O. 0063-5/1/2010
PROTOKÓL NR 1/2010
z wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
odbytego w dniu 13 grudnia 2010 roku.

W Komisji uczestniczyło 14 radnych - lista obecności, stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego protokołu.
Ponadto w posiedzeniu komisji uczestniczyli:
- Burmistrz Pan Teofil Marciniak
- Z-ca Burmistrza Pani Bogumiła Walczak
- Skarbnik Gminy Pani Barbara Matuszczak
- Sekretarz Gminy Pani Mirela Grześkowiak
ad.1. Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Paweł Walkowiak otwierając wspólne posiedzenie
Komisji Rady Miejskiej powitał członków Komisji, Burmistrza, Zastępcę Burmistrza,
Skarbnika Gminy i Sekretarza Gminy.
Stwierdził, że na sali jest obecnych 14 radnych, nieobecny Radny Leszek Kaczmarek –
usprawiedliwiony. Zatem komisja jest władna do podejmowania prawomocnych decyzji.
Porządek posiedzenia:
1.Otwarcie posiedzenia.
2.Wybór Przewodniczącego posiedzenia.
3.Omówienie projektu budżetu gminy na 2011 rok.
4.Wolne głosy i wnioski.
ad.2. Na Przewodniczącego Komisji wybrano jednogłośnie Radnego Pawła Walkowiak,
który przewodniczył dalszemu posiedzeniu Komisji.
ad.3. Przewodniczący Rady Pan Paweł Walkowiak zapoznał członków komisji z procedurą
uchwalania budżetu gminy.
Projekt budżetu gminy na 2011 rok omówiła Pani Barbara Matuszczak Skarbnik Gminy
oraz udzieliła wspólnie z Burmistrzem wyjaśnień na zapytania Radnych dotyczące projektu
budżetu gminy na 2011 rok. Jak również wyjaśniła co to jest subwencja ogólna i subwencja
wyrównawcza. Projekt budżetu stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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Pytania Radnych dotyczyły m.in.:
Radny Lewandowski – czy kwota za przygotowanie dokumentacji jest ogólna czy gdy
będziemy chcieli zrobić więcej niż dwie ulice to automatycznie wzrośnie. Czy nie można
zrobić dokumentacji na cały teren w okolicy ul. Polnej.
Burmistrz – kwota była by wyższa dlatego w tym roku przygotowujemy dwie ulice zaś na
2012 rok możemy zaplanować dwie następne ulice.
Radna Jankowiak – w jakich miejscowościach będą budowane drogi gminne.
Burmistrz – budowane będą drogi w miejscowości Świączyń i Sroczewo
Radny Walkowiak – na drogach tych są zrobione podbudowy i w poprzedniej kadencji
ustalono, aby gruntobetony które są pobudowane pokryć asfaltem w pierwszej kolejności te
które są najstarsze.
Radny Zegar – kwota planowana na drogi będzie chyba za mała.
Burmistrz – i tak jest więcej niż w latach poprzednich, koszt 1 km wynosi 300 tys. zł. myślę
że Wiączyń i Sroczewo uda się zrobić.
Radna Jankowiak – nie ma jeszcze w terenu na którym ma być PKS.
Burmistrz – załatwianie terenu jest w trakcie realizacji.
Radny Szymański – co będzie robione na rynku.
Burmistrz – płyta rynku obejmuje środek rynku, nie będzie wysepki autobusowej, asfalt na
środku płyty będzie zerwany a będzie położona kostka granitowa, nie będzie krawężników.
