O. 0012.5.36.2013
PROTOKÓŁ NR 36/2013
z wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. odbytego w dniu
22 listopada 2013 roku w godz. 10,00 – 12.45.
W Komisji uczestniczyło 12 radnych - lista obecności, stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego protokołu.
Nieobecni:
Radny Leszek Kaczmarek - nieobecny.
Radny Zenon Kuderczak – usprawiedliwiony,
Radny Sławomir Przybylski – usprawiedliwiony.
Ponadto w posiedzeniu komisji uczestniczyli:
- Burmistrz Pan Teofil Marciniak
- Zastępca 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 i zaproszonych gości.
Stwierdził, że na sali obecnych jest 12 radnych, zatem komisja jest władna do podejmowania
prawomocnych decyzji.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektu

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy

Książ Wlkp. na rok 2013.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniego Programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Książ Wlkp. na lata 2014-2018.

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
6. Zaopiniowanie

projektu

uchwały

w

sprawie

aneksu

nr

8

porozumienia

międzygminnego z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania
związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed
bezdomnymi zwierzętami, polegającego na rozbudowie i eksploatacji międzygminnego
schroniska dla zwierząt w Gaju.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
8. Wolne wnioski i informacje

Ad.2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmian w budżecie Gminy Książ

Wlkp. na 2013 rok omówiła Pani Barbara Matuszczak Skarbnik Gminy.
Budżet po stronie dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 70 794,00 zł, w tym:
Dział 801 – zwiększono o kwotę 70 794,00 zł jako dotacja za zadania własne gminy do
budżetu, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.462.2013.3 w zakresie
wychowania przedszkolnego w okresie

XI i XII

2013 roku. Po stronie wydatków

zwiększono rozdział 80104 i 80103 w przedszkolach publicznych i oddziałach
przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Po stronie wydatków dokonano zmian
w postaci: wprowadzono nowe zadanie do wydatków majątkowych w dziale 921 pn. „
Wymiana linii zasilającej w świetlicy wiejskiej w Konarzycach” w kwocie 3 600,00 zł. Środki
niniejsze zostały przeniesione z działu 700 z inwestycji pn. „ Zakup gruntów”.
W dziale 754 zwiększono wydatki o kwotę 3 500,00 zł na wykonanie i montaż ogrodzenia
terenu Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrząstowie.
Zwiększono środki w rozdziale 80113 o kwotę 2 700,00 zł na wykonanie i montaż wiaty
przystankowej dla potrzeb dowozu dzieci do szkół z miejscowości Kołacin.
W dziale 801 i 854 – dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami

i rozdziałami

w jednostkach oświatowych gminy Książ Wlkp.
W dziale 852 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami i rozdziałami w Ośrodku Pomocy
Społecznej w Książu Wlkp.
Dział 750 – dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami dotyczącego projektu pn. „
Doskonalenie i funkcjonowania JST poprzez wdrożenie systemowego podejścia do
zarządzania” Nr POKL.05.0201-00-021/12.

Komisja w obecności 12 radnych w/w projekt zaopiniowała jednogłośnie bez uwag.
Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.3. Projekt

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia

wzoru deklaracji

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości

na których zamieszkują mieszkańcy omówiła

Pani Walczak Bogumiła

Zastępca Burmistrza. Poprzednia uchwała z dnia 30 września 2013 r. dotycząca
wprowadzenia ulg czy zwolnień dla rodzin wielodzietnych została przez RIO uznana jako
uchylona zgodnie z orzeczeniem Kolegium RIO - czyli nie będzie zwolnień z opłatach za
śmieci dla rodzin wielodzietnych. Obecny projekt uchwały zawiera zmiany, które zostaną
wprowadzone w deklaracji tzw. śmieciowej. Zmienią się terminy opłat za śmieci tzn. do 15
dnia miesiąca i będą to miesiące parzyste, oraz wprowadzono małe zmiany kosmetyczne
deklaracji.
Radna Antonina Jankowiak zadała pytanie,

