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O.0012.5.41.2014 

 

PROTOKÓŁ NR 41/2014 

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

11 kwietnia 2014 roku w godzinach od 10.00 do 12.05 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego. 

 

W Komisji Rady Miejskiej uczestniczyło 13 radnych - lista obecności stanowi załącznik nr 1 

do niniejszego protokołu. 

Nieobecni: 

Radny Leszek Kaczmarek- usprawiedliwiony 

Radny Marek Mostowski- usprawiedliwiony 

Ponadto w posiedzeniu komisji uczestniczyli: 

- Burmistrz Pan Teofil Marciniak 

- 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, ze na sali obecnych jest 13 radnych, zatem komisja jest władna do podejmowania 

prawomocnych decyzji. 

Porządek posiedzenia przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Omówienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 

4. Wolne wnioski i informacje. 

 

Ad 2. Przewodniczący Rady Miejskiej w Książu Wlkp. oddał głos Skarbnikowi Gminy.  

Pani Barbara Matuszczak- Skarbnik odczytała treść  uchwały Regionalnej Izby 

Obrachunkowej Nr SO-0954/12/11/Ln/2014 w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu  

z wykonania budżetu Gminy Książ Wlkp. za 2013 rok. Uchwała stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. 

Burmistrz Teofil Marciniak- opinia RIO jest bez uwag, są tylko uchybienia, które wynikają 

z  drobnych błędów rachunkowych. 
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Następnie Rada Miejska zaczęła omawiać  sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok. 

 

Radny Błażej Jędrzejczak- czy kara za odstąpienie od umowy- realizacji inwestycji 

„Budowa trzech zatok autobusowych wraz z infrastrukturą” w kwocie 57 812, 15 zł wpłynęła 

do budżetu? 

Skarbnik Gminy Pani Barbara Matuszczak- tak, kwota ta jest w budżecie po stronie 

należności. 

Radny Błażej Jędrzejczak- są duże zaległości w podatku od nieruchomości, sprawozdanie  

z wykonania budżetu przedstawia tendencję wzrastającą,  proszę o informację co jest jej 

efektem? 

Skarbnik Gminy Pani Barbara Matuszczak- zaległość opiewa na kwotę 180 542, 55 zł. 

Podatnicy z których wynika zaległość to wciąż te same osoby. Pisane odwołania i zajęcia 

hipoteczne są bez efektu. Sprawy trwają wiele lat, mnóstwo rzeczy jest nie do ściągnięcia 

ponieważ większość ludzi pracuje na „czarno”. 

Radny Jacek Mądry- nowych zaległości jest na kwotę około 30 000,00 zł, a pozostała 

różnica wynika z lat ubiegłych. 

Radny Ryszard Szymański- skąd zaległości w opłatach za świetlice wiejskie oraz opłatach 

za media w świetlicach? 

Skarbnik Gminy Pani Barbara Matuszczak- zdarzają się sytuację, że wynajmujący 

wskazują fałszywe dane. 

Radny Antonina Jankowiak- czy naliczane są odsetki od tych kwot? 

Burmistrz Teofil Marciniak- tak, muszą być naliczane. 

Radna Antonina Jankowiak- jeden z podatników nie zapłacił podatku, czy został on 

umorzony? 

Skarbnik Gminy Pani Barbara Matuszczak- przedsiębiorstwo podatnika jest w stanie 

upadłości, syndyk podjął postępowanie. Wypłata wynagrodzeń dla pracowników jest  

w pierwszej kolejności, przed zapłatą podatków. 

Radny Zenon Kuderczak- opłata za odpady komunalne, zaległość opiewa na kwotę  

16 616, 05 zł a kwota za wysłane upomnienia na kwotę 58 205,00 zł. 

Skarbnik Gminy Barbara Matuszczak- jeśli zaległość nie przekracza kwoty 20 00 zł, to nie 

wysyłamy upomnień, czekamy aż kwota zaległości wzrośnie i wtedy wysyłamy upomnienie 

na łączną kwotę, tak, aby zminimalizować koszty. 

Radny Paweł Walkowiak- wiem, że sąsiednia gmina zaczyna sprawdzać poprawność 

segregacji śmieci. Wszystkie śmieci wrzucane są do kubłów, mało jest segregowanych. Coraz 

więcej śmieci jest także w lasach. Wielkim absurdem jest jednocześnie płacić i wywozić do 

lasu. Nasuwa się pytanie, w jaki sposób dotrzeć do tak postępujących mieszkańców? 

Skarbnik Gminy Barbara Matuszczak- wiele osób nie płaci. 

Radny Paweł Walkowiak- czy wszyscy mieszkańcy podpisali umowy? 

Burmistrz Teofil Marciniak- musimy ponownie sprawdzić. 

Radny Jacek Mądry- rolą sołtysów jest uświadomić mieszkańcom, że nie trzeba kilku 

kubłów, wystarczy gdy śmieci są zapakowane w odpowiednie worki. Firma odbierająca  jest 

tolerancyjna. 

