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O.  0012.1.18.2013 

PROTOKÓŁ  NR  18/2013 

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

10  grudnia  2013 roku. w godz. 9,00 -   11.00   . 

 

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

protokołu. 

 

Ponadto w Komisji uczestniczyli: 

Burmistrz Pan Teofil Marciniak 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Paweł Walkowiak 

Skarbnik Gminy  Barbara Matuszczak 

Członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.- Małgorzata 

Zakrzewska  

 

Porządek posiedzenia: 

1.Otwarcie posiedzenia. 

2.Kontrola realizacji wydatków w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych. 

3.Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2014 rok. 

4.Opracowanie planu pracy komisji na 2014 r. 

5.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

6 .Wolne głosy i informacje. 

Porządek posiedzenia i zaproszenie na posiedzenie komisji stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. 

 

        ad.1. Przewodniczący Komisji Rady Pan Ryszard Szymański otwierając  posiedzenie   

powitał członków Komisji. 

Stwierdził, że obecnych jest 6 członków Komisji, zatem komisja jest władna do 

podejmowania prawomocnych decyzji.   
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Następnie przedstawił porządek posiedzenie, do którego nie wniesiono uwag. Porządek 

posiedzenia stanowi załącznik  do niniejszego protokołu 

 

ad.2 Kontrola realizacji wydatków w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych.  Informacje z wykonania wydatków  funduszu alkoholowego 

przedstawiła Pani Małgorzata Zakrzewska. 

Radny Maciej Lewandowski- dzieci uczęszczające do świetlicy w Mchach miały być 

przeniesione do szkoły w Mchach – nie będzie przeniesienia odpowiedział Burmistrz, lokal 

zostanie wyremontowany, zainstalowany zostanie piec do ogrzewania na gaz. Lokal po 

poczcie zostanie wykupiony, wyremontowany ze środków funduszu sołeckiego, trzeba będzie 

również  zrobić toalety. 

Radny Maciej Lewandowski § 417 wynagrodzenia, ponawiam wniosek o podwyższenie 

wynagrodzenia dla opiekunek świetlic socjalterapetycznych. 

Burmistrz odpowiedział, że zastanawiam się nad podwyżką dla opiekunek świetlic , prawdą 

jest, że  mają stawkę 6 zł. za godzinę  od kilku lat, ale wychodzi to zupełnie inaczej za 1 

godzinę jest 6 zł., za drugą  jest  16 zł, a za trzecią już 22 złote. Tygodniowo jedna z pań 

pracuje 15 godz.., co za miesiąc pracy wynosi około 900 zł. Pracownicy Urzędu pracują  40 

godzin tygodniowo i ich miesięczne zarobki wynoszą około 2.000 zł, mają pracę więcej 

skomplikowaną i odpowiedzialną. Przymierzam się do podwyżki o 3 zł. za godzinę. 

Radny Paweł Walkowiak – jak wygląda frekwencja  osób uzależnionych, które są zapraszane 

na komisje.  

Pani Małgorzata Zakrzewska, jest różnie, niektóre osoby przychodzą regularnie na nasze  

zaproszenie, inne musimy wzywać trzykrotnie.  

Radny Paweł Walkowiak wszystkie świetlice są ładne, zadbane dzięki pracy jak i funduszom 

ze środków alkoholowych. 

Burmistrza środki z funduszu alkoholowego są wydatkowane racjonalnie, przede wszystkim  

profilaktyka, leczenie, ja za te fundusze odpowiadam. Komisja Alkoholowa pracuje  w  

pięcioosobowym składzie, przewodniczącym jest Pan Ireneusz Ratajczak – fachowiec, jest 

kuratorem sądowym umie rozmawiać z ludźmi, którzy borykają się z problemami 

alkoholowymi i nie tylko. 

