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O. 0012.2.9.2012                                                                       

PROTOKÓŁ  NR  9/2012 

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

odbytego w dniu 08 października 2012 roku w godz. 10,00 – 12,20 

 

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

protokołu. 

Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli: 

- Burmistrz Pan Teofil Marciniak 

- Dyrektor ZUK Pan Szymon Drymel 

- Przewodniczący Rady Pan Paweł Walkowiak 

- Inspektor UM Pani Małgorzata Lenartowska. 

 

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

członków Komisji i zaproszonych gości. 

Stwierdziła, że na sali  są obecni 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.Działalność Zakładu Usług Komunalnych za III kwartały 2012 roku.  

3.Funkcjonowanie świetlic wiejskich. 

4.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

5.Wolne głosy i informacje. 

 

ad.2.Informację dotyczącą działalności Zakładu Usług Komunalnych w Książu Wlkp. za      

III kwartały 2012 roku przedstawił Dyrektor ZUK Pan Szymon Drymel. Informacja stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu.  

Następnie Dyrektor ZUK odniósł się do sytuacji związanej z Polinem. Dochodzą do mnie 

informacje, że dyrektor rzekomo chce zniszczyć POLIN. Otóż to nie dyrektor chce zabić 

Polin ale firma Polin zabija środowisko. Nie da się zamieść pod dywan nieuczciwych praktyk 

stosowanych przez firmę Polin. Musimy sobie uświadomić jakie to stanowi zagrożenie dla 

społeczeństwa, zabijanie środowiska.. Do naszej kanalizacji przez lata w sposób ciągły 
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dostarczane były ścieki poprodukcyjne. Nawet gdyby istniały prywatne animozje między mną 

a Panem Jańczakiem nie odważyłbym się podjąć z nim walki gdyż jestem za słaby. Od lat nie 

prowadzę rozmów z Panem Janczakiem w jego imieniu  rozmawiam z Panem Jackiem 

Walkowiakiem.   

Radny Kuderczak – jak  wyglądała sytuacja na oczyszczalni w niedzielę, ponieważ POLIN 

nie pracuje w niedzielę. 

Dyrektor ZUK  - było czysto lecz to nie znaczy, że powoli nie były spuszczane ścieki, 

natomiast Pan Panie Radny nie jest obiektywny bo Pan pracuje w tej firmie. 

Radny Mostowski  - zabijanie środowiska co Pan przez to rozumie, proszę o rozwiniecie. 

Dyrektor ZUK  - Panie radny pobrane próbki kilkakrotnie przekroczyły dopuszczalne 

parametry, stąd zagrożenie.             

Radny Mostowski –  jak długo trwał ten proceder ? 

Dyrektor ZUK  - ten proceder trwa od zawsze już wtedy gdy był Pan Błaszak dyrektorem   

 a w tej chwili się nasila. 

Radny Mostowski – dlaczego tak poważne sprawy wychodzą tak późno, ja dowiedziałem się 

dopiero z gazety, nie było to tematem żadnego posiedzenia komisji, jest przecież komisja 

rolnictwa, która powinna się tym tematem zająć. 

Burmistrz – nieprawdą jest, że radni nie byli informowani o nieprawidłowościach w zakresie 

oczyszczania ścieków, przecież problemy ze ściekami były poruszane na posiedzeniach 

komisji, może w tych ostatnich dwóch latach mniej tak jak Pan radny pełni swą funkcję. 

Sprawa jest obecnie w prokuraturze i pozwólmy odpowiednio przygotowanym do takich 

działań organom wyjaśnić tą sprawę a my nie prowadźmy odrębnych dochodzeń. 

Radny Mostowski  - rada winna być informowana na bieżąco o takich sytuacjach. 

Dyrektor ZUK -  Panie Rady a jak Pan by mi chciał pomóc przecież Pan się na tym nie zna? 

Radny Mostowski – powinna być zwołana komisja, która zajęłaby się tym tematem. 

Radny Walkowiak – ta dyskusja do niczego nie prowadzi, zwoływanie dodatkowych komisji 

to co Pan Panie Marku proponuje byłoby niestosowne. Od tego są odpowiednie służby, które 

się tym zajmą, nam wszystkim powinno zależeć by oczyszczalnia funkcjonowała prawidłowo.  

Radny Mostowski – Panie Przewodniczący my radni czujemy się wyeliminowani, trzeba było 

powołać komisję, która by się tym zajęła. 

Radny Walkowiak – Co Pan chciałby zrobić, przecież nawet nie wpuszczą nas na teren 

zakładu. 