Radny Zenon Kuderczak- dwa tygodnie temu, jedna z mieszkanek poinformowała mnie, że 

nie odebrano od niej  śmieci. 
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Burmistrz Teofil Marciniak- wiem, że śmieci nie zostały wystawione na czas (na godz. 

7.00), a ze znacznym opóźnieniem więc prawdopodobnie to był powód. 

Radny Sławomir Przybylski- brak wyznaczonego punktu na wywóz gruzu, ponadto 

kierowcy samochodów ciężarowych sprzątają samochody w lasach pozostawiając tam śmieci. 

Radny Jacek Mądry- wiele osób zgłasza, że w dni odbioru odpadów wielkogabarytowych 

nie są one odbierane. Problem wynika z niedoczytania informacji, która mówi aby 

poinformować PGKiM w Śremie o zamiarze ich wywozu. 

Radny Zenon Kuderczak opuścił salę (10:50) 

Radny Sławomir Przybylski- moja sugestia jest taka, aby sprzątanie śmieci rozpoczynało się 

na wiosnę , w miesiącu marcu, a nie we wrześniu. 

Radny Zenon Kuderczak wrócił na salę (10:54) 

Burmistrz Teofil Marciniak- od miesiąca kwietnia rusza w teren nasz poborca z urzędu. 

Radna Antonina Jankowiak – sprawozdanie z wykonanie budżetu obrazuje, ze opłata 

targowa została zrealizowana w 62, 53 %  czyli należy domniemywać, że nastąpił spadek 

z uwagi na małą ilość osób sprzedających. 

Skarbnik Gminy Barbara Matuszczak- w porze letnie jest mniejsze zainteresowanie. 

Kwotowo opłata wynosiła 7 504,00 zł, a plan opiewał na kwotę 12 000,00 zł. 

Burmistrz Teofil Marciniak- w porównaniu z targowiskiem zlokalizowanym na Rynku, 

obecne targowisko przynosi niższy dochód. 

Radny Ryszard Szymański- forma sprzedaży nie jest popularna, brak konkurencyjnych cen. 

Radny Sławomir Przybylski- proszę o informację co składa się na wydatki pod nazwą 

usługa fotograficzna (zdjęcia lotnicze gminy). 

Burmistrz Teofil Marciniak- są to zdjęcia lotnicze całej gminy, pięknie zrobione (z lasami 

i zabytkami). Zdjęcia chcemy wykorzystać w celu promocji Gminy. 

Radny Sławomir Przybylski- jakie były koszty zdjęć lotniczych? 

Burmistrz Teofil Marciniak-  była to kwota niecałe 2000,00 zł  

Radny Jacek Mądry- czy można zakupić płyty? 

Burmistrz Teofil Marciniak- tak, możemy skopiować. 

Radny Sławomir Przybylski- czy forma zatrudnienia  prace społecznie użyteczne  nadal 

istnieją? 

Burmistrz Teofil Marciniak- tak, ale nie są to prace gospodarcze a pomoc ludziom obłożnie 

chorym. Prace te będą wykonywane we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej. 

Radna Antonina Jankowiak- proszę o informację dotyczącą stanu gruntów w Chrząstowie, 

na dzień 01.01.2013 r. stan gruntów wynosił 47h, natomiast na dzień 31.12.2013 r. - 14h. 

Skąd ta rozbieżność? 

Skarbnik Gminy Barbara Matuszczak- różnicę stanowią grunty, które są oddane  

w wieczyste użytkowanie, ale Gmina nie będzie się ich pozbywać. 

Radny Kazimierz Zegar- 

1. Proszę o informację jak wyglądają postępy prac związanych z wysypiskiem śmieci we 

Włościejewkach?, oraz prace związane z  pokościelnym terenem w Książu Wlkp.? 

2. Słyszałem, że wiele osób zakończyło budowę swoich domów, a nie złożyło deklaracji 

podatkowych. Czy jest to możliwe?, przecież gmina wydaje pozwolenia na budowę. 
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Burmistrz Teofil Marciniak 

1. Sprawa wysypiska (prowadzenie monitoringu, badanie wód, odgazowanie ) jest 

prowadzona, robił  to ZUK, obecnie ZUK oddał sprawę wysypiska Gminie bo nie 

może tego kontynuować, a my jako Gmina nie możemy nawet  prowadzić 

monitoringu. Przygotowujemy umowę na zlecenie monitoringu, w późniejszym czasie 

ogłosimy także postępowanie przetargowe na rekultywację wysypiska.  

  

2. Wezwania do osób zostają wysyłane. My jako Gmina nie mamy podstaw prawnych 

aby wejść fizycznie na prywatną posesję i dokonać pomiarów, ale jeśli budynek należy 

do podmiotu gospodarczego to możemy przeprowadzić kontrolę po uprzednim 

 7-dniowym zawiadomieniu o jej wszczęciu. Takie kontrole są przeprowadzane. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Paweł Walkowiak zarządził 10- minutową przerwę, która 

trwała od godz. 11:10 do 11:20. 

 

Ad 3. Przyjęcie  protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. Protokół nr  40/2014  

 z posiedzenia Komisji Wspólnej Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia   26 marca roku 

został przyjęty jednogłośnie bez uwag. 