Radny Maciej Lewandowski -  czy ze środków z funduszu alkoholowego można  kupić bilet 

miesięczny.  Tak kupujemy  w krytycznych przypadkach , ale płacimy dopiero po przebytym 

miesiącu odpowiedziała Pani Zakrzewska. Możemy również zapłacić osobom, które 
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korzystają z warsztatów w Poradni w Śremie, ale również zwracamy po przebytej  terapii, 

tych osób jest mało, niektórzy nie chcą się ujawnić. 

Radna Antonina Jankowiak – ile jest osób korzystających z waszej pomocy.  

Pani Małgorzata Zakrzewska – komisja alkoholowa wzywa ludzi uzależnionych w związku ze 

zgłoszonymi sygnałami z różnych stron, obecnie mamy 21 osób, które wzywaliśmy kilka 

razy. Do punktu konsultacyjnego  prowadzonego przez Panią Haściło trafiają osoby przez nas 

skierowane, jak również inne osoby, o których nie mamy pojęcia, są to całe rodziny, 

małżeństwa , które borykają się z różnymi problemami nie tylko alkoholowymi. Na początku 

stycznia otrzymamy sprawozdanie z ilości udzielonych porad w punkcie konsultacyjnym. 

Niektóre osoby wstydzą się skorzystać z porad w Książu , jadą do Poradni w Śremie – ciężko 

jest ustalić liczbę osób uzależnionych lub korzystających z porad. 

Radny Paweł Walkowiak  moje zdanie jest takie, że wielu pijaczków to osoby , którym nie 

chce się pracować  jest to sposób na życie. 

Burmistrz nie możemy o tych osobach tak mówić, one potrzebują pomocy i naszym zadaniem 

jest im pomagać. To są osoby które często pytają się o pracę. 

Radny Sławomir Przybylski mnie zastanawia zwiększająca się  ilość  punktów alkoholowych, 

w naszej miejscowości jest również sklep , z którego korzystają na pewno mieszkańcy dwóch 

lub więcej miejscowości mam na myśli Ługi, Błażejewo. Dlatego działania komisji 

finansowane z funduszu alkoholowego powinny również do nas trafić, pomimo, że nie 

posiadamy świetlicy. Nasze dzieci też chętnie skorzystały z jakiegoś wyjazdu, wycieczki, 

można by zakupić dla nich piłki, gry zabawy – problem alkoholowy występuje wszędzie. 

Protokół z kontroli  wydatków w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych stanowi załącznik  do niniejszego protokołu 

ad.3. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2014 rok. 

Radny Ryszard Szymański co będzie z gradowiskiem – Burmistrz udzielił odpowiedzi, że jest 

ogłoszony przetarg  na budowę gradowiska. 

Radny Ryszard Szymański  czy  na ulicy Radoszkowskiej w Książu Wlkp. jest  planowana  

budowa kanalizacji deszczowej  - tak  odpowiedział Burmistrz. 

Burmistrz  udzielił wyjaśnień dotyczących kosztów za oświetlenie drogowe w latach 2008-

2013  - informacja stanowi załącznik do protokółu. Konserwacja obejmuje wymianę żarówek, 

linii, skrzynek  których mamy 70 szt. Gmina Śrem całkowicie odstąpiła od konserwacji. 

ENEA przedstawiła nam ofertę założenia urządzeń  sterujących włączania i wyłączania 



4 
 

oświetlenia cena 70-80 zł od 1 skrzynki  - dwa razy w roku . To daje nam koszt około 10.000 

złotych czy warto. 

Radny Jacek Mądry – czy jest brane pod uwagę zainstalowanie urządzeń sterujących. 

Radny Sławomir Przybylski  - oświetlenie drogowe powinno być wyłączone w nocy 

w godzinach od godz. 24 do godz. 4.00 wtedy na pewno były by oszczędności. 

Grzegorz Rabczewski – Kierownik Referatu Gospodarczego  przedstawił również ofertę  

firmy ENERGOMIAR  na założenie  radiowego sterowania oświetleniem gminy Książ Wlkp.  

na majątku  Gminy oraz na majątku ENEA.  Ryczałt miesięczny 1650 zł. +VAT , to około 24 

tysięcy zł. rocznie.  Zwrot inwestycji po 4 latach. 

