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 O.  0012.1.14.2013 

PROTOKÓŁ  NR  14/2013 

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

05 lutego  2013 roku. w godz. 9,00 -10,55. 

 

W Komisji uczestniczyło 6 radnych - lista obecności, stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszego protokołu. 

Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli: 

- Burmistrz Pan Teofil Marciniak 

- Przewodniczący Rady Pan Paweł Walkowiak 

- Dyrektor Centrum Kultury Pani Mariola Kaźmierczak 

 

Porządek posiedzenia: 

1.Otwarcie posiedzenia. 

     2.Działalność  Biblioteki Publicznej w Książu Wlkp. 

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

z wnioskami. 

  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 obecni są wszyscy członkowie Komisji, zatem komisja jest władna do 

podejmowania prawomocnych decyzji. Następnie przedstawił porządek posiedzenie, do 

którego nie wniesiono uwag. 

 

ad.2. Protokół z kontroli działalności Biblioteki Publicznej w Książu Wlkp. stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu. 

 

ad.3. Komisja zapoznała się z wynikami kontroli dokonanych przez inne podmioty 

zewnętrzne wraz  wnioskami za 2012 rok. 

Burmistrz poinformował, że w 2012 roku zostały przeprowadzone przez podmioty 

zewnętrzne następujące kontrole:  
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1. Kontrola oczyszczalni ścieków w Kiełczynku przeprowadzona przez Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu Delegatura w Lesznie w dniach od 29.03 – 

19.04. 2012 r. Była to kontrola problemowa planowa. 

2. Kontrola oczyszczalni ścieków w Kiełczynku przeprowadzona przez Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu Delegatura w Lesznie w dniach od 14.06 – 

20.07. 2012 r. Była to kontrola  problemowa interwencyjna, pozaplanowa. 

3. Kontrola gospodarki finansowej Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. za rok budżetowy 

2011 przeprowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową, która trwała z przerwami od 

12 marca do 27 lipca 2012 roku. 

4. Kontrola archiwum zakładowego USC w Książu Wlkp. Kontrolę przeprowadziło w dniu 

26.07.2012 r. Archiwum Państwowe w Poznaniu 

5.Kontrola archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. Kontrolę 

przeprowadziło w dniu 06.09.2012 r. Archiwum Państwowe w Poznaniu 

6.Kontrola wykorzystania i rozliczania dotacji udzielonych z budżetu państwa na realizację 

zadań własnych, bieżących i inwestycyjnych oraz terminowości przekazywanych 

dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej, przeprowadzona przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w dniach od 3 – 16 

sierpnia 2012 roku. 

7.Kontrola naliczania i rozliczania składek ZUS za okres czteroletni, kontrolę 

przeprowadził Zakład Ubezpieczeń Społecznych w dniach od 7 – 21 listopada 2012 roku . 

Następnie Burmistrz zapoznał członków Komisji z zaleceniami pokontrolnymi oraz 

odpowiedziami na  zalecenia, które stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Komisji Radny Ryszard Szymański stwierdził, że z przeprowadzonych 

kontroli wynika, iż Urząd działa prawidłowo. 

 

ad.4. Protokół nr 13/2012 z dnia 11 grudnia 2012 roku został przyjęty bez uwag – 

jednogłośnie. 
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ad.5. Wolne głosy i informacje. 

Radny Przybylski –  jak przestawia się sprawa budowy przystanków PKS w Książu Wlkp.. 

Burmistrz – Pan Rabczewski rozmawiał z wykonawcą i wiemy, że prace te zostały zlecone 

firmie DROBUD, która ma rozpocząć prace jutro.  

Radny Lewandowski – dlaczego na ul. Dworcowej przystanek w kierunku Śremu jest tak 

daleko usytuowany.  

Burmistrz – przystanki nie mogą być usytuowane naprzeciw siebie, musi być pewna 

odległość, aby był położony bliżej nie wyraził zgody Zarząd Dróg.  

Radny Szymański – czy będzie naprawiony asfalt na ul. Wichury przy szkole. 

Burmistrz – asfalt naprawi firma Pana Szczechowiaka w ramach gwarancji. 

Radny Lewandowski – potrzebna jest równiarka na ul. Polną i Krótką w Książu Wlkp. oraz 

ul. Długą w Konarzycach. Na ul. Krótkiej przy P. Rodziaku i ul. Piaskowej przy 

weterynarii jest zagłębienie, przez co po roztopach czy opadach stoi woda. 

Radny Szymański – kiedy będzie robiona ulica Polna.  

Burmistrz – podjąłem decyzję, aby dokumentacja na odwodnienie obejmowała cztery 

ulice: Polną Leśną, Krótką i Piaskową. Nie możemy wybudować drogi gdy nie będzie 

odwodnienia, myślę, że w 2014 roku zrobimy ul. Polną do skrzyżowania z ul. Piaskową 

oraz będziemy chcieli zrobić całe odwodnienie bez studzienek i przykanalików, aby piasek 

się nie dostawał.   

Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący Komisji  podziękował 

wszystkim za udział i zakończył posiedzenie. 

 

 

    Protokołowała :                                                                        Przewodniczący Komisji 

   /-/Irena Witko                                                                         /-/ Ryszard Szymański  

 


