O. 0012.1.10.2012
PROTOKÓL NR 10/2012
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
odbytego w dniu 08 maja 2012 roku.
W Komisji uczestniczyło 5 radnych - lista obecności, stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego protokołu.
Nieobecni:
Radny Sławomir Przybylski – usprawiedliwiony,

Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli:
- Burmistrz Pan Teofil Marciniak
- Kierownik Referatu Gospodarczego Pan Grzegorz Rabczewski
- Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Paweł Walkowiak
Porządek posiedzenia:
1.Otwarcie posiedzenia.
2.Kontrola

przeprowadzonej inwestycji – modernizacja Palcu Kosynierów w Książu

Wlkp. pod względem zgodności z dokumentacją techniczną.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4.Wolne głosy i informacje.

ad.1. Przewodniczący Komisji Rady Pan Ryszard Szymański otwierając posiedzenie
powitał członków Komisji i zaproszonych gości.
Stwierdził, że na sali jest

obecnych 5 radnych, zatem komisja jest władna do

podejmowania prawomocnych decyzji. Następnie przedstawił porządek posiedzenie, do
którego nie wniesiono uwag.
ad.2. Protokół z kontroli przeprowadzonej inwestycji – modernizacja Palcu Kosynierów
w Książu Wlkp. pod względem zgodności z dokumentacją techniczną stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
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ad.3. Protokół nr 9/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 roku został przyjęty bez uwag –
jednogłośnie.
ad.4. Wolne głosy i informacje.
Radna Jankowiak – czy jest możliwość aby dziewczynki 13-letnie z naszej gminy były
szczepione przeciw rakowi szyjki macicy, jest to koszt 1500 złotych jednej osoby.
Burmistrz – dwa lata temu mówiliśmy o tym, ale wybraliśmy dofinansowanie lakowania
zębów. Na ten rok nie mamy zaplanowanych na to środków.
Radny Lewandowski – przy wejściu do Urzędu fugi puszczają, spadło kilka płytek.
Burmistrz – dzieje się tak dlatego, że nie powinien być położony suporeks, ponadto
zleciłem wykonanie kontroli wszystkich inwestycji Pana Janickiego i są terminy na
wykonanie poprawek.
Radny Szymański – na ul. Strzeleckiej stoją pojemniki na odpady w trawie, teren pod
pojemnikami należy utwardzić.
Burmistrz – jest to uwaga słuszna.
Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący Komisji

podziękował

wszystkim za udział i zakończył posiedzenie.

Protokołowała :

Irena Witko

Przewodniczący Komisji
Ryszard Szymański
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