O.0012.2.10.2017

PROTOKÓŁ NR 10/2017
z posiedzenia Komisji Budżetu Prawa i Samorządu Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 16 marca 2017 r. w godzinach od 10:00 do 12:30 w sali CK w Książu Wlkp.
Ad 1. Otwarcie posiedzenia.
Przewodniczący Komisji Budżetu, Prawa i Samorządu Pan Błażej Jędrzejczak otworzył
posiedzenie oraz powitał obecnych członków komisji, Zastępcę Burmistrza Panią Mirelę
Grześkowiak, Skarbnika Gminy Panią Barbarę Matuszczak, Kierownika Referatu
Gospodarczego Pana Grzegorza Rabczewskiego oraz zaproszonych gości, w szczególności:
Komendanta Powiatowego Policji w Śremie podinsp. Pawła Kiliańczyka
Zastępcę Komendanta Powiatowego w Śremie mł. insp. Konrada Bartłomiejczaka
Kierownika Dzielnicowych mł. asp. Piotra Grzelczyka
Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg, Pana Lecha Czekałę
Przewodniczący komisji stwierdził, że na sali obecnych jest 6 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. Informacja z zakresu porządku i bezpieczeństwa gminy Książ Wlkp. – wg
stanu na 31.12.2016 r.
3. Realizacja inwestycji i remontów dróg powiatowych, gminnych na terenie
gminy Książ Wlkp. w 2016 r
4. Analiza zaległości podatkowych i opłat za gospodarowanie odpadami.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zamknięcie posiedzenia.
Wzór zaproszenia wraz z porządkiem posiedzenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
protokołu.
Ad 2. Informacja z zakresu porządku i bezpieczeństwa gminy Książ Wlkp. – wg stanu na
31.12.2016 r.
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Przewodniczący Komisji poprosił o zabranie głosu Komendanta Powiatowego Policji
w Śremie.
Komendant Powiatowy Policji w Śremie podinsp. Paweł Kiliańczyk przedstawił analizę
stanu bezpieczeństwa na terenie gm. Książ Wlkp.
W analizowanym okresie czasu odnotowano 8 przestępstw z kategorii przestępstwa
przeciwko mieniu, życiu i zdrowiu, (dla porównania w roku 2015r. – 14) oraz 15 przestępstw
w kategorii nietrzeźwi uczestnicy ruchu drogowego (w roku 2015r., było ich 16) .
W 43 przypadkach dokonano zatrzymań sprawców na tzw. „gorącym uczynku” popełnienia
przestępstw (2015r. – 49). Ujawniono łącznie 198 wykroczeń z czego ukarano za popełnione
wykroczenia mandatami karnymi kredytowanymi 160 (2015r. - 164) sprawców, w tym 125
(2015r. - 115) mandaty za wykroczenia drogowe i 35 (2015r. - 60) mandaty porządkowe.
W 38 przypadkach zastosowano wobec sprawców wykroczeń środek oddziaływania poza
karnego w postaci pouczenia (7 za wykroczenia porządkowe i 31 za wykroczenia drogowe).
Przeprowadzonych zostało 251 interwencji (2015r. – 329), z czego 206 interwencje miały
miejsce w miejscach publicznych, 45 interwencji to interwencje domowe, gdzie w 4
przypadkach sporządzono niebieskie karty w związku z wystąpieniem przemocy w rodzinie
(2015r. – 12). Obecnie w 9 przypadkach prowadzona jest procedura „Niebieska Karta”
Sporządzono 5 wniosków do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
przy Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp. (2015r. – 12). W trakcie przeprowadzania kontroli
drogowych zatrzymano 29 prawa jazdy (2015r. – 22) 38 dowodów rejestracyjnych (2015r. –
31). Na terenie gm. Książ Wlkp. odnotowano w 2016r. 18 kolizji drogowych (2015r. – 22)
i 2 wypadki (2015r. – 2). Zatrzymano łącznie 4 osoby za posiadanie środków narkotycznych
(2015r. - 7)Ponadto zatrzymano 9 osób poszukiwanych (2014r. – 11).Legitymowano 66
nieletnich (2015r. – 51). Ujawniono 5 sprawców czynów karalnych (2015r. – 3).
Legitymowano łącznie 1965 osób (2015r. – 2084).Ponadto dzielnicowi wykonywali również
szereg innych czynności tj. z zakresu profilaktyki społecznej, pomoce prawne zarówno do
