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O.  0012.1.3.2011 

PROTOKÓL  NR  3/2011 

z  posiedzenia  Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Książu Wlkp. 

odbytego w dniu 14 kwietnia 2011 roku. 

 

W Komisji uczestniczyło 5 radnych - lista obecności, stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszego protokołu. 

Nieobecni: 

Radny Sławomir Przybylski – nieusprawiedliwiony. 

 

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 2010 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 5 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 2010 rok                 

z zastosowaniem procedury zmierzającej do wywołania uchwały w sprawie absolutorium 

dla Burmistrza. 
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Na pytania Radnych dotyczące sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok 

odpowiedzi udzielała Skarbnik Gminy Pani Barbara Matuszczak i Burmistrz Pan 

Teofil Marciniak. 

Pytania dotyczyły m.in.:  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. 

Komisja postanowiła aby na następne posiedzenie komisji udostępnić dokumentację          

z odbioru inwestycji – kanalizacji. 

 

ad.3. Protokół nr 2/2011 z dnia 03 marca 2011 roku został przyjęty bez uwag – 

jednogłośnie. 

 

ad.4. Wolne głosy i informacje. 

Radna Antonina Jankowiak zwróciła się z zapytaniem jak przedstawia się sprawa gruntu 

w Brzóstowni, które dzierżawi RKS. 

Burmistrz – sprawę dotyczącą tych gruntów przegraliśmy w Sądzie, RKS udowodniła, że 

grunt ten użytkują ponad 30 lat i Sąd orzekł, że grunt ten przysługuje się RKS przez 

zasiedzenie. 

Radna Antonina Jankowiak – droga do szkoły w Chrząstowie została zrobiona, jest 

odwodnienie i woda już nie spływa, jaki był koszt tej naprawy. 

Pani Matuszczak Skarbnik Gminy – koszt muszę sprawdzić, ponieważ część kosztów 

poniósł Wojewódzki Zarząd Dróg, gdyż jest to droga wojewódzka. 

Radna Antonina Jankowiak –  z Feliksowa wywożony jest żwir ciężkim sprzętem, byli u 

mnie Państwo, którzy mieszkają  w Obredzie koło P. Kowalskich mówiąc, że jest już 

rozjechana droga gminna i nie mogą przejechać a teraz niszczona jest droga do 

Wieszczyczyna. 

Burmistrz – jest to droga powiatowa, Ci Państwo byli już w Powiatowym Zarządzie Dróg 

i w Starostwie o naprawę tej drogi.  
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Radny Szymański – należy wystąpić do Wojewódzkiego Zarządu Dróg czy będzie dalej 

robiona ul. Powstańców. 

Przewodniczący Komisji poinformował, że następne posiedzenie komisji dotyczące 

zaopiniowanie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok                 

z zastosowaniem procedury zmierzającej do wywołania uchwały w sprawie absolutorium 

dla Burmistrza odbędzie się po otrzymaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

 

Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący Komisji  podziękował 

wszystkim za udział i zakończył posiedzenie. 

 

 

Protokołowała :                                                                        Przewodniczący Komisji 

 

  Irena Witko                                                                               Ryszard Szymański  

 