czy w Polsce nie ma ulg w tej kwestii,

odpowiedziała pani Walczak, że ulgi takie wprowadzone zostały przez miasto Kalisz oraz
gminy w innych województwach. W naszym województwie nie ma ulg i zwolnień.
Radny Kazimierz Zegar czy będzie można wpłacać za śmieci co miesiąc, tak odpowiedziała
Pani Skarbnik ale trzeba zawsze zachować terminy zawarte w deklaracji.
Pan Radny Paweł Walkowiak na Komisji Ochrony Środowiska SGiPW była przedstawiana
analiza stanu wprowadzenia gospodarki śmieciowej w gminach, z niej wynika, że małe gminy
nie mają specjalnie kłopotów w tej kwestii, zaś duże gminy mają bardzo duże problemy.
Radny Kazimierz Zegar - mam pytanie, czy powstanie gradowisko i kto je będzie obsługiwał.
W naszej okolicy powstały dzikie miejsce odbioru odpadów mam na myśli Chromiec czy
Pyszące.
Radny Paweł Walkowiak - poruszył Pan całkowicie dwie różne kwestie. Gradowisko to
wyznaczony przez Gminę punkt odbioru odpadów, gdzie raz lub dwa razy w tygodniu będą
odbierane śmieci tzw. wielogabarytowe, będą specjalne kontenery gdzie będzie można
wrzucić zużyty sprzęt, meble itd. A to co jest w Chromcu czy Pyszące to wielkie
nieporozumienie, osoby prywatne odbierają śmieci, za które dostają kasę.
Radna Bogumiła Skiera u nas była taka sytuacja, że w nocy śmieci wielkogabarytowe
zniknęły z przed domów.
Radny

Marek

Mostowski

-

jak

wygląda

sprawa

deklaracji

w

naszej

gminie.

Odpowiedziała Pani Walczak upomnień za lipiec było około 400, zaś we wrześniu 250,

ludzie dostają wezwanie do zapłaty, niektórzy nie płacą bo zapomnieli. Zaś co do deklaracji
to pojedyncze przypadki nie złożenia deklaracji.
Komisja w obecności 12 radnych w/w projekt zaopiniowała jednogłośnie bez uwag.
Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
ad.4.Projekt uchwały w sprawie Wieloletniego Programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Książ Wlkp. na lata 2014-2018. omówiła Pani Małgorzata Lenartowska
Inspektor Urzędu. Pierwszy Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy Książ Wlkp. został uchwalony na lata 2008 – 2013. W związku z powyższym
zachodzi konieczność uchwalenia nowego programu na kolejne lata. Pani Lenartowska
omówiła zagadnienia zawarte w projekcie uchwały, a mianowicie: zwróciła uwagę na
zmniejszony zasób mieszkaniowy, spowodowany nabywaniem na własność mieszkań przez
dotychczasowych najemców, istotne zmiany w zakresie podwyższania czynszu za lokale,
czynsz będzie wzrastał jedynie o procent inflacji

a nie jak dotychczas o wskaźnik

przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. W
planie została ujęta naprawa pokrycia dachowego na budynku wielorodzinnym w Zaborowie
29. Powyższe spowodowane jest tym, że stawka bazowa czynszu za 1 m² powierzchni
mieszkania jest już tak dość wysoka bo wynosi ona – 6,16 za 1 m2 a dalsze podwyższanie
czynszu może spowodować brak wpłat od najemców. W zakresie sprzedaży lokali planowana
jest jedynie sprzedaż 2 lokali mieszkalnych położonych w budynku starej szkoły
w Konarzycach.
Radny Ryszard Szymański zwrócił się do Pani Lenartowskiej o wyjaśnienie wielkości
kosztów wymienionych w latach 2014 /2015. w zakresie kosztów bieżącego utrzymania
budynku oraz w kosztach administrowania.
Pani Lenartowska wyjaśniła, że różnica ta powstała ponieważ zarządca planuje przeprowadzić
remont dachu na budynku wielorodzinnym w Zaborowie w dwóch etapach. w okresie dwóch
lat, dlatego zaplanowano zwiększenie w 2014/2015 roku kosztów remontu.
Radny Maciej Lewandowski – ile mamy lokali socjalnych i gdzie się znajdują.
Małgorzata Lenartowska odpowiedziała, że mamy 5 lokali socjalnych, 1 na Jana Pawła II mieszka tam pan Cieślak, oraz 4 lokale socjalne w Chwałkowie w tzw. piekle. Ogólne koszty
utrzymania budynków znajdujących się w gminnym zasobie mieszkaniowym będą mniejsze
po sprzedaży mieszkań bądź naprawie dachu.