Ad 4. Radny Ryszard Szymański- lampy na ulicy Krótkiej są umiejscowione w środkowej 

części chodnika. Stwarza to niebezpieczeństwo dla pieszych i rowerzystów. 

 Radny Zenon Kuderczak 

1. Czy z monitoringu, który jest na Rynku znamy sprawcę zniszczeń dokonanych przy 

fontannie? 

2. Czy nastąpiła zmiana w sprawie budowy ulic Polnej, Leśnej, Krótkiej i Piaskowej, 

chodzi o wykluczenie jednej z ulic, mianowicie ulicy Leśnej. 

 

Burmistrz Teofil Marciniak 

1. Niestety obraz, który zarejestrował monitoring jest nieczytelny, prawdopodobnie 

powodem złej jakości obrazu był padający deszcz. 

2. W sprawie ulicy Leśnej, projekt był sporządzany w oparciu o cztery ulice, wybrano 

tylko jedną z ulic Polną. Budowa ulicy Leśnej została przełożona na później. 

Radny Błażej Jędrzejczak 

1.  Zgłaszam wniosek dotyczący naprawę chodnika w miejscowości Chwałkowo 

Kościelne przy posesjach Pana Bednarka Eugeniusza  i Pana Genderki Tomasza. 

2. Co z realizacją tabliczek z  numerami posesji? 

 

Radna Bogumiła Skiera-  mieszkańcy miejscowości Kołacin pytają o możliwość położenia 

instalacji gazowej, (posiadam sporządzoną listę osób zainteresowanych) oraz o budowę 

przydomowych oczyszczalni ścieków. Oczyszczalnie chcą budować we własnym zakresie 

ale pytają co będzie, w momencie kiedy powstanie sieć kanalizacji dla wszystkich 

mieszkańców wsi? 
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Burmistrz Teofil Marciniak-  gmina nie posiada środków finansowych aby do 2015 roku   

sfinansować podłączenie do aglomeracji ściekowej wszystkich miejscowości ujętych  

w planie, w związku z tym tam gdzie nie powstanie sieć  kanalizacyjna będzie możliwość 

dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Radny Jacek Mądry- droga w Mchach w kierunku Włościejewic została przez Powiatowy 

Zarząd Dróg naprawiona, ale chciałbym wnioskować do PZD o naprawę chodnika w kilku 

punktach w miejscowości Mchy. Na wysokości przedszkola w miejscowości Mchy brak 

chodnika.  Jakie są możliwości na zorganizowanie tych prac? 

Radna Agnieszka Weber- Hałaburda- chodnik winien być naprawiony w ramach 

funduszu sołeckiego. 

Radna Elżbieta Stępa- w ramach realizacji zadań dotyczących funduszu sołeckiego 

wpłynęła oferta jednej z firm, czy jest ona dla nas wiążąca? 

Burmistrz Teofil Marciniak- oferta bądź kosztorys z danej firmy nie są wyznacznikami 

obligatoryjnymi, brak zobowiązań w stosunku do tych firm. Proszę pamiętać, że 

w  momencie przystąpienia do jakichkolwiek prac w ramach funduszu sołeckiego należy 

zgłosić się do gminy w celu otrzymania zlecenia. 

Radny Sławomir Przybylski 

1.  Wiem, że jest ogłoszony przetarg nieograniczony na Modernizację budynków Zespołu 

Szkół w Mchach nie widzę możliwości poprawy oświetlenia. Proszę o informację w jaki 

sposób będzie się to realizować? 

2. Do dnia dzisiejszego nie wycięto krzaków w kierunku Włościejewic, proszę ponowić 

wniosek do Powiatowego Zarządu Dróg. 

3. Proszę o naprawę chodnika w Książu Wlkp., na ulicy Kilińskiego. 

4. Wnioskuję o montaż lustra na krzyżówce dróg powiatowych o numerach 4082P i 4089P 

w miejscowości Włościejewice. Powodem wniosku jest nie przestrzeganie przepisów przez 

kierowców, zwłaszcza kierowców samochodów ciężarowych wywożących żwir. 

Radna Antonina Jankowiak- wnioskuję o naprawę chodnika w miejscowości Chrząstowo, 

jest bardzo zniszczony. 

Radny Paweł Walkowiak- informacja ze spotkania przedstawicieli członków 

stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski. Nasze województwo jako jedyne w Polsce 

otrzymało zgodę na umieszczenie w projekcie dotyczącym  zagospodarowania środków 

unijnych na lata 2014-2020 inwestycji  jaką jest budowa dróg lokalnych, pod warunkiem 

jest, że sami będziemy musieli negocjować w Parlamencie Europejskim. 

Radny Ryszard Szymański- na skrzyżowaniu dróg przy dworcu PKS w Książu Wlkp. 

występują liczne dziury w drodze. Proszę o interwencję. 

  W związku z tym , iż wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący obrad  zakończył     

wspólne posiedzenie  Komisji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. o godzinie 12:05. 

  Protokołowała            Przewodniczący 

        Rady Miejskiej w Książu Wlkp. 

      Danuta Biniasz- Celka                               Paweł Walkowiak  


