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O.  0012.1.15.2012 

PROTOKÓŁ  NR  15/2013 

z  posiedzenia  Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Książu Wlkp. 

odbytego w dniu 23 kwietnia 2013 roku. 

 

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

niniejszego protokołu. 

Nieobecny - Radny Jacek Mądry – usprawiedliwiony, 

 

Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli: 

- Burmistrz Pan Teofil Marciniak 

- Skarbnik Gminy Pani Barbara Matuszczak 

- Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Paweł Walkowiak. 

 

Porządek posiedzenia: 

1.Otwarcie posiedzenia. 

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

z zastosowaniem procedury zmierzającej do wywołania uchwały w sprawie absolutorium 

dla Burmistrza. 
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Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Książ Wlkp. za 

2012 rok, informacją o stanie mienia gminy oraz ze sprawozdaniami finansowymi  

Sprawozdania i informacja stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 

2012 rok jak również do sprawozdania finansowego. 

Komisja w obecności 5 radnych – jednogłośnie przyjęła w/w sprawozdania. 

Komisja zapoznała się  z opinią RIO w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu                

z wykonania budżetu Gminy Książ Wlkp. za 2012 rok. 

Opinia stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Następnie Komisja przygotowała i jednogłośnie przyjęła opinię dotycząca wykonania 

budżetu za rok 2012 oraz wniosek do Przewodniczącego Rady o udzielenie absolutorium 

Burmistrzowi Książa Wlkp. z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2012. 

Opinia i wniosek stanowią załącznik do protokołu. 

 

ad.3. Protokół nr 14/2013 z dnia 05 lutego 2013 roku został przyjęty bez uwag – 

jednogłośnie. 

 

ad.4. Wolne głosy i informacje. 

Radny Maciej Lewandowski poinformował, że w Konarzycach została wyrównana           

ul. Leśna  a nie została wyrównana ul. Długa.  

Zwrócił się też z zapytaniem czy do mieszkańców będzie informacja dotycząca odpadów 

komunalnych oraz kto będzie zabezpieczał mieszkańców w worki do segregacji odpadów. 

Burmistrz odpowiadając  poinformował że do mieszkańców będzie informacja a jeśli 

chodzi o worki do segregacji odpadów to zabezpieczał będzie ten kto wygra przetarg na 

odbiór. 

Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący Komisji  podziękował 

wszystkim za udział i zakończył posiedzenie. 

 

 

Protokołowała :                                                                        Przewodniczący Komisji 

/-/  Irena Witko                                                                        /-/  Ryszard Szymański  


