O.0012.2.6.2016

PROTOKÓŁ NR 6/2016
z posiedzenia Komisji Budżetu Prawa i Samorządu Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 22 marca 2016 r. w godzinach od 10:00 do 12:45 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego.
Ad 1. Otwarcie posiedzenia.
Przewodniczący Komisji Budżetu, Prawa i Samorządu Pan Błażej Jędrzejczak otworzył
posiedzenie oraz powitał obecnych członków komisji, Burmistrza Książa Wlkp. Pana
Teofila Marciniaka, Zastępcę Burmistrza Panią Mirelę Grześkowiak, Skarbnika Gminy
Panią Barbarę Matuszczak oraz zaproszonych gości Kierownika Rewiru Dzielnicowych
Pana Piotra Grzelczyka oraz Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Pana Lecha Czekałę
i Kierownika Referatu Gospodarczego tut. Urzędu Pana Grzegorza Rabczewskiego.
Przewodniczący komisji stwierdził, że na sali obecnych jest 6 radnych, zatem komisja była
władna do podejmowania prawomocnych decyzji.
Nieobecny radny Krzysztof Hypki- usprawiedliwiony.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Porządek posiedzenia przedstawiał się następująco :
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Informacja z zakresu porządku i bezpieczeństwa gminy Książ Wlkp. – wg
stanu na 31.12.2015 r.
Realizacja inwestycji i remontów dróg powiatowych, gminnych na terenie

3.

gminy Książ Wlkp. w 2015 r.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
5. Wolne wnioski i informacje.
6. Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący komisji, Pan Błażej Jędrzejczak zapytał czy są uwagi bądź zapytania
do przedstawionego porządku. Uwag nie było, zatem przystąpiono do realizacji
poszczególnych punktów.
Wzór zaproszenia wraz z porządkiem posiedzenia stanowią załącznik nr 2 do niniejszego
protokołu.
Ad 2. Informacja z zakresu porządku i bezpieczeństwa gminy Książ Wlkp. – wg stanu na
31.12.2015 r.
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Przewodniczący Komisji poprosił o zabranie głosu Kierownika Rewiru Dzielnicowych,
który przedstawił sprawozdanie z ww. zakresu.
W analizowanym okresie jak powiedział Pan Piotr Grzelczyk odnotowano 5 przestępstw z
kategorii przestępstwa przeciwko mieniu, życiu i zdrowiu oraz 16 przestępstw w kategorii
nietrzeźwi kierowcy ruchu drogowego. Łącznie ujawniono 208 wykroczeń, z czego ukarano
za popełnione wykroczenia mandatami kredytowanymi. W 39 przypadkach zastosowano
wobec sprawców wykroczeń środek oddziaływania pozakarnego w postaci pouczenia.
Przeprowadzonych zostało 329 interwencji, z czego 283 interwencje miały miejsce
w miejscach publicznych, 46 interwencji to interwencje domowe, gdzie w 12 przypadkach
sporządzono niebieskie karty w związku z wystąpieniem przemocy w rodzinie. Sporządzono
12 wniosków do Gminnej Komisji Rozwiązywania Alkoholowych. Ponadto w trakcie
przeprowadzenia kontroli drogowych zatrzymano 22 prawa jazdy i 31 dowodów
rejestracyjnych. Łącznie zatrzymano 7 osób za posiadanie środków narkotycznych. Ponadto
zatrzymano 11 osób poszukiwanych. Legitymowano 51 nieletnich. Ponadto dzielnicowi
wykonywali szereg innych czynności tj. doprowadzenia, przeprowadzenie czynności
procesowych i wyjaśniających, zabezpieczenia miejsc zdarzeń drogowych i innych.
Zdaniem Przewodniczącego Komisji Pana Błażeja Jędrzejczaka bardzo dobrze, że służby
odpowiedzialne za bezpieczeństwo i porządek prowadzą prewencję, a wyrazie potrzeby
stosują metodę