Boksy do parkowania samochodów będą zachowane, pozostają też drzewa. Ulica przy aptece
będzie ciągiem pieszym, cały rynek będzie odwodniony, będzie nowe oświetlenie, odnowiony
będzie też pomnik poprzez obłożenie granitem. Pierwotnie była zaplanowana fontanna
wzniesiona a będzie płaska. Będą też ławeczki i tablice informacyjne. W rozmowie z
Konserwatorem uratowaliśmy zieleń, która w pierwszej wersji miała zniknąć. Będzie
żywopłot z bukszpanu, na bocznych ulicach zgodzono się aby był asfalt.
Radna Jankowiak – modernizacja rynku to koszt ok. 3 mln. zł. przy pozyskaniu 500 tys. zł.
Jest to duża kwota, a w Chrząstowie nie ma chodników, dzieci idą do szkoły w błocie.
Radny Mądry – zatoczki to jest konieczność aby wyprowadzić w pewien sposób bałagan z
rynku. Rynek jest to wizytówka a wszystkiego od razu nie da się zrobić.
Radny Szymański - radni powinni otrzymać ksero planu rynku. W Chrząstowie przy skręcie
do szkoły leci woda, należy się dogadać z WZD aby położyli w tym miejscy rurę. Dreny
kończą się na wysokości 1/3, dalej był rów i woda płynęła a teraz rowu nie ma.
Burmistrz – w tej sprawie będą rozmowy z Wojewódzkim Zarządem Dróg.
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Radny Zegar – pod tą drogą jest rura tylko prawdopodobnie jest zatkana i WZD powinien to
naprawić. Co do modernizacji rynku, to jest to duża kwota, chodnik w Chrząstowie jest
potrzebny, ale Świączyń czy Radoszkowo nie ma w ogóle utwardzonego dojazdu do gminy.
Radny Mostowski – czy w budowie nowych zatok PKS nie może nam pomóc finansowo, czy
to jest nasze zadanie. Czy droga do mogił też będzie robiona.
Pani Matuszczak – droga do mogił nie jest w planie, tylko drogi wokół tego klina, co do
dofinansowania z PKS, to za przystanki my odpowiadamy a dworca PKS nie budujemy.
Radny Sławomir Przybylski - plan / makieta przebudowy rynku powinna być wyłożona w
bibliotece czy w gablocie na rynku.
Radny Mądry – należy wizualizować to co Burmistrz powiedział. Co do Chrząstowa, to
należałoby teren ten rozkopać i założyć sączki.
Radny Walkowiak – gdzie będzie targowisko.
Burmistrz – jest propozycja aby targowisko było na ul. 22 Lipca, architekt ma nam
zaprojektować. Środkiem byłby ciąg pieszy a po jednej i drugiej stronie byłyby boksy. Ulica
nie musi być jednokierunkowa, ponieważ będzie wokoło objazd. Zaś wyjazd ul. 1 Maja jest
wąski, trzeba by wykupić grunt na poszerzenie tej drogi.
Radny Zegar – rozwiązanie byłoby dobre, ale czy była już rozmowa z handlującymi.
Radna Weber-Hałaburda – jeżeli odbywają się uroczystości na rynku to jest cały rynek
zablokowany.
Radny Sławomir Przybylski – na ul. 22 Lipca powinien być ruch jednokierunkowy,
samochody powinny wyjeżdżać ul. 1 Maja.
Radna Jankowiak – przeznaczone na targowisko jest 150 tys. zł. łącznie z boksami, czy nie
jest to za małą kwota.
Burmistrz – boksy będą tylko wyłożone kostką.
