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O. 0012.5.29.2013 

PROTOKÓŁ  NR  29/2013 

z wspólnego posiedzenia  Komisji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. odbytego w dniu       

15 kwietnia 2013 roku  w godz. 10,04 – 12,02 

 

W Komisji uczestniczyło 14 radnych - lista obecności, stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszego protokołu. 

Nieobecni:  

Radny Leszek Kaczmarek – nieusprawiedliwiony, 

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 i zaproszonych gości. 

Stwierdził, że na sali obecnych jest 14 radnych, zatem komisja jest władna do podejmowania 

prawomocnych decyzji.  

 

Porządek posiedzenia: 

  1.Otwarcie posiedzenia.    

  2.Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok.  

  3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 

  4.Wolne wnioski i informacje 

     Radni nie zgłosili uwag do porządku posiedzenia. 

 

ad.2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 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 2012 rok.  Opinia RIO stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. 

Przewodniczący zarządził przerwę, która trwała od godz. 10,50 – 11,05.  
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Na pytania Radnych dotyczące sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok 

odpowiedzi udzielała Skarbnik Gminy Pani Barbara Matuszczak i Burmistrz Pan Teofil 

Marciniak. 

W dyskusji Radny Paweł Walkowiak poinformował, że jest grupa Burmistrzów, którzy 

postanowili dłużników alimentacyjnych wpisywać do Krajowego Rejestru Dłużników. 

Zwrócił się też, aby na następne wspólne posiedzenie Komisji przygotować informację 

dotyczącą przebiegu wprowadzania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. 

Radny Błażej Jędrzejczak zwrócił się o przybliżenie tematu zakupu energii i gazu. 

Pani Matuszczak Skarbnik Gminy wyjaśniła, że był przetarg na zakup energii i są poślizgi       

z wystawianiem faktur, nie wszystkie faktury za energię dotarły do nas do końca roku. Jeśli 

chodzi o gaz to są oszczędności. 

Radny Sławomir Przybylski – czym się sugerowano wybierając dwie strefy dzienną i nocną 

opłaty za energię. 

Pani Matuszczak – nie potrafię odpowiedzieć, przetarg przygotowywał Pan Rabczewski. 

Radna Elżbieta Stępa na drogę w Radoszkowie Drugim ( w kierunku P. Kolasy) wywieziony 

jest gruz i rury – należy to sprawdzić. 

Burmistrz – każda praca na drodze gminnej powinna być uzgodniona z Urzędem. 

Radny Błażej Jędrzejczak – jeżeli jest dzierżawca alei przy drodze gminnej w Chwałkowie 

Kościelnym, to powinien poobcinać gałęzie. 

Jeśli chodzi o mienie gminne, w niektórych miejscowościach zwiększył się stan gruntów – 

dlaczego? 

Burmistrz wyjaśnił, że stan gruntów zwiększył się dlatego, że w ubiegłym roku było kilka 

komunalizacji dróg. 

Komisja nie zgłosiła uwag co do wykonania budżetu gminy za 2012 rok. 

 

ad. 4.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 

Protokół nr  28/2013 z dnia 18 marca 2013 roku został przyjęty jednogłośnie bez uwag. 

 

ad.5.Wolne wnioski i informacje.       

Radny Paweł Walkowiak – powinna być informacja na temat nowego systemu gospodarki 

odpadami komunalnymi, ponieważ mieszkańcy mówią, że Gmina będzie miała z tego tytułu 

pieniądze. Radni, Sołtysi powinni to prostować, gdyż do tej pory  opłaty za śmieci na wsi 

były tak niskie dlatego, aby mieszkańcy oddawali je a nie wyrzucali do lasu. 
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Radny Maciej Lewandowski – przy wejściu do Urzędu odpadają płytki, które miały być 

zrobione w ramach gwarancji, a firma wykonująca to zadanie ogłosiła upadłość. 

Czy równanie dróg trzeba zgłaszać, Kierownik powinien zrobić harmonogram i po kolei 

równać. W Konarzycach należy wyrównać ul. Długą i Leśną. 

