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O. 0012.2.8.2012                                                                       

PROTOKÓŁ  NR  8/2012 

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

odbytego w dniu 27 września 2012 roku w godz. 10,00 – 13,00 

 

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

protokołu. 

Nieobecny Radny Leszek Kaczmarek – nieusprawiedliwiony. 

Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli: 

- Z-ca Burmistrza Pani Bogumiła Walczak 

- Skarbnik Gminy Pani Barbara Matuszczak  

- Przewodniczący Rady Pan Paweł Walkowiak 

- Członek Zarządu Rady Powiatu w Śremie Pan Jerzy Rylski 

- Kierownik Robót Powiatowego Zarządu Dróg Pan Antoni Lebryk.  

 

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.Plan napraw i realizacja inwestycji na drogach powiatowych w 2012 roku oraz plany  

   inwestycyjne na terenie gminy Książ Wlkp.  

3.Analiza wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2012 rok 

4.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

5.Wolne głosy i informacje. 

 

ad.2.Informację dotyczącą realizacji inwestycji na drogach powiatowych w 2012 roku oraz 

plany inwestycyjne na terenie gminy Książ Wlkp. przedstawił Kierownik Robót 

Powiatowego Zarządu Dróg Pan Antoni Lebryk. Informacja stanowi załącznik  do 

protokołu.  
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Radny Marek Mostowski – kiedy ostatnio czyszczono chodnik w Kiełczynie w kierunku 

dworca PKP, ponieważ jest w bardzo złym stanie. 

Pan Jerzy Rylski Członek Zarządu Rady Powiatu – zwrócił uwagę, że PZD powinien częściej 

przyjeżdżać i czyścić ten chodnik, ponieważ na tym odcinku jest duży ruch.  

        Pan Antoni Lebryk  PZD – w miarę możliwości będzie czyszczony częściej. 

Radny Kazimierz Zegar – infrastrukturę mamy słabą, należy też robić tam, gdzie mieszka 

mało ludzi jak Konarskie – Jarosławki. 

Radny Błażej Jędrzejczak – w Chwałkowie Kośc. chodnik jest w złym stanie między posesją 

nr 75 a 90, jest to odcinek około 300 m. Od posesji P. Głaz w kierunku powiatu jarocińskiego 

nie ma chodnika, należy na ten odcinek zrobić projekt. Składając dziś te wnioski czy muszę 

składać pismo do Zarządu. 

Pan Jerzy Rylski – dla mnie jako członka Zarządu będzie lepiej jak jest pismo Burmistrza, dla 

nas też jest lepiej jak są przekazane pieniądze niż zakup kostki, ponieważ jest wtedy jeden 

przetarg. 

Pan Antoni Lebryk  PZD – jeżeli robimy przetarg kompleksowo, to ceny są niższe. 

Radna Elżbieta Stępa – na końcu Kiełczynka przed Zaborowem należy usunąć krzewy 

między drzewami. 

Pan Antoni Lebryk  PZD – mam tylko dwóch pracowników, latem nie ma czasu na wycinkę 

krzewów, będziemy to robić od października. 

Radna Weber-Hałaburda – na końcówce drogi Mchy – Charłub jest wysoki spad przez co 

piasek ciągle sypie się na drogę , asfalt przysypany jest 30 cm. warstwą piasku. 

Radna Bogumiła Skiera – droga Mchy – Kołacin, w tzw. olszynkach droga się łamie mimo 

ograniczenia prędkości. 

Pan Antoni Lebryk – jest to wina prawdopodobnie podłoża, są to odcinki które wymagają 

nakładów. Robimy teraz próbę, wykorzystując deskrut ale nie wiemy jak się sprawdzi. 

Radna Bogumiła Skiera – w Kołacinie potrzebny jest chodnik przy drodze powiatowej od 

szkoły w kierunku przystanku, ponieważ dzieci na przystanek chodzą rowem. Należy też 

usunąć drzewa przy drodze Mchy – Brzóstownia, które są suche. 

Pan Antoni Lebryk  – do usunięcia jest 10 drzew lipy i dwa jesiony. Będą wycięte w tym 

sezonie, zazwyczaj wycinamy w I kwartale.   

Radna Bogumiła Skiera – w Kołacinie przy przystanku PKS jest drzewo, które też zagraża 

bezpieczeństwu. 
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Pan Antoni Lebryk  – drzewo to rośnie za płotem, nie jest w pasie drogowym, dlatego nie 

możemy tego drzewa usunąć. 

Radna Bogumiła Skiera – do 2004 roku przed wejściem nowej ustawy, był zapis, że zarządca 

drogi może wyciąć drzewa, które zagrażają bezpieczeństwu. Według nowej ustawy nie można 

tego robić, patrzy się na żywotność drzewa. Jeżeli drzewo nie przekracza 10 lat, to można na 

swojej działce wyciąć. 

