
O.  0012.1.20.2014 

PROTOKÓŁ  NR  20/2014  

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

14 marca 2014 roku. w godz. 10.00  -    

 

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

protokołu. 

1. Sławomir Przybylski – usprawiedliwiony  

Ponadto w Komisji uczestniczyli: 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Paweł Walkowiak 

Skarbnik Gminy  Barbara Matuszczak 

Podinspektor   Waldemar Szymański 

 

Porządek posiedzenia: 

1.  Otwarcie posiedzenia. 

2. Omówienie sprawozdania dotyczącego udzielenia i rozliczenia przydzielonej przez Gminę     

     Książ Wlkp.  dotacji na prace konserwatorsko-restauracyjne  lub roboty  budowlane  przy  

     zabytkach  znajdujących się na terenie Gminy Książ Wlkp. wpisanych do rejestru  

     zabytków. 

3. Opracowanie ankiety  dotyczącej wykorzystania świetlic wiejskich w 2013 roku. 

4.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

5. Wolne głosy i informacje. 

 

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

powitał członków Komisji. 

Stwierdził, że obecnych jest 5 członków 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.Sprawozdania dotyczące udzielenia i rozliczenia przydzielonej przez Gminę     

     Książ Wlkp.  dotacji na prace konserwatorsko-restauracyjne  lub roboty  budowlane  przy  



zabytkach znajdujących się na terenie Gminy Książ Wlkp. wpisanych do rejestru  

zabytków w 2013 r, przedstawił szczegółowo Podinspektor Waldemar Szymański. 

Sprawozdanie to stanowi załącznik  do mniejszego protokołu. 

Członkowie komisji zapoznali się z dokumentacją  przeprowadzonych prac konserwatorskich. 

Prace zostały wykonane zgodnie z kosztorysem powykonawczym. Dotacja została rozliczona  

w ustalonym terminie. 

Radny Paweł Walkowiak  są to może nieduże pieniądze przekazane z naszego budżetu na 

remonty kościołów, ale efekty są widoczne.  Naprawa dachów w obu parafiach w Książu 

Wlkp. , w ubiegłym roku naprawa dachu w Włościejewkach i naprawa muru wokół kościoła 

w Mchach. Kościoły stanowią dziedzictwo narodowe, dlatego musimy o nie dbać 

szczególnie. Nasza uchwała  dot. dotacji na prace konserwatorskie powinna być zmieniona na 

uchwałę zadaniową, gdyż taka mała parafia w Gogolewie nigdy nie skorzysta z dotacji 

gminnej. Dawniej mogliśmy tylko skorzystać z funduszu kościelnego. 

Proponuję aby przed upływem kadencji, zobaczyć wspólnie z całą  Radą Miejską te kościoły. 

Radny Ryszard Szymański  jaka kwota jest zaplanowana w budżecie gminy na rok 2014 . 

Pani Barbara Matuszczak – w tym roku  jest zaplanowane 40 tysięcy złotych.   

Pan Waldemar Szymański   wnioski o udzielenie dotacji na  prace konserwatorskie złożyły 

Parafia w Mchach, Parafia we Włościejewkach i Parafia  Św. Antoniego w Książu Wlkp. 

 

ad.3.  Opracowanie ankiety  dotyczącej wykorzystania świetlic wiejskich w 2013 roku. 

Członkowie komisji przystąpili do opracowywania  ankiety dotyczącej wykorzystania świetlic 

wiejskich.  Ankieta ta zostanie przekazana administratorom świetlic wiejskich celem ich 

wypełnienia.  

Radny Maciej Lewandowski należy zająć się regulaminem wypożyczeń sali znajdującej się  

w Centrum Kultury w Książu Wlkp. dla członków OSP.  Sami strażacy powołują się na  

jakieś porozumienie  sprzed 20 lat. Nie może być, że  członkowie OSP mają wynajem sali za 

darmo, kto będzie płacił za remonty, uszkodzenia itd.  

Druga sprawa sala w Chwałkowie jest fajna , duża  ale  załatwienia formalności dotyczących 

wypożyczenia  i zdania naczyń to wielkie nieporozumienie, trwa czasami pół dnia. Niektóre 

osoby zrezygnowały z wynajęcie tej sali ze względu na to,  że  nie można  tego załatwić u 

jednej osoby. Gmina wydaje nie małe pieniądze na remonty , a administratorzy robią jak im 

się podoba, coś tu nie gra. 



Barbara Matuszczak Skarbnik  Gminy   na  same szkolenia  strażaków to jest zrozumiałe aby 

sala była wypożyczona bezpłatnie, ale uroczystości rodzinne powinni  normalnie płacić, gdyż  

generują koszty wody, energii, gazu czy śmieci. 

 

ad 4.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

 Protokół nr 19/2014 z dnia  06 lutego  2014 r. roku został przyjęty bez uwag – jednogłośnie. 

 

Ad 5. Wolne głosy i informacje. 

Radny Maciej Lewandowski -  kiedy zostanie zainstalowana lampa na ulicy Długiej  

w Konarzycach. Mamy marzec, jesienią miałem odpowiedź od burmistrza , że czekamy za 

pozwoleniem,  za długo to wszystko trwa. 

Prace na ulicy Polnej, Piaskowej i Leśnej są wykonywane przez bardzo dobrą  i sumienną 

firmę, obecnie kładą już kostkę, powstaną  piękne ulice w Książu.  

Radna Elżbieta Radajewska  - kiedy będzie naprawiana ulica Wiosny Ludów w Książu Wlkp. 

Barbara Matuszczak Skarbnik  Gminy   jest to inwestycja Powiatu Śremskiego, na następnej 

sesji będzie  podejmowana uchwała w sprawie udzielenia dotacji powiatowi na wykonanie 

tego zadania. 

 

Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący Komisji  podziękował 

wszystkim za udział i zakończył posiedzenie. 

 

 

Protokołowała :                                                                        Przewodniczący Komisji 

 

Zdzisława Wilak        Ryszard Szymański  

 

 

 

 


