O.0012.2.14.2018
PROTOKÓŁ NR 14/2018
z posiedzenia Komisji Budżetu Prawa i Samorządu Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 14 marca 2018 r. w godzinach od 10:00 do 11:40 w sali sesyjnej tut. Urzędu.
Ad 1. Otwarcie posiedzenia.
Przewodniczący Komisji Budżetu, Prawa i Samorządu Radny Błażej Jędrzejczak
otworzył posiedzenie komisji oraz powitał obecnych członków komisji, następnie Zastępcę
Burmistrza Panią Mirelę Grześkowiak, Skarbnika Gminy Panią Barbarę Matuszczak, Panią
Malwinę Ratajczak i Krzysztofa Korasiaka - pracowników tut. Urzędu. Nie zabrakło też
zaproszonego gościa, tj. przedstawiciela Powiatowego Zarząd Dróg (PZD) w Śremie.
Przewodniczący komisji stwierdził, że na sali obecnych jest 7 radnych, zatem komisja była
władna do podejmowania prawomocnych decyzji.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Porządek posiedzenia wyglądał następująco:
1. Otwarcie posiedzenia
2. Realizacja inwestycji i remontów dróg powiatowych, gminnych na terenie
gminy Książ Wlkp. w 2017 r.
3. Analiza zaległości podatkowych i opłat za gospodarowanie odpadami
za 2017 r.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
5. Wolne wnioski i informacje
6. Zamknięcie posiedzenia
Zaproszenie wraz z porządkiem posiedzenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
protokołu.
Ad 2. Realizacja inwestycji i remontów dróg powiatowych, gminnych na terenie gminy
Książ Wlkp. w 2017 r.
Przewodniczący Komisji Radny Błażej Jędrzejczak poprosił o zabranie głosu p.o.
Dyrektora PZD, który przedstawił wykaz inwestycji wykonanych w 2017 r. Były to:
a) przebudowa nawierzchni drogi w Sroczewie (4077P). Zakres prac obejmował przebudowę
nawierzchni na bitumiczną, budowę ronda typu pinezkowego oraz zmianę lokalizacji
przystanku przewozów szkolnych. Wartość inwestycji 461 209, 94 zł.
b) przebudowa nawierzchni dróg powiatowych poprzez podwójne powierzchniowe
utrwalanie emulsją i grysami w miejscowościach Gminy Książ Wlkp., tj. Kruczyn –
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c)
d)
e)
f)
g)
h)

Chwałkowo Kościelne 3745 , Włościejewki- Brzóstownia 4080P, Sroczewo- Zaborowo
4076P, Zakrzewice- Książ Wlkp. 4081P
przebudowa ciągu pieszego, Kiełczynek 4079P. Zakres prac obejmował budowę chodnika
z kostki betonowej, remont odwodnienia
przebudowa chodnika Mchy - Sebastianowo. Zakres prac obejmował przebudowę
nawierzchni chodnika na kostkę betonową, remont odwodnienia
przebudowa chodnika w Książu Wlkp. ul. Dąbrowska. Zakres prac obejmował
przebudowę nawierzchni chodnika na kostkę betonową, remont odwodnienia.
przebudowa chodnika w Książu Wlkp. ul. Gogolewska. Zakres prac obejmował
przebudowę nawierzchni chodnika na kostkę betonową, remont odwodnienia
przebudowa ciągu pieszego w Kiełczynku 4079 P. Zakres prac obejmował budowę
chodnika z kostki betonowej, budowę odwodnienia drogi
przebudowa ciągu pieszego w Kiełczynie 4080 P. Zakres prac obejmował wymianę
nawierzchni z płytek betonowych na kostkę betonową, budowę odwodnienia drogi.

Ponadto w 2017 r. na terenie Gminy Książ Wlkp. były wykonywane inne zadania, m.in. remonty
nawierzchni gruzem betonowym, tłuczniem kamiennym, odwodnienia nawierzchni dróg,
wymiana oznakowania pionowego, znaków informacyjnych, wycinka krzewów z poboczy dróg,
utylizacja wyciętych krzewów, wycinka drzew z pasa drogowego.
Szczegółowe sprawozdanie w powyższym zakresie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego
protokołu.
Przewodniczący podziękował za przekazanie informacji i poprosił o pytania, tudzież wnioski
do Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg
Przewodniczący komisji Pan Błażej Jędrzejczak zgłosił istniejącą wyrwę przy wjeździe
do Chwałkowa Kościelnego od strony Kołacina (przy figurze).
Radna Bogumila Skiera zgłosiła również istniejącą wyrwę w Kołacinie, na skrzyżowaniu
do Chwałkowa Kościelnego.
Radny Kazimierz Zegar zgłosił przycięcie krzewów, zarośli i wycięcie suchych drzew.
Dyrektor PZD przyjął wnioski radnych.
W dalszej części posiedzenia pracownik tut. Urzędu przedstawił informację w zakresie
inwestycji i remontów dróg gminnych w 2017 r.
Na terenie Gminy Książ Wlkp. były przeprowadzone następujące inwestycje i remonty dróg:
a) budowa drogi we wsi Chwałkowo Kościelne,
b) budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Książ Wlkp.
c) przebudowa drogi w Zaworach,
d) przebudowa drogi w Konarzycach,
e) przebudowa ulicy Półwiejskiej w Książu Wlkp. – odcinek I.
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Ponadto były przeprowadzone remonty i profilowanie dróg gruntowych.
Remonty dróg gruntowych stanowiły 133 765, 72 zł., natomiast profilowanie dróg gruntowych
90 339, 81 zł brutto.
Remonty tłuczniem kamiennym i betonowym odbywały się w miejscowościach : Książ Wlkp.,
Konarzyce, Zakrzewice, Włościejewki, Mchy, Chwałkowo Kościelne i Włościejewice.
Szczegółowe sprawozdanie (prezentacja) w powyższym zakresie stanowi załącznik nr 4
do niniejszego protokołu.
Ad

3.

Analiza

zaległości

podatkowych

i

opłat

za

gospodarowanie

odpadami

za 2017 r.
Przewodniczący komisji Budżetu, Prawa i Samorządu poprosił o zabranie głosu Panią
Skarbnik, która poinformowała, że ogółem stan zaległości na 1 stycznia 2017 r. wynosił
1 068 514, 90 zł, natomiast zaległość na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiła 1 134 148,52 zł. Na
powyższy stan zaległości składały się podatki i opłaty, które zostały szczegółowo omówione.
Następnie podinspektor tut. Urzędu Pan Krzysztof Korasiak poinformował o zaległościach
w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na dzień 31 grudnia 2017 r. saldo
zaległości wynosiło 64 436, 66 zł. Na kwotę tę składało się 341 podatników. Wysłano 748
upomnień oraz wystawiono 246 tytułów wykonawczych i przekazano do Urzędu Skarbowego
w Śremie na łączną kwotę 33 966, 12 zł.
Ad 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Protokół nr 13 z dnia 11 grudnia 2017 r. został przyjęty jednogłośnie w obecności 7 radnych.
Ad 5. Wolne wnioski i informacje
Brak
Ad 6. Zamknięcie posiedzenia.
Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim za
udział i zakończył spotkanie o godzinie 11:40.

Protokołowała

Przewodniczący Komisji

/-/Danuta Biniasz- Celka

/-/ Błażej Jędrzejczak
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