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O.  0012-1/2/2011 

PROTOKÓL  NR  2/2011 

z  posiedzenia  Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Książu Wlkp. 

odbytego w dniu 03 marca 2011 roku. 

 

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

niniejszego protokołu. 

Nieobecni: 

Radna Antonina Jankowiak –  usprawiedliwiona. 

 

Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli: 

- Burmistrz Pan Teofil Marciniak 

- Skarbnik Gminy Pani Barbara Matuszczak 

 

Porządek posiedzenia: 

1.Otwarcie posiedzenia. 

2.Kontrola zgodności wydawanych przez Burmistrza zarządzeń wewnętrznych 

dotyczących spraw finansowych z obowiązującymi przepisami za okres IV kwartału 

2010 roku. 

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. Protokół z kontroli zgodności wydawanych przez Burmistrza zarządzeń 

wewnętrznych dotyczących spraw finansowych z obowiązującymi przepisami za okres IV 

kwartału 2010 roku  kontroli stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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ad.3. Protokół nr 1/2010 z dnia 15 grudnia 2010 roku został przyjęty bez uwag – 

jednogłośnie. 

 

ad.4. Wolne głosy i informacje. 

Radny Sławomir Przybylski: 

* przy drodze Książ - Mchy na odcinku do torów należy powycinać krzewy, 

* w Brzóstowni na drodze od torów  do zakrętu na Mchy zapada się asfalt, 

* na drodze  Książ – Mchy, przy wylocie z Książa (na górce) swego czasu naprawiono 

zapadający się asfalt ale obok jest następna zapaść którą należy to naprawić.   

* należy  usunąć zwisający konar z drzewa we Włościejewicach przy Panu Smolarku, 

wniosek ten już zgłaszałem. 

Radny Jacek Mądry – przy drodze Brzóstownia – Mchy rosną lipy, należy zrobić 

kosmetykę tych drzew. 

Radny Szymański – jakie mamy korzyści z zewnętrznej sieci handlowej np. Dino. 

Burmistrz – gmina do korzyści może zaliczyć udział w podatku dochodowym od osób 

fizycznych, jeżeli zatrudniani są pracownicy z naszej gminy i podatek od nieruchomości. 

Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący Komisji  podziękował 

wszystkim za udział i zakończył posiedzenie. 

 

 

Protokołowała :                                                                        Przewodniczący Komisji 

 

  Irena Witko                                                                               Ryszard Szymański  

 