czynności procesowych jak i wyjaśniających, zabezpieczanie miejsc zdarzeń drogowych
i innych.
Przewodniczący komisji Pan Błażej Jędrzejczak podziękował za powyższe informacje
i poprosił o pytania ze strony radnych.
Radny Paweł Walkowiak, zapytał o procedurę Niebieskiej karty, na jaki okres czasu
jest zakładana.
Zastępca Komendanta Powiatowego w Śremie mł. insp. Konrad Bartłomiejczak
odpowiedział, że procedura Niebieskiej karty nie jest typowym działaniem przypisanym
do policji, lecz faktycznie jest bardzo często uruchamiana z ich inicjatywy. Policja jest
jednym z podmiotów, które mogą ją wszczynać. Policjant jest zobowiązany w ciągu 7 dni
od zdarzenia, które je wywołuje założyć Niebieską Kartę, następnie w ciągu miesiąca
odwiedzać rodzinę w której ją założono. Oczywiście w równoległym czasie są podejmowane
zdarzenia przez Zespół Interdyscyplinarny.
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Przewodniczący komisji Pan Błażej Jędrzejczak zapytał jak wygląda sytuacja jeśli chodzi
o dopalacze lub narkotyki na terenie naszej gminy
Zastępca Komendanta odpowiedział, że w 2016 r. zostały odnotowane 46 przestępstwa
narkotykowe, było to najczęściej posiadanie około jednej działki narkotyków. Policja działa,
aby zapobiec działaniom narkotycznym, ale nie ma środków prawnych, aby zlikwidować
skupiska narkotyczne np. punkty sprzedaży (których oczywiście na naszym terenie nie ma)
ale jest dostęp poprzez internet.
Radny Paweł Walkowiak zapytał czy policja ma wpływ na tych, którzy odbierają numer
alarmowy 112. Dzwoniąc na ten numer nie szybko jesteśmy połączeniu z pożądanymi
osobami. Następna sprawa o którą radny zapytał, to sprawa zaparkowanego samochodu na
ksiąskim rynku z reklamą, czy można w jakiś sposób usunąć samochód. Ponadto radny
poprosił, aby (jeśli to możliwe) nie stosować kar pieniężnych w stosunku do starszych osób,
którzy nie przechodzą w miejscach wyznaczonych (chodzi o przejścia po pasach).
Komendant Powiatowy Policji w Śremie podinsp. Paweł Kiliańczyk odpowiedział, że
policjant nie miejscu wykroczenia musi zareagować, może oczywiście zastosować pouczenie,
ale reakcja musi być.
Radny Marian Suchecki zapytał jaka musi być odległość pomiędzy jednym, a drugim
przejściem, aby móc ominąć przechodzenie po oznaczonym miejscu.
Komendant Powiatowy Policji odpowiedział, że jeśli brak w obrębie 100 m, od jednego
do drugiego oznaczenia poziomego, to wtedy dopuszcza się przejście poza. W kwestii
zaparkowanego samochodu odpowiedziano, że samochód ten jest zarejestrowany
i zaparkowany w sposób prawidłowy, a w związku z tym brak przyczyn prawnych, aby go
usunąć. Można jedynie wprowadzić opłaty za parkowanie. W kwestii telefonu 112, policja nie
obsługuje tego numeru. Jest to ogólny telefon alarmowy Wojewódzkiego Centrum.
Pani Burmistrz zapytała o aktualną akcję znakowania posesji.
Komendant Powiatowy Policji odpowiedział, że w miesiącu marca trwa akcja na zasadzie
informacji, w kwietniu natomiast rozpoczną się już działania represyjne w stosunku do tych
którzy nie dostosują się do przepisów.
Szczegółowe informacje w ww. zakresie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Ad 3. Realizacja inwestycji i remontów dróg powiatowych, gminnych na terenie gminy Książ
Wlkp. w 2016 r.
Przewodniczący komisji Pan Błażej Jędrzejczak poprosił o zabranie głosu Dyrektora PZD
Pana Lecha Czekałę, który poinformował, że w roku 2016 były wykonane następujące
zadania inwestycyjne:
 Przebudowa chodnika w Mchach w ciągu drogi powiatowej nr 4087P od km 2+ 884
do km 3 + 899
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 Przebudowa nawierzchni

