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PROTOKÓŁ NR 4/2015
z posiedzenia Komisji Społeczno- Gospodarczej Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
odbytego w dniu 22 maja 2015 r. w godzinach od 13.00 do 14.25 w sali nr 7 Urzędu
Miejskiego.
Ad 1. Otwarcie posiedzenia.
Przewodniczący Komisji Pan Marek Celka otworzył posiedzenie Komisji SpołecznoGospodarczej Rady Miejskiej w Książu Wlkp. oraz powitał obecnych członków komisji,
Burmistrza Książa Wlkp. Pana Teofila Marciniaka, Zastępcę Burmistrza Panią Mirelę
Grześkowiak i Skarbnika Gminy Panią Barbarę Matuszczak.
Przewodniczący Komisji stwierdził, że na sali obecnych jest 6 radnych, zatem komisja była
władna do podejmowania prawomocnych decyzji.
Nieobecny Radny Marcin Weiss usprawiedliwiony.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Porządek posiedzenia wyglądał następująco:
1)
2)
3)
4)

Otwarcie posiedzenia.
Analiza wykonania budżetu za 2014 rok.
Sytuacja kultury materialnej i niematerialnej Miasta i Gminy Książ Wlkp.
Inwentaryzacja dróg gminnych w gminie Książ Wlkp. za szczególnym uwzględnieniem
planowanych inwestycji.
5) Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
6) Wolne głosy i wnioski.
7) Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący komisji zapytał czy są uwagi do przedstawionego porządku.
Radny Bohdan Kaczmarek zaproponował zmianę porządku obrad tj. zamianę punktu 2
z punktem 3.
Rada Miejska w obecności 6 radnych jednogłośnie przyjęła zaproponowaną zmianę porządku
posiedzenia.
A zatem porządek posiedzenia wyglądał następująco:
1) Otwarcie posiedzenia.
2) Sytuacja kultury materialnej i niematerialnej Miasta i Gminy Książ Wlkp.
3) Analiza wykonania budżetu za 2014 rok.
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4) Inwentaryzacja dróg gminnych w gminie Książ Wlkp. za szczególnym uwzględnieniem
planowanych inwestycji.
5) Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
6) Wolne głosy i wnioski.
7) Zamknięcie posiedzenia.
Ad 2. Sytuacja kultury materialnej i niematerialnej Miasta i Gminy Książ Wlkp.
Radny Bohdan Kaczmarek przedstawił stan dziedzictwa gminy Książ Wlkp. wsparty
prezentacją multimedialną, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Radny Bohdan Kaczmarek złożył wniosek o rozpoczęcie prac nad skonstruowaniem uchwały
o powołaniu w gminie Książ Wlkp. placówki zajmującej się dziedzictwem lokalnym
prowadzącym opiekę nad zabytkami, działalnością rejestracyjną i archiwizacyjną oraz
edukacyjną i promocyjną. Zdaniem radnego brakuje w naszej gminie nowoczesnej izby
regionalnej, placówki niezależnej od Centrum Kultury, nie tylko gromadzącej zasoby, ale
przede wszystkim ośrodka budowania tożsamości lokalnej na miarę XXI wieku.
Ad 3. Analiza wykonania budżetu za 2014 rok.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok było omawiane na wcześniejszych
posiedzeniach komisji stałych oraz na posiedzeniu komisji wspólnej Rady Miejskiej. Pytań
dodatkowych radni nie mieli.
Komisja w obecności 6 radnych jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem sprawozdania
z wykonania budżetu.
Ad 4. Inwentaryzacja dróg gminnych w gminie Książ Wlkp. za szczególnym uwzględnieniem
planowanych inwestycji.
Przewodniczący Komisji Pan Marek Celka poprosił o omówienie ww. punktu posiedzenia
kierownika Referatu Gospodarczego tut. Urzędu Miejskiego Pana Grzegorza
Rabczewskiego.
Pan Grzegorz Rabczewski poinformował, że w 2011 roku firma LEHMANN+ Partner Sp.
z o.o. wykonała mapy sieci drogowej na terenie naszej gminy (ponad 60 km dróg gminnych)
wraz z oprogramowaniem do prowadzenia ewidencji dróg oraz wykonała inwentaryzację dróg
wraz z wykonaniem fotorejestracji pasa drogowego. Inwentaryzacja dróg (w tym ewidencja
obiektów mostowych) została wykonana w formie cyfrowych zdjęć sekwencyjnych.
