
1 
 

 

O.0012.2.17.2014 

 

PROTOKÓŁ NR 17/2014 

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

odbytego w dniu 16 czerwca 2014 roku w godzinach od 10:00 do 11:40 w sali nr 7 Urzędu 

Miejskiego w Książu Wlkp. 

 

W komisji uczestniczyło 7 radnych, lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

protokołu.  

Nieobecny 1 radny, tj: 

1.  Leszek Kaczmarek – usprawiedliwiony 

 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

 

Burmistrz Książa Wlkp.- Pan Teofil Marciniak 

Skarbnik Gminy- Pani Barbara Matuszczak 

Przewodniczący Rady Miejskiej- Pan Paweł Walkowiak 

asp. szt.- Tadeusz Dubrawski 

 

Ad 1. Przewodniczący Komisji Pani Bogumiła Skiera otwierając posiedzenie powitała 

zebranych. Stwierdziła, że na sali obecnych jest 7 radnych zatem komisja jest władna do 

podejmowania prawomocnych decyzji. Następnie przewodniczący przedstawiła porządek 

obrad, który wygląda następująco: 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Informacja z zakresu i bezpieczeństwa Gminy Książ Wlkp. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

4. Wolne głosy i informacje. 

  

Porządek posiedzenia oraz zaproszenia na posiedzenie stanowią załącznik nr 2 

do niniejszego protokołu.   

 

Ad 2. Informacja z zakresu i bezpieczeństwa gminy Książ Wlkp.  

Przewodniczący Komisji poprosiła o zabranie głosu asp. szt. Tadeusza Dubrawskiego 

z Komendy Powiatowej Policji w Śremie, posterunek w Książu Wlkp. 

asp. szt. Tadeusz Dubrawski- poziom bezpieczeństwa na terenie gminy Książ Wlkp., ocenia 

się jako zadawalający. Obserwuje się znaczny spadek chuligaństwa. Wydaje się, ze młodzież 

jest wychowywana na odpowiednim poziomie, brak poważniejszych zdarzeń. Pomimo tego 
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od początku roku do dnia dzisiejszego odnotowaliśmy trzy incydenty z udziałem środków 

odurzających. Dwa przypadki na terenie Książa Wlkp.,(byli to mieszkańcy Książa Wlkp.) 

i jeden na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Jarosławkach (był to mieszkaniec Śremu). 

Następnie rozpoczęto działania sprawdzająco-represyjne pn. „ Oznacz swój dom”. Brak 

tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości niekiedy powoduje znaczne utrudnienia  

w  pracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek, a także zdarza się często, że 

przedstawiciele różnych placówek tudzież doręczyciele firm przewozowych błądzą w terenie, 

pytają o konkretny adres i tracą bezcenne minuty, aby trafić do wytyczonego punktu. 

Radny Paweł Walkowiak- proszę o informacje, czy incydenty z udziałem środków 

odurzających dotyczyły osób będących pod wpływem środków czy osoby te miały 

w posiadaniu środki z przeznaczeniem na rozprowadzanie? 

asp. szt. Tadeusz Dubrawski- były to osoby, które miały w posiadaniu środki.  

Środki odurzające to niestety towar powszechnie dostępny, ale na terenie gminy Książ Wlkp. 

nie stwierdzono działalności dealera.    

Radny Paweł Walkowiak- proszę o informację, czy tabliczka z numerem porządkowym 

nieruchomości winna być także oświetlona? 

asp. szt. Tadeusz Dubrawski- zgodnie z kodeksem wykroczeń, ten kto nie dopełnia 

obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości podlega karze, ale 

dla nas wystarczającym będzie już samo umiejscowienie tabliczki z właściwym numerem.  

Radny Paweł Walkowiak- czy w sezonie letnim będą stacjonować w Ośrodku 

Wypoczynkowym w Jarosławkach wzmożone patrole policyjne? Myślę, że byłyby wskazane. 

asp. szt. Tadeusz Dubrawski- co roku tak było, w tym roku na chwilę obecną nie posiadam 

takiej informacji.  

Radny Marek Mostowski- powracając do środków odurzających, jeśli jest to towar 

powszechnie dostępny to gdzie można się w niego zaopatrzyć? 

asp. szt. Tadeusz Dubrawski- takie informacje są w posiadaniu zespołu policjantów  

w wydziale  kryminalnym, ale nie są one objęte klauzulą jawności. Na terenie gminy Książ 

Wlkp. tak jak powiedziałem wcześniej nie zarejestrowano działalności dealerskiej.  

Radny Marek Mostowski- jakie jest Pana zdanie na temat napojów energetyzujących?  

W mojej ocenie osoby po spożycie takich napojów zachowują się nieracjonalnie. Zauważa się 

u nich znaczne pobudzenie oraz nadmierną aktywność.   

asp. szt. Tadeusz Dubrawski- skład chemiczny napojów energetycznych to głownie kofeina 

i niestety reakcje jakie po spożyciu tych napojów w organizmie się pojawiają są tego efektem.  

Napoje energetyczne są dopuszczone do obrotu  i w ich sprzedaż nie możemy ingerować.  

Radny Błażej Jędrzejczak- proszę o informację jaka wygląda analiza statystyk przemocy 

w rodzinie? 

asp. szt. Tadeusz Dubrawski- niestety przemoc w rodzinie jest nadal aktywnym zjawiskiem, 

są to stałe adresy rodzin. Policja nie ma dużego wpływu na to co się dzieje w takich 

rodzinach. Oczywiście interweniujemy poprzez założenie tzw. „niebieskiej karty”, która służy 

jako dowód stwierdzający fakt zaistnienia przemocy w rodzinie. 

