O.0012.1.18.2018
PROTOKÓŁ NR 18/2018
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Książu Wlkp., odbytego w dniu
23 marca 2018 r. w godzinach od 10:00 do 12:20 w sali sesyjnej tut. Urzędu
Ad 1. Otwarcie posiedzenia.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radny Krzysztof Hypki otworzył posiedzenie komisji
oraz powitał obecnych członków komisji, Zastępcę Burmistrza Książa Wlkp.- Panią Mirelę
Grześkowiak, Skarbnika Gminy Panią Barbarę Matuszczak oraz Dyrektora ZUK Pana
Mariana Kaźmierczaka i pracowników tut. Urzędu.
Przewodniczący komisji stwierdził, że na sali obecnych było 6 radnych, zatem komisja była
władna do podejmowania prawomocnych decyzji.
Nieobecni, a zarazem usprawiedliwieni:
Radny Bohdan Kaczmarek, Radny Marcin Weiss
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Porządek posiedzenia wyglądał następująco:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie posiedzenia.
Kontrola funkcjonowania Oczyszczalni Ścieków w Kiełczynku.
Kontrola wydatkowania środków z funduszu alimentacyjnego za 2016 i 2017 r.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Wolne wnioski i głosy.
Zamknięcie posiedzenia.

Wzór zaproszenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący komisji Radny Krzysztof Hypki zapytał czy są uwagi bądź zapytania
do przedstawionego porządku. Uwag nie było. Zatem przystąpiono do realizacji
poszczególnych punktów posiedzenia.
Ad 2. Kontrola funkcjonowania Oczyszczalni Ścieków w Kiełczynku.
Przewodniczący komisji poprosił, aby Dyrektor ZUK przedstawił funkcjonowanie
Oczyszczalni Ścieków w Kiełczynku. Dyrektor Zakładu poinformował, że:
W latach od 2014 r. do 2016 r. Gmina Książ Wlkp. podjęła się inwestycji polegającej na
zastąpieniu kraty koszowej w pompowni nowoczesnym sitem ślimakowym, następnie
zastąpiono urządzenie do płukania i workowania piasku seperatorem piasku z przenośnikiem
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ślimakowym. Ponadto usunięto zalegające osady z dna komór napowietrzenia oraz dokonano
przeglądu i wymiany elementów napowietrzających.
Dokonano robót w zakresie:
1) związanych z realizacją zadania pn. „Zaprojektowanie i budowa instalacji
do usuwania piasku i skratek w oczyszczalni ścieków w Kiełczynku”,
2) związanych z realizacją zadania „Zabezpieczenie antykorozyjne zbiorników
stalowych, pomostów i wymianę systemu napowietrzania w oczyszczalni ścieków
w miejscowości Kiełczynek”.
Aktualnie Gmina posiada projekt i pozwolenie na budowę dla wiaty, która została ujęta
w harmonogramie prac, a nie została wybudowana. Do realizacji wiaty nie przystąpiono ze
względu na zlecony i będący w realizacji „ Program Funkcjonalno - Użytkowy” dla
modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Kiełczynku.
W 2017 r. Gmina wystąpiła do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z wnioskiem
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pt.
„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiełczynku”. Decyzja była niezbędnym
załącznikiem do Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Wcześniejsze wybudowanie wiaty
nad płytą do składowania osadu mogłoby uniemożliwić zlokalizowanie pozostałych
elementów wskazanych w Programie. Gmina zdecydowała się wówczas o wybudowaniu
wiaty, ale w terminie późniejszym.
Wskazania w tym miejscu wymaga, że jakość oczyszczonych ścieków nie była i nie jest
do końca prawidłowa (chodzi o przekroczenia stężeń BZT5, ChZT, azotu i fosforu ogólnego
oraz zawiesiny ogólnej). Przekroczenia wynikają w różnych okresach. Bywa, że
oczyszczalnia nie radzi sobie z ładunkami. Ponadto są zaostrzone przepisy unijne.
Dyrektor ZUK zaznajomił radnych na temat eksploatacji oczyszczalni ścieków, składów
ścieków oczyszczonych. Ponadto przedstawił sprawozdania z badań laboratorium –
dokumenty stanowią załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Zastępca Burmistrza podsumowując wypowiedź przypomniała obecnym członkom komisji,
że mając świadomość, że oczyszczalnia ścieków nie spełnia wymogów, trzeba było podjąć
decyzję, czy angażujemy środki w jej modernizację czy wychodzimy naprzeciw innym
możliwościom.. Zadecydowaliśmy (jak kontynuuje Pani burmistrz) wspólnie z radnymi, że
powierzamy działania spółce w Cielczy. Spółka złożyła wnioski do odpowiednich instytucji
aby pozyskać środki z zewnątrz.
Radny Paweł Walkowiak podsumowując wypowiedzi podzielił się swoją sugestią, że jest
utwierdzony w tym, że decyzja o powierzeniu działań spółce jest słuszna. My jak Gmina
powinniśmy stworzyć takie warunki rozwoju, aby ścieki były odbierane od wszystkich
przedsiębiorców.
Zdaniem Przewodniczącego Komisji Krzysztofa Hypkiego niewątpliwie oczyszczalna
ścieków jest tematem trudnym
