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 O.  0012.1.13.2012 

PROTOKÓŁ  NR  13/2012 

z  posiedzenia  Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Książu Wlkp. odbytego w dniu 

11 grudnia  2012 roku. w godz. 9,15 -10,30. 

 

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 

- Przewodniczący Rady Pan Paweł Walkowiak 

 

Porządek posiedzenia: 

1.Otwarcie posiedzenia. 

2.Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2013 rok. 

3.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. 

4.Opracowanie planu pracy komisji na 2013 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 4 radnych, zatem komisja jest władna do 

podejmowania prawomocnych decyzji. Następnie przedstawił porządek posiedzenie, do 

którego nie wniesiono uwag. 

 

ad.3.Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2013 rok. 

Ponieważ projekt budżetu gminy na 2013 rok omawiany był już na wspólnym posiedzeniu 

komisji dlatego przystąpiono do dyskusji. 
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Na pytania dotyczące projektu budżetu odpowiedzi udzielała Pani Matuszczak Skarbnik 

Gminy i Burmistrz Pan Teofil Marciniak.  

W wyniku dyskusji  Komisja  Rewizyjna Rady Miejskiej w Książu Wlkp. po 

przeanalizowaniu projektu budżetu gminy na rok 2013  zaopiniowała projekt budżetu 

gminy na  2013 rok bez uwag jednogłośnie. 

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu gminy na 2013 r. oraz 

opinia komisji stanowi załącznik do protokołu.  

 

Na posiedzenie komisji przybyła Radna Antonina Jankowiak, odtąd Komisja pracowała w 

5 osobowym składzie. 

 

ad.3. Protokół z kontroli 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., stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Na posiedzenie nie usprawiedliwiając się nie przybył   Pan  Marian Suchecki Prezes  OSP 

RP w Książu Wlkp. wobec czego informacji na w/w temat udzieliła Pani Barbara 

Matuszczak Skarbnik Gminy. 

 

ad.4. Komisja opracowała plan pracy na 2013 rok, który przedstawia się następująco: 

I kwartał 

1.Działalność  Biblioteki Publicznej w Książu Wlkp. 

2.Zapoznanie się z wynikami kontroli dokonanych przez inne podmioty zewnętrzne wraz        

z wnioskami. 

 

II kwartał 

1.Zaopiniowanie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok                     

z zastosowaniem procedury zmierzającej do wywołania uchwały w sprawie  

absolutorium      dla Burmistrza. 

2.Analiza wykonania funduszy sołeckich oraz ocena celowości wydatkowania tych 

funduszy.    (wizytowanie wybranych sołectw). 
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III kwartał 

1. Kontrola przeprowadzonych inwestycji w I półroczu 2013 roku. 

2. Kontrola Zakładu Usług Komunalnych w Książu Wlkp. w zakresie bieżącej działalności      

i w zakresie wykorzystania dotacji przedmiotowej. 

IV kwartał 

1. Kontrola realizacji wydatków w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych. 

2.  Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2014 rok. 

3.  Opracowanie planu pracy komisji na 2014 rok 

                                                                                           

 

ad.5. Protokół nr 12/2012 z dnia 04 października 2012 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 :                                                                        Przewodniczący Komisji 

    Irena Witko                                                                              Ryszard Szymański  

 


