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O. 0012.2.7.2012                                                                       

PROTOKÓŁ  NR  7/2012 

z  posiedzenia  Komisji Budżetu, Prawa i Samorządu Rady Miejskiej w Książu Wlkp. 

odbytego w dniu 27 kwietnia 2012 roku w godz. 11,05 – 13,00 

 

W Komisji uczestniczyło 7 radnych - lista obecności, stanowi załącznik  do niniejszego 

protokołu. 

Nieobecny Radny Leszek Kaczmarek – nieusprawiedliwiony. 

Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli: 

- Burmistrz Pan Teofil Marciniak 

- Skarbnik Gminy Pani Barbara Matuszczak  

- Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Śremie Pan Konrad Bartłomiejczak 

- p.o. Kierownika Rewiru Dzielnicowych w Książu Wlkp. Pan Wojciech Michałowski 

 

ad.1. Przewodnicząca Komisji Radna Bogumiła Skiera otwierając  posiedzenie   powitała 

członków Komisji i zaproszonych gości. 

Stwierdziła, że na sali  obecnych jest 7 radnych, zatem komisja jest władna do podejmowania 

prawomocnych decyzji. Następnie przedstawiła porządek posiedzenie do którego nie 

wniesiono uwag. 

Porządek posiedzenia: 

1.Otwarcie posiedzenia. 

2.Stan bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego na terenie gminy Książ Wlkp.  

3.Analiza wykonania budżetu gminy za 2011 rok 

4.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

5.Wolne głosy i informacje. 

Porządek posiedzenia i zaproszenie na posiedzenie komisji stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. 

 

ad.2.Informację dotyczącą stanu bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego na terenie 

gminy Książ Wlkp. przedstawił Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Śremie Pan Konrad 

Bartłomiejczak. Informacja stanowi załącznik do protokołu.    

W dyskusji głos zabrali: 

Radny Mostowski – jakiego typu były wykroczenia i co oznacza niebieska karta. 
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Z-ca Komendanta – 83 mandaty były porządkowe i 10 drogowe. Niebieska karta jest to 

popularna nazwa programu przemocy w rodzinie. Dzielnicowy odwiedza te rodziny sprawdza 

czy sytuacja się poprawiła a jeśli nie to ofiarom przemocy jest udzielana pomoc. 

Radny Mostowski – czy po stwierdzeniu poprawy karta ta jest wycofywana. 

Z-ca Komendanta – jeśli po 2-3 spotkaniach w danej rodzinie jest wszystko w porządku, to 

karta ta jest zamykana. 

Radna Skiera – czy karta ta może być przez długi okres. 

Z-ca Komendanta – w ciągu miesiąca musi zapaść decyzja. Sprawca ma najczęściej problem 

alkoholowy i wtedy wniosek jest kierowany do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. Czyn karalny jest do 17 roku życia.    

Radny Mostowski – jak Policja radzi sobie z młodzieżą w sprawie narkotyków. 

Z-ca Komendanta – mamy testery do sprawdzania. Poinformował też, że chodzenie pod 

wpływem narkotyków nie jest karane, karane jest posiadanie narkotyków. Na terenie gminy 

Książ Wlkp. nie ma wielkiego problemu z narkotykami. 

Radny Kuderczak – czy na terenie gminy Książ Wlkp. jest diler narkotyków. 

Z-ca Komendanta – dilerów nie ma ale są na pewno rozprowadzający. 

Radny Mostowski – karani są ludzie za picie piwa przy sklepie, co sklep musi zrobić aby 

można było wypić piwo. 

Z-ca Komendanta – aby przy sklepie można było wypić piwo musi być pozwolenie na 

sprzedaż do konsumpcji. 

Radny Zegar – zwrócił uwagę, że problemem jest szybka jazda na wsiach a drugi problem to 

we Włościejewkach jest autodrom, większość wie na czym to polega, ale są tacy co jeżdżą po 

wałach i polach, niszcząc zboże.    

Z-ca Komendanta – jest  za mało pracowników abyśmy mogli wszystkie pola kontrolować, 

mamy też współpracę ze strażą leśną. Tępimy te działania, ale jest to trudne zadanie. 

Radna Weber-Hałaburda -  w Książu ma być utworzony Posterunek Policji, czy to prawda? 

Z-ca Komendanta – współpraca z gminą układa się dobrze, być może nastąpi zmiana 

struktury organizacyjnej, być może zostanie utworzony Posterunek, ale wtedy będzie 

likwidacja Rewiru w Dolsku. W tej chwili trwają analizy finansowe. Ekonomicznie lepiej jest 

w Książu. Zaś w Brodnicy jest punkt przyjęć interesantów.   

Burmistrz – współpraca dopóki będę Burmistrzem na pewno będzie, bo jednym z zadań jest 

zapewnienie bezpieczeństwa. 

Ponieważ więcej głosów nie było Przewodnicząca Komisji podziękowała złożoną informację. 



3 

 

 

Przewodnicząca Komisji zarządziła przerwę, która trwała od godz. 12,15 – 12,25. 

 

ad.3.   Analiza wykonania budżetu gminy za 2011 rok 

Po przeanalizowaniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok komisja nie 

wniosła uwag i sprawozdanie zaopiniowała pozytywnie. Sprawozdanie stanowi załącznik do 

protokołu. 

Pani Matuszczak Skarbnik Gminy zapoznała członków z opinią Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 r. Opinia RIO jest 

pozytywna i stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

ad.4. Protokół nr 6/2012 z dnia 11 kwietnia 2012 roku został przyjęty bez uwag jednogłośnie. 

 

ad.5.Wolne głosy i informacje.    

Radny Kuderczak – zwrócił się z zapytaniem jak wypadła wczorajsza kontrola – przegląd 

inwestycji. 

Burmistrz poinformował, że najlepiej jest w parku a najwięcej uwag dotyczyło Placu 

Kosynierów.  

Radny Błażej Jędrzejczak – zwrócił się, aby zakupić  3 tablice ogłoszeń dla sołectwa 

Chwałkowo Kośc. 

Radna Elżbieta Stępa – zwróciła się aby zakupić  2 tablice ogłoszeń dla sołectwa  Kiełczynek. 

Radny Mostowski – na boisko Orlik nawiewane jest dużo piasku i jest dużo kamieni. 

Burmistrz – myślałem aby posadzić żywopłot, ale dzieci by go połamały, nie było by 

problemy gdyby boisko było wybetonowane. 

Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodnicząca Komisji  podziękowała 

wszystkim za udział i zakończyła posiedzenie. 

 

 

Protokołowała :                                                                        Przewodnicząca Komisji 

 

  Irena Witko                                                                                   Bogumiła Skiera 


