O. 0012.1.2.2015

PROTOKÓŁ NR 2/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Książu Wlkp. odbytego
w dniu 10 marca 2015 r. w godzinach od 09. 30 do 12.35 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego.
Ad 1. Otwarcie posiedzenia.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radny Krzysztof Hypki otworzył posiedzenie Komisji
Rewizyjnej oraz powitał obecnych członków komisji, Burmistrza Pana Teofila Marciniaka,
Zastępcę Burmistrza Panią Mirelę Grześkowiak, Skarbnika Gminy Panią Barbarę
Matuszczak, oraz Pracownika Urzędu Miejskiego Pana Krzysztofa Korasiaka.
Przewodniczący stwierdził, że na sali obecnych jest 7 radnych, zatem komisja jest władna
do podejmowania prawomocnych decyzji.
Radna Elżbieta Stępa poinformowała , że przybędzie z kilkuminutowym opóźnieniem.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Porządek posiedzenia:
1) Otwarcie posiedzenia.
2) Analiza funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie
gminy Książ Wlkp. za okres od lipca 2013 roku do marca 2015 roku.
3) Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4) Wolne głosy i wnioski.
5) Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący komisji zapytał czy są uwagi bądź zapytania do przedstawionego porządku.
Uwag nie było, zatem przystąpiono do realizacji poszczególnych punktów.
Ad 2. Analiza funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie
gminy Książ Wlkp. za okres od lipca 2013 roku do marca 2015 roku. Ww. analiza stanowi
załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący komisji Pan Krzysztof Hypki poprosił Pana Krzysztofa Korasiaka
pracownika Urzędu Miejskiego o omówienie analizy funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami w latach 2013, 2014 oraz w roku bieżącym.
W 2013 roku jak poinformował Pan Korasiak zostało złożonych 1920 deklaracji dotyczących
wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną liczbę 7735 osób.
Firmą świadczącą usługi w zakresie odbioru i transportu odpadów jest Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o. o. W celu rozpropagowania informacji na terenie
Gminy Książ Wlkp. prowadzona była kampania, która polegała na dostarczaniu
do mieszkańców ulotek dotyczących systemu segregacji, regulaminów utrzymania czystości
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i porządku na terenie gminy Książ Wlkp. Na stronie Urzędu Miejskiego w zakładce biuletyn
informacji publicznej (bip) na bieżąco aktualizowano niezbędne informacje w zakresie
gospodarki odpadami. Miejscem zagospodarowania odpadów komunalnych jest Zakład
Gospodarowania Odpadami Sp. z o. o. w Jarocinie. Od 1 lipca do 31 grudnia 2013 r. z terenu
gminy zostały odebrane odpady w następujących ilościach: zmieszane odpady komunalne
480,36 ton, tworzywa sztuczne 18,24 ton, szkło 20,06 ton, papier i makulatura 16,68 ton.
Odpady wielkogabarytowe 9,14 ton.
Poziom recyklingu odpadów ulegających biodegradacji osiągnięty w roku 2013 – 21,92 %
Wymagane PR2013= 50 %
21,92% < 50 % - warunek został spełniony
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów selektywnych osiągnięty
w roku 2013 – 13,42 % Wymagane PPmts 2013 =12% 13,42% >12% - warunek został
spełniony. Poziom recyklingu odpadów budowlanych i rozbiórkowych osiągnięty w roku
2013 – 100 % Pbr2013= 36% 100%> 36 % - warunek został spełniony
Koszty zagospodarowania odpadów przez Zakład Gospodarowania Odpadami w Jarocinie
wyniosły 101 163,81 zł, natomiast koszty transportu wygenerowane przez Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej w Śremie 95 761,44 zł.
Za rok 2013 wystawionych zostało 66 tytułów wykonawczych na kwotę 11 996,00 zł.
Wysłano 851 upomnień na kwotę 58 403,00 zł.
W 2014 roku analiza funkcjonowania systemu przedstawiała się następująco:
Złożonych deklaracji zostało 1905 egzemplarzy na łączną liczbę 7685 osób. W ramach
kampanii informacyjnej wysłano kolejne ulotki dotyczące gospodarki odpadami
komunalnymi wraz z książeczkami do dokonywania wpłat. Dostarczona została również
ulotka dotycząca Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych (PSZOK) określająca
godziny pracy punktu i rodzaje przyjmowanych odpadów.
Ponadto nawiązano współpracę z firmą JOPEK zajmującą się bezpłatną zbiórką folii
i tworzyw sztucznych z gospodarstw rolnych. W drugiej połowie 2014 r., został wybudowany
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ulicy Radoszkowskiej
w Książu Wlkp., wartość całego przedsięwzięcia wyniosła 515 253,45 zł . Punkt czynny jest
trzy razy w tygodniu we wtorki, czwartki od godz. 10 -17 oraz w soboty od godz. 8-14.
W punkcie przyjmowane są takie odpady jak: gruz budowlany, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, odpady ulegające biodegradacji, szkło,
makulatura, tworzywa sztuczne, chemikalia, zużyte świetlówki, baterie, akumulatory.
