O. 0012.1.8.2011
PROTOKÓL NR 8/2011
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
odbytego w dniu 08 grudnia 2011 roku.
W Komisji uczestniczyło 5 radnych - lista obecności, stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego protokołu.
Nieobecny usprawiedliwiony Radny Sławomir Przybylski
Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli:
- Burmistrz Pan Teofil Marciniak
- Skarbnik Gminy Pani Barbara Matuszczak
- Sekretarz Gminy Pani Mirela Grześkowiak
- Przewodniczący Rady Pan Paweł Walkowiak
Porządek posiedzenia:
1.Otwarcie posiedzenia.
2.Kontrola w zakresie uwzględnienia w projekcie budżetu gminy na 2012 rok wniosków
złożonych przez sołtysów, mieszkańców, radnych
3.Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2012 rok.
4.Opracowanie planu pracy komisji na 2012 rok.
5.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
6.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 w zakresie uwzględnienia w projekcie budżetu gminy na 2012
rok wniosków złożonych przez sołtysów, mieszkańców, radnych stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
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ad.3.Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2012 rok.
Ponieważ projekt budżetu gminy na 2012 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 Pan Teofil Marciniak.
W dyskusji głos zabrali:
Radny Lewandowski – w Konarzycach należy oświetlić ul. Długą, była by potrzeba
6 lamp.
Radna Jankowiak – jak przedstawia się sprawa budowy chodnika we wsi Chrząstowo.
Burmistrz odpowiadając poinformował, że Wojewódzki Zarząd Dróg nie przyjął do
realizacji budowy chodnika w Chrząstowie, wniosek ten będziemy ponawiać. Jeśli chodzi
o założenie lam w Konarzycach ul Długa to w 2012 roku nie będą zainstalowane.
Radny Lewandowski – należy się zastanowić co do przyszłości szkoły podstawowej
w Konarzycach i Chwałkowie Kośc.
W wyniku dyskusji

Komisja

Rewizyjna Rady Miejskiej w Książu Wlkp. po

przeanalizowaniu projektu budżetu gminy na rok 2012 na posiedzeniu komisji w dniu
08 grudnia 2012 roku zaopiniowała projekt budżetu gminy na 2012 rok pozytywnie.
Projekt budżetu gminy na 2012 r. oraz opinia komisji stanowi załącznik do
protokołu.
ad.4. Komisja opracowała plan pracy na 2012 rok, który przedstawia się następująco:
I kwartał
Kontrola przeprowadzonej inwestycji – modernizacja Placu Kosynierów w Książu Wlkp.
pod względem zgodności z dokumentacją techniczną.
II kwartał
1. Zaopiniowanie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok
z zastosowaniem procedury zmierzającej do wywołania uchwały w sprawie absolutorium
dla Burmistrza.
2. Kontrola przeprowadzonych inwestycji w 2011 roku pod względem zgodności z
dokumentacją wykonawczą.

2

III kwartał
1. Kontrola przychodów i rozchodów Centrum Kultury Książ Wlkp.
2. Kontrola zasadności zakupów wyposażenia kuchni w szkołach i przedszkolu.
IV kwartał
1. Kontrola Ochotniczej Straży Pożarnej w Książu Wlkp. w zakresie rozliczenia dotacji
celowej udzielonej z budżetu gminy w 2012 roku na utrzymanie jednostek OSP w gminie
Książ Wlkp.
2. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2013 rok.
3. Opracowanie planu pracy komisji na 2013 rok
ad.5. Protokół nr 7/2011 z dnia 23 listopada 2011 roku został przyjęty bez uwag –
jednogłośnie.
ad.6. Wolne głosy i informacje.
Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący Komisji

podziękował

wszystkim za udział i zakończył posiedzenie.

Protokołowała :

Irena Witko

Przewodniczący Komisji
Ryszard Szymański
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