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O.  0012.1.19.2014 

PROTOKÓŁ  NR  19/2014  

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

06 lutego 2014 roku. w godz. 10.00  -   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 

Podinspektor   Izabela Kozelan-Marcinkowska  

 

Porządek posiedzenia: 

1.  Otwarcie posiedzenia. 

2. Omówienie sprawozdania dotyczącego udzielenia i rozliczenia przydzielonej przez Gminę     

     Książ Wlkp.  dotacji  dla Spółek   Wodnych w  2013 roku. 

3. Sprawozdanie  Komisji Rewizyjnej z działalności za rok 2013 . 

 4.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

5. 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 obecni są wszyscy członkowie Komisji, zatem komisja jest władna do 

podejmowania prawomocnych decyzji. Następnie przedstawił porządek posiedzenie, do 

którego nie wniesiono uwag. Porządek posiedzenia stanowi załącznik  do niniejszego 

protokołu. 

 

ad.2. Sprawozdanie dotyczące udzielonej i rozliczonej dotacji Spółkom Wodnym w roku 

2013, przedstawiła  szczegółowo Podinspektor Izabela Kozelan- Marcinkowska wraz z 

prezentacją .  Sprawozdanie to stanowi załącznik  do mniejszego protokołu. 
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Głos zabrał Pan Paweł Walkowiak – widać dobrze zrobioną - prace przez Spółki Wodne,  

środki finansowe są wykorzystane celowo, należy te materiały pokazać rolnikom wiosek, 

które nie należą do Spółek Wodnych.  Z uzyskanych informacji  wynika,  że Spółki Wodne 

mogą  ubiegać się o dotacje również z Urzędu Marszałkowskiego.  

Protokół z przyjęcia sprawozdania dotyczącego udzielenia i rozliczenia przydzielonej przez 

Gminę    Książ Wlkp.  dotacji  dla Spółek   Wodnych w  2013 roku stanowi załącznik  do 

niniejszego protokołu.  

 

ad.3. Protokół nr 18/2013 z dnia 10 grudnia 2013 r. roku został przyjęty bez uwag – 

jednogłośnie. 

 

ad.4. Wolne głosy i informacje. 

Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący Komisji  podziękował 

wszystkim za udział i zakończył posiedzenie. 

 

 

    Protokołowała :                                                                        Przewodniczący Komisji 

 

Zdzisława Wilak        Ryszard Szymański  

 


