O. 0012.1.12.2012
PROTOKÓL NR 12/2012
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
odbytego w dniu 04 października2012 roku.
W Komisji uczestniczyło 6 radnych - lista obecności, stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego protokołu.
Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli:
- Burmistrz Pan Teofil Marciniak
- Skarbnik Gminy Pani Barbara Matuszczak
- Kierownik OPS Pani Róża Jędrzejczak
- Dyrektor Przedszkola Pani Irena Wojciechowska
- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Książu Wlkp. Pan Piotr Radwański.
- Dyrektor Centrum Kultury Pani Mariola Kaźmierczak
Porządek posiedzenia:
1.Otwarcie posiedzenia.
2.Kontrola zasadności zakupów wyposażenia kuchni w szkołach i przedszkolu.
3.Kontrola przychodów i wydatków Centrum Kultury Książ Wlkp.
4.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
5.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 6 radnych, zatem komisja jest władna do

podejmowania prawomocnych decyzji. Następnie przedstawił porządek posiedzenie, do
którego nie wniesiono uwag.
ad.2. Protokół z kontroli zasadności zakupów wyposażenia kuchni w szkołach
i przedszkolu stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Radny Lewandowski – czy szkoły niepubliczne mogą też mieć dofinansowanie. Czy jest
potrzeba większej ilości posiłków dla dzieci.
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Pani Jędrzejczak – też mogą zwrócić się o dofinansowanie, jeżeli jest dofinansowane
dożywianie. W tym roku nie było zapotrzebowania i nie wnioskowano. Jeśli chodzi
o posiłki, to gdy rodzice muszą płacić, ponieważ przekraczają widełki, to rezygnują
z obiadów.
Pani Wojciechowska – dzięki programowi mamy wyposażenie kuchni, wydajemy 160
obiadów a dzieci uczęszczających do przedszkola mamy 183.
Pan Radwański – kuchnia w szkole nie zabezpiecza wszystkich chętnych do korzystania
Radny Lewandowski – pracownicy kuchni mają 26 dni urlopu czyli w wakacje nie mają co
robić.
Radna Jankowiak – czy jest możliwość aby ze stołówki korzystały szkoły niepubliczne.
Burmistrz - rozmawiałem z Panią dyrektor sanepidu, była pod wrażeniem, mówiła, że
nasza stołówki są wzorcowe dla całego powiatu. Mówiła też, że niektóre szkoły poszły w
catering, ale nie funkcjonuje już tak jak kuchnia. Panie nie są wykorzystywane, ale można
zmienić warunki umowy o pracę.
Ponieważ więcej głosów w dyskusji nie było, Przewodniczący Komisji podziękował za
złożone informację.
ad.3. Protokół z kontroli przychodów i wydatków Centrum Kultury Książ Wlkp. stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
Radny Przybylski – na jakiej zasadzie wypożyczamy scenę.
Pani Kaźmierczak – scena jest rozstawiana przez firmę, która ma podpisaną umowę, koszt
montażu, demontażu i przewóz wynosi 800 zł. Ale wpłynęło pismo wypowiadające
umowę, a nowe warunki to 1500 zł.
Radny Przybylski – należy zrezygnować z usług tej firmy, a zając tym powinni się
miejscowi.
Burmistrz – osoby tym zajmujące się muszą mieć certyfikat.
Pani Kaźmierczak – szkolenie na certyfikat kosztuje 200 zł.
Radny Mądry – wioska nie powinna płacić za wynajem sceny na dożynki.
Ponieważ więcej głosów w dyskusji nie było, Przewodniczący Komisji podziękował za
złożoną informację.
ad.4. Protokół nr 11/2012 z dnia 06 lipca 2012 roku został przyjęty bez uwag –
jednogłośnie.
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ad.5. Wolne głosy i informacje.
Radna Jankowiak – jak przedstawia się sprawa wymiany stolarki okiennej w szkole w
Chrząstowie.
Burmistrz – Pan Ostojski przygotowuje projekt, nie wiem jaka będzie końcowa kwota tego
zadania, a od tego będzie zależało czy będzie to zrobione w 2013 roku czy trzeba będzie
rozłożyć na dwa lata.
Radna Jankowiak – czy jest możliwość pozyskania na ten cel środków zewnętrznych.
Radny Szymański – do szatni klubu Pogoń należy zrobić nowe drzwi.
Burmistrz – zlecenie na wykonanie drzwi zostało już wydane. Poinformował też, że zatoki
autobusowe nie zostaną w terminie wykonane.
Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący Komisji

podziękował

wszystkim za udział i zakończył posiedzenie.

Protokołowała :

Przewodniczący Komisji

/-/ Irena Witko

/-/ Ryszard Szymański
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