O. 0012.2.1.2011
PROTOKÓŁ NR 2/2010
z

posiedzenia

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

odbytego w dniu 25 marca 2011 roku.
W Komisji uczestniczyło 8 radnych - lista obecności, stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.

Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli:
- Burmistrz Pan Teofil Marciniak
Skarbnik Gminy Pani Barbara Matuszczak
- Przewodniczący Rady Pan Paweł Walkowiak
- Lech Czekała Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg
- Magdalena Weber-Jankowska - Referent UM
ad.1. Przewodnicząca Komisji Radna Bogumiła Skiera otwierając posiedzenie powitała
członków Komisji i zaproszonych gości.
Stwierdziła, że na sali jest obecnych 8 radnych, zatem komisja jest władna do podejmowania
prawomocnych decyzji. Następnie przedstawiła porządek posiedzenie, do którego nie
wniesiono uwag.
Porządek posiedzenia:
1.Otwarcie posiedzenia.
2.Realizacja inwestycji na drogach gminnych i powiatowych w 2010 roku oraz plan napraw i
inwestycji na drogach w 2011 roku.
3.Informacja dotycząca realizacji rozliczeń udzielonych dotacji przez Gminę Książ Wlkp.
w 2010 roku
4.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
5.Wolne głosy i informacje.
Porządek posiedzenia i zaproszenie na posiedzenie komisji stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
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ad.2.Informację dotyczącą realizacji inwestycji na drogach powiatowych w 2010 roku oraz
plan napraw i inwestycji na drogach w 2011 roku przedstawił Dyrektor Powiatowego
Zarządu Dróg Pan Lech Czekała. Informacja stanowi załącznik do protokołu.
Radna Stępa – zwróciła się o naprawę chodnika w Kiełczynie w kierunku dworca PKP,
ponieważ są ubytki płytek. Zwróciła się też z zapytaniem czy będzie robiony chodnik
w Książu Wlkp. przy ogródkach działkowych.
Pan Czekała udzielając odpowiedzi poinformował, że chodnik w Kiełczynie będzie
przekładany w dalszym ciągu, zaś chodnik przy ogródkach działkowych nie jest na razie
w planie. Poinformował też, że utrzymanie chodników należy do właścicieli przyległych
posesji.
Radny Zegar – na drodze Konarskie-Dobczyn, po interwencji naprawiano dziurę w drodze,
ale nie skończono, przez co ponownie zrobiła się duża dziura.
Należy

też

wyjaśnić

dlaczego

nie

zawsze

jest

odśnieżana

droga

powiatowa.