Radna Weber-Hałaburda – jeśli chodzi o poszerzenie drogi w Radoszkowie Drugim , to jeden
z mieszkańców – Pan Kujawa mówi, że ma spadek a gmina z nimi nie prowadzi żadnych
rozmów w sprawie odsprzedaży gruntu.
Z-ca Burmistrza Pani Walczak – rozmawialiśmy z Radcą w tym temacie, jest zmiana
przepisów odnośnie wykupu gruntów pod drogi i może będziemy mogli przeprowadzić
postępowanie, ale jest to dłuższa droga.
Burmistrz – w Księdze Wieczystej jako właściciel są wpisani Nowaczykowie a nie P. Kujawa
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Radny Zegar – jak rozumiem, rekultywacja wysypiska we Włościejewkach nie będzie w
2011 roku, ponieważ jest za mało środków na ten cel, przypuszczam, że będzie tylko zrobiona
dokumentacja.
Radny Walkowiak – należy przyspieszyć akcję podpisywania umów na wywóz śmieci.
Należy też skontrolować firmy odbierające śmieci, ponieważ prawdopodobnie są firmy co
podpisują tylko umowy a nie zajmują się tym.
Radny Lewandowski – zbyt rzadko są odbierane duże rzeczy – powinny być odbierane co
kwartał.
Radny Sławomir Przybylski – temat ten będzie się jeszcze ciągnął, na dziś nie mamy miejsca
do składowania gruzu, który można by wykorzystywać przy podbudowie dróg.
Burmistrz – gruz odbiera BEMARS Kiełczynek i Centrum Odpadów Jarocin.
Radny Sławomir Przybylski – należy zrobić miejsce, aby każdy mógł przywieźć gruz, gdy się
nazbiera to można wynająć maszynę i kruszyć.
Radny Jacek Mądry - należy zrobić oświetlenie w Mchach przy drodze do szkoły.
Radny Walkowiak – są też na naszej gminie lampy, które nikomu nie są potrzebne, oświetlają
np. pola.
Radna Skiera – takim przykładem jest oświetlenie przy drodze Mchy-Kołacin.
Radny Zegar – mamy dofinansowanie do spółek wodnych ale czyszczenie rowów w środku
nic nie daje, ponieważ nie ma ujścia, należy zmodernizować Kanał Konarski, ponieważ nie
ma ujścia i cofa się do Włościejewek,
Radny Walkowiak – ustalone było, że środki otrzyma spółka wodna, gdy zrobią coś przy
naszych gruntach czy przy drogach gminnych.
Radna Skiera – firma czyszcząca kanał obrzański jeżdżąc niszczyła nasze drogi, ale mam
zapewnienie, że drogi gruntowe naprawią.
Radny Paweł Walkowiak - należy zwrócić się do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i
Urządzeń o wyczyszczenie oprócz kanału Konarskie-Łężek również kanału Książ.
Radny Kuderczak - czy jest podział środków na kulturę i sport.
Pani Matuszczak - jest taki podział jak w ubiegłym roku.
Radny Jędrzejczak – na co jest dotacja dla ZUK w wysokości 12000 zł.
Pani Matuszczak – jest to na monitorowanie wysypiska, ponieważ nie ma dochodów
własnych.
Radny Przybylski – czy GENGAZ płaci podatek od budowli.
Pani Matuszczak – GENGAZ płaci podatek, chociaż chcieli być zwolnieni.
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Radny Przybylski – w wynagrodzeniach jest wzrost, czym to jest spowodowane, czy są nowe
etaty.
Pani Matuszczak – jest pomoc administracyjna w referacie gospodarczym.
