O.0012.5.26.2017
PROTOKÓŁ NR 26/2017
z wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 19 kwietnia
2017 r. , odbytego w godzinach od 10:00 do 13:45 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego
w Książu Wlkp.
Ad 1. Otwarcie posiedzenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Sławomir Przybylski, otworzył wspólne posiedzenie
komisji Rady Miejskiej w Książu Wlkp., oraz powitał obecnych radnych, Burmistrza Pana
Teofila Marciniaka, Zastępcę Burmistrza Panią Mirelę Grześkowiak, Skarbnika Gminy Panią
Barbarę Matuszczak oraz Dyrektora Centrum Kultury w Książu Wlkp., Panią Mariolę
Kaźmierczak.
W chwili rozpoczęcia posiedzenia na sali posiedzeń obecnych było 12 radnych, zatem
komisja była władna do podejmowania prawomocnych decyzji.
Nieobecni: radny Bohdan Kaczmarek, radny Marcin Weiss, radny Błażej Jędrzejczak.
Porządek posiedzenia wyglądał następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy
Książ Wlkp. na 2017 rok.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia
Powiatowi Śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania
inwestycyjne.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zasad ustalania
i przekazywania z budżetu Gminy Książ Wlkp. dla samorządowego zakładu
budżetowego środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów
i usług.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej
Gminy Książ Wlkp.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Regulaminu korzystania ze stanowiących
własność Gminy Książ Wlkp. terenów rekreacyjnych w Jarosławkach.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie opłat za korzystanie z pola biwakowego
i parkingu położonych na stanowiących własność Gminy Książ Wlkp. terenach
rekreacyjnych w Jarosławkach.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę
Książ Wlkp.
9. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Książ Wlkp. za 2016 r.
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10. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Książ Wlkp. z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego , za 2016 rok.
11. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zamknięcie posiedzenia.
Projekt zaproszenia posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Pytań nie było, a zatem przystąpiono do realizacji poszczególnych punktów.
Ad 2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy
Książ Wlkp. na 2017 rok.
Przewodniczący Rady Miejskiej, Pan Sławomir Przybylski poprosił, aby Skarbnik gminy
omówiła projekt uchwały.
Skarbnik, Pani Barbara Matuszczak poinformowała, że budżet po stronie dochodów
i wydatków został zwiększony o kwotę 600,00 zł., zgodnie z pismem Wojewody
Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.91.2017.8 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat
zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorów wrażliwych energii elektrycznej.
Ponadto po stronie wydatków dokonano zmian w postaci:
1. W dziale 600 zmniejszono § 4300 o kwotę 35 700,00 zł i środki przeznaczono na:
a) zwiększenie pomocy finansowej dla powiatu śremskiego o kwotę 29 700,00 zł w tym 11
649,00 zł na „Przebudowę chodnika przy drodze 4084P na odcinku Mchy- Sebastianowo”
oraz 18 051,00 zł na „Przybudowę ciągu pieszego droga 4079P w miejscowości Kiełczynek”.
Pomoc zwiększono na podstawie pisma Powiatowego Zarządu Dróg w Śremie w którym
uzasadniono, że zwiększenie pomocy spowodowane jest tym, że oferent, którego oferta
została wybrana przez zamawiającego jako najkorzystniejsza oświadczył pisemnie w dniu
6 kwietnia 2017 r. o odstąpieniu od zawarcia umowy. Wobec powyższego w celu realizacji
inwestycje wybrano następnego oferenta, co skutkowało zwiększeniem pomocy finansowej
dla powiatu śremskiego,
b) zwiększono wysokość wydatków o kwotę 6 000,00 zł w dziale 752 na wypłatę świadczeń
rekompensujących za utracone wynagrodzenia ( ze stosunku pracy lub stosunku służbowego,
albo dochodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej) w związku
z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi.