Wycinka krzewów przy drodze w Konarskim jest źle zrobiona, nie wszystkie krzewy wycięto.
Droga Konarskie-Jarosławki jest zanieczyszczona (zarośnięta), prawie się zamyka.
We Włościejewkach woda z drogi płynie pod budynek, powinien być krawężnik, aby woda
płynęła drogą.
Pan Czekała – z drogą w Jarosławkach jest problem, ponieważ pod drogą są uszkodzone
dreny i przez to woda wysiąka na drogę. Dlatego musiałyby być naprawione dreny, ponieważ
rowy przydrożne odnowiono, drogę utwardzono i do ubiegłego roku nic się nie działo.
Będziemy próbowali to w jakiś sposób naprawić. Droga do Konarskiego nie jest w zakresie
odśnieżania, drogi nieutwardzone nie odśnieżamy, chyba że zrobimy najpierw wszystkie inne
drogi. Krzewy przy drodze wycinali pracownicy, ale tylko odcinek, który zagrażał
bezpieczeństwu. Jeżeli są osoby co potrzebują drewno na opał, to mogą obcinać konary
i krzewy na co wyrażamy zgodę. We Włościejewkach posesja jest zalewana przy drodze
gminnej.
Radny Zegar – woda płynie na posesję przed drogą gminną.
Pan Czekała – sprawdzimy co można zrobić.
Radny Walkowiak – jest problem z gałęziami, ale jest to problem do rozwiązania, ponieważ
drewno opałowe jest coraz droższe i jest też problem z kupnem. Jeżeli znajdzie się osoba
chętna i wzięłaby tylko grubsze drewno to gałęzie PZD czy gmina może pociąć i sprzedać.
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W sprawie odśnieżania powinno być porozumienie między Burmistrzem a Powiatem, nie
powinno być tak, że drogi powiatowe gruntowe nie są odśnieżane. Odśnieżaniem powinien
zajmować się jeden podmiot. Lepiej byłoby gdyby za odśnieżanie odpowiadały gminy.
Pan Czekała - jeżeli są gałęzie i idzie rembak to wszystko jest zagospodarowane, ponieważ
dajemy to potrzebującym, ale rembak nie jest wstanie wszystkiego przerobić. Jeśli chodzi o
odśnieżanie to warto przemyśleć jak odbywałoby się rozliczenie i jak ująć w ramy
porozumienia. Może należałoby zrobić wspólny przetarg a płacić oddzielnie. Standardy
odśnieżania dopuszczają, że niektóre drogi mogą być okresowo nieprzejezdne do 24 godzin.
Radny Kaczmarek – dziury na drogach powstają ciągle w tym samym miejscu, ponadto
dziury na drogach powinny być naprawiane gdy jest ciepło.
Radny Mostowski – niedobrze jest że są w tym roku obcięte środki na inwestycje, myślę, że
w następnych latach też tak będzie a my oczekujemy nowych dróg, dlaczego mamy
odpowiadać za to, że ktoś zadłużył powiat.
Pan Czekała – gdy wykonujemy inwestycje przy 50% wsparciu gmin to robimy, gorzej jest
gdy mamy inwestycję prowadzić sami.
Radna Stępa – na ul. Wiosny Ludów przy P. Janiszewskim jest zakaz zatrzymywania się
i postoju a z drugiej strony zakaz postoju, należy to uregulować. Przy poczcie jest okręcony
znak drogowy.
Radna Weber-Hałaburda – na trasie Mchy – Niedźwiady leżą 2 lub 3 duże konary, które
zostały po wycince. Należy też przejrzeć stan drzew na trasie Brzóstownia – Mchy. Na drodze
Mchy - Chromiec koło posesji P. Wesołka jest wyrzucony znak ograniczający prędkość do
40 km, czyli z jednej strony jest ograniczenie a z drugiej nie ma. W Chromcu jest
ograniczenie tonażu a u nas nie ma ograniczenia, przez co z roku na rok droga jest w gorszym
stanie, ponieważ asfalt się kruszy.
Pan Czekała – dokonamy lustracji drzew Brzóstownia – Mchy. Znaku ograniczającego
prędkość do 40 km nie powinno być w ogóle. Znaki te stoją tylko w miejscach
niebezpiecznych np. przy szkołach. Drzewa wycinało PGK z Śremu i nie przywieźli nam
tego drzewa. Jeśli chodzi o drogi asfaltowe, to gdy były budowane to nikt nie myślał, że będą
po nich jeździć tak duże tonaże.
Radny Kuderczak – na ul. Wichury w chodniku jest duży ubytek płytek chodnikowych.
Radna Skiera – należy też naprawić drogę w Kołacinie w „olszynkach”.
Ponieważ więcej głosów nie było Przewodnicząca Komisji podziękowała Dyrektorowi PZD
za złożoną informację.
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Informację dotyczącą realizacji inwestycji na drogach gminnych w 2010 roku oraz
plan napraw i inwestycji na drogach w 2011 roku przedstawiła Pani Magdalena WeberJankowska Referent Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. Informacja stanowi załącznik
do protokołu.