Radny Pan Paweł Walkowiak zadał pytanie, czy najemcy są zainteresowani nabyciem tych
lokali, oraz czy złożono wniosek o sprzedaż budynku w Konarzycach.
Pani Lenartowska odpowiedziała, nie ma obecnie wniosku o sprzedaż lokali. Po uchwaleniu
programu w 2014 r. najemcom zostaną przedłożone warunki nabycia zajmowanych
dotychczas i wówczas najemcy będą mogli ostatecznie wypowiedzieć się co do nabycia
dotychczasowych lokali mieszkalnych.
W przedłożonym projekcie uchwały bez zmian pozostały czynniki obniżające wysokość
stawki bazowej czynszu oraz czynniki podwyższające stawkę bazową czynszu za najem lokali
mieszkalnych, zostały zachowane 5 % obniżki, dotychczas stosowane.
Planowane wydatki na utrzymanie zasobu mieszkaniowego, które poniesie zarządca budynku
- Zakład Usług Komunalnych zostały przedstawione w tabeli w rozbiciu na koszty
administracji, koszty bieżącego utrzymania budynków i lokali mieszkalnych oraz na koszty
wnoszone do wspólnot mieszkaniowych, w których gmina ma swoje lokale mieszkalne.
Radny Paweł Walkowiak stan budynków gminnych jest dobry, naprawiano elewacje i dach na
budynkach ulicy Dąbrowskiego, Jana Pawła II, aby uniknąć koszty dobrze było by je
sprzedać,

ale z przepisów wynika, że Gmina powinna posiadać zasób mieszkaniowy.

Burmistrz Teofil Marciniak najwięcej cieszy nas fakt, że opłaty z czynszów wystarczają na
przeprowadzanie bieżących remontów.
Komisja w obecności 12 radnych w/w projekt zaopiniowała
głosowania

11

głosów

za

projektem

uchwały,

1

pozytywnie w wyniku
głos

wstrzymujący.

Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Taryfy opłat za wodę i ścieki
przybliżył Marian Kaźmierczak - Dyrektor ZUK.
Nowe stawki wody są ustalane na podstawie danych ze sprzedaży wody i odbioru ścieków
za trzy kwartały 2013r. i czwarty kwartał 2012r. W ubiegłym roku założono, że sprzedamy
360 tysięcy m3 wody i odbierzemy 120 tysięcy m3 ścieków. Na dzień dzisiejszy sprzedano
341 tysięcy m3 wody i odprowadzono 98 tysięcy m3 ścieków. Do nowych stawek wzięto
założenie, że w 2014 r. dostarczymy 360 tysięcy m3 wody i odbierzemy 100 tysięcy m3
ścieków. Koszty

administracyjne

oczyszczalni ścieków przeniesiono na koszty

administracyjne zakładu , aby nie było jeszcze wyższej stawki za wodę i ścieki, są to taryfy
ustalone na podstawie realnych kosztów dostarczanie wody i odbioru ścieków.