2. W dziale 801 dokonano zmian w postaci przeniesienia środków z rozdziału 80101 § 4270
w kwocie 28 542,00 zł do rozdziału 80150 § 2540 zwiększając wysokość środków na dotacje
dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Niepublicznego Gimnazjum w Chrząstowie w roku
2017 z uwagi na zwiększoną ilość uczniów niepełnosprawnych.
Radny Kazimierz Zegar zapytał czy są jakieś konsekwencje w przypadku gdy wybrano
firmę, której oferta jest najkorzystniejsza i Wykonawca rezygnuje z podpisania umowy na
realizację zadania?
Burmistrz, Teofil Marciniak odpowiedział, że kar z tego tytułu nie ma, wszystkie zapisy
wynikają ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
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Pani Skarbnik poinformowała, że na dzień 19 kwietnia (dzień posiedzenia komisji) jeszcze
nie otrzymaliśmy pisma dotyczącego wypłaty zwrotu części poniesionych kosztów
związanych z podatkiem akcyzowym. Jeśli do dnia sesji otrzymamy informację, to
odpowiednie zmiany zostaną uwzględnione w projekcie uchwały budżetowej na 2017 r.
Rada Miejska w obecności 12 radnych przy 12 głosach „za” zaopiniowała ww. projekt
uchwały, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Ad 3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia
Powiatowi Śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania
inwestycyjne.
Przewodniczący Rady Miejskiej, Pan Sławomir Przybylski poprosił o uzasadnienie
projektu uchwały.
Pani Skarbnik poinformowała, że pismem nr PZD.II.3160-11/17 z dnia 7 kwietnia 2017r.
Powiatowy Zarząd Dróg w Śremie poinformował Burmistrza Książa Wlkp. o tym, że
zwiększenie pomocy spowodowane jest tym, że oferent, którego oferta została wybrana przez
Zamawiającego jako najkorzystniejsza złożył oświadczenie o odstąpieniu od zawarcia
umowy. Wobec powyższego wcześniejsze zabezpieczone środki musiały ulec zmianie.
Różnica ma polegać na zwiększeniu środków finansowych o kwotę 35 700,00 zł, wynikającą
z: Zadanie pierwsze pn: „Przebudowa chodnika (droga nr 4084P) na odcinku MchySebastianowo” najkorzystniejszą ofertę złożyło Konsorcjum na kwotę 250 940,14 zł brutto.
Drugą w kolejności ofertę złożyła firma Roboty Drogowe Jacek Szymanowski, ul. Wiosny
Ludów 30, 63-130 Książ Wlkp. na kwotę 274 296,14 zł brutto. Różnica kwot pomiędzy
ofertami wynosi 23 356,00 zł brutto, z czego udział Gminy Książ Wlkp. wynosi 11 678,00 zł
brutto. Zadanie następne pn: „Przebudowa ciągu pieszego (droga 4079P) w miejscowości
Kiełczynek” – najkorzystniejszą ofertę złożyło Konsorcjum na kwotę 120 476,61 zł brutto.
Druga w kolejności oferta złożona przez KOMPLEX- BRUK Karol Łoś, ul. Ogrodowa 29/4,
63-100 Śrem na kwotę 156 100,79 zł brutto. Różnica kwot pomiędzy ofertami wynosi
35 624,18 zł brutto, z czego udział Gminy Książ Wlkp. wynosi 17 812,09 zł brutto. W
związku z powyższym w uchwale nr XXIX/198/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia
13 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Śremskiemu pomocy finansowej w formie
dotacji celowej na zadania inwestycyjne, zmienionej uchwałą nr XXX/209/2017 Rady
Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 marca 2017r. należało dokonać kolejnych zmian o kwotę
11 649,00 zł na zadanie pn: „ Przebudowa chodnika (droga Nr 4084P) na odcinku MchySebastianowo” oraz o kwotę 18 051,00 zł na zadanie pn: „Przebudowa ciągu pieszego (droga
4079P) w miejscowości Kiełczynek".
Rada Miejska w obecności 12 radnych, przy 11 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym
się” zaopiniowała ww. projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego
protokołu.
