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O.  0012.1.9.2012 

PROTOKÓL  NR  9/2012 

z  posiedzenia  Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Książu Wlkp. 

odbytego w dniu 25 kwietnia 2012 roku. 

 

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

niniejszego protokołu. 

Nieobecni: 

Radny Sławomir Przybylski – usprawiedliwiony, 

Radny Maciej Lewandowski - usprawiedliwiony 

 

Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli: 

- Burmistrz Pan Teofil Marciniak 

- Skarbnik Gminy Pani Barbara Matuszczak 

 

Porządek posiedzenia: 

1.Otwarcie posiedzenia. 

2.Zaopiniowanie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok                    

z zastosowaniem procedury zmierzającej do wywołania uchwały w sprawie absolutorium 

dla Burmistrza. 

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 4 radnych, zatem komisja jest władna do 

podejmowania prawomocnych decyzji. Następnie przedstawił porządek posiedzenie, do 

którego nie wniesiono uwag. 

 

ad.2. Zaopiniowanie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok                 

z zastosowaniem procedury zmierzającej do wywołania uchwały w sprawie absolutorium 

dla Burmistrza. 
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Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Książ Wlkp. za 

2011 rok oraz z informacją o stanie mienia gminy wraz z objaśnieniami oraz ze 

sprawozdaniem opisowym Centrum Kultury. Sprawozdanie i informacja stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu. 

Komisja zapoznała się  również z opinią RIO w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu 

z wykonania budżetu Gminy Książ Wlkp. za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia     

i objaśnieniami. Opinia stanowi załącznik do protokołu. 

Na pytania Radnych dotyczące sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok 

odpowiedzi i wyjaśnień udzielała Skarbnik Gminy Pani Barbara Matuszczak                  

i Burmistrz Pan Teofil Marciniak. 

Pytania dotyczyły m.in.: remontu świetlic wiejskich,  ściągalności podatków, umorzeń, 

rozliczeń zakładów budżetowych, zaciągniętych zobowiązań, wydatków na obsługę długu. 

Po dyskusji  komisja stwierdziła, że: 

- Burmistrz zrobił wszystko co możliwe aby ściągnąć zaległe podatki i opłaty. 

- Wykonanie wydatków było zgodne z planem i wydatków nie przekroczono.  

- Zobowiązania nie zostały przekroczone. 

Radny Szymański – zwrócił się, aby przygotować zestawienie kosztów zużycia energii 

elektrycznej w gminie ( na boisku, w mieście, na wsiach), ponieważ w mediach mówi się, 

że energia jest pod kreską, dlatego może trzeba będzie zacząć myśleć o wyłączaniu lamp 

ulicznych nocą. 

Następnie Komisja przygotowała opinię dotycząca wykonania budżetu za rok 2011 oraz 

wniosek do Przewodniczącego Rady o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Książa 

Wlkp. z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2011. 

Opinia i wniosek stanowią załącznik do protokołu. 

 

ad.3. Protokół nr 8/2011 z dnia 08 grudnia 2011 roku został przyjęty bez uwag – 

jednogłośnie. 

 

ad.4. Wolne głosy i informacje. 

Burmistrz poinformował, że zostało wysłane pismo do Wojewódzkiego Zarządu Dróg 

Wojewódzkich z propozycją partycypacji w kosztach budowy chodnika w Chrząstowie. 

Poinformował też, że Starostwo zwróciło się w sprawie wniosku mieszkańców Kiełczynka 
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i ul. Wiosny Ludów, który to wniosek dotyczył budowy chodnika z Książa Wlkp. do 

Kiełczynka aby gmina partycypowała w kosztach – realizacja byłaby w 2014 roku. 

Radna Antonina Jankowiak – oprócz budowy chodnika, mieszkańcy pytają się                    

o kanalizację wsi,  czy z kanalizacją nie można podłączyć się do Śremu. 

Burmistrz – można podłączyć się do Śremu, ale jest to koszt około 6 milionów złotych, zaś 

priorytetem jest dociążenie naszej oczyszczalni. Śrem rezerwę na podłączenia Chrząstowa 

ma, ale w pierwszym etapie jest dociążenie naszej oczyszczalni, zaś w drugim etapie 

rozbudowa oczyszczalni, której koszt wyniesie około 2 miliony złotych. Dlatego trzeba 

będzie się zastanowić co najpierw robić, czy rozbudowę naszej oczyszczalni czy 

kanalizować Chrząstowo. Jeśli chodzi o autobus podmiejski, to mam wątpliwości, co do 

zasadności tego wniosku, ponieważ są głosy, dlaczego mamy dopłacać mieszkańcom 

Chrząstowa. 

Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący Komisji  podziękował 

wszystkim za udział i zakończył posiedzenie. 

 

 

Protokołowała :                                                                        Przewodniczący Komisji 

 

  Irena Witko                                                                               Ryszard Szymański  

 