Ilość odebranych odpadów w 2014 r. kształtowała się następująco:
Zmieszane odpady komunalne – 1283,40 ton ,tworzywa sztuczne – 92,7 ton, szkło – 95,9 ton,
papier i makulatura – 65,2 ton, odpady wielkogabarytowe – 21,4 ton.
Poziom recyklingu odpadów ulegających biodegradacji osiągnięty w roku 2014 – 42,69 %
Wymagane PR2014= 50 %, 42,69% < 50 % - warunek został spełniony
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów selektywnych osiągnięty
w roku 2014 – 31,43 %, Wymagane PPmts 2014 = 14%, 31,43% >14% - warunek został
spełniony. Poziom recyklingu odpadów budowlanych i rozbiórkowych osiągnięty w roku
2014 – 100 %, Pbr2014= 38%, 100%> 38 % - warunek został spełniony
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Koszty zagospodarowania odpadów przez Zakład Gospodarowania Odpadami w Jarocinie
wyniósł 270 284,04 zł, natomiast koszty transportu 191 522,88 zł. Koszty wywozu oraz
zagospodarowania odpadów z PSZOK wyniósł (od października do grudnia 2014 ) 1 513,80
zł. Za I połowę 2014 r. wystawionych zostało 82 tytułów wykonawczych dotyczących
nieregulowania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 14 911,30 zł.
Wysłanych zostało 803 upomnienia na kwotę 61 495,48 zł
W przypadku miesięcy styczeń i luty 2015 r. zostało złożonych 1912 deklaracji na łączną
ilość 7705 osób. W ramach kampanii informacyjnej za pośrednictwem sołtysów zostały
dostarczone kolejne ulotki. Obecnie jesteśmy jak mówi Pan Krzysztof Korasiak w trakcie
przygotowywania się do ogłoszenia przetargu na odbiór odpadów komunalnych na kolejne
dwa lata. Trwają również prace nad zmianą uchwały w związku z nowelizacją ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Na dzień 28 lutego 2015 r. z liczby 148
wystawionych tytułów wykonawczych zakończonych zostało 92 tytułów. Pozostałe są
w trakcie realizacji przez poborcę lub komornika sądowego w związku ze zbiegiem egzekucji.
Ilość odpadów w 2015 r. przedstawiała się następująco: odpady komunalne zmieszane
231,06 ton, tworzywa sztuczne 3,00 ton, szkło 4,22 ton, papier i makulatura 1,68 ton oraz
odpady wielkogabarytowe 3,82 ton.
Koszty wywozu odpadów komunalnych przez PGK wyniosły 31 920,48 zł., natomiast koszty
zagospodarowania odpadów przez ZGO w Jarocinie 48 661,36 zł
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej podziękował Panu Krzysztofowi Korasiakowi za
omówienie analizy i poprosił o pytania bądź uwagi do omówionego systemu.
Radny Marcin Weiss zapytał czy różnice pomiędzy liczbą złożonych deklaracji a ilością
osób zameldowanych na terenie gminy są na bieżąco aktualizowane?
Pan Krzysztof Korasiak odpowiedział, że na bieżąco są sprawdzane i weryfikowane takie
sytuacje. Osoby, które przychodzą do urzędu w celu zameldowania bądź wymeldowania
kierowane są także do Pana Krzysztofa Korasiaka w celu zaktualizowania swoich danych
o miejscu zameldowania i zamieszkania. Radny Marcin Weiss zapytał także o współczynniki
recyklingu, mianowicie czy próg współczynnika jest określony przepisami. Pan Korasiak
odpowiedział, że wszelkie dane wynikają z rozporządzenia. Najważniejszą kwestią jest to, że
gmina spełnia wymagane warunki. Radny zapytał również co w przypadku gdy mieszkaniec
zalega z opłatą czy od takiego dłużnika odbierane są odpady?
Burmistrz Pan Teofil Marciniak odpowiedział, że gmina ma obowiązek odbierać odpady
bez względu na to, czy opłata została uiszczona, czy nie.
Pani Barbara Matuszczak Skarbnik Gminy poinformowała, że w przypadku gdy nie
będzie efektów windykacji trzeba będzie zbilansować koszty poprzez wzrost stawki opłaty.
Zdaniem radnego Pawła Walkowiaka wprowadzenie ustawy jest sukcesem pomimo
licznych obaw i niezadowolonych mieszkańców, którzy twierdzili i nadal twierdzą, że nie
produkują śmieci. Faktem jest jak poinformował Pan Krzysztof Korasiak, że są mieszkańcy,
którzy buntują się przed uiszczeniem opłaty.
Radna Antonina Jankowiak zapytała o ilość osób, która zadeklarowała odbiór
niesegregowanych odpadów. Pan Krzysztof Korasiak odpowiedział, że jest ich 191.
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Radna Bogumiła Skiera poinformowała, że firma Dawid JOPEK z którą współpracuje
Urząd Miejskie w Książu Wlkp. zbyt późno przekazują wiadomość sołtysom o odbiorze folii
z gospodarstw rolnych. Informacja jest przekazywana z dnia na dzień.