Ad 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zasad ustalania
i przekazywania z budżetu Gminy Książ Wlkp. dla samorządowego zakładu budżetowego
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Przewodniczący Rady Miejskiej, Pan Sławomir Przybylski poprosił o uzasadnienie
powyższego projektu.
Pani Skarbnik powiedziała, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016 r.,
poz.1870 ze zm.) samorządowy zakład budżetowy może otrzymać z budżetu jednostki
samorządu terytorialnego środki finansowe wynikające z rozliczenia podatku od towarów
i usług (vat), z tym, że ich wysokość nie może być wyższa niż wynikająca z rozliczenia tego
podatku związanego z tym zakładem. Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 5 września 2016
roku o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania
zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub państw członkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1454), jeżeli organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego
przewiduje przekazywanie środków finansowych, wynikających z rozliczenia podatku od
towarów i usług, samorządowemu zakładowi budżetowemu utworzonemu przed dniem
wejścia w życie ww. ustawy, organ ten określi zasady ustalania i przekazywania z budżetu jst
tych środków, nie później niż przed dniem przekazania tych środków. Niniejszy projekt
uchwały ma na celu uregulowanie rozliczeń Gminy Książ Wlkp. z jej jednostką organizacyjną
działająca w formie samorządowego zakładu budżetowego, jaką jest Zakład Usług
Komunalnych w Książu Wlkp.
Rada Miejska w obecności 12 radnych, przy 12 głosach „za” zaopiniowała ww. projekt
uchwały, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Ad 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej
Gminy Książ Wlkp.
Przewodniczący Rady Miejskiej, Pan Sławomir Przybylski poprosił o uzasadnienie
powyższego projektu uchwały przez pracownika Opieki Społecznej, który poinformował, że
Ocena Zasobów Pomocy Społecznej jest sporządzona na podstawie ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.). Jest ona przygotowywana
w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Ocena zawiera dane osób
i rodzin korzystających z pomocy społecznej, rodzaje występujących problemów społecznych
i ich rozkład ilościowy.
Głównymi problemami występującymi na terenie gminy wraz z uzależnieniami są: przemoc
w rodzinie, ubóstwo, bezrobocie i długotrwała choroba. Wśród przyczyną popadania
w uzależnienia można wymienić uwarunkowania społeczne, nieprawidłowe wzorce rodzinne,
brak celów życiowych oraz utratę zatrudnienia. Mówiąc o przemocy należy pamiętać, że jest
ona zjawiskiem , które występuje powszechnie w naszym społeczeństwie. Jest obecna w
codziennym życiu, zakładzie pracy oraz rodzinie. Główne obszary problemowe występujące
na terenie gminy Książ Wlkp., to: niepełnosprawność i starzejące się społeczeństwo, zdrowie,
uzależnienia oraz bierność społeczna i zawodowa. Do osób, które w największym stopniu
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dotykają lokalne problemy zaliczyć można dzieci i młodzież pochodzące z biednych rodzin,
wielodzietnych oraz dysfunkcyjnych.
Przewodniczący RM zapytał czy zmniejsza się ilość osób korzystających z pomocy opieki
społecznej?
Pracownik OPS odpowiedział, że na dzień dzisiejsz ilość osób korzystającej z pomocy
zmniejszyła się, ale jeśli chodzi o prognozę, to trudno przewidzieć jak sytuacja będzie się
kształtować.
Radny Marian Suchecki zapytał ile osób jest zarejestrowanych jako bezrobotnych na terenie
Gminy Książ Wlkp.?
Pracownik OPS odpowiedział, że 136 osób. Są to dane z Powiatowego Urzędu Pracy
w Śremie.
Radny Marek Molecki zapytał kto stanowi powyższą liczbę? Kobiety czy mężczyźni?
Pracownik OPS odpowiedział, że są to zarówno kobiety jak i mężczyźni, ale więcej
zarejestrowanych jest bezrobotnych kobiet.
Radną Antoninę Jankowiak zaniepokoiła liczba osób bezdomnych, (6).
