O. 0012.1.9.2016
PROTOKÓŁ NR 9/2016
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Książu Wlkp., odbytego w dniu 23
września 2016 r. w godzinach od 10: 00 do 12:15 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego.
Ad 1. Otwarcie posiedzenia.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radny Krzysztof Hypki otworzył posiedzenie komisji
oraz powitał obecnych członków komisji, Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Burmistrza
Pana Teofila Marciniaka i jego Zastępcę Panią Mirelę Grześkowiak.
Stwierdził, że na sali obecnych jest 7 radnych, zatem komisja była władna do podejmowania
prawomocnych decyzji.
Nieobecny – usprawiedliwiony :
Radny Marek Molecki
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Porządek posiedzenia wyglądał następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Kontrola stanu przygotowań do działania w sytuacjach kryzysowych Gminnego
Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Przegląd i zapoznanie się z istniejącymi
procedurami.
3. Kontrola dotacji przekazanych z budżetu gminy na konserwację zabytków na
terenie gminy Książ Wlkp. w latach 2014 i 2015.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
5. Wolne głosy i wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący komisji zapytał czy są uwagi bądź zapytania do przedstawionego porządku.
Uwag nie było, zatem przystąpiono do realizacji poszczególnych punktów.
Ad 2. Kontrola stanu przygotowań do działania w sytuacjach kryzysowych Gminnego
Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Przegląd i zapoznanie się z istniejącymi procedurami.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radny Krzysztof Hypki poprosił o zabranie głosu Pana
Krzysztofa Korasiaka – pracownika Urzędu Miejskiego, który merytorycznie przedstawił
informację w ww. zakresie.
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Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego został powołany zarządzeniem nr 5/2016 z dnia 25
stycznia 2016 r. W skład Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego wchodzą: Szef
Gminnego Zespołu Kryzysowego, jego Zastępca oraz grupa robocza o charakterze stałym
i grupy czasowe utworzone w razie wystąpienia realnego zagrożenia stanu i klęski
żywiołowej. Organizacje, zadania, kompetencje oraz siedzibę i tryb działania Zespołu określa
Regulamin Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
Do zadań zespołu należą:
1) Ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo
publiczne i prognozowanie tych zagrożeń.
2) Przygotowywanie propozycji działań i przedstawianie Burmistrzowi Książa Wlkp.
wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w gminnym
planie zarządzania kryzysowego.
3) Przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami.
4) Opiniowanie gminnego planu zarządzania kryzysowego.
5) Wykonywanie innych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego zaproponowanych przez
Przewodniczącego, członków zespołu lub w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej.
Ponadto Pan Krzysztof Korasiak, przedstawił jakie są fazy zarządzania kryzysowego
począwszy od zapobiegania czyli działań uprzedzająco -eliminujących lub redukujących
możliwość zaistnienia sytuacji kryzysowej. Następnie faza przygotowania gdzie kluczowym
elementem przygotowań jest opracowanie planów reagowania kryzysowego, które to plany
opisują kto, co i kiedy będzie robił za pomocą jakich sił i środków oraz na jakiej podstawie
prawnej. Kolejna faza to reagowanie i odbudowa. Celem reagowania jest uruchamianie
działań prewencyjnych, natomiast faza odbudowy kontynuuje, aż wszystkie systemy wrócą
do stanu poprzedniego, albo lepszego niż poprzedni.
Na posiedzeniu komisji zostały przekazane informacje na temat wykazu miejscowości
przewidzianych do ewakuacji mieszkańców wraz z inwentarzem żywym w przypadku
wystąpienia zagrożenia.
Pan Krzysztof Korasiak poinformował o sposobach ogłaszania alarmów, a także ich
rodzajów. Wyróżniamy następujące rodzaje: alarm o klęskach żywiołowych i zagrożeniu
środowiska – dźwięk alarmu ciągły za pomocą syren, następnie alarm powietrzny – dźwięk
modualny trwający trzy minuty, alarm o skażeniach trwający 10 sekund oraz odwołanie
alarmu – dźwięk trwający 3 minuty.
Przewodniczący komisji rewizyjnej Pan Krzyszof Hypki zapytał jaka jest ścieżka działań, kto
– kogo informuje.
Pan Krzysztof Korasiak odpowiedział że komunikacja odbywa się pomiędzy jednostką straży,
policją a Urzędem.