Burmistrz – na razie nie udowodniono, że Polin jest winny.  
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Radny Kaczmarek - czy jest studzienka uśredniająca ścieki, by móc sprawdzić ścieki 

wypływające od dostawcy, wtedy to zakład odbierający ścieki w każdej chwili może je 

sprawdzić. 

Dyrektor ZUK – taka studzienka istnieje ale dopływ do  niej z Polinu został odcięty. 

Radny Jędrzejczak – czy ten proceder został zatrzymany ? 

Dyrektor ZUK  - tak ponieważ w chwili obecnej został założony czop. 

Radny Mostowsk  - jeżeli ten zakład padnie to miasteczko umrze. 

Burmistrz – niech Pan nie odwraca sytuacji to przecież nie Gmina zatruwa oczyszczalnię, 

proszę więc nie wypowiadać się w ten sposób.  

Radny Zegar – nikt nie zwracał się do mnie jako do przewodniczącego komisji rolnictwa    

informując, że takie rzeczy się dzieją ale czy ja mam , czy my mamy jakieś możliwości          

w celu wyeliminowania nieprawidłowości, do tego są powołane odpowiednie służby. 

Radny Jędrzejczak – ile procent ścieków trafia od nas na inny teren, czy gdyby te ścieki 

trafiły do naszej oczyszczalni, to czy ona jest je wstanie przerobić, jaki jest obecnie przerób ? 

Burmistrz – obecny przerób dzienny oczyszczalni wynosi 350-400 m³, rezerwa wynosi 

przynajmniej 150 m³. 

Radny Zegar – co z wysypiskiem śmieci we Włościejewkach bo miało być rekultywowane. 

Burmistrz – w chwili obecnej złożony jest wniosek w starostwie o przedłużenie terminu 

rekultywacji składowiska odpadów komunalnych we Włościejewkach.  

Radny Zegar – czy teren ten będzie zalesiony czy będzie tam łąka. 

Burmistrz – zalesienie byłoby droższe dla gminy, dlatego wybraliśmy że będzie tam łąka, 

projekt zakłada założenie pastwiska, teren ten będzie monitorowany przez 30 lat.  

Radny Walkowiak – korzystając z obecności Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych, 

chciałbym podziękować Panu za dotychczasową współpracę, nie ukrywam że współpraca ta 

miała różny charakter, ale taka nasza rola by eliminować zaistniałe niekiedy 

nieprawidłowości w celu prawidłowej realizacji zadań statutowych zakładu. Dziś mamy tego 

efekty chociażby w zakresie gospodarki mieszkaniowej,  bowiem znacznie  w ostatnim 

okresie poprawił się wygląd zewnętrzny naszych budynków mieszkalnych. 

Radny Mostowski – do tych podziękowań się też dołączam,  

Pan Burmistrz – być dyrektorem Zakładu Usług Komunalnych to nie jest łatwe zadanie, 

chociażby z uwagi na różnorodność realizowanych zadań, ale Pan Drymel dobrze sobie 

poradził. 

Przewodnicząca Komisji podziękowała Dyrektorowi za udział w posiedzeniu komisji. 
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ad.3. Funkcjonowanie świetlic wiejskich omówiła Pani Małgorzata Lenartowska Inspektor 

Urzędu Miejskiego.  Informacja dotycząca wydatków poniesionych oraz dochodów 

uzyskanych przez świetlice   stanowi załącznik  do niniejszego protokołu. 

Złożoną informację Komisja przyjęła bez uwag. 

 

ad.4. Protokół nr 8/2012 z dnia 27 września 2012 roku został przyjęty bez uwag jednogłośnie. 

 

ad.5.Wolne głosy i informacje.    

Radny Jędrzejczak Błażej – cz można wynajmować odpłatnie świetlice, które były 

remontowane ze środków unijnych. 

Skarbnik Gmin Barbara Matuszczak – obecnie jest to w trakcie wyjaśniania, temat ten podjął 

również radca prawny,  

Radna Stępa – kiedy zostaną zakończone zatoki autobusowe. 

Burmistrz – na wykonanie zatok jest umowa , która reguluje wszystkie kwestie. 

Radny Jędrzejczak Błażej – czy będą podwyżki za wynajem sal wiejskich. 

Lenartowska Małgorzata – podwyższenie opłat za wynajem sal wiejskich każdorazowo musi 

być regulowane zarządzeniem Burmistrza, zatem prosimy rady sołeckie o przedłożenie 

propozycji podwyżek do tut. Urzędu. 

Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodnicząca Komisji  podziękowała 

wszystkim za udział i zakończyła posiedzenie. 

 

 

Protokołowała :                                                                        Przewodnicząca Komisji 

/-/ Małgorzata Lenartowska                                                       /-/ Bogumiła Skiera 

 