Pracownik OPS odpowiedział, że niestety są takie osoby. Na chwilę obecną jest 1 osoba
umieszczona w hostelu dla bezdomnych, pozostałe 5 osób sobie radzi.
Radny Kazimierz Zegar zapytał czy są odwołania osób w przypadku nie przyznania
zasiłku?
Pracownik OPS odpowiedział, że zdarzają się takie sytuacje. W szczególności ma to miejsce
w momencie kiedy brak jest współpracy zainteresowanego z OPS. Placówka wspierająca
musi wymagać zaangażowania w codzienny byt.
Przewodniczący RM zapytał w czym jest problem, że nie starcza środków finansowych
z budżetu państwa?
Pracownik OPS odpowiedział, że brakuje w szczególności środków finansowych na
przesyłki pocztowe. Wynika to z ilości wysyłanych dokumentów.
Rada Miejska w obecności 12 radnych jednogłośnie przy 12 głosach „za” zaopiniowała
ww. projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Regulaminu korzystania ze stanowiących
własność Gminy Książ Wlkp. terenów rekreacyjnych w Jarosławkach.
Przewodniczący Rady Miejskiej, Pan Sławomir Przybylski poprosił o omówienie projektu
uchwały przez panią Dyrektor CK, która uzasadniła potrzebę podjęcia nowej uchwały
informując, że: tereny rekreacyjne w Jarosławkach to obszar, którego popularność stale
wzrasta wśród osób korzystających z wypoczynku letniego nad Jeziorem Jarosławskim.
Zmiany licznych przepisów prawa związanych z Prawem Wodnym, zwiększenie obszaru
zarządu, budowa nowej infrastruktury sprawiły, że konieczne stało się zaktualizowanie zasad
obowiązujących na tym obszarze. Istotna zmiana dotyczy nazewnictwa, w poprzedniej
uchwale widniała nazwa kompleksu wypoczynkowego , który kojarzył się ze strukturą
i organizacją. Obecnie zaproponowano nazwę tereny rekreacyjne. Druga ważna zmiana
dotyczy nazwy kąpielisko na miejsce wykorzystywane do kąpieli. Status kąpieliska wiąże się
z dużymi kosztami i formalnościami (operaty, co dwa tygodnie badana jakość wody,
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wyposażenie w postaci łodzi motorowo- wodnej, koszty ratowników, którzy muszą posiadać
odpowiednie uprawnienia). Ponadto infrastruktura nie spełnia wymogów, aby pozostać przy
nazwie kąpielisko, między innymi dlatego, że istniejący pomost nie nadaje się już
do naprawy, a jest wymogiem koniecznym. Ważne jest również to, że zawarte
w proponowanym projekcie uchwały normy porządkowe pozwalają na wyegzekwowanie
zachowań koniecznych dla uporządkowania problematycznych dla turystów kwestii,
w szczególności do: psów, postoju pojazdów, rozbijania namiotów, ustawiania przyczep
kempingowych oraz nocnego zakłócania ciszy.
Radny Krzysztof Hypki zapytał o zakazy dotyczące psów, czy dotyczą one tylko plaży
i wody, czy obowiązują na całym terenie?
Dyrektor CK odpowiedziała, że dotyczą tylko plaży.
Radna Antonina Jankowiak zasugerowała, że powinien być zapis, że każdy właściciel psa
musi po nim posprzątać.
Ponadto Dyrektor CK poinformowała, że załącznikiem do regulaminu jest mapa, która
została zaktualizowana. Tereny rekreacyjne zostały wyrysowane w oparciu o nową umowę
z Nadleśnictwem Piaski. Od tego sezonu jest dzierżawiony „tzw” deptak. W związku z tym
jest większa przestrzeń, aż do obiektów gastronomicznych.
Radny Kazimierz Zegar zapytał o zniszczony (spalony) dom przy łąkach. Czy można
zobligować właściciela do jego usunięcia. Niszczy wizerunek.
Dyrektor CK odpowiedziała, że nie zawsze istnieje skuteczny wpływ na właścicieli gruntów,
aby wyegzekwować niektóre sprawy, w tym porządkowe. Na terenach prywatnych jest ok.
