O. 0012.1.17.2013
PROTOKÓŁ NR 17/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Książu Wlkp. odbytego w dniu
05 listopada 2013 roku. w godz. 9,00 - 11.30.
W Komisji uczestniczyło 5 radnych - lista obecności, stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Nieobecny usprawiedliwiony Maciej Lewandowski.
Ponadto w Komisji uczestniczyli:
Burmistrz Pan Teofil Marciniak
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Paweł Walkowiak
Porządek posiedzenia:
1.Otwarcie posiedzenia.
2.Kontrola Zakładu Usług Komunalnych w Książu Wlkp. w zakresie bieżącej działalności
i w zakresie wykorzystania dotacji przedmiotowej.
3.Kontrola zrealizowanych inwestycji za III kwartały 2013 roku.
4.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
5.Wolne głosy i informacje.
ad.1. Przewodniczący Komisji Rady Pan Ryszard Szymański otwierając posiedzenie
powitał członków Komisji.
Stwierdził, że obecnych jest 5 członków Komisji, zatem komisja jest władna do
podejmowania prawomocnych decyzji.
Następnie przedstawił porządek posiedzenie, do którego nie wniesiono uwag. Porządek
posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
ad.2. Protokół z kontroli Zakładu Usług Komunalnych w Książu Wlkp. w zakresie
bieżącej działalności i w zakresie wykorzystania dotacji przedmiotowej stanowi załącznik
do niniejszego protokołu.
Dyrektor ZUK przedstawił szczegółową informację z działalności zakładu, tj. informację
na temat dostarczania wody, odbioru ścieków, informacje o zaległościach w opłatach i
czynszach, oraz rozliczenie z dotacji. Informacja

stanowi załącznik do protokołu.
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Ubytki wody wahają się od 15-30 %, dalej pracujemy nad nimi. Myślimy nad zakupem
wodomierzy, które zostaną założone na główne rury wtedy będziemy wiedzieć gdzie
szukać ubytków.
W tym roku przeprowadzono kontrolę nielegalnych przyłączy do kanalizacji . Zaległości w
opłatach za wodę i ścieki są ściągane przez komorników na bieżąco, jest pewna kwota
którą będzie ciężko do ściągnięcia ze względu na chorobę w rodzinie.
Radny Sławomir Przybylski - bardzo często

płynie woda złej jakości, należy temu

zapobiec. Jak wygląda sprawa ilości wody a ilości ścieków, czy te kwoty się bilansują.
Odpowiedział Dyrektor ZUK , nie te ilości się nie bilansują gdyż wodę pobierają również
oprócz osób indywidualnych , zakłady do produkcji, gospodarstwa rolne dla zwierząt itd.
Zaś oprócz ścieków sanitarnych do oczyszczalni są dostarczane ścieki dowożone oraz
wody opadowe. Mamy również zaległości w opłatach za czynsze.
Radny Sławomir Przybylski - w jaki sposób jest rozliczana woda do celów przeciw
pożarowych – odpowiedział Dyrektor że członkowie OSP nie rozliczają się z pobieranej
wody. Trzeba dla nich kupić wodomierze, wtedy będziemy widzieć ile pobierają wody.
Dyrektor ZUK również zasygnalizował potrzebę rozbudowy obecnej oczyszczalni
ścieków, na dzień dzisiejszy pracuje ona na pół wydechu.
Radny Paweł Walkowiak nie rozumiem, chce pan rozbudować oczyszczalnię,

jak z

informacji wynika, nie przerabia ona swej maksymalnej dobowej normy ścieków. Mam
prośbę o udostępnienie wydruku dostarczanych ścieków za ostatnie trzy miesiące, wtedy
będziemy mieć obraz jakie ilości ścieków przerabia na dobę oczyszczalnia w Kiełczynku.
Dyrektor ZUK wyjaśnił, że obecnie oczyszczalnia przerabia około 400m 3 na dobę , są to
ścieki nie tylko z kanalizacji sanitarnej ale również wody opadowe, gruntowe oraz tzw.
podłączenie lewe. Urządzenie do oczyszczania ścieków się zużywają , stad taka potrzeba.
Na bieżąco sprawdzamy przyłącza do kanalizacji, nielegalne

zadymiamy albo

likwidujemy. W tym roku udało się usunąć osad na oczyszczalni
ad.3. Protokół z kontroli przeprowadzonych inwestycji za III kwartały 2013 roku stanowi
załącznik do niniejszego protokołu. Komisja sprawdziła dokumentacje zakończonych
inwestycji w br.
1. Adaptacja pomieszczeń na punkt przedszkolny w Chwałkowie Kościelnym
2.Adaptacja pomieszczeń gospodarczych na pomieszczenie biurowe dla OPS w Książu
Wlkp.
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3.Budowa drogi w Radoszkowie .
Kierownik Referatu Gospodarczego Grzegorz Rabczewski udzielił na bieżąco wyjaśnień
do zrealizowanych inwestycji.
ad.4. Protokół nr 16/2013 z dnia 16 września 2013 roku został przyjęty bez uwag –
jednogłośnie.
ad.5. Wolne głosy i informacje.
Radna Antonina Jankowiak – brak lampy oświetleniowej koło pana Szczepaniaka
w Chrząstowie, jest tam bardzo ciemno. Podtrzymuję wniosek dotyczący wykupu terenu
dla OSP w Chrząstowie – strażacy w Chrząstowie chcą się rozwijać .
Odpowiedział Pan Rabczewski Grzegorz , że jest to nasza inwestycja , obojętne jest czy
będzie założona jedna lampa czy trzy, ważne jest ile jest linii na obecnej sieci.
Burmistrz odpowiedział na pytanie dot. wykupu gruntu, nie widzę takiej potrzeby, mamy
6 jednostek OSP na naszym terenie, kosztują nas nie mało, mają coraz to lepsze
samochody. Wszystkie 6 jednostek nie uczestniczą w pożarach jednocześnie, to naprawdę
nie małe pieniądze.
Sławomir Przybylski w Mchach obok świetlicy

jest zapadnięte

studzienka

telekomunikacyjna.
Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący Komisji

podziękował

wszystkim za udział i zakończył posiedzenie.

Protokołowała :
Zdzisława Wilak

Przewodniczący Komisji
Ryszard Szymański
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