O. 0012.2.13.2011
PROTOKÓŁ NR 13/2013
z posiedzenia Komisji Budżetu, Prawa i Samorządu Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
odbytego w dniu 27 września 2013 roku w godz. 10,05 -12,05
W Komisji uczestniczyło 6 radnych - lista obecności, stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Radny Zenon Kuderczak – usprawiedliwiony,
Radny Leszek Kaczmarek – nieusprawiedliwiony.

Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli:
- Z-ca Burmistrza Pani Bogumiła Walczak
- Skarbnik Gminy Pani Barbara Matuszczak
- Przewodniczący Rady Pan Paweł Walkowiak
- Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSP RP Pan Marian Suchecki.
ad.1. Przewodnicząca Komisji Radna Bogumiła Skiera otwierając posiedzenie powitała
członków Komisji i zaproszonych gości.
Stwierdziła, że na sali jest obecnych 6radnych, zatem komisja jest władna do podejmowania
prawomocnych decyzji. Następnie przedstawiła porządek posiedzenie, do którego nie
wniesiono uwag.
Porządek posiedzenia:
1.Otwarcie posiedzenia.
2.Stan zabezpieczenia ppoż. na terenie gminy Książ Wlkp.
3.Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 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.
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ad.2.Stan zabezpieczenia ppoż. na terenie gminy Książ Wlkp. omówił Prezes Zarządu
Miejsko-Gminnego Związku OSP RP Pan Marian Suchecki. Informacja stanowi załącznik do
protokołu.
Radny Mostowski zwrócił się z zapytaniem ile jest samochodów do ratownictwa drogowego.
Pan Suchecki poinformował, że w ratownictwie drogowym jest OSP Książ Wlkp.
i OSP Chrząstowo. W Książu w 2012 roku było 40 wyjazdów, a w tym roku do tej pory 27
wyjazdów. Ogółem na gminie w 2012 roku było 97 wyjazdów. Poinformował też, że kursy z
pierwszej pomocy muszą być odnawiane co trzy lata.
Radny Walkowiak – jak jedziecie nocą, czy musi być włączony sygnał dźwiękowy.
Pan Suchecki – przepis mówi, że tak, ale wystarczył by sygnał świetlny.
Złożoną informację Komisja przyjęła.
Przewodnicząca Komisji zarządziła przerwę, która trwała od godz. 11,10 – 11,25.
ad.3. Komisja przeanalizowała sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013
roku. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Pani Barbara Matuszczak Skarbnik Gminy zapoznała Komisję z uchwałą składu
Orzekającego RIO w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Burmistrza
informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku. Opinia jest pozytywna i
stanowi załącznik do protokołu.
Złożone sprawozdanie Komisja przyjęła bez uwag.
ad.4. Protokół nr 12/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 roku został przyjęty bez uwag
jednogłośnie.
ad.5.Wolne głosy i informacje.
Radny Marek Mostowski – w Chrząstowie i Włościejewicach szkoły prowadzi
stowarzyszenie czy Prezes pobiera wynagrodzenie.
Pani Matuszczak – w Chrząstowie jest dyrektor szkoły i dyrektor administracyjny.
Radny Mostowski – we wrześniu miał być rozpoczęty remont szatni Pogoni, kiedy będzie
robiony.
Pani Matuszczak – miała być robiona elewacja przez pracowników interwencyjnych.
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Radny Jędrzejczak – w dalszym ciągu jest problem z wodą w Chwałkowie Kośc., wczoraj
i dziś woda leci koloru herbaty. ZUK powinien wczoraj wieczorem zrobić wszystko aby dziś
woda była czysta. Dyrektor ZUK powinien się temu przyjrzeć i podejść do tego kompleksowo
aby coś zmienić, ponieważ nie powinna lecieć taka woda, a zdarza się to bardzo często.
Radna Skiera – ta sama sytuacja z wodą jest w Kołacinie.
Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodnicząca Komisji podziękowała
wszystkim za udział i zakończyła posiedzenie.

Protokołowała :

Irena Witko

Przewodnicząca Komisji
Bogumiła Skiera
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