O. 0012.5.7.2011
PROTOKÓŁ NR 7/2011
z wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
odbytego w dniu 09 maja 2011 roku.
W Komisji uczestniczyło 14 radnych - lista obecności, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
protokołu.
Nieobecna usprawiedliwiona – Radna Elżbieta Stępa
Ponadto w posiedzeniu komisji uczestniczyli:
- Burmistrz Pan Teofil Marciniak
- Z-ca Burmistrza Pani Bogumiła Walczak
- Skarbnik Gminy Pani Barbara Matuszczak
ad.1. Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Paweł Walkowiak otwierając wspólne posiedzenie
Komisji Rady Miejskiej powitał członków Komisji jak również zaproszonych gości.
Stwierdził, że na sali obecnych jest 14 radnych, zatem komisja jest władna do podejmowania
prawomocnych decyzji.
Porządek posiedzenia:
1.Otwarcie posiedzenia.
2.Wybór Przewodniczącego posiedzenia.
3.Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok.
4.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
5.Wolne wnioski i informacje

ad.2. Na Przewodniczącego Komisji wybrano jednogłośnie Radnego Jacka Mądrego, który
przewodniczył dalszemu posiedzeniu Komisji

ad.3. Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok omówiła Pani Matuszczak
Skarbnik Gminy. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
Zapoznała też Radnych z opinią RIO w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania
budżetu Gminy Książ Wlkp. za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami.
Opinia RIO stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

1

Na pytania Radnych dotyczące sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok
odpowiedzi udzielała Skarbnik Gminy Pani Barbara Matuszczak i Burmistrz Pan Teofil
Marciniak.
Pytania dotyczyły m.in.: wykonania wydatków majątkowych, za co jest opłata marszałkowska,
czy spłynęły pieniądze z parku, ściągalności podatków, zaciągniętych zobowiązań, wydatków
na obsługę długu.
Komisja nie zgłosiła uwag co do wykonania budżetu gminy za 2010 rok.

ad.4. Protokół nr 6/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 roku został przyjęty bez uwag – przy 13
głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym się”.
ad.5.Wolne wnioski i informacje.
Przewodniczący Rady poinformował, że Starosta Śremski przysłał uchwałę Rady Powiatu w
sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital w Śremie
celem zaopiniowania w terminie do 30 maja br. Zwrócił się też o podanie terminu sesji na której
będzie opiniowana w/w uchwała celem wzięcia w niej udziału. Pismo i uchwała stanowią
załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady poinformował, że sesję absolutoryjną planujemy na 30 maja br. na której
byłaby też omówiona sprawa szpitala.
Następnie dyskusja Radnych dotyczyła spraw związanych z sytuacją szpitala w Śremie.
Przewodniczący Rady zwrócił się do Radnych, aby przemyśleli jakie merytoryczne pytania
zadać Staroście.
Radny Jacek Mądry - przy drodze Brzóstownia – Mchy rosną lipy, które są wewnątrz puste,
należy je wyciąć lub zabezpieczyć.
Radna Bogumiła Skiera – na drodze Brzóstownia – Mchy w dwóch miejscach załamany jest
asfalt.
Radny Ryszard Szymański:
* na ul. 23 Stycznia przy boisku siatka ogrodzeniowa opuściła się w dwóch miejscach,
* na ul. 23 Stycznia przy ośrodku zdrowia, chodnik jest na nasypie i część tego chodnika
zsunęła się,
* nie są jeszcze wstawione 3 płytki chodnikowe na ul. Jana Pawła II,
* należy uzupełnić asfalt na ul. 23 Stycznia po awarii wody,
* w parku jedna z huśtawek jest krzywa i rusza się.
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Radny Walkowiak – swego czasu rozmawialiśmy, że będziemy proponować miejsce na
pobudowanie nowego ośrodka zdrowia, gdyż obecne budynki nie będą spełniać norm unijnych,
czy w tym temacie coś się robi.
Burmistrz – z tego co wiem, to Pan Józiak zamierza pobudować ośrodek zdrowia wraz z
gabinetem kosmetycznym przy ul. 23 Stycznia, dlatego problem by się w pewien sposób
rozwiązał. Pani Czosnowska stwierdziła, że jest już w tym wieku, że nie warto jest jej
inwestować i brać kredytów hipotecznych.
Radna Jankowiak – zwróciła się o wyjaśnienie, kiedy zostało wysłane zawiadomienie do
szkoły w Chrząstowie o kontroli, ponieważ rozmawiając z Panem Szozdą i mam sprzeczne
informacje.
Burmistrz – na sesji przedstawiałem jakie pisma wychodziły z Urzędu i jakie przychodziły ze
Stowarzyszenia. Jak chciała by się Pani zapoznać, to zapraszam do Pani Weiss-Nowak i może
się Pani zapoznać.
Radna Jankowiak – problem ten poruszam, dlatego, że w protokole czytałam,