Burmistrz – pomoc administracyjna - umowa jest do końca grudnia i myślę, że od stycznia nie
będzie ponieważ umowa wygasa. Częściowo są to też środki na zatrudnienie stażystów.
Radny Przybylski – na stołówki szkolne jest 526 tys. zł. czy to jest błąd czy jakaś zmiana.
Pani Matuszczak – od 2011 roku stołówki szkolne i przedszkolne są razem.
Radny Przybylski – duży wzrost środków jest dla gimnazjum Książ a Mchy mają mniej.
Pani Matuszczak – tak jest ponieważ Mchy za dużo środków miały w tym roku.
Radny Jędrzejczak – zwrócił się o wykaz ilu uczniów jest w szkołach a ilu nauczycieli.
Radny Walkowiak – nowym Radnym należy dostarczyć informację o stanie oświaty.
Radny Przybylski – jeśli chodzi o szkoły podstawowe to w Chwałkowie jest wzrost o 30 tys.
złotych, czy jest więcej dzieci.
Pani Matuszczak – dzieci nie jest więcej, ale dwie osoby poszły na urlop zdrowotny i wtedy
płacimy podwójnie.
Radny Przybylski – w sprawozdaniu półrocznym było, że na dokształcanie nie wykorzystano
żadnych środków, czy na koniec roku było coś wykorzystane.
Pani Matuszczak – teraz środki na dokształcanie są w budżecie dyrektorów szkół. Na 2011
rok jest 25 000 zł., jest to kwota jaką zaplanowały szkoły.
Radny Przybylski – jeśli chodzi o ekwiwalenty dla straży za wyjazdy, to nie może tak być, że
jest mały pożar a jadą cztery jednostki.
Pani Matuszczak – nie mamy na to wpływu.
Radny Przybylski – może należy im przekazać tą kwotę i niech się gospodarzą.
Czy na plany zagospodarowania zabezpieczamy tylko kwotę czy są wskazania.
Pani Matuszczak – jest to na te plany, na które zostały podpisane umowy.
Radny Paweł Walkowiak - należy przyjrzeć się zapisom w Studium Zagospodarowania, czy
jest możliwość zmiany Studium.
Radny Lewandowski – czego dotyczą środki w dziale transport – wycinka krzewów.
Pani Matuszczak – są to umowy zlecenia na wycinkę krzewów.
Radny Sławomir Przybylski – na drodze do Włościejewic pobocza są wyższe od asfaltu,
przez co zbiera się woda i zamarza,
Radny Lewandowski – jest 8000 zł. na zakup tablic z nazwą ulic, czy będą nowe.
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Pani Walczak – gdy wprowadzamy nowe ulice, czy gdy jest zmiana to musimy tablice
zakupić.
Radny Lewandowski – gospodarka komunalna utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy
jest 352126 zł. Jest 6 etatów plus wakat, o co tutaj chodzi.
Pani Matuszczak - zaplanowałam wakat, ponieważ będzie zakupiony ciągnik i wtedy będzie
zatrudniony kierowca.
Burmistrz – myślę, że nie będzie potrzeby aby zatrudniać dodatkowo nowego kierowcę
Radny Lewandowski – należy z projektu tego budżetu usunąć ten wakat, była też swego
czasu poruszana kwestia oczyszczania miasta przez pracowników zieleni, słyszałem różne
odgrażania, jeden z radnych buntował ich, że powiedziałem to na sesji i teraz muszą robić,
pracownicy Ci powinni wiedzieć co do nich należy.
Burmistrz -

