O.0012.2.18.2014

PROTOKÓŁ NR 18/2014

z posiedzenia Komisji Budżetu, Prawa i Samorządu Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
odbytego w dniu 11 września 2014 roku w godzinach od 10:00 do 12:15 w sali nr 7 Urzędu
Miejskiego w Książu Wlkp.
W komisji uczestniczyło 6 radnych, lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
protokołu.
Nieobecnych 2 radnych, tj:
1. Leszek Kaczmarek- usprawiedliwiony
2. Zenon Kuderczak- usprawiedliwiony
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Burmistrz Książa Wlkp.- Pan Teofil Marciniak
Skarbnik Gminy- Pani Barbara Matuszczak
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Śremie- Pan Lech Czekała
Kierownik Referatu Gospodarczego- Pan Grzegorz Rabczewski
Pracownik Urzędu Miejskiego – Pan Krzysztof Korasiak

Ad 1. Przewodniczący Komisji Pani Bogumiła Skiera otwierając posiedzenie powitała
zebranych. Stwierdziła, że na sali obecnych jest 6 radnych zatem komisja jest władna
do podejmowania prawomocnych decyzji. Następnie przewodniczący przedstawiła porządek
obrad, który wygląda następująco:
Porządek posiedzenia
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.
3. Realizacja inwestycji i remontów dróg powiatowych, gminnych na terenie Gminy
Książ Wlkp.
4. Realizacja wprowadzenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
6. Wolne głosy i informacje.
Porządek posiedzenia oraz zaproszenia na posiedzenie stanowią załącznik nr 2
do niniejszego protokołu.
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Ad 2. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.
Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.,
sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący komisji poprosił o zabranie głosu Skarbnik
Gminy.
Pani
Barbara
Matuszczak zapoznała komisję z uchwałą składu orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej (RIO) w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez
Burmistrza Książa Wlkp. informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku.
Opinia jest pozytywna i stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Komisja w obecności 6 radnych przyjęła sprawozdanie bez uwag.
Ad 3. Realizacja inwestycji i remontów dróg powiatowych, gminnych na terenie Gminy
Książ Wlkp.
Przewodniczący Komisji poprosił o zabranie głosu Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg
Pana Lecha Czekały. Dyrektor przedstawił wykaz zadań jakie były wykonane na terenie
Gminy Książ Wlkp. w I półroczu 2014 roku. Zadania te obejmowały remonty nawierzchni
dróg, odwodnienia, utrzymanie przepustów drogowych, wymianę oznakowań pionowych,
montaż znaków zakazu i tabliczek do znaków drogowych oraz znakowanie poziome
nawierzchni dróg, (przejścia dla pieszych) a także remontowane ciągi dróg powiatowych. Do
zadań także należy zaliczyć koszenie chwastów z poboczy dróg powiatowych (2 pokosy).
Wykaz zadań stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. Ważną kwestią jest jak
poinformował dyrektor to, że stan dróg na terenie Gminy Książ Wlkp. uległ znacznej
poprawie. Na terenie Gminy Książ Wlkp. na drogach powiatowych były zrealizowane dwie
inwestycje takie jak:
1. Przebudowa drogi powiatowej nr 4079P- ul. Wiosny Ludów w Książu Wlkp. od km 3
+ 600 do km 4+ 436 = 0,836 km. Koszt poniesiony to wartość 381 831, 66 zł.
2. Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi powiatowej nr 4079P od km
1 + 530 do km 3+ 600 = 2,07 km. Koszt poniesiony to 126 356, 45 zł.
Wszystkie inwestycje i zadania to olbrzymie nakłady finansowe i ilość wykonanych zadań
jest uzależniona od budżetu jakim dysponujemy, ale tak jak przekazałem na wstępie jakość
dróg na terenie Gminy Książ Wlkp. uległa znacznej poprawie w stosunku do lat ubiegłych i to
nas bardzo cieszy.
Przewodniczący Komisji Pani Bogumiła Skiera zapytała członków komisji czy są pytania,
a zatem otworzyła dyskusję.
Rana Elżbieta Stępa- w Książu Wlkp. na wysokości Ośrodka Zdrowa na ulicy Wiosny
Ludów brak przejścia dla pieszych. Proszę o informację czy jest możliwość oznakowania
poziomego nawierzchni drogi?
Dyrektor PZD- rozpatrzymy sytuację.
Radny Marek Mostowski- prośba jeśli chodzi o chodnik wzdłuż drogi powiatowej nr 4080.
Pomimo, że ma być poczyniona budowa kanalizacji to bardzo proszę o poprawę jego jakości.
Chodnik stanowi niebezpieczeństwo dla poruszających się.
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Kolejną sprawą są niefortunnie namalowane pasy na skrzyżowaniu dróg powiatowej
z wojewódzką.
Dyrektor PZD- jeśli chodzi o oznakowanie poziome dróg to skonsultujemy się
z Wojewódzkim Zarządem Dróg (WZD) i przedyskutujemy temat, w sprawach dróg różnej
kategorii (gminna i powiatowa) zarządza organ wyższego stopnia.
Natomiast w kwestii remontu chodnika spróbujemy wyrównać płyty. Zrobimy wszystko to co
się da, aby chodnik był bezpieczny dla poruszających się.
Radny Kazimierz Zegar- proszę o informację co możemy zrobić z niesymetrycznym
skrzyżowaniem we Włościejewkach?
Dyrektor PZD- skrzyżowanie to nadaje się do całkowitej przebudowy. Naprawa drogi
poprzez doklejenie nic nie pomoże z powodu różnych osi. Jeśli kierowcy będą przestrzegać
znaku ograniczającego prędkość to problemu nie będzie.
Radny Kazimierz Zegar- kolejną sprawą są występujące liczne wybrzuszenia w asfalcie
drogi powiatowej we Włościejewicach spowodowane korzeniami sosen.
Dyrektor PZD- wiem i zdaje sobie sprawę z utrudnień, ale wobec przyrody jesteśmy
bezsilni, lasu nie zlikwidujemy.
Radny Kazimierz Zegar- na odcinku drogi między miejscowościami Brzóstownią a Mchami
nawierzchnia asfaltu została zniszczona przez pożar, który miał miejsce kilka tygodni temu.
Czy maszyna drogowa typu peczer mogłaby podjechać.
Dyrektor PZD- tak, z tego co mi wiadomo peczer miał dojechać.
Radny Błażej Jędrzejczak- w miejscowości Chwałkowo Kościelne wskazane byłoby lustro
na skrzyżowaniu drogi gminnej nr 603022P z drogą powiatową nr 4086.
Dyrektor PZD- lustro zostało zamówione.
Radna Bogumiła Skiera- na odcinku drogi pomiędzy miejscowościami Mchami
a Kołacinem nawierzchnia drogi jest nierówna, występują liczne wybrzuszenia które
powodują niebezpieczeństwo.
Dyrektor PZD- rozwiązaniem byłoby rozebrać i podbudować cały odcinek drogi. Póki co
sprawdzimy czy znaki ograniczające prędkość zamontowane są w obu kierunkach.
Burmistrz Teofil Marciniak- korzystając z obecności dyrektora PZD chciałbym przekazać
informację dotyczącą procedury zgłaszanych wniosków do PZD, radni zgłaszali uwagi na
brak informacji ze strony PZD w momencie kiedy realizacja zadania jest przełożona na
późniejszy termin.
Dyrektor PZD- z tego co mi wiadomo informację takie są przekazywane, a jeśli jakaś
informacja nie była sprecyzowana to przepraszam Państwa. Sprawdzę i jeśli jakaś odpowiedź
byłaby zaległa to ustosunkujemy się do niej.
Przewodniczący Komisji podziękował Dyrektorowi
i ogłosił 10- minutową przerwę od 11: 00 do 11:10.

