
1 

 

O. 0012.2.3.2011                                                                       

PROTOKÓŁ  NR  3/2011 

z  posiedzenia  Komisji Budżetu, Prawa i Samorządu Rady Miejskiej w Książu Wlkp. 

odbytego w dniu 12 maja 2011 roku. 

 

W Komisji uczestniczyło 7 radnych - lista obecności, stanowi załącznik  do niniejszego 

protokołu. 

Nieobecny Radny Leszek Kaczmarek – usprawiedliwiony. 

Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli: 

- Burmistrz Pan Teofil Marciniak 

- Skarbnik Gminy Pani Barbara  Matuszczak  

- Przewodniczący Rady Pan Paweł Walkowiak 

- Kierownik Rewiru Dzielnicowych w Książu Wlkp. Pan Ireneusz Wojtkowski 

 

ad.1. Przewodnicząca Komisji Radna Bogumiła Skiera otwierając  posiedzenie   powitała 

członków Komisji i zaproszonych gości. 

Stwierdziła, że na sali jest  obecnych 7 radnych, zatem komisja jest władna do podejmowania 

prawomocnych decyzji. Następnie przedstawiła porządek posiedzenie, do którego nie 

wniesiono uwag. 

Porządek posiedzenia: 

1.Otwarcie posiedzenia. 

2.Stan bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego na terenie gminy Książ Wlkp. 

3.Analiza wykonania budżetu gminy za 2010 rok.  

4.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

5.Wolne głosy i informacje. 

Porządek posiedzenia i zaproszenie na posiedzenie komisji stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. 

 

ad.2.Informację dotyczącą stanu bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego na terenie 

gminy Książ Wlkp. przedstawił Kierownik Rewiru Dzielnicowych w Książu Wlkp. Pan 

Ireneusz Wojtkowski. Informacja stanowi załącznik do protokołu. 
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W dyskusji Radny Zegar zwrócił uwagę na to, że występuje na gminie problem krosów, 

jakie się odbywają, ponieważ quady jeżdżą po polach, przez co niszczone są uprawy. 

Pan Wojtkowski – z krosami jest problem, ponieważ często i szybko się przemieszczają. 

Radny Mostowski –  organizując zabawy czy musi być zatrudniona firma ochroniarska. 

Pan Wojtkowski – na naszej gminie tak jest, odpowiedzialny za porządek jest organizator, 

gdy nie ma ochrony a coś się stanie, to wtedy odpowiada organizator. 

Ponieważ więcej głosów nie było Przewodnicząca Komisji podziękowała złożoną informację. 

 

ad.3. Komisja przeanalizowała sprawozdanie z wykonania budżetu  gminy za 2010 rok . 

Radny Zegar zwrócił się o przybliżenie sprawy zaległości. 

Pani Matuszczak – dużo zaległości było z tytułu sprzedaży mienia, ale gdy o windykację 

wystąpiliśmy do Sądu, to osoby te zaczęły zaległości spłacać. Wzrosły też zaległości w 

podatku od nieruchomości a największe zaległości to zaliczki na fundusz alimentacyjny, 

Następnie Pani Matuszczak Skarbnik Gminy zapoznała członków komisji z opinią 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 r. 

Opinia RIO jest pozytywna i stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Komisja sprawozdanie zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie. 

 

ad.4. Protokół nr 2/2011 z dnia 25 marca 2011 roku został przyjęty przy 6 głosach „za”                 

i 1 głosie „wstrzymującym się”. 

 

ad.5.Wolne głosy i informacje.   

Radny Zenon Kuderczak – należy poprawić ostrość kamer w parku i na Orliku, ponieważ 

gdy wieczorem się coś dzieje, to nie można stwierdzić, kto to był. 

Burmistrz – wykonawca, który instalował kamery wie o tym i ma przyjechać.  

Przewodniczący Rady poinformował, że sesja będzie 30 maja br. na której będzie 

absolutorium dla Burmistrza i sprawa szpitala w Śremie tj. zaopiniowanie projektu uchwały  

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Śremie w sprawie likwidacji 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital w Śremie.  

Na poprzedniej Komisji Budżetu, Prawa i Samorządu Pan Jędrzejczak zwrócił się z 

zapytaniem, czy pierwsze posiedzenie komisji było zgodne z prawem. Rozmawiałem z Radcą 

Prawnym, mówił że rola Przewodniczącego jest taka, że to jego  jest kompetencja kiedy się 
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rozpocznie posiedzenie i kiedy się skończy. Chociaż mógł paść wtedy wniosek o rozpoczęcie 

posiedzenia, ponieważ minęła godz. 10,00 i wtedy na ten wniosek musiałbym zareagować. 

Ja to posiedzenie rozpoczynałem w dobrej wierze aby wszyscy na komisji byli, ponieważ od 

jednej radnej był telefon, że utknęła w zaspie. Moją intencją nie było kogokolwiek 

wykluczanie. Jeżeli zrobiłem coś złego to przepraszam. 

Radny Jędrzejczak – ja oczekiwałem odpowiedzi nie od Przewodniczącego Rady ale od 

Radcy Prawnego. Chciałem aby Radca się do tego ustosunkował. Ludzkie tłumaczenie 

rozumiem jak już mówiłem, wniosek zgłaszałem do Radcy Prawnego i proszę, aby na te moje 

zarzuty odpowiedział Radca Prawny  na sesji 30 maja br. 

Radny Mostowski – będę bronił Przewodniczącego, dlatego iż uważam, że nie działał            

z premedytacją. Ja np. brałem udział w tym spotkaniu ale wstrzymałem się od głosu. 

Radny Jędrzejczak – chodzi mi tylko o to czy Przewodniczący złamał prawo czy nie. 

Burmistrz – mógł Pan złożyć wniosek w dniu posiedzenia Komisji, rozmawiałem też             

z Radcą Klupczyńskim  i też to samo mówił. 

Radny Zegar – czy są środki na akcyzę paliwową. 

Pani Matuszczak – nic jeszcze nie wiadomo o środkach.   

Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodnicząca Komisji  podziękowała 

wszystkim za udział i zakończyła posiedzenie. 

 

 

Protokołowała :                                                                        Przewodnicząca Komisji 

 

  Irena Witko                                                                                   Bogumiła Skiera 