wylegitymowanie się nieletnich. W ocenie przewodniczącego komisji

dobrze byłoby, aby reagować także w okolicznych wsiach, tam gdzie młodzież skupia się
najczęściej np. przy przystankach autobusowych.
Radny Paweł Walkowiak zapytał w jaki sposób można skontaktować się z dzielnicowymi.
Kierownik Dzielnicowych odpowiedział, że wszyscy dzielnicowi są wyposażeni w telefony
komórkowe. Wystarczy zadzwonić do dyżurnego w Śremie z pytaniem, kto w danym dniu
jest do dyspozycji i wtedy bezpośrednio już z odpowiednią osobą kontaktować się.
Szczegółowe sprawozdanie

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 2015 r.
Przewodniczący Komisji, Pan Błażej Jędrzejczak poprosił o zabranie głosu Dyrektora
Powiatowego Zarządu Dróg w Śremie- Pana Lecha Czekały.
Pan Lech Czekała przedstawił plan zakresu rzeczowego Powiatowego Zarządu Dróg
na 2016 rok, dotyczący Gminy Książ Wlkp.
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W punkcie pierwszym przedmiotowego planu omówione zostały inwestycje zaplanowane
na rok 2016 w Gminie Książ Wlkp. Obejmują one:


Przebudowę nawierzchni drogi powiatowej nr 4082P na odcinku MchyWłościejewice. Wartość zadania: 300 000,00 zł, udział Gminy Książ Wlkp.:
140 000,00 zł. Termin realizacji- do 30.08.2016 r.



Przebudowę chodnika w Mchach w ciągu drogi powiatowej nr 4087P. Wartość
zadania 280 000,00 zł, udział Gminy Książ Wlkp.: 140 000,00 zł. Termin realizacji –
do 31.07. 2016 r.



Przebudowę nawierzchni drogi powiatowej nr 4076P w Gogolewie- zadanie w
toku przygotowania. Szacowana wartość 500 000,00 zł .

Punkt drugi ww. planu dotyczył bieżącego utrzymania dróg, w tym:
 Remontów nawierzchni,
 Znakowania poziomego,
 Mechanicznego profilowania dróg gruntowych i żużlowych,
 Mechanicznego wykaszania chwastów z poboczy dróg,
 Wycinki drzew przydrożnych oraz pielęgnacji zieleni,
 Urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
 Utrzymania ulic w mieście Książ Wlkp.,
 Robót remontowych związanych z innymi elementami pasa drogowego.
Plan zakresu rzeczowego Powiatowego Zarządu Dróg na 2016 rok, dotyczący Gminy Książ
Wlkp. stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Następnie Pan Lech Czekała podsumował przebieg inwestycji polegającej na budowie
chodnika w miejscowości Zaborowo. Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wynosił
299 000,27 zł, -przy udziale 50% Gminy Książ Wlkp.
Dodał także, iż w minionym roku ze środków Powiatowego Zarządu Dróg w Śremie,
dokonano przebudowy nawierzchni drogi relacji Mchy- Kołacin.
Przewodniczący Komisji, Pan Błażej Jędrzejczak podziękował Panu Dyrektorowi
Powiatowego Zarządu Dróg w Śremie i zapytał czy są pytania bądź wnioski ze strony
radnych.
Radny