Zestawienie fotorejestracji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Planowane inwestycje w zakresie dróg gminnych na rok 2015 to zadanie pod nazwą „
Budowa dróg gminnych w Książu Wlkp. -ulice Polna, Leśna i Krótka- II etap ul. Leśnej. Na
realizację zadania zaplanowano kwotę 700 000,00 zł. Wykonano aktualizację projektu
budowlano- drogowego wraz z aktualizacją przedmiaru robót. W chwili obecnej Pan
Grzegorz Rabczewski poinformował, że gmina jest na etapie przygotowania postępowania
przetargowego. Następna inwestycja nosi nazwę
„Budowa dróg dojazdowych
do gruntów rolnych na terenie gminy Książ Wlkp.” w zakresie robót „ Przebudowa drogi
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w miejscowości Zakrzewice”. Na początku kwietnia podpisano umowę z Urzędem
Marszałkowskim w Poznaniu w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji
celowej w kwocie 150 000,00 zł na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych
w miejscowościach Zakrzewice i Gogolewo. W budżecie na realizację zadania zaplanowano
400 000,00 zł. Wykonano opracowanie projektu budowlanego drogowego oraz złożono
w Starostwie Powiatowym zgłoszenie robót budowlanych. Kolejną inwestycją jest
przebudowa chodnika w miejscowości Zaborowo przy drodze powiatowej nr 4076P i 4079P.
Jest to inwestycja wspólnie ze Starostwem Powiatowym. Informacje z zakresu realizacji
zadań w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych oraz w ramach Funduszu Sołeckiego
stanowią załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Ad 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia:
Protokół nr 3/2015 z posiedzenia Komisji Społeczno- Gospodarczej z dnia 19 marca 2015
roku został przyjęty jednogłośnie w obecności 6 radnych.
Ad 6. Wolne głosy i wnioski.
Radna Krzysztof Sójka zapytał kiedy rozpoczną się prace przebudowy chodnika
w Zaborowie.
Burmistrz Pan Teofil Marciniak odpowiedział, że dokumentacja jest w trakcie realizacji,
pod koniec lipca br. mogą zostać rozpoczęte prace.
Radna Antonina Jankowiak zapytała jakie planowane są inwestycją związane z budową
dróg na przyszły rok.
Kierownik Ref. Gospodarczego odpowiedział, że jeśli chodzi o dofinansowania z Urzędu
Marszałkowskiego to będą to tylko drogi wewnętrzne, a jeśli chodzi o finansowanie
inwestycji z gminnego budżetu to decyzje będą dopiero podejmowane przy tworzeniu
projektu uchwały budżetowej na 2016 rok.
Radna Antonina Jankowiak złożyła wniosek o budowę drogi do szkoły w Chrząstowie.
Radny Marian Suchecki zapytał na które lata jest przewidziana przebudowa ulic
Wybickiego i Wawrzyniaka?
Burmistrz Pan Teofil Marciniak odpowiedział, że w tej chwili jest trudno określić termin.
W pierwszej kolejności będzie przebudowa ulicy Leśnej, którą udało się przyśpieszyć o dwa
lata oraz ulicy Półwiejskiej, ale ważne są też drogi na wsiach. Zdaniem Burmistrza gdybyśmy
mieli zająć się organizacją Strefy Wałbrzyskiej i budową hali sportowej to będzie brakować
pieniędzy. Zadań inwestycyjnych czeka nas w gminie jeszcze wiele.
Radna Antonina Jankowiak zabrała także głos w kwestii koszenia przez nią zarośli i trawy
na przystanku autobusowym w Chrząstowie w kierunku Książa Wlkp. Skarbnik Gminy Pani
Barbara Matuszczak odpowiedziała, że sprzęt do koszenia znajduje się u sołtysa Chrząstowa.
Jeśli będzie problem z wykaszaniem to poprosiła, aby zwrócić sprzęt do koszenia do Urzędu
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Miejskiego i wtedy pracownik gospodarczy będzie wysyłany w teren celem jego
uporządkowania.
Ad 7. Zamknięcie posiedzenia.
Ponieważ wyczerpano punkty porządku posiedzenia Przewodniczący komisji podziękował
wszystkim za udział i zakończył posiedzenie o godz. 14.25.
Protokołowała

Przewodniczący komisji

Danuta Biniasz- Celka

Marek Celka
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