Radny Zenon Kuderczak- proszę o informacje jakie konsekwencje ponosi rowerzysta 

poruszający się po drogach publicznych pod wpływem alkoholu? 

asp. szt. Tadeusz Dubrawski- obecnie jazda rowerem  po drogach publicznych pod 

wpływem alkoholu nie jest już przestępstwem, a wykroczeniem. Nietrzeźwym rowerzystom 
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w zależności od stężenia alkoholu grozi kara aresztu, grzywny bądź też może skutkować 

zakazem prowadzenia pojazdów. Kwestię zakazu prowadzenia pojazdów rozstrzyga sąd, 

który może, ale nie musi orzec o jego zakazie.  

Radny Kazimierz Zegar-  proszę o informację, czy właściciel gospodarstwa, który ma  

w posiadaniu ptaki (perlice) może być ukarany mandatem w przypadku przedostania się  

ptaka poza gospodarstwo na drogę publiczną? Składkę ubezpieczenie OC  została  przez 

właściciela uiszczona. 

asp. szt. Tadeusz Dubrawski- trudno mi się odnieść do zdarzenia jeśli nie wiem który 

artykuł kodeksu wykroczeń zastosował policjant, ale jest taka możliwość. Wszystko zależy od 

sytuacji, czy ptak stanowił istotne zagrożenie dla poruszających się po drodze. Ubezpieczenie 

OC w tym przypadku nie ma zastosowania.    

Radny Kazimierz Zegar- z moich obserwacji wynika, że osoby poruszające się pojazdami 

czterokołowymi (quadami) zaczęły przestrzegać przepisów, zauważa się respektować przez 

kierujących ograniczenia prędkości.  

Radny Paweł Walkowiak- proszę o informację dotyczącą ograniczenia prędkości w miejscu 

zabudowanym, czy tolerancja do l0 km/ h nadal obowiązuje. 

asp. szt. Tadeusz Dubrawski-   tak, fotoradary mają ustawioną tolerancję do 10 km/ h.  

Radna Bogumiła Skiera-  czy jest możliwe aby policja miała wpływ na leczenie 

alkoholików? 

asp. szt. Tadeusz Dubrawski- niestety nie, przepisy nie pozwalają. Nikt nikogo nie jest  

w stanie zmusić do leczenia, jeśli chory sam nie uświadomi sobie problemu. Ze statystyk 

wynika, że zaledwie 5 % poddanych leczeniu nie powraca do nałogu. 

Radna Bogumiła Skiera- proszę o informację czy osoba postronna może zakupić 

mundury policyjne? 

asp. szt. Tadeusz Dubrawski- myślę, że tak choć te oryginalne są na zamówienia do danej 

komendy i pod konkretne osoby. Wzór umundurowanie określa ściśle ustawa. Z pewnością są 

firmy, które świadczą usługi krawieckie i rekomendują zakup tego rodzaju asortymentu, ale  

w sklepach internetowych brak możliwości zakupu.  

 

Przewodniczący Komisji podziękowała asp. szt. Panu Tadeuszowi Dubrawskiemu za 

przybycie i zarządziła 10- minutową przerwę (od 10: 55 do 11:05).  

       

Ad 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. Protokół nr 16/2014 roku  

z dnia 16 kwietnia został przyjęty jednogłośnie, bez uwag. 

 

Ad 4. Wolne głosy i informacje. 

 

Radny Błażej Jędrzejczak- pozwolę przypomnieć się w kwestii tabliczek z numerami 

posesji w Chwałkowie Kościelnym. 

Burmistrz Teofil Marciniak- sprawa w toku, temat został przekazany do kierownika 

Referatu Gospodarczego. 

Radna Elżbieta Stępa- wnioskuję o tabliczkę z numerem 53, która zostanie umiejscowiona 

na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kiełczynek. 



4 
 

Radna Bogumiła Skiera- informuję o awarii wody, która była w Kołacinie, dużo wody 

ubyło. Myślę, że powodem awarii są stare rury wodociągowe.   

Radny Zenon Kuderczak- proszę o informację od kiedy będzie funkcjonowało gratowisko, 

czy będzie odpłatne, czy ilość gruzu będzie można składować w nieograniczonych ilościach  

i w jakie dni będzie czynne? 

Burmistrz Teofil Marciniak- czekamy na odbiór. Myślę, że na koniec sierpnia lub  

z początkiem września zacznie funkcjonować. Dni w których ma być czynne to wtorki, 

czwartki i soboty, ale jest to tylko plan który może ulec zmianie. Gratowisko będzie 

ogólnodostępne dla mieszkańców gminy Książ Wlkp. bez uiszczenia opłat, w przypadku 

wywozu gruzu  została określona ilość tj. do 3 t w stosunku rocznym ma być bez uiszczenia 

opłaty, powyżej ma być pobierana opłata.  

Radna Agnieszka Weber- Hałaburda- czy przewiduje się zatrudnienie pracownika na 

terenie gratowiska?,  

Burmistrz Teofil Marciniak- myślę, że tak. Pewnie będzie to pracownik na umowę zlecenie 

lub na pół etatu. 

Radny Zenon Kuderczak- jaka firma będzie współpracowała z gminą w zakresie 

składowiska? 

Burmistrz Teofil Marciniak- gratowisko ma być obsługiwane przez Zakład Gospodarki 

Odpadami (ZGO) w Jarocinie.   

 

Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia przewodniczący podziękował wszystkim za 

udział i zakończył posiedzenie o godz. 11:40. 

 

 

Protokołowała                                                                            Przewodniczący Komisji  

Danuta Biniasz- Celka                                                                 Bogumiła Skiera  