Radna Stępa – poinformowała, że w Kiełczynku na zjeździe z drogi wojewódzkiej
w kierunku P. Kujawskiego pęka asfalt.
Radny Kuderczak – poinformował, że w Kiełczynku na zjeździe z ul. Wiosny Ludów na
zakrętach są duże dziury.
Pani Weber-Jankowska - firma Begier ma poprawiać w Książu krzyżówki i wtedy ma też
naprawić drogę w Kiełczynku.
Radny Kaczmarek – należy wyrównać drogę w Zaworach przy leśniczówce, w kilku
miejscach robi się wgłębienie i stoi woda. Droga ta jest też zarośnięta krzewami, czy mamy je
usunąć we własnym zakresie. Kiedy będzie przykryta droga tłuczniowa w Zaworach. Zwrócił
też uwagę, że drogi są podorywane, kamienie niekiedy są w polu, może należy wysłać pisma
do właścicieli działek. W Zaworach miały być też uzupełniane lampy, czy będzie to zrobione.
Pani Weber-Jankowska - gdy ktoś jest chętny do wycięcia krzewów, to najpierw musi się
zgłosić do Urzędu i otrzyma pisemną zgodę. Asfalt najpierw będzie kładziony w Świączyniu,
Sroczewie, Ługach zaś droga w Zaworach jest ostatnia w kolejce. Jeśli chodzi o przyorywanie
dróg, to nie mamy żadnych mechanizmów do egzekwowania, pomyślimy co zrobić.
Radna Weber-Hałaburda – w Radoszkowie od torów do P. Sucheckiego po każdej stronie
drogi jest na pół metra wał, tak samo od krzyża do P. Grześkowiaka, może należy to zebrać i
włożyć na drogę.
Radny Zegar – zwrócił uwagę, że mało jest kładzione asfaltu. Poinformował też, że
Autodrom organizuje masowe imprezy, ostatnio organizowali na drodze, czy tego typu
imprezy można robić na drodze.
Pani Weber-Jankowska - jeśli chodzi o Autodrom to zezwolenia na drogę nie dawaliśmy.
Ponieważ więcej głosów nie było Przewodnicząca Komisji podziękowała za złożoną
informację.
ad.3.Informację dotyczącą realizacji rozliczeń udzielonych dotacji przez Gminę Książ Wlkp.
w 2010 roku przedstawiła Skarbnik Gminy Pani Barbara Matuszczak. Informacja stanowi
załącznik do protokołu.
Komisja złożoną informację przyjęła bez uwag.
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ad.4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Radny Błażej Jędrzejczak – pierwsze posiedzenie komisji budżetu zwołane było na godz.
10,00 a rozpoczęło się o godz. 10,15 lub 10,20 kiedy przybyły Radne Pani Skiera i Stępa.
W protokole nie zostało to zapisane co zaważyło na scenariuszu. Był wybór
przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego komisji. O godz. 10,00 quorum było i można
było posiedzenie rozpocząć, ale Przewodniczący rady rozpoczął gdy przybyły Radne Pani
Skiera i Stępa. Nie wiem dlaczego opóźniono, dlaczego nie czekano za Radnym Panem
Kaczmarkiem. Gdyby nie opóźniono rozpoczęcia posiedzenia, wtedy byłby inny przebieg
scenariusza. Czy było to zgodne z prawem. B01
Przewodniczący Rady Paweł Walkowiak – sesje rozpoczynam punktualnie, a jeżeli chodzi
o komisji, to jeżeli widziałem że części radnych nie ma, to miałem prawo opóźnić
posiedzenie, nie znaczy to że celowo czekałem. Gdybym rozpoczął w tej sytuacji punktualnie,
to wtedy mogłoby być odwrotnie Pani Skiera i Stępa mogłyby mieć pretensje. Mógłby być
zarzut, że celowo szybko przeprowadziłem wybór. Radni powinni się wypowiedzieć czy
zrobiłem źle czy celowo opóźniłem.
Radny Jędrzejczak – według mnie został złamany regulamin Rady czy komisji.
Tłumaczenie rozumiem, ale regulamin złamano. Ludzkie tłumaczenie przyjmuję, ale
regulaminowego usprawiedliwienia nie ma.
Radny Mostowski – nie podejrzewam Przewodniczącego o złe intencje, aby miał w tym jakiś
cel.
Radny Jędrzejczak – ja chciałem usłyszeć aspekty prawne.
Radny Zegar – była zrobiona gafa i należało przeprosić.
Przewodniczący Rady Paweł Walkowiak – przepraszał nie będę, ponieważ nie mam za co.
Od teraz będzie pisana godzina rozpoczęcia komisji.

Protokół nr 1/2010 z dnia 27 grudnia 2010 roku został przyjęty przy 6 głosach „za”,
1 głosie „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”.

ad.5.Wolne głosy i informacje.
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Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodnicząca Komisji

podziękowała

wszystkim za udział i zakończyła posiedzenie.

Protokołowała :

Przewodnicząca Komisji

Irena Witko

Bogumiła Skiera
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