
O. 0063-2/1/2010                                                                      

PROTOKÓŁ  NR  1/2010

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

odbytego w dniu 27 grudnia 2010 roku.

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

protokołu.

Nieobecni: Radny Leszek Kaczmarek  

Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli:

- Burmistrz Pan Teofil Marciniak

- Z-ca Burmistrza Pani Bogumiła Walczak

- Skarbnik Gminy Pani Barbara Matuszczak

- Przewodniczący Rady Pan Paweł Walkowiak

ad.1.  Posiedzenie do czasu wyboru Przewodniczącego Komisji prowadził  Przewodniczący 

Rady  Pan  Paweł  Walkowiak otwierając   posiedzenie    powitał  członków  Komisji  i 

zaproszonych gości.

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

prawomocnych  decyzji.  Następnie  przedstawił  porządek  posiedzenie,  do  którego  nie 

wniesiono uwag.

 Porządek posiedzenia:

1.Otwarcie posiedzenia.

2.Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji

3.Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2011 rok

4.Opracowanie planu pracy Komisji na 2011 rok

5.Wolne głosy i wnioski

Porządek  posiedzenia  i  zaproszenie  na  posiedzenie  komisji  stanowi  załącznik  do 

niniejszego protokołu.

ad.2.  Przewodniczący  Rady  poprosił  członków  Komisji  o  zgłaszanie  kandydatów  na 

Przewodniczącego Komisji.
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Radny Kazimierz Zegar na Przewodniczącego Komisji zgłosił kandydaturę Radego Błażeja 

Jędrzejczaka, który wyraził zgodę na kandydowanie. 

Radna Elżbieta Stępa na Przewodniczącego Komisji zgłosiła kandydaturę Radej Bogumiły

Skiera, która wyraziła zgodę na kandydowanie. 

W głosowaniu jawnym za kandydaturą Radnego Błażeja Jędrzejczaka głosowało 2 radnych 

a za kandydaturą Radnej Bogumiły Skiery głosowało 3 radnych,  2 radnych „wstrzymało się 

od głosu”. 

W wyniku głosowania zwykłą większością głosów na Przewodniczącego Komisji wybrano 

Radną Bogumiłę Skiera. 

Radna Bogumiła Skiera podziękowała za wybór i przejęła dalsze prowadzenie posiedzenia 

komisji. Następnie zwróciła się o zgłaszanie kandydatur na Z-cę przewodniczącego Komisji. 

Radna  Stępa  na  Z-cę  Przewodniczącego  Komisji  zgłosiła  kandydaturę  Radnego  Błażeja 

Jędrzejczaka, który nie wyraził zgody na kandydowanie. 

Radna Stępa zgłosiła kandydaturę Radnego Zenona Kuderczaka, który nie wyraził zgodę na 

kandydowanie.

Radny Zegar zgłosił kandydaturę Radnego Marka Mostowskiego, który nie wyraził zgodę na 

kandydowanie.

Przewodniczący Rady Paweł Walkowiak zgłosił  kandydaturę Radnego Kazimierza Zegara, 

który wyraził zgodę na kandydowanie.

W głosowaniu jawnym  na Zastępcę Przewodniczącego Komisji  przy 5 głosach „za” i 2 

głosach „wstrzymujących się” wybrano Radnego Kazimierza Zegara.  

ad.3. Ponieważ  projekt  budżetu  gminy  na  2011  rok  omawiany  był  już  na  wspólnym 

posiedzeniu komisji dlatego przystąpiono do dyskusji.

Na  pytania  dotyczące  projektu  budżetu  odpowiedzi  udzielała  Pani  Matuszczak  Skarbnik 

Gminy  i  Burmistrz.  Poinformował,  też,  że  opinia  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  o 

budżecie  jest  pozytywna  oraz że Komisja Rewizyjna wnioskowała o zdjęcie  z działu  900 

(zieleni)  26.400  złotych,  które  były  przeznaczone  na  wakat  pracownika  i  proponuje  aby 

13.000 zł.  przeznaczyć na sport a pozostałe środki na umowy zlecenia.

Radny Mostowski – zwrócił się o uchwałę w sprawie zatwierdzenia stawek taryf za wodę i 

odprowadzane ścieki wraz z uzasadnieniem, dlaczego jest tak duża podwyżka.

Burmistrz –  podwyżka  była  około  3%.  Kalkulację  przedstawia  dyrektor  Zakładu  Usług 

Komunalnych. Gdyby nie było podwyżki musiałyby być dotacja do wody.
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Radny  Walkowiak –  uchwalając  podatki  i  opłaty  nie  byliśmy  wyborczy,  przelicznik 

podwyżek  jaki  zastosowano  był  inflacyjny.  Ponadto  zmodernizowany  został  wodociąg  w 

Książu co  wiązało się z kosztami. 

W wyniku dyskusji Komisja Budżetu Prawa i Samorządu Rady Miejskiej w Książu Wlkp. po 

przeanalizowaniu projektu budżetu gminy -  zaopiniowała projekt budżetu gminy na 2011 rok 

pozytywnie jednogłośnie.

Projekt budżetu gminy na 2011 r. oraz opinia komisji stanowi załącznik do protokołu. 

ad.4. Komisja opracowała plan pracy na 2011 rok, który przedstawia się następująco:

I kwartał 

1. Analiza wykonania budżetu gminy za 2010 rok. 

2. Informacja dotycząca realizacji rozliczeń udzielonych dotacji przez Gminę Książ Wlkp. w

    2010 roku.

II kwartał 

1. Realizacja  inwestycji na drogach gminnych i powiatowych w 2010 roku oraz plan napraw 

i inwestycji na drogach w 2011 roku. 

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

  

III kwartał

1.Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku. 

2.Funkcjonowanie świetlic wiejskich. 

IV kwartał

1. Realizacja zadań z Funduszu Sołeckiego.

3. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2012 rok.

4. Opracowanie planu pracy komisji na 2012 rok

ad.5. Wolne głosy i wnioski.

Radna Weber-Hałaburda  - czy na stacji wodociągowej w Mchach jest agregat, jeśli tak to kto 

nim zarządza.

Burmistrz – agregat jest, ale trzeba go fizycznie włączyć, dlaczego nie było wody przy braku 

prądu zapytam dyrektora ZUK 
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Ponieważ  wyczerpano  porządek  posiedzenia  Przewodnicząca  Komisji   podziękowała 

wszystkim za udział i zakończyła posiedzenie.

Protokołowała :                                                                        Przewodnicząca Komisji

/-/  Irena Witko                                                                        /-/  Bogumiła Skiera
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