O. 0012.2.12.2013
PROTOKÓŁ NR 12/2013
z posiedzenia Komisji Budżetu, Prawa i Samorządu Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
odbytego w dniu 22 kwietnia 2013 roku w godz. 10,00 – 12,00
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
- Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Paweł Walkowiak
- Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kościanie Pan Kazimierz Różczka
-p.o.

Kierownika

Rewiru

Dzielnicowych

w

Śremie,

Książu

Wlkp.

i

Dolsku

Pan Piotr Grzelczyk
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.Omówienie organizacji ruchu i sposobu parkowania w ciągu drogi wojewódzkiej 436 Śrem
– Klęka w miejscowości Książ Wlkp.
3.Stan bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego na terenie gminy Książ Wlkp.
4.Analiza wykonania budżetu gminy za 2012 rok
5.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
6.Wolne głosy i informacje.
Porządek posiedzenia i zaproszenie na posiedzenie komisji stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
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ad.2.Omówienie organizacji ruchu i sposobu parkowania w ciągu drogi wojewódzkiej 436
Śrem – Klęka w miejscowości Książ Wlkp.
Temat ten omówiono z udziałem Kierownika Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kościanie Pana
Kazimierza Różczka
Przewodniczący Rady Paweł Walkowiak – po renowacji Placu Kosynierów są kłopoty
z parkowaniem samochodów, ostatnio w dyskusji wróciła sprawa parkowania samochodów
na ul. Jana Pawła II. Przy wjeździe w ul. Jana Pawła II samochody mogłyby parkować po
skosie, tak samo na wysokości kościoła, zaprosiliśmy Pana aby dowiedzieć się czy jest taka
możliwość.
Pan Kazimierz Różczka – skośne parkingi nie są bezpieczne, ponieważ wycofując się mamy
złą widoczność, ponadto zajmujemy pas ruchu, a musimy mieć na uwadze bezpieczeństwo.
Pan Piotr Grzelczyk p.o. Kierownika Rewiru Dzielnicowych w Śremie, Książu Wlkp.
i Dolsku – zgadzam się z powyższą wypowiedzią, ponieważ dla nas też jest najważniejsze
bezpieczeństwo.
Radny Paweł Walkowiak – w innych miejscowościach są w ten sposób zorganizowane
parkingi a naszą rolą jest poruszanie tematów zgłaszanych przez mieszkańców.
Pan Kazimierz Różczka – nie jestem decydentem, jest to moje stanowisko i nie zmienię go.
Burmistrz – możliwość zrobienia parkingów w jodełkę byłaby tylko przy kościele.
Radny Marek Mostowski – problem z parkowaniem jest prze to, że cześć mieszkańców
parkuje samochody przy swojej posesji, tak samo na Placu Kosynierów parkują osoby
dojeżdżające do pracy.
Radny Paweł Walkowiak – parkingów w Książu Wlkp. mamy dosyć, ale każdy chce
podjechać jak najbliżej sklepu itp.
Radny Kazimierz Zegar – zwrócił się z zapytaniem kiedy będą remonty dróg, ponieważ
obecne naprawy polegają na zalepianiu dziur. Czy będzie wycinka drzew przy drodze.
Pan Grzegorz Rabczewski – wniosek o wycinkę drzew poszedł do Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska celem zaopiniowania.
Pan Kazimierz Różczka – obecnie zalepiamy dziury aby zlikwidować zagrożenie a remont
dopiero będzie.
Z dyskusji wynikło, że nie należy wprowadzać zmiany parkowania na ul. Jana Pawła II,
ponieważ zmiana parkowania zagrażać będzie bezpieczeństwu.
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Ponieważ więcej głosów w dyskusji nie było, Przewodnicząca podziękowała Panu
Kazimierzowi Różczka Kierownikowi Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kościanie za udział
w posiedzeniu.
ad.3.Informację dotyczącą stanu bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego na terenie
gminy Książ Wlkp. przedstawił p.o. Kierownika Rewiru Dzielnicowych w Śremie, Książu
Wlkp. i Dolsku Pan Piotr Grzelczyk.
W dyskusji głos zabrali:
Radny Marek Mostowski – czy były interwencje związane z narkotykami.
Pan Piotr Grzelczyk – zatrzymano trzy osoby.
Radny Marek Mostowski – czy przy osobach tych znaleziono twarde narkotyki.
Pan Piotr Grzelczyk – głównie jest to marihuana i amfetamina. Ostatnio jest coraz więcej
upraw i hodowli marihuany.
Radny Paweł Walkowiak – zbiorowej odpowiedzialności nie ma, ale gdy osoby te są w grupie
i nie mają narkotyków czy są przebadane .
Pan Piotr Grzelczyk – karze się za posiadanie narkotyków a nie za to, że ktoś jest po zażyciu.
Radny Kazimierz Zegar – w swej wypowiedzi zwrócił uwagę, że ostatnio narasta liczba
zatrzymanych rowerzystów po spożyciu alkoholu, ponieważ najłatwiej można ich ukarać. W
Gminie w tej chwili jest 20 osób, które odpracowują za to karę.
Zwrócił też uwagę, że ostatnio giną metalowe część od studzienek, punktu skupu złomu
powinny zwracać na to uwagę.
Pan Piotr Grzelczyk – nie za bardzo mamy prawo kontroli punktów skupu, przeprowadzana
jest kontrola prewencyjna na innych zasadach, pytamy się pracowników czy takie osoby były
i czy pewne rzeczy przyniesiono.
Radny Paweł Walkowiak – wiosną i latem drogi oraz pola są niszczone przez jeżdżące quady,
np. tydzień temu jeździli po wale i polach. Będziemy to chyba zgłaszać Policji.
Pan Piotr Grzelczyk – my możemy interweniować gdy dotyczy to drogi publicznej jeżeli
odbywa się to na terenie prywatnym, to można wystąpić z powództwa cywilnego.
Radny Agnieszka Weber-Hałaburda – czy w przypadku organizowanych rajdów, gdzie są
wyznaczone trasy musi być zgoda zarządcy drogi.
Pan Piotr Grzelczyk – organizator rajdu dokonuje wszystkich uzgodnień.
Ponieważ więcej głosów nie było Przewodnicząca Komisji podziękowała za złożoną
informację.
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Przewodnicząca Komisji zarządziła przerwę, która trwała od godz. 11,25 – 11,45.
ad.4. Analiza wykonania budżetu gminy za 2012 rok.
Po przeanalizowaniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok komisja nie
wniosła uwag i sprawozdanie zaopiniowała pozytywnie. Sprawozdanie stanowi załącznik do
protokołu z XXXII Sesji Rady Miejskiej z dnia 10 czerwca 2013 r.
ad.5. Protokół nr 11/2013 z dnia 29 stycznia 2013 roku został przyjęty bez uwag
jednogłośnie.
ad.6.Wolne głosy i informacje.
Radny Kazimierz Zegar – należy przyspieszyć równanie dróg gminnych.
Radna Weber-Hałaburda – czy do mieszkańców będą dostarczone ulotki w sprawie segregacji
odpadów

komunalnych.

Gdzie

będzie

można

wyrzucać

opakowania

po

lekach

weterynaryjnych.
Pani Walczak Z-ca Burmistrza poinformował, że ulotki będą, będzie też dostarczony
regulamin utrzymania czystości i porządku. Opakowania po lekach powinno się zwracać do
weterynarii.
Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodnicząca Komisji

podziękowała

wszystkim za udział i zakończyła posiedzenie.

Protokołowała :

Przewodnicząca Komisji

Irena Witko

Bogumiła Skiera
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