150 domków, natomiast na terenach Lasów Państwowych ok. 170 domków, Gmina posiada
11 domków.
Radny Marian Suchecki zapytał jak wygląda sprawa z dojazdem?
Dyrektor CK odpowiedziała, że zasady z jego korzystania zostaną formalnie uregulowane.
Rada Miejska w obecności 12 radnych jednogłośnie przy 12 głosach „za” zaopiniowała
ww. projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Ad 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie opłat za korzystanie z pola biwakowego
i parkingu położonych na stanowiących własność Gminy Książ Wlkp. terenach rekreacyjnych
w Jarosławkach.
Radny Błażej Jędrzejczak o godz.11: 25 przybył na posiedzenie komisji, od tego momentu
komisja pracowała w 13 osobowym składzie.
Przewodniczący Rady Miejskiej, Pan Sławomir Przybylski poprosił o omówienie
projektu uchwały przez Dyrektor CK, która poinformowała, że projekt uchwały określa opłaty
oraz terminy płatności za korzystanie z terenów rekreacyjnych w Jarosławkach od osób
przebywających na tym obszarze w celach turystycznych, wypoczynkowych i rekreacyjnych.
Projekt uchwały zawiera opłaty za korzystanie z pola biwakowego i parkingu. Pani dyrektor
szczegółowo omówiła wszystkie opłaty za korzystanie z pola biwakowego i parkingu.
Ponadto jak poinformowała stanowi aktualizację wysokości opłat w stosunku do ustalonych
w poprzednio obowiązującej uchwale. Opłaty są adekwatne do zmian organizacyjnych
i standardu na terenach rekreacyjnych w Jarosławkach.
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Radny Krzysztof Hypki zaproponował zwiększyć stawkę za samochód osobowy
korzystający z parkingu z 7 ,00 zł do 10,00 zł.
Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował dodać do wykazu pojazdów objętych
stawkami parkingu rodzaj pojazdu - quad uiszczając stawkę 5,00 zł za postój.
Radni wyrazili aprobatę do powyższych propozycji.
Radna Antonina Jankowiak zapytała ile przyczep kempingowych może znajdować się na
polu biwakowym?
Dyrektor CK odpowiedziała, że około 20 przyczep. Oczywiście bez samochodów
i wykorzystując teren po prawej stronie, przy plaży.
Rada Miejska w obecności 13 radnych, przy 13 głosach „za” zaopiniowała ww. projekt
uchwały, który stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Przewodniczy Rady Miejskiej Pan Sławomir Przybylski zarządził 10 minutową przerwę,
trwającą od 11:40 do 11:50.
Ad 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Książ
Wlkp.
Przewodniczący Rady Miejskiej, Pan Sławomir Przybylski poprosił o omówienie projektu
uchwały przez Panią Wiceburmistrz, która poinformowała, że przedłożony projekt stanowi
aktualizację przepisów prawnych. Sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych , pozostała niezmieniona w stosunku do podjętej uchwały z 2013 r.
Na terenie naszej gminy funkcjonuje jedno przedszkole w Książu Wlkp. i trzy oddziały
przedszkolne przy szkołach podstawowych w Mchach, Konarzycach i Chwałkowie
Kościelnym.
Projekt przedmiotowej uchwały zostanie przedłożony do zaopiniowania Wielkopolskiemu
Kuratorowi Oświaty.
Rada Miejska w obecności 13 radnych, jednogłośnie przy 13 głosach „za” zaopiniowała
ww. projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu
Ad 9. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Książ Wlkp. za 2016 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej, Pan Sławomir Przybylski tytułem wstępu poinformował,
że powyższe sprawozdanie wpłynęło do biura rady w ustawowym terminie i poprosił
o omówienie sprawozdania przez Panią Skarbnik.
W pierwszej kolejności Pani Skarbnik przedstawiła sprawozdanie z nadwyżki i deficytu.