PZD

w

Śremie

za

udział

Przewodnicząca Komisji Pani Bogumiła Skiera poprosiła o zabranie głosu Kierownika
Referatu Gospodarczego Pana Grzegorza Rabczewskiego.
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Pan Grzegorz Rabczewski przekazał informację nt. realizacji inwestycji i bieżącym
utrzymaniu dróg gminnych za I półrocze 2014 r., która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego
protokołu.
Radna Elżbieta Stępa- w miejscowości Kiełczynek przy posesji Państwa Cebulskiej
wskazane byłoby poszerzyć drogę kosztem pobocza.
Pan Grzegorz Rabczewski- ocenimy na ile jest to możliwe.
Radna Bogumiła Skiera- w miejscowości Kołacin wokół wsi wskazana byłaby nakładka na
asfalt.
Pan Grzegorz Rabczewski- tak, mamy tego świadomość i w miarę możliwości środków
finansowych będziemy się starać działać w tym kierunku.
Radny Błażej Jędrzejczak- tablica z nazwą miejscowości Chwałkowo Kościelne uległa
zniszczeniu. Wskazana jest konieczność zakupu nowej tablicy.
Pan Grzegorz Rabczewski - tak wiem, realizacja zakupu jest w toku. Nowa tablica będzie
niebawem.
Ad 4. Realizacja wprowadzenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Przewodniczący Komisji poprosił o zabranie głosu pracownika Urzędu Pana Krzysztofa
Korasiaka. Pan Krzysztof Korasiak przedstawił analizę stanu gospodarki odpadami
komunalnymi, która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. Informacja zawiera
także osiągnięte poziomy recyklingu, wg stanu obecnego mieścimy się w normach zgodnych
z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r.
Ad 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Komisja w obecności 6 radnych przyjęła jednogłośnie protokół z poprzedniego posiedzenia nr
17/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r.
Ad 6. Wolne wnioski i informacje.
Radna Agnieszka Weber-Hałaburda- proszę o informację od kiedy będzie funkcjonowało
gradowisko?
Pan Krzysztof Korasiak- na chwile obecną jest w trakcie wyposażenia, do końca września
winno funkcjonować. Informacja o otwarciu będzie rozpowszechniona poprzez ulotki oraz
informacje w lokalnej gazecie. Odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt nadal będą mogły
być odbierane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej (PGK) w Śremie dwa razy
do roku po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu. Informacja dostępna na stronie Urzędu
Miejskiego w zakładce bip.
Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący Komisji podziękował
wszystkim za udział i zakończył posiedzenie o godzinie 12:15.
Protokołowała
Danuta Biniasz- Celka

Przewodniczący Komisji
Bogumiła Skiera
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