Radny Marcin Weiss zapytał czy wysokość opłaty może być uzależniona od sytuacji
materialnej w danej rodzinie?
Burmistrz Pan Teofil Marciniak odpowiedział, że jest to niemożliwe, ponieważ byłoby to
niezgodne z ustawą.
Radna Antonina Jankowiak zaproponowała, aby uruchomić kartę dużej rodziny. Niestety
karta nie ma zastosowania w tym przypadku.
Radny Bohdan Kaczmarek podzielił się informacją, która jest znana wielu osobom
mianowicie chodzi o zaśmiecanie lasów, poboczy i rowów. Każdy z nas, jak powiedział radny
ma tego świadomość, ale przeciwdziałanie w tej sprawie jest bardzo trudne. Edukacja
i coroczne sprzątanie lasów przez dzieci są niestety zawodne.
Radna Antonina Jankowiak zapytała o ilość zatrudnionych pracowników w tut. Urzędzie
w dziale gospodarki odpadami, oraz o wysokość dywidendy.
Burmistrz Pan Teofil Marciniak odpowiedział, że pracowników w dziale gospodarki
odpadami zatrudnionych jest dwóch, natomiast jeśli chodzi o wysokość dywidendy to za kilka
lat możemy dopiero o niej mówić. Z pewnością dużym plusem w tej sprawie jest fakt, że
należymy do porozumienia jarocińskiego i będziemy mogli mieć wpływ na kształtowanie cen.
Pani Barbara Matuszczak Skarbnik Gminy poinformowała, że dywidendę możemy dostać,
ale nie musimy. Nie jest ona oczywistym warunkiem.
Radna Bogumiła Skiera zapytała o możliwość odbierania zużytych opon.
Pan Krzysztof Korasiak odpowiedział, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK) nie odbiera ale firma, która bezpośrednio je zagospodarowuje czyli
firma ATB w Śremie.
Ponadto Pan Krzysztof Korasiak poinformował, że na dzień dzisiejszy chcąc przystąpić do
przetargu na wywóz odpadów wymagany jest tylko wpis do działalności regulowanej, kiedyś
niezbędnym dokumentem była także decyzja Burmistrza.
Radny Krzysztof Hypki zapytał po jakim czasie wysyłane są upomnienia z tytułu nie
uiszczenia opłaty. Pan Krzysztof Korasiak poinformował, że w ciągu 30 dni od terminu
płatności.
Przewodniczący komisji Pan Krzysztof Hypki o godz. 11.10 zarządził 10- minutową przerwę.
Po przerwie komisja pracowała w zmniejszonym składzie, radny Bohdan Kaczmarek po
uprzednim usprawiedliwieniu się u przewodniczącego komisji opuścił salę posiedzenia.
Ad . 3 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Komisja w obecności 7 radych jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia
z dnia 19 grudnia 2014 roku.
Ad 4. Wolne głosy i wnioski.
Radna Antonina Jankowiak zapytała jaki jest koszt zimowego utrzymania dróg.
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Radny Marcin Weiss poinformował o incydencie jaki miał miejsce z demontażem drzwi
w budynku szkoły w Książu Wlkp. Zdaniem radnego sposób w jaki wymontowano
poprzednie drzwi budzi kontrowersję. Należy zwrócić uwagę, aby nie niszczyć czegoś co
może zostać jeszcze wykorzystane. Tak samo w przypadku prac remontowo- budowlanych,
firma która wykonuje usługę nie robi tego rzetelnie. Może warto pomyśleć o zmianie firmy.
Burmistrz Pan Teofila Marciniak poinformował, że dyrektor szkoły nadzoruje wykonanie
prac, firma która wykonuje prace wyłoniona jest spośród najkorzystniejszej cenowej oferty.
Radny Paweł Walkowiak poprosił, aby dokonać przeglądu stanu dróg w całej gminie.
Radny Marek Molecki poprosił o wyrównanie dróg polnych pomiędzy Sebastianowem
a Chwałkowem Kościelnym oraz Sebastianowem a Włościejewkami oraz o pogłębienie
i wyczyszczenie rowu przy drodze polnej z Sebastianowa do Chwałkowa Kościelnego
w kierunku kanału Książ Wlkp.
Radna Elżbieta Stępa poprosiła o wzmocnienie lub zrobienie dodatkowej nawierzchni drogi
na odcinku od drogi wojewódzkiej w kierunku Kiełczynka do posesji Pana Kujawskiego.
Radna Antonina Jankowiak poprosiła aby utwardzić (wzmocnić) wjazd w Chrząstowie
z drogi wojewódzkiej w kierunku Wieszczyczyna oraz, aby przy przygotowaniu Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na wywóz odpadów komunalnych określić
częstotliwość wywozu.
Radny Krzysztof Hypki poprosił o przeanalizowanie temat związanego z możliwością
wydzielenia zatoczek parkingowych przy ulicy Nowomiejskiej w Książu Wlkp.
Ad 5. Zamknięcie posiedzenia.
Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia przewodniczący podziękował wszystkim za
przybycie i zakończył posiedzenia o godz. 12.35.
Protokołowała
Danuta Biniasz – Celka

Przewodniczący komisji
Krzysztof Hypki
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