
1 

 

O. 0012.1.24.2014 

PROTOKÓŁ  NR  24/2014  

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

20 października 2014 roku. w godz. 10.00  -   10. 35. 

 

W Komisji uczestniczyło 5 radnych - lista obecności, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

protokołu. 

Nieobecny 1 radny: 

- Jacek Mądry- usprawiedliwiony 

Ponadto w Komisji uczestniczyli: 

Burmistrz Pan Teofil Marciniak 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Paweł Walkowiak 

Skarbnik Gminy Pani Barbara Matuszczak 

Podinspektor  Pani Małgorzata Zakrzewska  

 

         Ad 1.  Przewodniczący Komisji Pan Ryszard Szymański otwierając  posiedzenie   powitał 

członków Komisji. 

Stwierdził, że na sali obecnych jest 5 członków Komisji, zatem komisja jest władna do 

podejmowania prawomocnych decyzji. Następnie przedstawił porządek posiedzenia który 

wygląda następująco.  

Porządek posiedzenia: 

1.  Otwarcie posiedzenia. 

2.  Analiza realizacji wydatków w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania    

problemów  alkoholowych na terenie Gminy Książ Wlkp. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

4. Wolne głosy i informacje. 

Porządek posiedzenia i zaproszenie na posiedzenie komisji stanowi załącznik nr 2 do 

niniejszego protokołu. 

 

Ad 2. Analiza realizacji wydatków w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania    

problemów  alkoholowych na terenie Gminy Książ Wlkp. 

Przewodniczący Komisji poprosił o zabranie głosu przez Panią Małgorzatę Zakrzewską.  

Pani Małgorzata Zakrzewska przedstawiła analizę wydatków w ramach programu profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 
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protokołu oraz przedstawiła sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. Do dnia 30 września Komisja odbyła 13 posiedzeń. Na 

posiedzenia komisji oprócz osób mających problem alkoholowy zdarza się, że zapraszane są  

osoby współuzależnione. Celem zaproszeń takich osób jest uzyskanie  pomocy w nakłonieniu 

do leczenia chorego, a także uzyskanie pomocy dla siebie. Członkowie rodziny osób 

uzależnionych to osoby, którym pomoc jest niezbędna. W  naszym Punkcie Informacyjno- 

Konsultacyjnym można uzyskać fachowej porady oraz skorzystać z terapii psychologa.  

Jeśli chodzi o postanowienia dotyczące wydania opinii na sprzedaż napojów alkoholowych to 

wydano 44 postanowienia.  

Radny Paweł Walkowiak- czyli liczba wydanych postanowień w porównaniu do roku 

ubiegłego kształtuje się na tym samym poziomie? 

Pani Małgorzata Zakrzewska- tak, są to zazwyczaj wznowienia postanowień. 

Radny Ryszard Szymański- proszę o informacji czy na terenie naszej Gminy istnieje punkt 

całodobowej sprzedaży napojów alkoholowych? 

Pani Małgorzata Zakrzewska- w naszej Gminie punkt taki nie funkcjonuje. 

Na szczególne uznanie zasługują programy dla dzieci pochodzących z rodzin osób 

uzależnionych. Program pn: „ każde dziecko pływać umie ”odniósł sukces. Dzieci biorące 

udział były bardzo zadowolone.  Zorganizowana wycieczka do Trójmiasta także cieszyła się 

sporym zainteresowaniem i wywołała uśmiech na twarzach dzieci.  

Komisja w obecności 5 radnych przyjęła ww. sprawozdanie bez uwag. 

 

Ad 3. Protokół z poprzedniego posiedzenia nr 23/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r. roku został 

przyjęty jednogłośnie bez uwag. 

 

Ad 4. Wolne głosy i informacje. 

Burmistrz Teofil Marciniak- chciałbym przekazać informację, że bramki do szkoły  

w Mchach zostały zamówione i czekamy na realizację zamówienia. 

 

Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący Komisji  podziękował 

wszystkim za udział i zakończył posiedzenie. 

 

Protokołowała                                                                         Przewodniczący Komisji 

 

Danuta Biniasz- Celka                     Ryszard Szymański  
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