O.0012.1.15.2017
PROTOKÓŁ NR 15/2017
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Książu Wlkp., odbytego w dniu
10 listopada 2017 r. w godzinach od 10:00 do 11:20 w sali sesyjnej tut. Urzędu oraz
w terenie tj. w Jarosławkach do godz. 13:30.
Ad 1. Otwarcie posiedzenia.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Krzysztof Hypki otworzył posiedzenie komisji
oraz powitał obecnych członków komisji, Przewodniczącego Rady Miejskiej pana Sławomira
Przybylskiego, Zastępcę Burmistrza - panią Mirelę Grześkowiak, Skarbnika Gminy panią
Barbarę Matuszczak oraz pracowników Urzędu Miejskiego panią Malwinę Ratajczak
i Jagodę Szaroszyk.
Przewodniczący komisji stwierdził, że na sali obecnych jest 7 radnych, zatem komisja była
władna do podejmowania prawomocnych decyzji.
Nieobecny:
Radny Bohdan Kaczmarek
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Porządek posiedzenia wyglądał następująco:
Porządek posiedzenia:
1.

Otwarcie posiedzenia

2.

Kontrola inwestycji pn.:” Budowa szaletu publicznego wraz z zapleczem

w Jarosławkach”
3. Kontrola wydatków związanych z promocją gminy Książ Wlkp. w 2017 r.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
5. Wolne głosy i wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia

Wzór zaproszenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
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Przewodniczący komisji pan Krzysztof Hypki zapytał czy są uwagi bądź zapytania
do przedstawionego porządku, uwag nie było - a zatem przystąpiono do realizacji
poszczególnych punktów posiedzenia.
Ad 2. Kontrola inwestycji pn.:” Budowa szaletu publicznego wraz z zapleczem
w Jarosławkach”
Pracownik tut. Urzędu pani Malwina Ratajczak poinformowała, że na budowę szaletu
publicznego ogłoszono przetarg nieograniczony. Przedmiot zamówienia obejmował budowę
budynków szaletu publicznego wraz z zapleczem socjalno - administracyjnym. Kwota jaka
została przeznaczona na powyższą inwestycję wynosiła 420 480,00 zł. Złożono dwie oferty,
najkorzystniejszą ofertą stanowiła Firma Usługowa Wiesław Antoszkiewicz. Umowę na
realizację zadania podpisano w dniu 16 maja 2016 r. na kwotę 412 309, 68 zł. Roboty
budowlane trwały od 25 maja do 2 września 2016 r.
W wyniku realizacji inwestycji wybudowano kompleks czterech budynków składający się z:
1) Budynku ratowników oraz posterunku policji
2) Budynku biurowego- obsługa pola namiotowego
3) Budynku szaletów z umywalnią (damski i męski)
Szczegółowe informacje zawiera prezentacja stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszego
protokołu.
Przewodniczący komisji podziękował za powyższe sprawozdanie.
Ad 3. Kontrola wydatków związanych z promocją gminy Książ Wlkp. w 2017 r.
Przewodniczący komisji poprosił o zreferowanie powyższego punktu przez pracownika tut.
Urzędu panią Jagodę Szaroszyk która poinformowała, że
Działania promocyjne Gminy Książ Wlkp. obejmują m.in.:
•
tworzenie portalu internetowego gminy, będącego źródłem wiedzy mieszkańców
oraz zainteresowanych osób, nt. aktualnych wydarzeń oraz niezbędnych informacji
dotyczących jej funkcjonowania,
• obecność w mediach i lokalnej prasie,
• organizowanie i współorganizowanie różnego rodzaju imprez,
• propagowanie możliwości inwestowania i rozwoju na terenie Gminy Książ Wlkp.
(Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST- PARK),
• współpracę gminy z innymi urzędami, przedsiębiorcami, instytucjami i firmami w
zakresie jej promocji,
• wydanie własnych publikacji (biuletyn, mapa).
Szczegółowe informacje w powyższym zakresie stanowią załącznik nr 4 do niniejszego
protokołu.
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Ad 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Komisja w obecności 7 radnych jednogłośnie przyjęła protokół nr 14/2017 z posiedzenia
komisji z dnia 8 września 2017 roku.
Ad 5. Wolne głosy i wnioski.
Radny Marcin Weiss poprosił o informację w zakresie zatrudnienia osoby na stanowisku
gastronomicznym w Szkole Podstawowej w Książu Wlkp.
Zastępca Burmistrza odpowiedziała, że zapyta panią dyrektor i poinformuje radnego.
Radna Bogumiła Skiera zgłosiła wniosek w sprawie zastoin wodnych w Kołacinie przy
posesji Państwa Krauze i Zagórskich.
Radna Antonina Jankowiak zgłosiła wybite cztery szyby na szkolnym przystanku
autobusowym w Chrząstowie.
Ad 6. Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący komisji Pan Krzysztof Hypki, podziękował wszystkim za udział
i zakończył w Urzędzie posiedzenie o godz. 11:20 i zaprosił wszystkich w teren
do Jarosławek celem kontroli omawianej inwestycji
Protokół z kontroli stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Protokołowała
/-/Danuta Biniasz – Celka

Przewodniczący Komisji
/-/ Krzysztof Hypki
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