Komisja przyjęła  projekt budżetu na 2014 jednogłośnie. 

 

Opinia komisji stanowi załącznik do protokołu.  

 

ad.4.  Opracowanie planu pracy komisji na 2014 r. 

I kwartał 2014 r. 

1. Udzielenie i rozliczenie przydzielonej przez Gminę Książ Wlkp.  dotacji  dla Spółek 

Wodnych w 2013 roku. 

2. Udzielenie i rozliczenie przydzielonej przez Gminę Książ Wlkp. dotacji na prace  

konserwatorsko-restauratorskie  lub roboty budowlane  przy zabytkach znajdujących 

się na terenie Gminy Książ Wlkp.,  wpisanych do rejestru zabytków  

II kwartał 2014 r.  

1. Zaopiniowanie rocznego sprawozdania  z wykonania Budżetu Gminy Książ Wlkp. za 

rok 2013. 

2. Analiza wykorzystania świetlic wiejskich w roku 2013 w oparciu o  dostarczone 

ankiety. 

3. Zapoznanie się wynikami kontroli dokonane przez inne podmioty  zewnętrze w 

Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp. i jednostkach organizacyjnych  w roku 2013, wraz 

z wnioskami i zaleceniami pokontrolnymi. 
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III kwartał 2014 r. 

1. Przeprowadzenie kontroli  w Oczyszczalni Ścieków w Kiełczynku, rozliczenie ilości  

ścieków. 

2. Analiza  wprowadzenia i funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi na terenie Gminy Książ Wlkp.  za okres od 1.07.2013r. do 30.06.2014 r. 

 

IV kwartał 2014 r. 

1. Analiza realizacji  wydatków w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych na terenie Gminy Książ Wlkp. 

2. Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Książ Wlkp. na rok 2015. 

3.  Opracowanie planu pracy komisji na 2014 r. 

 

ad.4. Przyjęcie protokołu z poprzednie posiedzenia komisji. 

Protokół  z posiedzenie Komisji Rewizyjnej nr 17/2013 z dnia 05 listopada 013 roku został 

przyjęty bez uwag – jednogłośnie. 

 

ad.5. Wolne głosy i informacje. 

Radny Ryszard Szymański należy sprawdzić, jakie ceny pobiera Dyrektor Radwański za 

wynajem sali. gimnastycznej, obecnie jest to kwota 40 zł. za godzinę, zaś w Jaraczewie jest 

35 złotych. 

Burmistrz udzielił odpowiedzi, że pan Radwański musi pobierać opłaty zgodnie  

z Zarządzeniem Burmistrza  w sprawie odpłatności za udostępnianie sal i świetlic w szkołach 

i trzeba sprawdzić  jaka jest ta stawka. 

Radna Elżbieta  Radajewska  zgłaszam zapadniętą studzienkę na rogu ulicy Dąbrowskiego i 

Wichury.  

Burmistrz udzielił odpowiedzi, że została ona zgłoszona  do naprawy przez TP. 

Radny Paweł Walkowiak bardzo ładnie wykoszono pobocza  drogi w Zakrzewicach, są osoby 

które chętnie i dobrze to zrobią. Należy zwrócić uwagę dyrektorom szkół, aby na czas ferii  

świątecznych i zimowych wyłączyli ogrzewanie szkoły  do minimum, tak aby  budynki nie 

zamarzyły. 
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Burmistrz poinformował, że został wykupiony grunt  dla OSP Chrząstowo, który zostanie 

ogrodzony  płotem przez Pana Kołtysia. 

 

Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący Komisji  podziękował 

wszystkim za udział i zakończył posiedzenie. 

 

    Protokołowała :                                                                        Przewodniczący Komisji 

 

   Zdzisława Wilak                                                                              Ryszard Szymański  

 

 