Radny Jacek Mądry- czy wiadomo. dlaczego mniej wody zużyto przez mieszkańców w tym
roku.
Dyrektor ZUK odpowiedział, że być może mieszkańcy oszczędzają wodę, w tym roku nie
było upałów lub być może poprzedni Dyrektor zawyżył te dane. Ja te taryfy zrobiłem na
podstawie danych ze sprzedaży wody i odbioru ścieków.
Radny Paweł Walkowiak ja chciałbym wiedzieć ile ścieków zostało dostarczonych na
oczyszczalnie w roku 2009, 2010, 2011, 2012 jaka jest różnica po wykonaniu kanalizacji w
mieście Książ Wlkp. w roku 2010. Myślę, że powinno być ścieków więcej, bo jeśli nie ma
różnicy to po co ta inwestycja.
Burmistrz wyjaśnił, że nie można porównywać ścieków i wody, gdyż wiele osób ma
podwójne liczniki, woda zużyta dla zwierząt, do podlewania ogródka czy rolnictwa nie będzie
ściekiem.
Radny Ryszard Szymański nie możemy porównywać zużycia wody z roku 2012 do roku
2013, gdyż w ubiegłym roku była susza i dlatego wody sprzedano więcej, w tym roku nie
było suszy i jest to zrozumiałe, najważniejsze, że nie brakowało wody.
Dyrektor ZUK przedstawił stawki wody i ścieków jakie obowiązują w ościennych gminach (
zestawienie w załączeniu do protokołu).
Radny Paweł Walkowiak ja na posiedzeniu komisji rewizyjnej prosiłem o wydruk, jakie
ilości ścieków są dostarczane na oczyszczalnie ścieków za 10 miesięcy tego roku.
Dyrektor ZUK ogółem ma oczyszczalnie dostarczono około 147 tysięcy m3 ścieków w
zeszłym roku było ich 151 tysięcy m3. Jak pada deszcz to ścieków jest dużo więcej, czyli
wpływają ścieki z kanalizacji burzowej i tzw. wody opadowe - tak wskazują liczniki. Zaś
samych wpłat za ścieki mamy za około 98 tysięcy m3 ścieków. Jest to duża różnica. Na
bieżąco kontrolujemy kanalizację, zabezpieczamy lewe przyłącza itd.
Radny Paweł Walkowiak w lipcu br. spadło 70 m wody na 1 m2 , w sierpniu było podobnie ,
a ścieków wcale nie było więcej niż np w maju. Niech Pan porówna ilości ścieków
doprowadzonych w tych miesiącach do oczyszczalni nie ma dużej różnicy. Myślę, że opady
wcale nie rzutują na te ilości.
Dyrektor ZUK już wspomniałem, że na bieżąco przeprowadzamy kontrole odbioru ścieków
przez osoby fizyczne i prawne. Udało nam się uszczelnić studzienki kanalizacyjne oraz
dokonano likwidacji tzw. lewych podłączeń. Za gorzelnią i mleczarnią jest dużo wód
opadowych.
Radny Błażej Jędrzejczak ja w ciągu roku zgłaszałem wielokrotnie złą jakość wody
w Chwałkowie, Kołacinie czy w Mchach. Dlaczego mieszkańcy mają płaci za taką wodę nie

nadającą się do picia.

Po drugie cena ścieków dowożonych jest wyższa od ścieków

doprowadzanych przez kanalizację dlaczego. Jeśli tak będzie dalej to ścieki tzw. dowożone
w ogóle nie trafią na oczyszczalnie w Kiełczynku, tylko trafią tam gdzie jest taniej. Myślę
tutaj o stałych dostawcach ścieków z wspólnot mieszkaniowych. Sugeruje Pan 11 %
podwyżki ścieków dowożonych, a podatki podwyższono o 4 %. Być może nie są to duże
kwoty, ale jak porównamy lata poprzednie to mocno wzrastają te ceny. Ścieki z wspólnot
mieszkaniowych trafiają na oczyszczalnie, a czy rolnicy dostarczają ścieki na oczyszczalnie
ścieków. Jeśli ścieki dowożone są droższe a zarazem gorszej jakości, to dlaczego Mchy lub
Chwałkowo nie mają kanalizacji.
Dyrektor ZUK pozwolę się ustosunkować do Pana pytań , co do jakości wody na bieżąco są
rury czyszczone, jeśli jest stara sieć to na pewno będą zanieczyszczenia . Na nowych liniach
nie ma tego problemu. My mamy filtry żwirowe do czyszczenia wody, w starych sieciach jest
osad w rurach który zabarwia wody. Istnieje możliwość dogadania się w kwestii opłat za taką
wodę indywidualnie. Zaś co do ceny za ścieki dowożone, to musi być ona wyższa, gdyż te
ścieki muszą być poddane utylizacji zanim zostaną wpuszczone do oczyszczalni. Istnieje duża
różnica pomiędzy ściekami z szamba szczelnego i nieszczelnego. Ja na oczyszczalni muszą
odebrać każdą ilość ścieków dowożonych, ścieki te są przechowywane w zbiornikach,
neutralizowane i łączone ze ściekami z kanalizacji.
Radny Błażej Jędrzejczak ale sugeruję Panu, że jeśli będzie drogo to ścieki pojadą tam gdzie
jest taniej, mam na myśli ścieki dowożone.
Dyrektor ZUK oczyszczalnia ścieków może dobowo przerobić około 400 do 430 m3 ścieków.
Jeśli jest ich dużo, to są odbierane, utylizowane i doprowadzane na oczyszczalnie
systematycznie ze ściekami z kanalizacji sanitarnej. Należy uszczelnić kanalizację, studzienki
kanalizacyjne, zainstalować włókno do kontroli podłączeń, będziemy to robić na bieżąco
i systematycznie.
Burmistrz udzielił wyjaśnień – przedstawiona propozycja cen wody i ścieków wynika
z faktycznie z poniesionych kosztów, biorąc pod uwagę dane ze sprzedaży wody i odbioru
ścieków za trzy kwartał br. i czwarty kwartał 2012, tak należy prawnie ustalić taryfy
dostarczania wody i odbioru ścieków.
Radny Paweł Walkowiak ja podtrzymuję moje pytanie, chcę wiedzieć jaka jest różnica
pomiędzy ilością ścieków dostarczanych w latach 2009 -2010, a ściekami dostarczanymi w
roku 2011,2012 lub 2013 po wybudowaniu kanalizacji. Nie zgadzam się z tezą, , że duża ilość
ścieków to wody gruntowe i opadowe, mieszkańcy są podłączeni na lewo i pieniądze
uciekają.

