O.0012.1.21.2014
PROTOKÓŁ NR 21/ 2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 17 kwietnia 2014 roku, w godzinach
od 10:00 do 11: 06 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
W Komisji uczestniczyło 5 radnych- lista obecności, stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Nieobecny 1 radny, tj:
1. Sławomir Przybylski- usprawiedliwiony
Ponadto w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej uczestniczyli:
Burmistrz Książa Wlkp. – Teofil Marciniak
Skarbnik Gminy Książ Wlkp.- Barbara Matuszczak
Przewodniczący Rady Miejskiej w Książu Wlkp.- Pan Paweł Walkowiak
Ad 1. Przewodniczący komisji Pan Ryszard Szymański otwierając posiedzenie powitał
członków komisji oraz zaproszonych gości. Stwierdził, że na sali jest obecnych 5 radnych,
zatem komisja jest władna do podejmowania prawomocnych decyzji. W dalszej części
przedstawił porządek posiedzenia, który wygląda następująco:
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zaopiniowanie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Książ Wlkp.,
za 2013 rok.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
4. Wolne głosy i informacje.
Porządek posiedzenia i zaproszenie na posiedzenie komisji stanowią załącznik do
niniejszego protokołu.
Ad 2. Zaopiniowanie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Książ Wlkp., za
2013 rok. Skład Komisji Rewizyjnej dokonał rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu
za rok 2013 oraz zapoznał się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu a także
sprawozdaniami finansowymi oraz informacją o stanie mienia komunalnego.
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Sprawozdanie oraz opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej stanowią załącznik do
niniejszego protokołu.
Następnie dyskutowano nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok.
Radny Ryszard Szymański- proszę o informację dotyczącą monitoringu siłowni,
mianowicie w 2013 roku kwota wydatku na zakup monitoringu widnieje w sprawozdaniu, a
co z rokiem 2014?
Skarbnik

Gminy

Barbara

Matuszczak-

w

roku

2014

jest

tylko

wykonanie.

Burmistrz Teofil Marciniak - druga siłownia ma być zlokalizowana zgodnie z sugestią
radnych w miejscowości Mchy pod warunkiem, że otrzymamy środki finansowe. Pierwszą
umowę na siłownię w Książu Wlkp. (zlokalizowaną w parku) będziemy podpisywać w
Urzędzie Marszałkowskim już niebawem pod koniec kwietnia. Monitoring na ulicy 23
stycznia w Książu Wlkp. (na placu zabaw) będzie za niedługo funkcjonował, czekaliśmy
na zgodą Enei, na chwilę obecną pozostała kwestia zamontowania kamery i licznika.
Radny Paweł Walkowiak-

monitoring w miejscach publicznych jest niezbędny, wiele

miejsc jest zdemolowanych.
Radna Antonina Jankowiak- tak, jako przykład mogę podać

przystanek autobusowy

w miejscowości Chrząstowo, często bywał zdemolowany, incydent został nagrany telefonem
przez mieszkańca, a sama osobiście poinformowałam policję i póki co od tego czasu jest
spokój.
Komisja w obecności 5 radnych jednogłośnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania
budżetu.
Następnie Komisja Rewizyjna przygotowała i jednogłośnie przyjęła opinię dotyczącą
wykonania budżetu gminy Książ Wlkp. za 2013 rok oraz wniosek do Przewodniczącego Rady
Miejskiej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Książa Wlkp. z tytułu wykonania budżetu
za 2013 rok. Opinia i wniosek stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Ad 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. Protokół nr

20/2014

z dnia 14 marca został w obecności 5 radnych jednogłośnie przyjęty, bez uwag.
Ad 4. Wolne głosy i informacje
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Burmistrz

Teofil

Marciniak-

wracając

do

tematu

przystanku

w

Chrząstowie.

Przygotowywany jest projekt uchwały w sprawie wspólnej realizacji z gminą Śrem
publicznego transportu zbiorowego. Zadanie to polegać będzie na zatrzymywaniu się
autobusów obsługujących linię nr 3 i 4 na przystanku komunikacyjnym w Chrząstowie. Jest
to dobry sygnał dla miejscowości Chrząstowo.
Radna Antonina Jankowiak- absurdem jest obecna trasa komunikacji, dzieci chcąc dojechać
do szkoły jadą „ okrężną” drogą.
Radny Ryszard Szymański- studzienka w Książu Wlkp. (koło Pana Musielaka) jest
zasypana piachem.
Burmistrz Teofil Marciniak- tak, rzeczywiście na drogach powiatowych znajduje się dużo
piachu w studzienkach.
Radna Antonina Jankowiak- trafną decyzją było utworzenie Spółek Wodnych.

Ponieważ

wyczerpano

porządek

posiedzenia

Przewodniczący

Komisji

Rewizyjnej

podziękował wszystkim za udział i zakończył posiedzenie o godzinie 11:06.

Protokołowała
Danuta Biniasz- Celka

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Ryszard Szymański
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