Wykonanie dochodów w całości wynosiło 32 917 936, 78 zł. (plan) 33 386 733,11 zł. czyli
(98,60 %). Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 32 517 296,06 zł., a dochody
majątkowe 400 640,72 zł. Ogółem wykonano wydatki w kwocie 31 800 038,78 zł. (plan)
wynosił 35 362 914, 11 zł. Wydatki bieżące, to kwota 28 465 369, 33 zł., a majątkowe
wykonano w kwocie 3 334 669, 45 zł. Różnica miedzy dochodami, a wydatkami stanowi
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nadwyżkę w kwocie 1 117 898 00 zł., która została wykonana. W trakcie roku
sprawozdawczego zostały wprowadzone przychody, które stanowiły kwotę wolnych środków
2 968 156,54 zł.
Rozchody tj. spłata pożyczek i obligacji stanowi kwota 991 975,00 zł. Rozchody wykonano.
Na koniec roku kwota wolnych środków stanowi 3 094 079,54 zł., w tym skumulowany
wynik budżetu w kwocie 1 022 545 34 zł. Na koniec roku 2017 kwota – 496 936, 46 zł po
dodaniu nadwyżki, którą mamy z różnicy pomiędzy dochodami, a wydatkami otrzymujemy
wynik nadwyżki budżetu w kwocie 620 961, 54 zł., a wolne środki w kwocie 2 473 118,00
zł.
Sprawozdanie budżetowe.
Wykonanie dochodów budżetowych oraz procentowy stopień ich realizacji kształtował się
następująco:
Dochody własne (plan) 9 823 925, 65 zł. wykonanie 9 739 533,16 zł. (99,14%) dochody
bieżące (plan) 9 292 609,65 zł. wykonanie 9 504 685, 79 zł (102,28 %), dochody z majątku
gminy (plan) 531 316,00 zł., wykonanie 234 847 , 37 zł (44,20%).
Dotacje celowe – zadania zlecone (plan) 10 169 575,18 zł., wykonanie 9 863 798,27 zł.
(96,99%). Zadania własne (plan) 946 915, 93 zł., wykonanie 933 412,18 zł. (98,57%).
Porozumienia między jst (plan) 246 874,00 zł. wykonanie 181 750, 82 zł. (73,62%). Dotacja
na zadania inwestycyjne – budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz zwrot
Funduszu Sołeckiego (plan) 165 793,35 zł., wykonanie 165 793,35 zł (100%). Subwencja
ogólna, składa się na nią oświatowa, wyrównawcza i równoważąca (plan) 12 033 649,00 zł.,
wykonanie 12 033 649,00 zł (100 %).
Realizacja dochodów w poszczególnych jednostkach budżetowych i ich procentowe
wykonanie. Urząd Miejski (98,64 %), Ośrodek Pomocy Społecznej (99,55 %), Przedszkole
w Książu Wlkp. (115,01 %), SP Chwałkowo Kościelne (91,43%), Zespól szkół Mchy (86,
69%), Szkoła Podstawowa Książ Wlkp. (75,65 %)
Skutki obniżenia górnych stawek podatków i udzielonych przez gminę ulg, odroczeń,
umorzeń, zwolnień w zł., w tym: ogółem skutki obniżenia górnych stawek podatków kwota
1 025 693, 53 zł. Odroczeń, umorzeń i zwolnień stanowi kwota 21 466, 63 zł, umorzenia oraz
zaległości podatkowe 603,00 zł,
Stan zaległości na 1 stycznia 2016 r. wynosił 940 935, 41 zł, a na koniec roku (na 31 grudnia
2016) 1 068 514, 90 zł., w tym zaległość na dzień 31 grudnia 2016 r. wynoszą w
szczególności:,
1) Dzierżawa gruntów 731,60 zł.
2) Bezumowne korzystanie z nieruchomości 12 357, 04 zł.
3) Wieczyste użytkowanie gruntów 3 396, 50 zł.
4) Sprzedaż gminnego mienia 1159, 06 zł.