Dyrektor ZUK jak mocno pada deszcz, to pola wokół oczyszczalni są zalane.
Radny Marek Mostowski - jaka jest główna przyczyna podwyżki wody i ścieków,
w uzasadnieniu do uchwały przytoczono podwyżkę energii elektrycznej.
Radny Paweł Walkowiak ja rozumie, że muszą być ustalone taryfy za dostarczenie wody
i odprowadzenie ścieków, że nie możemy dokładać do interesu, ale nie rozumiem dlaczego
jest taka duża różnica pomiędzy ilością ścieków doprowadzonych do oczyszczalni w ciągu
roku, a ilością ścieków za które skasowano pieniądze. Tych pierwszych jest za dużo.
Radny Mądry Jacek - ja do końca nie rozumiem Pana wyliczeń . Oczyszczalnia przyjęła 151
tysięcy m3 ścieków, a tylko za 98 tysięcy m3 skasowano pieniądze. Jest to różnica 53 tysięcy
m3 ścieków, tu uciekają pieniądze .
Dyrektor ZUK - już mówiłem nieszczelna kanalizacja, nieszczelne studzienki, duża ilość wód
gruntowych i opadowych, drenaż. Do końca trudno jest to wyliczyć precyzyjnie skąd się
biorą te ścieki, można przyjechać i zobaczyć studzienki opadowe., takie stany wykazują
liczniki.
Radny Błażej Jędrzejczak – ja się nie zgadzam, ze stawkami opłat za ścieki dowożone.
W poprzednich latach stawka za ścieki dowożone musiała być wyższa, gdyż był uruchomiony
punkt zlewny, a na nim zatrudniony pracownik. Zlikwidowano punkt zlewny, zakupiono
zbiornik do ścieków dowożonych na 100 tysięcy m3, aby ścieki dowożone po utylizacji były
mieszane ze ściekami z kanalizacji. A ścieki dowożone są nadal drogie.
Radny Marek Mostowski - czy jeśli nie podniesiemy ceny za dostarczanie wody i odbió®
ścieków, to pracownicy ZUK zostaną zwolnieni.
Radny Paweł Walkowiak - nie tylko trzeba wziąć pod uwagę kwestie, że oczyszczalnia
ścieków i stacje uzdatniania wody to zakłady pracy o ciągłym systemie pracy, tam musi być
dozór urządzeń i pomp całodobowy.
Radny Jacek Mądry powodem podwyżki wody jest wzrost kosztów energii i kosztów
podatkowych.
Pani Walczak - procent podwyżek wody i ścieków wynika ze sprzedaży wody i ścieków za
trzy kwartały br. i czwarty kwartał 2012 roku, poniesionych

dochodów i wydatków,

przyjmując orientacyjne ilości sprzedaży wody i odprowadzenia ścieków na 2014 r. tak
wyszło. Jeśli nie wejdą te stawki to będziemy dopłacać lub będą straty, tak jest w wielu
gminach, woda i ścieki są tańsze dla mieszkańców, bo są dotowane z budżetu.
Radny Błażej Jędrzejczak czy można wyliczyć koszty utylizacji ścieków dowożonych.
Tak można odpowiedział Dyrektor ZUK.

