O.0012.1.23.2014

PROTOKÓŁ NR 23/2014

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 18 sierpnia 2014 roku, w godzinach
od 10: 00 do 11:50 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.

W komisji uczestniczyło 5 radnych- lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
protokołu.
Nieobecny 1 radny, tj;
1. Elżbieta Radajewska- usprawiedliwiona
Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli:
Zastępca Burmistrza Książa Wlkp.- Pani Bogumiła Walczak
Skarbnik Gminy- Pani Barbara Matuszczak
Przewodniczący Rady Miejskiej- Pan Paweł Walkowiak
Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych- Pan Marian Kaźmierczak
Ad 1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Ryszard Szymański otwierając posiedzenie
powitał wszystkich zebranych. 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. Przeprowadzenia kontroli w Oczyszczalni Ścieków w Kiełczynku, rozliczenie ilości
ścieków.
3. Analiza wprowadzenia i funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi na terenie Gminy Książ Wlkp. za okres od 01.07.2013 r. do 30.06.2014 r.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
5. Wolne głosy i informacje.
Porządek posiedzenia i zaproszenia stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Ad 2. Przeprowadzenie kontroli w Oczyszczalni Ścieków w Kiełczynku, rozliczenie ilości
ścieków.
Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w zakresie:
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1. Ilości dopływających i odprowadzonych ścieków, (jakość ścieków i ostatnie badanie).
2. Gospodarowanie odpadami (przekazywanie informacji do organów wyższej instancji
i zagospodarowanie odpadów).
3. Ogólny ład i porządek na terenie zakładu Oczyszczalni Ścieków.
4. Gotowość hydrantów do udostępnienia na wypadek pożaru, (ilość hydrantów, plan
rozmieszczenia oraz protokół przeglądu).
Zakres w/w czynności stanowią odpowiednio załączniki nr 3 i nr 4 do niniejszego protokołu.
Radny Paweł Walkowiak- proszę o informację czy całkowity przegląd hydrantów wraz z ich
naprawą będzie wykonany do końca października br.?
Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych- tak do końca października 2014 roku będą
naprawione bądź wymienione oraz pomalowane hydranty na barwę w kolorze czerwonym.
Radna Antonina Jankowiak- proszę o informację czy jest możliwość zapewnienia ciągłości
wody w miejscowości Chrząstowo w momencie wyłączenia prądu.
Dyrektor ZUK Pan Marian Kaźmierczak- na dzień dzisiejszy Chrząstowo w przypadku
braku prądu jest zasilana z wodociągu w Konarzycach, gdy w Konarzycach brakuje wody to
trzeba uruchomić agregat w Książu Wlkp. i niestety cała procedura jest czasochłonna.
Radny Paweł Walkowiak- dobrym rozwiązaniem byłby zakup agregatu dla Chrząstowa.
Radny Sławek Przybylski- koszt zakupu agregatu to około 50 tys. złotych.
Radny Paweł Walkowiak- być może uda się wygospodarować w budżecie pożądaną kwotę.
Komisja Rewizyjna o godzinie 11:05 w składzie 4 radnych udała się do Oczyszczalni
Ścieków celem skontrolowania ogólnego ładu i porządku panującego na terenie zakładu,
o godzinie 11:30 wznowiono posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
Z przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna sporządziła stosowny protokół, który stanowi
załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad 3. Analiza wprowadzenia i funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi na terenie Gminy Książ Wlkp. za okres od 01.07.2013 do 30.06.2014 r.
W/w punkt porządku posiedzenia został omówiony przez Zastępcę Burmistrza Panią
Bogumiłę Walczak- informację nt. nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Radna Antonina Jankowiak- proszę o informację dotyczącą rocznego bilansu
gospodarowania odpadami, jak się kształtuje.
Skarbnik Gminy Pani Barbara Matuszczak- na koniec 2013 roku przychody opiewały na
kwotę 371 000,00 zł, natomiast wydatki na kwotę 820 000,00 zł.
Na kwotę wydatków składa się inwestycja budowy gratowiska oraz udziały w Zakładzie
Gospodarki Odpadami (ZGO) Jarocin. Roczna kwota udziału w ZGO to 224 000, 00 zł. Jest
to kwota rozłożona na raty, całkowity wartość za udział w powstaniu obiektu to 1 120 000,00
zł. W przyszłym roku obraz bilansu będzie inny – korzystniejszy dla gminy, z uwagi na
zakończoną inwestycję.
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Ad 4. Przyjecie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Komisja Rewizyjna w obecności 5 radnych jednogłośnie bez uwag przyjęła protokół
nr 22/2014 z dnia 12 czerwca 2014 roku.
Ad 5. Wolne głosy i informacje.
Radny Ryszard Szymański- proszę o natychmiastowe wyczyszczenie studzienek kanalizacji
deszczowej na ulicy Zakrzewskiej w Książu Wlkp.
Radna Antonina Jankowiak- proszę o zniwelowanie i utwardzenie skarpy na przystanku
autobusowym w miejscowości Chrząstowo (w kierunku Książa Wlkp.).
Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący Komisji podziękował
wszystkim za udział i zakończył posiedzenie o 11: 50.

Protokołowała
Danuta Biniasz- Celka

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Ryszard Szymański
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