Kazimierz

Zegar

poruszył

narastający

problem

śmieci

przy

drogach,

które w negatywny sposób rzutują na wizerunek poszczególnych miejscowości.
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Pan Lech Czekała odpowiedział, iż śmieci najczęściej wyrzucane są przez samych
mieszkańców. Ponadto, w związku z ograniczoną liczbą pracowników, problem nie jest
traktowany priorytetowo.
Radny Kazimierz Zegar skierował także pytanie do Pana Burmistrza oraz Pana Dyrektora
Powiatowego Zarządu Dróg o plany dotyczące budowy drogi do miejscowości Jarosławki.
W odpowiedzi usłyszał, iż inwestycja ta związana jest z olbrzymi kosztami ze względu na
trudny teren i niemożliwe jest określenie terminu jej realizacji. Proponuje się prowadzenie
robót etapami.
Radna Bogumiła Skiera zgłosiła zastrzeżenia dotyczące wycinki przydrożnych drzew przez
Powiatowy Zarząd Dróg. Pan Lech Czekała odpowiedział, ze droga ma być przede wszystkim
bezpieczna. Obumarłe drzewa należy usuwać -a nie przycinać, nasadzając w to miejsce nowe,
tak aby wszystko odbywało się bez negatywnego oddziaływania na środowisko.
Radny Błażej Jędrzejczak zwrócił się z oficjalnym wnioskiem do Dyrektora Powiatowego
Zarządu Dróg o wymalowanie dodatkowego przejścia dla pieszych w miejscowości
Chwałkowo Kościelne- naprzeciwko kościoła, przy szkole. Pan Lech Czekała odpowiedział,
że zadanie zostanie zrealizowane po dokładnym wskazaniu miejsca.
Następnie Radny Błażej Jędrzejczak zgłosił potrzebę usunięcia barierki przy byłym
przedszkolu w Chwałkowie Kościelnym. Pan Lech Czekała odpowiedział, iż barierka zostanie
zlikwidowana.
Oprócz tego Radny Błażej Jędrzejczak wspomniał o potrzebie remontu nawierzchni zatoczki
oraz utwardzenia wyrwy w miejscowości Chwałkowo Kościelne.
Burmistrz Teofil Marciniak zwrócił się z wnioskiem do Dyrektora Powiatowego Zarządu
Dróg w Śremie o wymalowanie przejścia dla pieszych w miejscowości Książ Wlkp. na ulicy
Wiosny Ludów ( z poczty do przystanku autobusowego).
Następnie Przewodniczący Komisji, Pan Błażej Jędrzejczak poprosił o zabranie głosu
Kierownika Referatu Gospodarczego Pana Grzegorza Rabczewskiego oraz pracownika tego
referatu Panią Malwinę Ratajczak, którzy przedstawili za pomocą prezentacji multimedialnej
realizację inwestycji i remontów dróg gminnych na terenie gminy Książ Wlkp. w 2015r. Do
omówionych zadań należały:


Budowa dróg gminnych w Książu Wlkp. – ul. Polna, Leśna, Piaskowa i Krótka –
etap II, ul. Leśna -roboty uzupełniające;



Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych;



Przebudowa chodnika w miejscowości Zaborowo;
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Remonty dróg gminnych za pomocą gruzu betonowego, tłucznia kamiennego oraz
destruktu asfaltowego;



Profilowanie dróg gruntowych przy użyciu równiarki i walca;



Remonty cząstkowe dróg bitumicznych;



Pozostałe wydatki

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć wraz z przedmiotową prezentacją stanowi załącznik nr 5
do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Komisji, Pan Błażej Jędrzejczak podziękował Panu Grzegorzowi
Rabczewskiemu oraz Pani Malwinie Ratajczak i zapytał czy są pytania bądź wnioski
ze strony radnych.
Ad 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Protokół nr 5 z dnia 10 grudnia 2015 r. został przyjęty jednogłośnie w obecności radnych.
Ad 5. Wolne wnioski i informacje.
Radny Błażej Jędrzejczak zwrócił się z wnioskiem o uporządkowanie rosnących krzaków
przy drodze z Chwałkowa Kościelnego w kierunku Jaraczewa.
Ad 6. Zamknięcie posiedzenia.
Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący Komisji podziękował
wszystkim za udział i zakończył spotkanie o godzinie 12:45.

Protokołowała

Przewodniczący Komisji

Danuta Biniasz – Celka

Błażej Jędrzejczak
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