Radny Paweł Walkowiak po latach dochodzimy do wniosku, że nie powinien być
zlikwidowany punkt zlewny, ścieki wpuszczone na punkcie zlewnym same mieszały by się
z innymi ściekami.
Dyrektor ZUK po sześciu latach udało nam się usunąć całkowicie osad na oczyszczalni,
zbiorniki na ścieki musimy wypiaskować, prasa na oczyszczalni została naprawiona. Jednak
należy zdać sobie sprawę, że urządzenia te będą się psuły ze względu na ich eksploatację.
Musimy tak pracować aby oczyszczalnia działała w dzień i w nocy.
Burmistrz poinformował, że przy planowaniu budowy kanalizacji były założenia że będzie
dostarczane na oczyszczalnie około 113 tysięcy m3 ścieków rocznie, czy wszystkie osoby
fizyczne i prawne są podłączone nie wiem.
Komisja w/w projekt uchwały przegłosowała za projektem uchwały 6 głosów , 5 głosów
przeciw, 1 wstrzymujący.
Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
ad.6. Projekt uchwały w sprawie aneksu nr 8 porozumienia międzygminnego z dnia 7 grudnia
2004 r. w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania związanego z prowadzeniem schroniska
dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami, polegającego na
rozbudowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla zwierząt w Gaju.
Treść aneksu nr 8 porozumienia omówiła Pani Lenartowska Małgorzata Inspektor Urzędu
Miejskiego, która przedstawiła szczegółowo jego treść jak również poinformowała, że
głównym celem aneksu jest zmiana sposobu naliczania kosztów stałych oraz zmiennych,
które gminy należące do Porozumienia zobowiązane są płacić za przebywanie psów w
schronisku w Gaju.
Pani Lenartowska poinformowała również, iż sytuacja w zakresie ewidencjonowania psów
przyjmowanych z danej gminy znacznie się zmieniła. Ewidencja przebywających psów jest
kontrolowana .
Barbara Matuszczak – Skarbnik Gminy w tym roku mieliśmy zaplanowane 36 tysięcy zł. na
utrzymanie schroniska w Gaju, na 2014 r. mamy zaplanowane 38 tysięcy złotych.
Małgorzata Lenartowska

ilość piesków, które trafiają do schroniska zmniejsza się.

Radny Paweł Walkowiak – zamierzeniem pani Własińskiej jest pobudowanie cmentarza
i hospicjum dla bezdomnych zwierząt.
Burmistrz Teofil Marciniak naszym zadaniem jest zająć się bezdomnymi zwierzętami. Ja
Pani Właśińskiej nie zabronię, muszą być zabezpieczone środki finansowe na realizację tego

zadania zgodnie z zawartym Porozumieniem Międzygminnym na utrzymanie schroniska dla
zwierząt w Gaju.
Radna Antonina Jankowiak są sytuacje wypuszczania przez mieszkańców na wsiach psów
i kotów, skąd się one biorą nie wiem.
Radny Maciej Lewandowski -

osobiście boję się kosztów laboratoryjnych związanych

z opieką nad zwierzętami. Znam również zamierzenia pani Własińskiej, skąd będziemy
wiedzieć, czyj pies był leczony z gminy Książ czy Dolsk, a koszty wykazywane będą.
Pani Bogumiła Walczak my musimy dokładnie wiedzieć ile piesków trafia do schroniska
z naszej gminy, jak długo one przebywają w nim psy, te pieski mają zakładane kartoteki.
Radny Paweł Walkowiak należy dowiedzieć się ile kosztuje czipowanie psów, jaki to by był
koszt w stosunku do całej Gminy, wówczas w przypadku bezdomnego psa było by wiadomo
do kogo on należy.
Komisja przyjęła w/w projekt uchwały 11 głosami - przy 1 głosie wstrzymującym .
Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
Komisja przyjęła protokół nr 35/2013 Komisji Wspólnej Rady Miejskiej z dnia 20 listopada
2013 r. jednogłośnie.