Radny Sławomir Przybylski – w bardzo złym stanie są drogi powiatowe, dziury powinny 

być połatane.  

W miejscowości Włościejewki na drodze w kierunku Włościejewic mostek obniża się, 

należałoby ograniczyć tonaż. 

Powinno już działać oświetlenie na rynku. Czy w parku działają kamery, jeśli tak to może 

przeglądarka powinna być nie w szkole a w szatni klubu „Pogoń”, wtedy może by częściej 

była przeglądana, ponieważ w parku jest dużo dewastacji. 

Radny Jacek Mądry – po świętach wielkanocnych w Mchach woda nie nadawała się do 

picia, była brudna. Czyszczenie sieci powinno odbywać się nocą a nie o godz. 22,00. 

Radny Ryszard Szymański -  przy ul. 23 Stycznia i ul. Dr. M. Krybusa są boczne uliczki, 

przy których należy umieścić tabliczki z numerami domów jakie się na nich znajdują. 

Gdy sprzątano piasek na Placu Kosynierów, to był on zamiatany do studzienek. Na rynku jest 

ruchoma kostka przy PKO i aptece. Na ul. Powstańców kamyczki z terenów zieleni 

zepchnięte zostały podczas odśnieżania na chodnik, należy je usunąć. 

Radna Antonina Jankowiak – należy wyrównać drogę w Chrząstowie pod górką i do 

szkoły. W Chrząstowie  jest też duża dziura na drodze przy skręcie  na Wieszczyczyn. 

Radny Paweł Walkowiak – po zimie należy dokonać przeglądu wszystkich dróg. 

Radny Kazimierz Zegar – nie na wszystkie drogi nadaje się nasza równiarka, a przetargu na 

równanie dróg jeszcze nie ma,  w czerwcu będzie za późno, aby równać drogi, bo będzie za 

sucho.   

Radny Błażej Jędrzejczak – w środę wieczorem w Chwałkowie Kośc. na końcach leciała 

woda koloru brązowego. Gdy jest naprawiana sieć w związku z awarią, to należy po awarii ją 

wyczyścić. 

Radna Bogumiła Skiera -  należy wyrównać drogę w Kołacinie na tzw. Huby. Po naprawie 

awarii sieci wodociągowej jest ubytek asfaltu, należy to naprawić. 

Burmistrz – przegląd dróg będzie zrobiony, drogi są już równane, Pan Galusik po kolei 

równa drogi gminne. Co do dróg powiatowych to będziemy monitować w Powiatowym 

Zarządzie Dróg. Jeśli chodzi o wejście do Urzędu, to Pan Janicki obiecał, że mimo wszystko 

schody naprawi. Tabliczki na ul. 23 Stycznia i Krybusa będą zrobione. Sprawy dotyczące 
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brudnej wody przekażę do Zakładu Usług Komunalnych. Sprawę przetargu na równanie dróg 

przyspieszymy.  

Burmistrz poinformował też, że najpierw będzie przetarg na odbiór odpadów komunalnych     

a następnie na ul. Radoszkowską – gratowisko. Staramy się też, aby na rekultywację 

wysypiska we Włościejewkach wydać jak najmniej środków, dlatego chcemy aby Wojewoda 

wydał pozwolenie by można było wywozić na ten teren osad z oczyszczalni. 

Radny Maciej Lewandowski – jak daleko jest załatwiona sprawa oświetlenia                        

w Konarzycach. 

Burmistrz – temat oświetlenia jest prowadzony, ale nie wiem na jakim jest etapie, będzie też 

oświetlenie w Zaworach. 

Radny Kazimierz Zegar – równanie dróg należy skumulować z realizacją funduszu 

sołeckiego, aby nie było, że  teraz  równamy a za dwa tygodnie będziemy drogę tą robić         

w ramach funduszu sołeckiego. 

Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący Komisji  podziękował 

wszystkim za udział i zakończył posiedzenie. 

 

 

Protokołowała :                                                                           Przewodniczący Komisji 

 

 Irena  Witko                                                                                Paweł  Walkowiak  