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Radna Elżbieta Stępa zapytała o karę, która mamy wymierzoną z Inspektoratu Środowiska
za przekroczenie parametrów.
Przewodniczący Krzysztof Hypki poprosił Kierownika Referatu Gospodarczego Pana
Grzegorz Rabczewskiego aby przybliżył temat kary, tudzież odwołania oraz zapytał jak
wyglądała sprawa przepływu informacji między Urzędem, a Zakładem.
Kierownik Referatu poinformował, że głównym powodem wymierzania kary jest
przekroczenie parametrów ścieków, wiata jest natomiast sprawą drugorzędną W temacie
przepływu informacji trudno w tym momencie spekulować jak było. Na chwilę obecną
odwołaliśmy się od decyzji naliczającej karę.
Pracownik tut. Urzędu na prośbę Przewodniczącego Komisji przeczytał odwołanie od
decyzji Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 12
października 2017 r. w sprawie uchylenia zaskarżonej decyzji lub zmianę zaskarżonej decyzji
i zmniejszenie nałożonej kary o wartości dotychczasowych robót wykonywanych na
oczyszczalni ścieków w Kiełczynku lub umorzenie nałożonej kary.
Radna Antonina Jankowiak zapytała czy odwołanie było złożone po terminie.
Pracownik tut. Urzędu odpowiedział, że nie. Jedynie w terminie nie była dokonana zmiana
harmonogramu realizacji inwestycji, w tym powstanie wiaty, ale bez względu na to czy wiata
by powstała, czy nie - kara byłaby wymierzona z powodu przekroczeń parametrów ścieków o
112 %.
Radna Antonina Jankowiak – tak , ale być może gdyby dokonano zmiany haromonogramu
inwestycji, kara byłaby niższa.
Szczegółowe informacje (kserokopia odwołania) stanowi załącznik nr 4 do niniejszego
protokołu.
Przewodniczący komisji Pan Krzysztof Hypki zarządził 10 minutową przerwę od 11:10 do
11:20
Ad 3. Kontrola wydatkowania środków z funduszu alimentacyjnego za 2016 i 2017 r.
Przewodniczący komisji Radny Krzysztof Hypki poprosił o zabranie głosu Kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wlkp.
Pani Kierownik OPS-u poinformowała, że świadczenia z funduszu alimentacyjnego
przysługują osobie uprawnionej do 18 roku życia, a w przypadku nauki w szkole wyższej do
25 roku życia lub w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu
niepełnosprawności bezterminowo. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w
wysokości bieżąco ustalonych alimentów jednak nie więcej niż 500,00 zł miesięcznie.
Dokumentem wymaganym przy ubieganiu się o przyznanie świadczeń z funduszu
alimentacyjnego jest zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o
bezskuteczności egzekucji za ostatnie 2 miesiące.
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W 2016 r. ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego skorzystały 33 rodziny (59 osób
uprawnionych), wypłacono 617 świadczeń na kwotę 237. 950,00 zł.
W 2016 r. wydano 39 decyzji w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego z czego 36
decyzji przyznających świadczenia oraz 3 decyzje zmieniające.
Ośrodek Pomocy Społecznej jako właściwy organ wzywał dłużników alimentacyjnych
zamieszkałych na terenie gminy Książ Wlkp. do stawienia się w celu przeprowadzenia
wywiadu alimentacyjnego ponad 50 razy. Ponadto przeprowadzał wywiady alimentacyjne i
przekazywał Komornikowi Sądowemu informacje uzyskane z ww. wywiadów oraz
oświadczenia majątkowe mające wpływ na skuteczność egzekucji świadczeń. W przypadku
gdy dłużnik nie pracuje, to jest zobowiązany do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie
Pracy. W momencie gdy dłużnik alimentacyjny uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu
alimentacyjnego oraz podejmowania innych działań zgodnie z ustawą, Ośrodek wszczyna
postępowanie dotyczące uznanie dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od
zobowiązań alimentacyjnych. W 2016 r. na terenie Gminy Książ Wlkp. było 42 dłużników
alimentacyjnych.
W 2017 r. ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego skorzystały 31 rodziny , wypłacono 534
świadczenia na kwotę 212 771,42 zł.
W 2017 r. wydano 31 decyzji w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Ośrodek
Pomocy Społecznej jako właściwy organ wzywał dłużników alimentacyjnych 32 razy.
Ponadto wykonywał takie same czynności jak w 2016 r. czyli przeprowadzał wywiady
alimentacyjne i przekazywał uzyskane informacje Komornikowi Sądowemu.
Szczegółowe sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Komisja w obecności 6 radnych jednogłośnie przyjęła protokół nr 17/2017 z posiedzenia
komisji z dnia 28 grudnia 2017 roku.
Ad 5. Wolne głosy i wnioski.
Brak.
Ad 6. Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący komisji Pan Krzysztof Hypki, podziękował wszystkim za udział
i zakończył posiedzenie o godz. 12:20.

Protokołowała

Przewodniczący Komisji

/-/Danuta Biniasz – Celka

/-/ Krzysztof Hypki
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