Ad. 8. Wolne wnioski i informacje.
Radny Ryszard Szymański proszę o monitowanie PZD w sprawie zapadniętej studzienki
koło poczty. Na ulicy 1 Maja – Wichury jest wyrwa koło studzienki będzie zrobiona
odpowiedział Burmistrz. Na ulicy 1 Maja i 22 Lipca studzienki nie działają.
Radna Antonina Jankowiak poruszyła problem złej lokalizacji

pogotowia ratunkowego

w Książu Wlkp.
Burmistrz odpowiedział, że na wniosek szpitala wskazano miejsce w przedszkolu, był tam
punkt kilka tygodni, później okazało się że nie spełnia warunków sanitarnych wskazaliśmy
strażnicę w Książu Wlkp. jednak ich decyzja była inna, wynajęto miejsce od Pana Musielaka,
taka była decyzja dyrekcji szpitala ja na nią nie mam wpływu.
Radny Kazimierz Zegar sprawa dotyczy nowej drogi w Konarskim , przy łączeniu asfaltu z
brukiem są zniszczenia i wyrwy.

Radna Bogumiła Skiera zabiorę teraz głos w imieniu swoim i wielu sołtysów naszej Gminy.
Chodzi o to, aby zabezpieczyć środki finansowe w budżecie

gminy na 2014 na prace

porządkowe na wsiach i na utrzymanie zieleni we wioskach, zaplanować prace dla
pracowników zieleni. Do tej pory udawało nam się zdobyć pieniądze z imprez plenerowych
teraz do imprez musimy dopłacać.
Burmistrz odpowiedział, że każda wieś ma fundusz sołecki, jest podana kwota środków
finansowych i z nich sołectwo powinno zaplanować zakup środków chemicznych, zakup
drzewek, nawozów sprzętu do sprzątania Jeśli chodzi o pracowników zieleni też nie widzę
problemu, sprzątają

na wsiach budki autobusowe, zbierają kosze - mają sprzęt do

wykaszania, równają drogi gminne. A są sytuacje, że sołectwa przychodzą po pieniążki na
paliwo i nawóz ,a tak wszyscy chcieli boiska, trochę dobrej woli i zaangażowania ze strony
mieszkańców wsi. Sołectwo w Ługach zaplanowało sobie zakup kosiarki do wykaszania
rowów, uważam ze ten pomysł też jest nie przemyślany do końca, gdyż my mamy taki sprzęt,
pracowników przeszkolonych i oni wykoszą rowy jeśli jest taka potrzeba .
Radny Marek Mostowski jeśli Liga W korzysta z boiska w Kołacinie, mają pieniążki
z dotacji to też powinni pomóc.
Radny Paweł Walkowiak fundusz sołecki to środki gminne i należy umiejętnie je wydawać,
mieszkańcy sołectw powinni się więcej angażować w życie społeczne sołectwa.
Radny Zegar Kazimierz – ja dostałem środki na paliwo czy nawóz na boisko
w Włościejewkach i nie mamy żadnego problemu, zaś Pani sołtys w Konarskim ma problem
z zaangażowaniem swoich mieszkańców do jakiejkolwiek pracy.
Radny Błażej Jędrzejczak zgłaszam uszkodzony chodnik przy drodze powiatowej
w Chwałkowie obok państwa Szych naprzeciwko probostwa. Chcę dodać, że pracownicy
zieleni po uzgodnieniu z panią Lenartowską wykaszali rowy u nas i bardzo dobrze wykonali
te prace, jestem zdanie że dobry sprzęt i dobra inwestycja.
Pani Mirela Grześkowiak – Sekretarz Gminy udzieliła odpowiedzi na wniosek Pana Jacka
Mądrego dot. finansowania

zajęć logopedycznych w szkołach.

Zajęcia te są opłacane

z budżetu szkoły a nie przez NFZ.
Radny Paweł Walkowiak wniosek Pana Dyrektora Radwańskiego jest ekonomicznie
nieuzasadniony.
Burmistrz poinformował radnych, że od 6 listopada do 23 grudnia mamy kontrole NIK,
kontroli poddane są dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli za rok 2011, 2012 i
2013.

Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący Komisji podziękował
wszystkim za udział i zakończył posiedzenie.

Protokółowała

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

Zdzisława Wilak
Paweł Walkowiak