drogi

powiatowej

nr 4082P

na odcinku Mchy-

Włościejewice poprzez powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysami.
 Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4076P w Gogolewie o długości 110 mb
 Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych poprzez podwójne powierzchniowe
utrwalenie emulsją asfaltową i grysami: droga powiatowa nr 4076P i 4079P na
odcinku Sroczewo-Zaborowo- Kiełczynek
 Remont nawierzchni bitumicznej poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie
emulsją asfaltową i grysami: droga powiatowa nr 4087 w miejscowości Brzóstownia
 Remont chodnika w Zaborowie przy drodze powiatowej nr 4079P
 Przebudowa pobocza w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4086P na odcinku
Chwałkowo Kościelne- Panienka
Remonty nawierzchni
 Droga nr 4076P odc. Zaborowo- Świączyń
 Droga nr 4077P odc. Gr. Powiatu- Sroczewo
 Droga nr 4070P odc. Konarskie- Jarosławki
Gruz betonowy


Droga nr 4070P odc. Dobczyn- Jarosławki



Droga nr 4076P odc. Gogolewo- Świączyń



Droga nr 4077P odc. Sroczewo- skrzyż. z drogą nr 4076P

Ponadto jak poinformował Dyrektor PZD do zadań placówki

należały: wycinka drzew,

koszenie chwastów, remont nawierzchni na obiektach mostowych. Dokonano także wymiany
oznakowania pionowego (znaków ostrzegawczych, informacyjnych, zakazu i urządzeń
bezpieczeństwa ruch). Ogółem 53 szt.
Następnie głos zabrał Pan Grzegorz Rabczewski- Kierownik Referatu Gospodarczego,
tut. Urzędu oraz Pani Malwina Ratajczak, podinspektor tut. Urzędu, która przedstawiła
multimedialnie zakres prac za 2016 r. Inwestycje jakie miały miejsce to:
Przebudowa drogi gminnej w Chrząstowie
Zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej, krawężników
i obrzeży, chodnika, zjazdów, odwodnienia ulicy i oznakowania.
Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego w kwocie 123 000,00 zł).
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Przebudowa drogi w Radoszkowie: zakres prac obejmował przebudowę drogi, nawierzchnia
wykonana z warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, warstwy wyrównawczej z kruszywa
kamiennego, podbudowa z gruzu z betonu żwirowego. Koszt robót 110 000,75 zł.
Przebudowa drogi w Gogolewie: zakres prac obejmował położenie nawierzchni
z utwardzonego gruzem betonu żwirowego oraz mieszanki niezwiązanej z kruszywa
kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie na wyprofilowanym i zagęszczonym
podłożu. Koszt robót 60 854, 25 zł.
Przebudowa drogi w Jarosławkach obejmowała wykonanie warstwy ścieralnej z betonu
asfaltowego. Koszt robót 96 700, 14 zł.
Przebudowa chodnika w ciągu ul. Kilińskiego. Zakres prac obejmował rozbiórkę istniejącego
chodnika, ułożenie krawężników i obrzeży, regulację studzienek, wykonanie nawierzchni
zatoki postojowej, zjazdów do posesji oraz chodnika z betonowej kostki brukowej oraz
oznakowanie. Koszt robót to 76 287, 05 zł.
Budowa miejsc postojowych przy ulicy Łąkowej i Dworcowej w Książu Wlkp. Zakres prac
obejmował utwardzenie placu i dojazdu, ręczne plantowanie powierzchni skarp i terenu,
regulacja pionowa studzienek oraz bariery ochronne. Koszt robót wyniósł 75 079,20 zł.
Ponadto były realizowane inwestycje przez powiat Śremski przy udziale dotacji z budżetu
Gminy Książ Wlkp.
 Przebudowa chodnika w Mchach. Wartość inwestycji 213 716,78 zł. Udział gminy:
