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O. 0012.2.4.2011                                                                       

PROTOKÓŁ  NR  4/2011 

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

odbytego w dniu 15 września 2011 roku w godz. 10,04 -11,35 

 

W Komisji uczestniczyło 8 radnych - lista obecności, stanowi załącznik  do niniejszego 

protokołu. 

Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli: 

- Burmistrz Pan Teofil Marciniak 

- Z-ca Burmistrza Pani Bogumiła Walczak 

- Skarbnik Gminy Pani Barbara  Matuszczak  

- Sekretarz Gminy Pani Mirela Grześkowiak 

- Przewodniczący Rady Pan Paweł Walkowiak 

 

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

członków Komisji i zaproszonych gości. 

Stwierdziła, że na sali  obecni są wszyscy radni, zatem komisja jest władna do podejmowania 

prawomocnych decyzji. Następnie przedstawiła porządek posiedzenie, do którego nie 

wniesiono uwag. 

Porządek posiedzenia: 

1.Otwarcie posiedzenia. 

2.Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 rok.  

4.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

5.Wolne głosy i informacje. 

Porządek posiedzenia i zaproszenie na posiedzenie komisji stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. 

 

ad.2. Komisja przeanalizowała sprawozdanie z wykonania budżetu  gminy za I półrocze 2011 

roku. Sprawozdanie stanowi załącznik  do niniejszego protokołu. 

W dyskusji Radna Stępa zwróciła się z zapytaniem, czy targowisko będzie robione przy        

ul.   22 Lipca. 

Burmistrz – targowiska na tym terenie nie będzie, ale teren ten zostanie zagospodarowany.  
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Radny Walkowiak – jak przedstawia się sprawa wykupu gruntu pod przystanek PKS              

w Książu Wlkp. 

Burmistrz – sprawa ta jest w trakcie realizacji, Notariusz ma przyjechać, aby spisać 

pełnomocnictwa. 

Radna Weber-Hałaburda – do kiedy będzie skończona modernizacja rynku. 

Burmistrz – termin wykonania był do 15 września br., do zrobienia został jeszcze pomnik       

i kosmetyka, nie dojechały jeszcze ławki. Otwarcie planujemy na 29 września br. 

Radny Zegar – zwrócił uwagę na dużą ilość dłużników alimentacyjnych. 

Pani Matuszczak – jest tak dużo, ponieważ Komornik nie ma z czego ściągnąć, bo albo 

dłużnik pracuje za minimalne wynagrodzenie albo na czarno. 

Radny Jędrzejczak – zwiększa się też zaległość w podatku od nieruchomości. 

Pani Matuszczak  - są wysyłane upomnienia i sprawy te kierowane są do Komornika. 

Radny Zegar – były przetargi na drogi, czy są już podpisane umowy i z kim. 

Burmistrz – umowa została podpisana z firmą STRABAG, termin realizacji jest do 7.10.br. 

Radny Zegar – jak przedstawia się sprawa rekultywacji wysypiska śmieci  w Włościejewkach. 

Burmistrz – dokumentacja jest przygotowana i będzie przetarg, realizacja będzie w 2012 

roku. 

Radny Jędrzejczak – był problem z dotacjami do Centrum Kultury a zakupiono 

oprogramowanie do systemu Solar, do czego to służy. 

Jest np. w § 600 dotacja celowa z udziałem środków europejskich, czy przy dotacji tej nie 

można wpisać o jakie to zadanie chodzi, ponieważ nie trzeba by szukać na innych stronach. 

Pani Matuszczak – jak ma wyglądać sprawozdanie mówi o tym uchwała. 

Radny Zegar – jak przebiega realizacja funduszu sołeckiego. 

Pani Matuszczak – wykonanie to jest na koniec czerwca, a dużo rachunków wpłynęło w lipcu, 

sierpniu czy teraz we wrześniu. 

Radny Zegar – czy na modernizację rynku wystarczy środków, czy trzeba będzie dokładać. 

Burmistrz – powinno wystarczyć, ponieważ dodatkowo kazałem zrobić więcej ławek, chcemy 

też położyć nowy asfalt na ulicy  przy barze. 

Radna Stępa – czy Pan Beger naprawi asfalt w Kiełczynku. 

Burmistrz – w tym roku miał naprawić. 

Złożone sprawozdanie Komisja przyjęła. 

 

ad.3. Protokół nr 3/2011 z dnia 12 maja 2011 roku został przyjęty bez uwag jednogłośnie. 
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ad.4.Wolne głosy i informacje.   

Przewodniczący Rady Pan Walkowiak zapoznał członków Komisji z pismem Starostwa w 

sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie 

likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital w Śremie. 

Postanowiono aby na sesję zaprosić Pana Starostę i Dyrektora szpitala. 

Radny Walkowiak – Gmina naprawiała dziury na drogach gminnych, kiedy będzie naprawiał 

Powiat. 

Burmistrz -  Powiat część dziur też już załatał. 

Radna Weber-Hałaburda – na alei w Radoszkowie należy wyciąć chwasty na poboczach 

chociażby równo z drogą. 

Radny Kaczmarek – w Zaworach przy P. Frankiewiczu były po zimie załatane dziury, ale 

miał być wycięty w tym miejscu asfalt i położony nowy. Gdy nie będzie to zrobione to przy 

przymrozkach na nowo powstaną dziury. 

Radna Stępa- przy przystanku PKS w Kiełczynie (przy P. Klupczyńskiej) jest dziura w jezdni. 

Na przystanku PKS w Zaworach wypadła cegła. 

Radny Zegar – W Konarskim ( w wiosce) przewrócony jest znak drogowy „uwaga na drogę „ 

Znajduje się też u mnie znak z napisem ul. Lipowa, którego znalazłem na polu a jest 

prawdopodobnie z Konarzyc.   

Na spotkanie należałoby poprosić przedstawiciela energetyki, ponieważ przy złych 

warunkach atmosferycznych nie ma prądu, w Jarosławkach są jeszcze słupy energetyczne 

drewniane. 

Burmistrz – linia energetyczna ze Śremu do Książa Wlkp. jest ujęta w planie inwestycyjnym   

i będzie to linia podziemna. 

Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodnicząca Komisji  podziękowała 

wszystkim za udział i zakończyła posiedzenie. 

 

 

Protokołowała :                                                                        Przewodnicząca Komisji 

/-/  Irena Witko                                                                       /-/ Bogumiła Skiera 