2

Ponadto Pan Krzysztof Korasiak poinformował o magazynie przeciwpowodziowym jakim
dysponujemy. Magazyn znajduje się w piwnicy - pod przedszkolem w Książu Wlkp.
Magazyn jest wyposażony w plandeki, sipy, łopaty, taczki, latarki, płaszcze, ponton, oraz
czarną folię. Z pewnością jak poinformował Pan Korasiak magazyn w miarę możliwości
dysponowania środkami finansowymi będzie sukcesywnie doposażony.
Radna Antonina Jankowiak zapytała czy w 2016 roku była jakaś akcja nosząca znamiona
zagrożenia?
Krzysztof Korasiak poinformował, że była nawałnica w sierpniu. Ucierpiały głównie
drzewostany.
Szczegółowe informacje w ww. zakresie stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Ad 3. Kontrola dotacji przekazanych z budżetu gminy na konserwację zabytków na terenie
gminy Książ Wlkp. w latach 2014 i 2015.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poprosił o zabranie głosu przez pracownika tut.
Urzędu Pana Waldemara Szymańskiego, który przedstawił sprawozdanie z udzielonych
dotacji w 2014 i 2015 r.
Zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
określa uchwala Rady Miejskiej w Książu Wlkp. Nr III/9/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r.
W roku 2014 Gmina Książ Wlkp. udzieliła dotacji celowych na:
1) remont południowej połaci dachu nad nawą kościoła parafialnego p.w. N.M.P.
Niepokalanej Poczętej we Włościejewkach, w kwocie 15 000, 00 zł.,
2) renowację elewacji wraz z osuszeniem murów obwodowych kościoła parafialnego
p.w. Św. Marcina Biskupa w Mchach, w kwocie 11 900,00 zł.
3) remont posadzki w kościele p.w. św. Antoniego Padewskiego w Książu Wlkp.
w kwocie 15 000,00 zł.
W celu rozliczenia dotacji beneficjenci złożyli Gminie następujące dokumenty:
1) kosztorysy podwykonawców prac i zbiorcze zestawienie kosztów,
2) protokoły odbiory prac objętych dotacją Gminy Książ Wlkp. zatwierdzone przez
Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
3) zestawienie wszystkich faktur związanych ze zrealizowanymi pracami
4) oryginał i jedna kopię faktur.
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W roku 2015 Gmina Książ Wlkp. udzieliła dotacji celowej w kwocie 30 000,00 zł na „ Pełną
konserwację i renowację ołtarza głównego w kościele parafialnym p.w. Św. Marcina Biskupa
w Mchach”.
Szczegółowe sprawozdanie z udzielonych dotacji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego
protokołu.
Ad 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Komisja w obecności 7 radnych jednogłośnie przyjęła protokół nr 8/2016 z posiedzenia
komisji z dnia 11 maja 2016 roku.
Ad 4. Wolne głosy i informacje.
Zastępca Burmistrza w odpowiedzi na wcześniejsze zapytanie radnej Antoniny Jankowiak
poinformowała, że w pracach związanych z liczeniem głosów oraz weryfikacją wniosków
w sprawie budżetu obywatelskiego może zabrać udział każdy zainteresowany mieszkaniec.
Ad 6. Zamknięcie posiedzenia.
Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący komisji podziękował wszystkim
za udział i zakończył posiedzenie o godzinie 12:15.

Protokołowała

Przewodniczący Komisji

Danuta Biniasz – Celka

Krzysztof Hypki
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