 radnych, zatem komisja
jest władna do podejmowania prawomocnych decyzji. W dalszej części przedstawił porządek
posiedzenia, który wygląda następująco:
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Analiza wykorzystania świetlic wiejskich w roku 2013, w oparciu o dostarczone
ankiety.
3. Zapoznanie się z wynikami kontroli dokonane przez inne podmioty zewnętrzne
w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp. i jednostkach organizacyjnych w roku 2013,
wraz z wnioskami i zaleceniami pokontrolnymi.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
5. Wolne głosy i informacje.
Porządek posiedzenia i zaproszenia na posiedzenie Komisji Rewizyjnej stanowią
załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Ad 2. Analiza wykorzystania świetlic wiejskich w roku 2013, w oparciu o dostarczone
ankiety, które stanowią załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił sprawozdanie z wykorzystania świetlic
wiejskich biorąc pod uwagę następujące kryteria:
a)
b)
c)
d)

Ilość odbytych imprez – odpłatnych i zebrań.
Zainteresowanie wynajmem po modernizacji.
Sposób rozliczania mediów.
Osoba /y dysponujące wyposażeniem kuchni.

Reasumując:
Ad a. Ilość odbytych imprez w badanych świetlicach wiejskich wynosiła 156, z czego
odpłatnych 77, zebrań 47 i 32 innych.
Ad b. Zainteresowanie wynajmem po modernizacji zwiększyło się w czterech sołectwach,
natomiast w pozostałych czterech nie uległo zmianie.
Ad c. Sposób rozliczania mediów we wszystkich badanych świetlicach odbywa się na
podstawie odczytu liczników.
Ad d. Wyposażeniem kuchni w większości świetlic dysponuje Koło Gospodyń Wiejskich,
sołtysi lub rada sołecka.
Z zamieszonych uwag w ankiecie wynika, że jedna z sal wiejskich wymaga malowania,
natomiast dwie sale należałoby doposażyć w naczynia kuchenne. Kwota ogólna jaką
pozyskaliśmy za wynajem świetlic wiejskich w 2013 roku wyniosła 10 460,00 zł.
W oparciu o dostarczone ankiety można stwierdzić, że świetlice wiejskie służą mieszkańcom
zaspakajając ich potrzeby. Ponadto należy domniemywać, że w przyszłym roku wzrośnie
liczba wynajmu świetlic z uwagi na uroczystości komunijne, których nie było w 2013 roku.
Generalnie stwierdza się, że im lepszy stan techniczny świetlic tym większe
zainteresowaniem wynajmem, a co z kolei potwierdza słuszność zainwestowanych pieniędzy.
Czy są pytania bądź uwagi do sprawozdania?
Radna Antonina Jankowiak- proszę o informację czy w świetlicy w Chwałkowie
Kościelnym
są
usunięte
te
usterki,
które
były
zgłaszane
wcześniej?
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej- brak takich informacji w ankiecie.
Radny Paweł Walkowiak – rzeczywiście sytuacja świetlic wiejskich niewątpliwie poprawiła
się, przykładem jest świetlica w Zaborowie, która została wyremontowana i wyposażona
w naczynia kuchenne oraz zastawę stołową. Jest bardzo czysto i schludnie.
Pamiętać należy, że nasza gmina współdziała ze stowarzyszeniem pn. Lider Zielonej
Wielkopolski. Pozyskane ze stowarzyszenia środki finansowe miały istotne wpływ na
poprawę wizerunku świetlic w Konarzycach i Kiełczynku.
Radny Maciej Lewandowski- proszę o informację czy wynajmujący świetlice otrzymują
fakturę?
Skarbnik Gminy Barbara Matuszczak- tak, po dostarczeniu przez sołtysa umowy najmu
wynajmujący otrzymują fakturę.
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Radny Sławomir Przybylski- w niektórych miejscowościach brak jest świetlic wiejskich,
tamtejsza młodzież nie ma gdzie się spotykać towarzysko, w związku z tym dobrym
rozwiązaniem byłoby pozyskać środki finansowe na wigwamy. Myślę, że byłby to zakup
trafiony i w pełni wykorzystany przez mieszkańców wiosek.
Ad 3. Zapoznanie się z wynikami kontroli dokonane przez inne podmioty zewnętrzne
w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp. i jednostkach organizacyjnych w roku 2013, wraz
z wnioskami i zaleceniami pokontrolnymi.
Sekretarz Gminy Pani Mirela Grześkowiak- wymieniła i omówiła zakres kontroli jakie
były przeprowadzone, zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne. Wykaz przeprowadzonych