data jest

wpisana powiadomienia, ale nie wiem czy to jest data napisania czy wysłania, tego nie wiem.
Pytam się z tego względu, że Prezes otrzymał zawiadomienie o tym, że będzie kontrola nie
czwartego a piątego, czyli po kontroli.
Burmistrz – czwartego pracownice pojechały i z Zarządu nie było nikogo, Pan Dyrektor
powiedział, że dogra ten temat i nie dograł. Nie skontaktował, się aby umówić się co do dalszej
kontroli.
Radna Jankowiak – chodzi mi o to, że stowarzyszenie otrzymało zawiadomienie o kontroli
piątego czyli już po kontroli.
Burmistrz – był to typowy unik.
Radna Jankowiak – mieszkańcy są już tą sytuacją zmęczeni,
Jeżeli chodzi o szkołę, to u nas nie jest tylko stowarzyszenie i Pan dyrektor. Mnie np. nie
interesują porachunki pomiędzy Panem Burmistrzem a Prezesem, nas jest ok. 500 mieszkańców
i właśnie mnie interesują ludzie.
Burmistrz – o jakie porachunki chodzi, ja nie mam porachunków z P. Szozdą, a jak P. Szozda
ma jakieś „ale” i mówi, że kontroli nie wpuści, że na to się nie zgadza.
Radna Jankowiak – jeżeli piątego dostał zawiadomienie o kontroli, że będzie czwartego.
Burmistrz – wiedział, wiedział też dyrektor, czwartego gdy pracownice były w szkole, Pan
dyrektor dzwonił do Prezesa ale twierdził, że Prezes nie odbiera telefonu.
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Następnie Burmistrz poinformował z dostarczonych w międzyczasie dokumentów, że pismo
o tym iż kontrola będzie 4 marca Pan Szozda odebrał 23 lutego br. zwrotkę podpisał osobiście.
Radny Sławomir Przybylski - irytuje mnie, że wszystkie wnioski, które pozgłaszałem ostatnio
nie są realizowane, nie wiem czym to jest spowodowane,
*zgłaszałem już, że przy P. Smolarku we Włościejewicach, jest drzewo – topola, której konar
zagraża bezpieczeństwu,
*należy dokonać przeglądu drzew sosnowych we Włościejewicach przy posesji nr 5, ponieważ
jest kilka chorych sosen przy korzeniu,
*zgłaszałem też, że leżą śmieci przy drodze z Mchów do Książa na poboczu jest śmietnisko, na
drodze Włościejewice – Włościejewki są na nowej drodze dziury,
* na przystanku PKS w Mchach jest wybita szyba i jest bałagan,
*na ul. Kościuszki przy TOTEM jest dziura i na ul. Kilińskiego za posesją P. Kolasy.
*dziura jest też na drodze przy dojeździe do torów kolejowych, gdzie asfalt się zapada, to samo
jest przy dojeździe od strony Mchów do skrzyżowania Śrem – Książ – Mchy.
* jaki jest termin wykonania prac na rynku.
Burmistrz poinformował, że termin wykonania robót na rynku jest do 15 września br. zaś
naprawa przystanku PKS jest zlecona.
Radny Szymański – kto jest inspektorem nadzoru prac wykonywanych na rynku.
Burmistrz – Pan Janusz Garstka.
Przewodniczący Rady – na drodze wojewódzkiej ponaprawiano duże dziury a małe
pozostawiono a jest ich bardzo dużo. Należy się zorientować czy ta firma już zakończyła pracę
czy nie.
Radny Sławomir Przybylski – nasi księżą zwrócili mi uwagę, że brakuje krzyża na pomniku
na rynku.
Burmistrz – krzyż będzie na pomniku.
Radny Zenon Kuderczak – czy zakupiona scena jest wyposażona w ściany boczne i tył.
Burmistrz – scena nie ma ścian, Pani Dyrektor sukcesywnie dopełnia tą scenę.
Radny Jacek Mądry – na drodze Włościejewice - Ługi jeździ duży transport ciężarowy, jeśli
dalej tak będzie, to droga ta do końca roku się rozsypie.
Radny Ryszard Szymański – nie chciałem polemizować na ostatniej sesji z Panem Szozdą,
ale swego czasu otrzymaliśmy pismo z Ministerstwa i czytając je było jedno zdanie, że zasady
przyznawania i rozliczania ustala j.s.t..
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Radny Jacek Mądry – Pan Szozda zarzucił Radzie, że minęła się z prawem i że nic więcej nie
zrobiono oprócz przeczytania uchwały. Chciałem powiedzieć, że razem z P. Przybylskim
analizowaliśmy to, spotkałem się też z P. Lewandowskim, gdzie zapoznaliśmy się z ustawami i
doszliśmy do wniosku, że nie można nic więcej zrobić.
Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim
za udział i zakończył posiedzenie.

Protokołowała :
Irena Witko

Przewodniczący Komisji
Jacek Mądry
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