O.0012.2.2.2015

PROTOKÓŁ NR 2/2015
z posiedzenia komisji Budżetu Prawa i Samorządu Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
odbytego w dniu 18 marca 2015 r. w godzinach od 10.00 do 13.05 w sali nr 7 Urzędu
Miejskiego.
Ad 1. Otwarcie posiedzenia.
Przewodniczący komisji Budżetu, Prawa i Samorządu Pan Błażej Jędrzejczak otworzył
posiedzenie komisji oraz powitał obecnych członków komisji, Przewodniczącego Rady
Miejskiej Pana Sławomira Przybylskiego, Burmistrza Książa Wlkp. Pana Teofila Marciniaka,
Zastępcę Burmistrza Panią Mirelę Grześkowiak oraz Skarbnika Gminy Panią Barbarę
Matuszczak a także zaproszonych gości i przedstawiciela prasy lokalnej.
Przewodniczący komisji stwierdził, że na sali obecnych jest 5 radnych, zatem komisja była
władna do podejmowania prawomocnych decyzji.
Nieobecni Radni: Hypki Krzysztof i Walkowiak Paweł- usprawiedliwieni.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia
2. Informacja z zakresu porządku i bezpieczeństwa gminy Książ Wlkp.
3. Realizacja inwestycji i remontów dróg powiatowych, gminnych na terenie gminy
Książ Wlkp.
4. Informacje dotyczące działalności obrony cywilnej na terenie gminy Książ Wlkp.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zamkniecie posiedzenia.
Przewodniczący zapytał czy są uwagi bądź zapytania do przedstawionego porządku. Uwag
nie było, zatem przystąpiono do realizacji poszczególnych punktów.
Ad 2. Informacja z zakresu porządku i bezpieczeństwa gminy Książ Wlkp. Informacjasprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący komisji poprosił o przedstawienie sprawozdania w ww. zakresie Pana
Piotra Grzelczyka Kierownika Rejonowego Zespołu Dzielnicowych, który poinformował
o stanie bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego na podstawie analizy, która została
przeprowadzona dla terenu gminy Książ Wlkp.
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Na terenie gminy Książ Wlkp. funkcjonuje trzech dzielnicowych, którzy odnotowali jedno
przestępstwo w kategorii przestępstwa przeciwko mieniu, życiu i zdrowiu oraz 13 przestępstw
w kategorii nietrzeźwi uczestnicy ruchu drogowego. W 2014 roku ujawniono łącznie 223
wykroczenia z czego ukarano za popełnione wykroczenia mandatami karnymi
kredytowanymi 172 sprawców. W tym 104 mandaty za wykroczenia drogowe i 68 mandaty
porządkowe. W 51 przypadkach zastosowano wobec sprawców wykroczeń środek
oddziaływania poza karnego w postaci pouczenia. Na terenie gminy Książ Wlkp. w 2014 roku
przeprowadzonych zostało 299 interwencji, z czego 229 interwencje miały miejsce
w miejscach publicznych, 66 interwencji to interwencje domowe, gdzie w kilku przypadkach
zostały sporządzone tzw. niebieskie karty. Ponadto w trakcie przeprowadzania kontroli
drogowych zatrzymano 18 praw jazdy i 21 dowodów rejestracyjnych. Odnotowano także 26
kolizji drogowych i 2 wypadki. Niestety jak poinformował Pan Piotr Grzelczyk nie obyło się
bez zatrzymań z powodu posiadania środków narkotycznych.
Oprócz ww. czynności dzielnicowi wykonywali także inne prace związane
z przeprowadzeniem czynności procesowych i wyjaśniających a także z zakresu
zabezpieczenia zdarzeń drogowych i innych.
Przewodniczący komisji podziękował Kierownikowi Dzielnicowych za przedstawienia
sprawozdania i poprosił o pytania ze strony radnych.
Radny Kazimierz Zegar zapytał czy właściciel trasy kolejowej w relacji Czempiń- ŚremJarocin zgłaszał kiedykolwiek dewastację mienia kolejowego, oraz czy zdarzają się kradzieże
maszyn rolniczych i innych rzeczy? Kierownik Dzielnicowych Pan Piotr Grzelczyk
odpowiedział, że nie odnotowano w placówce zgłoszenia w sprawie dewastacji elementów
infrastruktury, natomiast kradzieże sprzętu się zdarzyły. Często były to maszyny rolnicze,
które sami obsługujący je, pozostawiali na polach. Natomiast kradzieże innych, mniej
wartościowych rzeczy także się zdarzały, często pod nieobecność domowników w domach.
Warto jak poinformował Pan Piotr Grzelczyk uświadomić osoby starsze, aby nie otwierali
nieznajomym drzwi.
Radna Bogumiła Skiera zapytała czy istnieje możliwość kupienia munduru służbowego?
Pan Piotr Grzelczyk odpowiedział, że oryginalnego munduru nie można kupić ale strój,
który przypomina mundur z pewnością można. W sytuacji gdy istnieje podejrzenie, że ktoś
bezprawnie założył mundur przypominający oryginalny i udaje funkcjonariusza warto
zadzwonić do dyżurnego w placówce policji z pytaniem czy któryś z pracowników placówki
jest w terenie celem wykonywania jakichkolwiek czynności. Dyżurny posiada taką wiedzę.
Przewodniczący Rady Pan Sławomir Przybylski wspomniał o kradzieżach znaków
drogowych. Kierownik Dzielnicowych Pan Piotr Grzelczyk poinformował, że odbyła się
lustracja dróg w gminie i niestety sytuacje takie mają miejsce.
Burmistrz Pan Teofil Marciniak poinformował, że w ramach prewencji odbyło się
spotkanie z emerytami i rencistami, na którym zanotowano bardzo wysoką frekwencję.
Radny Marian Suchecki poprosił aby przyjrzeć się takim okolicom gdzie jest znaczne
skupisko osób m.in. rejon strażnicy w Książu Wlkp. i innych miejscowościach, a także