Radna Weber-Hałaburda – co się dzieje z wyciętym drzewem. 

Pan Antoni Lebryk  – przetarg jest w ten sposób, że wykonawca będzie zabierał, ale odliczy 

koszty wartości drzewa. Coraz mniej jest chętnych mieszkańców, aby wycinać krzewy. Jeżeli 

są chętni do wycinki za pozyskane drewno, to zezwolenie każdy może dostać. 

Radny Zegar – małe wioski jak Konarskie, Jarosławki nie są odśnieżane. 

Pan Antoni Lebryk   – są drogi I, II, III i IV kolejności odśnieżania. Mamy trzy rejony, na 

każdy rejon jest jedna pługo-piaskarka. Systemy są dostępne w Internecie. 

Radna Weber-Hałaburda – gmina Jaraczewo podzielona jest na 5 rejonów, jeden wykonawca 

może startować w przetargu na dwa rejony.  

Pan Antoni Lebryk  – technicznie nie da się zrobić aby drogi były ciemne. 

Radny Walkowiak – przy odśnieżaniu nie powinno być podziału dróg na gminne i powiatowe 

ponieważ trudno mieszkańcom wytłumaczyć, że pług jedzie i nie odśnieża bo nie jest to droga 

np. powiatowa. Na terenie gminy za odśnieżanie powinien odpowiadać Burmistrz i wtedy 

będzie jasna sytuacja. 

Pan Jerzy Rylski – poinformował, że szpital działa jako spółka prawa handlowego, kontrakt   

z NFZ jest na ponad 40 mln. zł. na cały rok. Prezes co tydzień zdaje sprawozdania. Na koniec 

sierpnia szpital dysponował gotówką 2,5 mln. zł. brutto. Chcemy dokapitalizować spółkę. Są 

rozpisane kontrakty z lekarzami i zgromadzenie wspólników jest zdania, że kontrakty 

powinny być mniejsze. Zakupiono tomograf, który jest spłacany. Rezerwy spółka ma 500 tys. 

zł. aby mieć zabezpieczenie na wynagrodzenia. Dług jest zamrożony ale do 10 lat problem ten 

musi być rozwiązany. 

Radny Walkowiak – czy postępowanie przeciwko dyrektorowi Grottelowi jest umorzone. 

Pan Rylski – tak, umorzono. 

Radny Zegar czy szpital wykonuje nadrób ki usług. 

Pan Rylski – nadwyżki są pilnowane, za każdy miesiąc mamy sprawozdanie jak sytuacja 

wygląda. Uważam, że nie powinniśmy mieć nadróbek. 

Ponieważ więcej głosów nie było Przewodnicząca Komisji podziękowała złożoną informację. 
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        ad.3. Komisja przeanalizowała sprawozdanie z wykonania budżetu  gminy za I półrocze 2012 

roku i nie  wniosła uwag. Sprawozdanie stanowi załącznik  do niniejszego protokołu. 

Pani Matuszczak Skarbnik Gminy poinformowała, że opinia Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2012 r. jest 

pozytywna. 

Złożone sprawozdanie Komisja przyjęła. 

 

ad.4. Protokół nr 7/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 roku został przyjęty bez uwag jednogłośnie. 

 

ad.5.Wolne głosy i informacje.    

Radny Błażej Jędrzejczak – ZUK kopał na wysokości posesji P. Garbarka od strony 

Jaraczewa, jest wgłębienie, które należy usunąć. 

Zbierane są śmieci z przystanku PKS, a przy przystanku koło PGR mieszkańcy wykosili 

trawę ale nie zabrano jej.  

Radna Elżbieta  Stępa  - przystanek w Zaworach należy odmalować i dołożyć brakującą 

cegłę. W Kiełczynie przy posesji P. Klupczyńskiego jest załamanie asfaltu. 

Na przystanku autobusowym w Kiełczynku przy posesji P. Wolińskiego należy zrobić 

podwyższenie, ponieważ dzieci mają problem z wsiadaniem i wysiadaniem z autobusu. 

Radny Marek Mostowski – są głosy, że dyrektor ZUK został wybrany, ale że nie podejmie 

pracy. 

Z-ca Burmistrza Pani Bogumiła Walczak – jest wyłoniony i teraz będzie rozmowa z 

Burmistrzem . 

Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodnicząca Komisji  podziękowała 

wszystkim za udział i zakończyła posiedzenie. 

 

 

Protokołowała :                                                                        Przewodnicząca Komisji 

/-/ Irena Witko                                                                         /-/ Bogumiła Skiera 