5) Czynsz, dzierżawa w szkołach 40,00 zł.
6) Wynajem świetlic wiejskich 1 846,29 zł.
7) Opłata za media (świetlice) 936,85 zł.
8) Podatek od nieruchomości 206 948, 63 zł.
9) Podatek od środków transportowych 2 367,10 zł.
10) Podatek rolny 12 022,62 zł.
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11) Podatek karta podatkowa 15 747, 78 zł.
12) Podatek leśny 291,00 zł.
13) Podatek od czynności cywilno- prawnych 100,00 zł.
14) Opłata od posiadania psa 356,00 zł.
15) Podatek od osób fizycznych 1,00 zł.
16) Odsetki należności budżetowych 13 367,50 zł.
17) Zaliczka na fundusz alimentacyjny 685 768,14 zł.
18) Opłaty za przedszkole 264, 60 zł.
19) Kary umowne od umów 40 000,00 zł.
20) Stołówki szkolne 892, 60 zł.
21) Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 68 583,09 zł.
22) Kara za uszkodzenie fontanny 1 337,50 zł.
Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) 167 235, 25 zł + osoby prawne, to razem kwota
206 948 63 zł. Jest to wzrost o 30 000,00 zł.
Znaczny wzrost dotyczy zaliczek i funduszu alimentacyjnego, było 612 000,00 zł, a w tej
chwili 685 768,00 zł. Wzrosła liczba ściągnięć od komornika, ale nie jest to nadal
zadawalająca ściągalność.
Dochody zostały wykonane w 98,60 %, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej
przedstawiają się następująco:
Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo – 99,99% - dochody stanowią dotacje na zadania zlecone
z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.
Dział 020 – Leśnictwo – 87,18% - Wykonanie dochodów przez Starostwa Powiatowe Śrem,
Jarocin i Środa Wlkp. z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.
Dział 600 – Transport i łączność – 100% - dochody uzyskane w tym dziale stanowią;
- wpływy za reklamę przy drogach gminnych.
- Pomoc finansowa od Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu do budowy dróg dojazdowych
do gruntów rolnych – 100,00%.
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 47,63 % - dochody stanowią wpływy za wieczyste
użytkowanie gruntów. Dzierżawę gruntów rolnych i innych gruntów komunalnych.
Sprzedaż mienia komunalnego – wpłaty z tytułu sprzedaży na raty lokali mieszkalnych w
kwocie 5 747,11 zł. Sprzedaż 6 działek przy ul. Wiosny Ludów w Książu Wlkp. w kwocie
223 860,00 zł oraz działka orna w Sroczewie w wysokości 3 900,00 zł. Wpływy z różnych
dochodów to wpłaty z tytułu opłat za bezczynszowe korzystanie z nieruchomości.
Dział 750 – Administracja publiczna – 101,53% - uzyskano dochody na realizację zadań z
zakresu administracji rządowej- 99,85 %. Pozostałe dochody stanowią:
- czynsz za lokal w budynku Urzędu Miejskiego,
- usługi stanowią wpływy z usług za ogrzewanie i utrzymanie czystości wokół budynku od
Banku Spółdzielczego, ogrzewanie, energia od Biblioteki, OPS i Policji oraz punktu LOTTO,
- wpłaty z tytułu zwrotu kosztów upomnień za podatki i opłaty za odpady komunalne.
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa –
99,98%, - zadania zlecone z budżetu państwa w tym:
- aktualizację rejestru wyborców,
- na zakup urn przezroczystych w celu zastosowania podczas wyborów do Sejmu, Senatu i
inne.
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 100,01% - dochody za
sprzedaż samochodu osobowego Daewoo Lanos używanego przez Ochotniczą Straż Pożarną
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w Chwałkowie Kościelnym oraz dotacja celowa w formie dofinansowania przez Powiat
Śremski dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Książu Wlkp. w wysokości 4 000,00 zł na
częściowe dofinansowanie organizacji zjazdu oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej.
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 102,29%.