okolice przystanków autobusowych.
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Pan Piotr Grzelczyk Kierownik Zespołu Dzielnicowych podziękował za zaproszenie i opuścił
salę posiedzenia o godz. 10.45.
Ad 3. Realizacja inwestycji i remontów dróg powiatowych, gminnych na terenie gminy Książ
Wlkp. Szczegółowe informacje w ww. zakresie stanowią załącznik nr 3 do niniejszego
protokołu.
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Pan Piotr Czekała przekazał informacje na temat
inwestycji jaka będzie miała miejsce na terenie naszej gminy w 2015 roku. Będzie to remont
chodników dla pieszych przy drodze powiatowej nr 4076P w miejscowości Zaborowo.
Następnie na terenie dróg gminnych z zakresu bieżącego utrzymania dróg będą wykonywane
remonty cząstkowe nawierzchni emulsją asfaltową i grysami- remonterem typu „ Patcher”,
a także remonty nawierzchni mieszanką mineralno- bitumiczna na gorąco. Nie zabraknie też
jak wspomniał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg prac z zakresu znakowania
poziomowego dróg, mechanicznego profilowania nawierzchni dróg gruntowych i żużlowych
oraz z zakresu wycinek drzew przydrożnych i zabiegów pielęgnacyjnych.
Przewodniczący Rady Pan Sławomir Przybylski zapytał jakie są możliwości usunięcia pnia
po wyciętym drzewie, znajdującym się na drodze powiatowej nr 4080 P we Włościejewkach
oraz o naprawę asfaltu w miejscowości Włościejewki (za Panem Brylem).
Panowie Dyrektor PZD i Przewodniczący Rady Miejskiej w wyżej wymienionej kwestii mają
uzgodnić wspólnie dogodny termin wykonanie ww. prac.
Pan Sławomir Przybylski poruszył także temat samochodów ciężarowych, które poruszają
się na terenie naszej gminy z niedozwolona prędkością i niszczą nawierzchnię dróg. Zdaniem
radnego może warto pomyśleć nad monitoringiem, który będzie oddziaływał psychologicznie
na postępowanie kierowcy. Pan Sławomir Przybylski poprosił również o interwencję
w sprawie zniszczonego chodnika zarówno po prawej i lewej stronie na ulicy Kilińskiego
w Książu Wlkp. Może rozwiązaniem na zaprzestanie niszczenia byłby zakaz parkowania
samochodów. Dobrze byłoby wdrażać temat płatnych miejsc parkingowych.
Burmistrz Książa Pan Teofil Marciniak poinformował, że gmina Książ Wlkp. stara się
o wykup gruntu na ulicy Kilińskiego z przeznaczeniem pod parking i wtedy byłaby
możliwość połączenia obu zadań w kwestii modernizacji chodnika i wydzielenia miejsc
parkingowych.
Przewodniczący komisji Pan Błażej Jędrzejczak podziękował Dyrektorowi PZD Panu
Lechowi Czekale i Kierownikowi Referatu Gospodarczego Panu Grzegorzowi
Rabczewskiemu za przybycie i ogłosił 10- minutową przerwę od godz. 12. 15 do 12.25.
Ad 4. Informacje dotyczące działalności obrony cywilnej na terenie gminy Książ Wlkp.
przedstawił pracownik tut. Urzędu odpowiedzialny za zakres ww. działalności Pan Franciszek
Chyliński. Informacje stanowią załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Pan Franciszek Chyliński poinformował na podstawie jakich aktów prawnych (ustaw i
rozporządzeń) wynikają zadania z zakresu obrony cywilnej oraz przedstawił koncepcję
funkcjonowania formacji obrony cywilnej.
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Pan Franciszek Chyliński przekazał także wytyczne szefa obrony cywilnej do działalności
w dziedzinie obrony. Zasadniczym celem działania w 2015 roku będzie doskonalenie obecnie
obowiązujących rozwiązań organizacyjno- prawnych w zakresie obrony, dostosowanie ich do
aktualnych wyzwań i potrzeb w dziedzinie bezpieczeństwa, w tym ze szczególnym
uwzględnieniem zagadnień związanych z planowaniem, wykrywaniem zagrożeń
ostrzeganiem i alarmowaniem, w tym także edukacji społeczeństwa w ramach powszechnej
samoobrony ludności. Celem zapewnienia właściwego poziomu przygotowań obrony
cywilnej w 2015 roku należy: w zakresie planowania dążyć do włączenia jak największej
liczby jednostek ochotniczych straży pożarnych w struktury obrony cywilnej poprzez nadanie
ich członkom przydziałów organizacyjno- mobilizacyjnych, natomiast w zakresie
wykrywania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania doskonalić system powszechnego
ostrzegania oraz uczestniczyć w jego comiesięcznych treningach.
Reasumując obrona cywilna ma na celu obronę ludności, zakładów pracy i urządzeń
użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielenie pomocy poszkodowanym
w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska
oraz usuwanie ich skutków.
Ad 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Protokół nr 1 z dnia 29 grudnia 2014 r. został przyjęty jednogłośnie w obecności 5 radnych.
Radny Marian Suchecki o godz. 12.55 opuścił salę posiedzenia.
Ad 6. Wolne wnioski i informacje.
Wolnych wniosków i informacji nie było.
Ad 7. Zamknięcie posiedzenia.
Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący komisji podziękował wszystkim
za udział i zakończył spotkanie o godzinie 13.05.
Protokołowała

Przewodniczący Komisji

Danuta Biniasz – Celka

Błażej Jędrzejczak
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