przeprowadziłem z pracownikami zieleni rozmowę i temat ten jest już

rozstrzygnięty.
Radny Przybylski – jak nie wyposażymy ich w sprzęt to rękoma nic nie zrobią.
Burmistrz – bierzemy pod uwagę zakup sprzętu do ciągnika.
Radny Mostowski – czy Zakład Usług Komunalnych myśli, w temacie zaopatrzenia w wodę
w przypadku upałów, czy już coś zrobił aby latem była woda, by jej nie brakowało jak w tym
roku.
Burmistrz – na dzień dzisiejszy zbiorniki napełniają się z dwóch ujęć wody przez co
zapełniają się szybciej, dlatego problemu chyba już nie będzie z wodą.
Radny Mostowski – zwrócił uwagę, że w projekcie budżetu za mało jest pieniędzy na dotacje
dla stowarzyszeń, jeśli chodzi o Ligę W, SZS, Klub „Pogoń”. 58 tys. zł. to za mało według
mnie, a te trzy firmy promują sport w naszej gminie. W Dolsku sport jest finansowany ze
środków Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi.
Burmistrz – na stowarzyszenia oprócz dotacji idzie więcej środków na sport, np. utrzymanie
boiska, zatrudnienie animatorów, oświetlenie itp. Na dzień dzisiejszy nie mieliśmy skąd
wziąć środków aby dołożyć.
Radny Sławomir Przybylski – po godz. 22,00 może należy wyłączać oświetlenie w parku, a
zaoszczędzi się 3-4 tys. zł. pieniędzy, dziś rano o godz. 8,00 lampy się jeszcze świeciły.
Burmistrz – zaoszczędzimy 3-4 tys. zł. a gdy będzie np. w parku dewastacja i kamery nie
ściągną to też będzie problem, a młodzież późno też chodzi.
Radny Walkowiak – w przyszłym roku będą wybory sołtysów, należy na zebraniach tych
proponować wyłączanie lamp, ale trzeba mieć wyliczone jakie będą oszczędności.
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Radny Mostowski – jeżeli chodzi o podatki i opłaty lokalne, to cenę żyta do podatku
obniżono do 35 zł./q, jak to skutkowało do budżetu gminy i jak to się ma do roku 2010.
Burmistrz – podatki podniesiono o 2,6% w stosunku do roku poprzedniego. Skutki obniżenia
górnych stawek ministerialnych wszystkich podatków to ponad 800 tys. zł.
Radny Zegar – w planie jest sprzedaż budynku w Obredzie, należy budynek ten jak najprędzej
sprzedać.
Burmistrz – w tej chwili nic więcej zrobić nie możemy, będą zmiany przepisów, Agencja nie
będzie mogła przekazywać gruntów na rzecz samorządów, będziemy musieli grunt kupować.
Radny Kazimierz Zegar - droga Włościejewki-Międzybórz, przy posesji Pana Millera, jest
zalewana, nie można przejechać. Należy skomunalizować drogę w Brzóstowni tzw. łącznik
między drogą Książ – Mchy a drogą Książ-Włościejewki, która jest Skarbu Państwa.
ad.4.Wolne głosy i wnioski.
Radna Weber-Hałaburda – czy odbył się już przetarg na zimowe utrzymanie dróg na 2011
rok, jeśli tak to kto wygrał. Zwróciła też uwagę na to, że niektórzy odśnieżając, śnieg tylko
utwardzają go zamiast odgarniać.
Burmistrz – przetarg na zimowe utrzymanie dróg gminnych wygrała firma P. Klimczaka
i firma Starlech.
Radny Jędrzejczak – obserwując odśnieżanie wydaje mi się, że czasem nie wiedzą gdzie mają
odśnieżać, czy możemy wiedzieć kto odśnieża w Chwałkowie.
Burmistrz – firmy odśnieżające mają mapki z zaznaczonymi drogami do odśnieżania.
Radny Sławomir Przybylski – sołtysi i radni powinni mieć informację do kogo dzwonić
jeżeli chodzi o odśnieżanie jak również powinni otrzymać mapki
Na terenie gminy mamy zakłady co mają duże ciągniki i mogli by odśnieżać.
Radny Walkowiak – może należy rozmawiać ze starostwem w sprawie odśnieżania, aby nie
było, że jedzie pług a nie odśnieża, bo mieszkańców nie interesuje kogo to jest droga.
Radny Jędrzejczak – zwrócił się, by radni otrzymali wykaz pracowników Urzędu, kto czym
się zajmuje.
Przewodniczący Radny Pan Walkowiak – poinformował, że Rada wybiera też przedstawiciela
do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski. Do tej pory ja byłem przedstawicielem a
moim zastępcą był Pan Kazimierz Zegar. Proszę o wypowiedzenie się, czy osoby te pozostają
czy będzie zmiana. Radni wypowiedzieli się, aby przedstawicielami w SGiPW były te same
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osoby. Przewodniczący Rady przedstawił też pismo Pani Gwincińskiej

w sprawie

dofinansowania napisania książki.
Burmistrz – Pani ta pisze książkę i chce aby ktoś ją sfinansował, w budżecie nie mamy na ten
cel przeznaczonych środków.
Przewodniczący Rady zapoznał Radnych z uchwałą w sprawie wysokości diet za udział w
posiedzeniach komisji i sesjach.
Poinformował też, że szkolenie radnych odbędzie się 29.12.2010 r. o godz. 10,00 w Urzędzie
Miejskim w Śremie.
Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący Komisji

podziękował

wszystkim za udział i zakończył posiedzenie.

Protokołowała :
Irena Witko

Przewodniczący Komisji
Paweł Walkowiak
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