106 858,39 zł
 Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4082P na odcinku Mchy –
Włościejewice. Wartość inwestycji 169 859, 33 zł. Udział gminy 84 929,66 zł.
 Przebudowa pobocza w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4086P na Odcinku
Chwałkowo Kościelne- Panienka. Wartość inwestycji 95 806, 69 zł. Udział gminy
47 903, 34 zł.
Ponadto odbywały się profilowania dróg gruntowych przy użyciu równiarki i walca
w miejscowościach: Książ Wlkp., Konarzyce, Jarosławki, Zaborowo, Radoszkowo Drugie,
Radoszkowo, Chrząstowo, Chwałkowo Kościelne, Świączyń, Włościejewki, Sebastianowo,
Mchy, Zawory, Zakrzewice, Kołacin.
Powierzchnia dróg profilowanych 462 700 m2, koszt 102 441, 78 zł.
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Na terenie gminy w 2016 r. odbywały się również wycinka poboczy, odnowa oznakowania
poziomego oraz zakup, montaż i naprawa znaków drogowych.
Szczegółowe informacje stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Ad 4. Analiza zaległości podatkowych i opłat za gospodarowanie odpadami.
Przewodniczący komisji poprosił, aby Pani Skarbnik przedstawiła informacje w ww.
zakresie. W związku z powyższym sytuacja zaległości podatkowych kształtuje się
następująco:
Podatek od nieruchomości:
Na dzień 31 grudnia 2016 r. saldo zaległości wynosi 167 235, 25 zł, z zapłatą podatku zalega
128 podatników. Zaległości dotyczą lat począwszy od 2008 r. W 2016 r. wysłano upomnienia
na kwotę 199 819, 82 zł.
Podatek rolny
Na dzień 31 grudnia 2016 r. saldo zaległości wynosi 12 022, 62 zł z zapłatą zalega 39
podatników. Zaległości dotyczą od 2013 r. Wysłano upomnienia na kwotę 35 541, 50 zł.
Podatek leśny
Na dzień 31 grudnia 2016 r. saldo zaległości wynosi 291 zł, z zalega z zapłatą 11 podatników.
Podatek od środków transportowych
Na dzień 31 grudnia saldo zaległości wynosi 2 367,10 zł, z zapłatą zalega 6 podatników.
Opłata od posiadania psa
Na dzień 31 grudnia 2016 r. saldo zaległości wynosi 356 zł., zalega z zapłatą 10 podatników.
Szczegółowe informacje w powyższym zakresie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego
protokołu.
Ad 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Protokół nr 9 z dnia 6 grudnia 2016 r. został przyjęty jednogłośnie w 6 obecności radnych.
Ad 6. Wolne wnioski i informacje.
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Radny Błażej Jędrzejczak zgłosił problem istniejących dziur w jezdniach na drogach
powiatowych ( na drodze Brzóstownia- Mchy), następnie w Chwałkowie Kościelnym przy
przystanku autobusowym.
Dyrektor PZD odpowiedział, że powiat będzie sukcesywnie naprawiał ubytki.
Radny Marian Suchecki zgłosił dziury na jezdni przy aptece w Książu Wlkp.
Radna Bogumiła Skiera, poinformował o rosnącym (złamanym) drzewie, które zagraża
bezpieczeństwu i należałoby je usunąć.
Dyrektor PZD odpowiedział, że oceni ww. sytuacje będąc na wizji lokalnej.
Ponadto na komisji był także poruszany problem narastających odrostów oraz wycinania
poboczy.
Ad 7. Zamknięcie posiedzenia.
Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący Komisji podziękował
wszystkim za udział i zakończył spotkanie o godzinie 12:30.

Protokołowała
Danuta Biniasz- Celka

Przewodniczący Komisji
Błażej Jędrzejczak
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