kontroli stanowi załącznik nr 4 i 5 do niniejszego protokołu. Do wszelkich zaleceń
pokontrolnych odpowiednio się ustosunkowujemy. Informacje, protokoły i zalecenia
pokontrolne są dostępne w siedzibie Urzędu oraz na stronie bip -u. Każdy zainteresowany ma
do nich dostęp.
Radna Antonina Jankowiak- proszę o informację dotyczącą wyników kontroli i zaleceń
pokontrolnych?
Zastępca Burmistrza Bogumiła Walczak- w wyniku przeprowadzonych kontroli sporządza
się protokół, który przekazuje się kierownikom kontrolowanych jednostek informując
o zastrzeżeniach bądź zaleceniach, które w dalszym etapie są wyjaśniane bądź realizowane
lub tak jak w przypadku kontroli jednostki organizacyjnej tj. Niepublicznego Przedszkola
w Chrząstowie przeprowadzonej przez NIK sporządzone odwołanie Burmistrza Książa Wlkp.
Dokumentacja z każdej kontroli jest archiwizowana zgodnie z instrukcją archiwalną,
w przypadki kontroli jest to kategoria typu A. Dokumenty znajdujące się w teczce pod
kategorią A nie mogą być dziurkowane ani zszywane. Muszą być odpowiednio ułożone tj. w
kolejności spisu spraw. Okładka teczki musi być odpowiednio opisana. Tak jak wspomniała
Pani Sekretarz informacje z zakresu przeprowadzonych kontroli są jawne i ogólnodostępne
dla zainteresowanych.
Ad 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. Komisja Rewizyjna w obecności
5 radnych jednogłośnie, bez uwag przyjęła protokół nr 21/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r.
Ad 5. Wolne głosy i informacje.
Radny Paweł Walkowiak- informuje, że w dniu 26 czerwca odbędzie się wspólne
posiedzeniu komisji, a w dniu 30 czerwca XLIV sesja.
Radny Maciej Lewandowski
- proszę o pisemną informację kiedy w miejscowościach Zakrzewice, (przed tartakiem
w lewo, droga wewnętrzna, działka nr 106) i Konarzyce tj. ulice Długa i Krótka będzie
wyrównana nawierzchnia dróg,
- proszę o pisemną informację kiedy zainstalowana zostanie lampa w miejscowości
Konarzyce na ulicy Długiej,
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- chciałbym poinformować, że ktoś wyrzuca na środek dróg zużyte pieluchy
w miejscowościach Zaborowo i Sroczewo. Prawdopodobnie mieszkańcy tych wiosek nie
mają kontenera na śmieci.
Radny Paweł Walkowiak- proszę o informację czy egzekucja dotycząca odpadów jest
skuteczna?
Zastępca Burmistrza Bogumiła Walczak- większość mieszkańców uiszcza opłaty, ale są
również tacy którzy nie spełniają obowiązku. Ponadto nie wykazują chęci współpracy. Zdarza
się, że nie odbierają telefonów. Z pewnością praca poborcy przynosi efekty, ale tak jak
wspomniałam jest stała grupa osób, która ewidentnie unika zapłaty.
Radny Paweł Walkowiak- proszę o podanie ilości osób, które nie uiszczają opłat
za gospodarkę odpadami, oraz liczbę mieszkańców, którzy nie podpisały deklaracji
o wysokości opłaty.
Skarbnik Gminy Barbara Matuszczak- zgodnie z nowym rozporządzeniem w sprawie
wysyłania upomnień elementem obligatoryjnym upomnienia nie jest podpis jego otrzymania.
Nie został on umieszczony ze względu na elektroniczne załatwianie spraw. Dane dotyczące
wystawionych upomnień zazwyczaj są gromadzone w systemach informatycznych i są łatwo
dostępne dla wierzycieli oraz organów egzekucyjnych. Ponadto na wierzycielu nie ciąży już
obowiązek wystawiania upomnienia w dwóch egzemplarzach i przechowywania jednego
z egzemplarzy w aktach sprawy.
Radna Antonina Jankowiak
- proszę o wyrównanie drogi w miejscowości Chrząstowo, w kierunku szkoły,
- proszę o naprawę przystanku autobusowego na działkach w Chrząstowie, jest
zdewastowany.
Radny Sławomir Przybylski- proszę o wymianę szyby na przystanku autobusowym
w miejscowości Mchy, (jest zbita).
Radny Ryszard Szymański- należy zwrócić uwagę pracownikom tym, którzy są
odpowiedzialni za koszenie trawy, aby sprzątanie jej odbywało się na bieżąco.
Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący Komisji podziękował
wszystkim za udział i zakończył posiedzenie o godzinie 10:55.

Protokołowała

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Danuta Biniasz –Celka

Ryszard Szymański
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