Dochody z podatków realizowane przez Urzędy skarbowe to:
– karta podatkowa zrealizowano w 154,11%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w wysokości 104,32%,
- podatek od spadków i darowizn zrealizowano w 117,72%,
- podatek dochodowy od osób prawnych realizowano w 79,46%,
-podatek dochodowy od osób fizycznych został zrealizowany w 101,70% - środki
z Ministerstwa Finansów.
Podatki własne oraz opłaty wykonano:
- podatek od nieruchomości - 105,32% ( brak ulg ustawowych z tytułu realizacji inwestycji),
- podatek rolny – 94,98 % ( zastosowano ulgi 2 podatników ustawowe z tytułu inwestycji na
kwotę 36 321,00 zł oraz ulgi z tytułu zakupu gruntów na kwotę 1 316,00 zł),
- podatek leśny – 98,82%,
- podatek od środków transportowych – 104,96 % ( więcej środków transportowych niż
planowano),
- opłaty od posiadania psów – 100,40%,
- opłata skarbowa – 91,02 %,
- opłata eksploatacyjna 183,74%,
- opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 100,21%,
- opłaty za wbudowane urządzenia w drogach, zajęcie pasa drogowego 109,41%,
- odsetki za podatki i opłaty – 77,02%.
Dział 758 – Różne rozliczenia - 99,95 % - w tym dziale dochody stanowią subwencje –
oświatowa, wyrównawcza i równoważąca/ otrzymane z budżetu państwa w wysokościach
wynikających z zawiadomień Ministra Finansów ( 100%) oraz dochody z tytułu odsetek od
bieżących rachunków bankowych Urzędu 88,11%, refundacja realizacji funduszu sołeckiego
za rok 2015 – 100%, opłata produktowa za lata ubiegłe.
Dział 801 – Oświata i wychowanie – 94,28%. Główne dochody to wpływy z tytułu
odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu, dotacje celowe otrzymane od gminy
Dolsk i Śrem na utrzymanie dzieci przedszkolnych uczęszczających do przedszkoli
niepublicznych w Chrząstowie i we Włościejewicach oraz za dzieci uczęszczające do
Przedszkola i oddziałów przedszkolach publicznych z innych gmin. Wpływy z tytułu
odpłatności za obiady w stołówce szkolnej w Książu Wlkp., opłaty za żywność w przedszkolu
i oddziałach przedszkolnych, opłaty za dodatkowe zajęcia w przedszkolu – powyżej 5 godzin
- oraz czynsze za lokale mieszkaniowe w szkołach czynnych. Dotacje na wychowanie
przedszkolne w przedszkolu i oddziałów przedszkolnych.
Dochody z tytułu darowizny dla Szkoły Podstawowej w Konarzycach dokonanej przez
BZWBK na wycieczkę dla dzieci „ Szlakiem patrona Szkoły – Szczanieckiej”.
Wpływy z różnych dochodów to : odszkodowanie za uszkodzony piec CO spowodowane
przepięciem energii elektrycznej w SP Chwałkowo Kościelne. Odszkodowanie za zniszczenie
ogrodzenia przy Przedszkolu w Książu Wlkp. spowodowane wypadkiem drogowym oraz
zwrot nadpłat za rok 2015 niesłusznie pobrane dotacje za dziecko niepełnosprawne
uczęszczające do przedszkola na terenie gminy Śrem,
Rozliczenia za lata ubiegłe dotyczące wpłat opłat za dzieci przedszkolne, zwroty nadpłat za
zapłacone faktury za rok poprzedni.
Otrzymane dotacje na realizacja zadań oświatowych:
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- dotacja na wychowanie przedszkole wykonano w 100%,
- dotacja na zakup podręczników wykonano w szkołach podstawowych - 95,91%,
w gimnazjach 96,80% oraz dla uczniów niepełnosprawnych w wysokości 67,98%.
- dotacja na zakup nowości wydawniczych „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa „
Priorytet 3. Dla gimnazjum w Książu Wlkp. – 100%,
Dział 852 – Pomoc społeczna – 96,73% - główne dochody w tym dziale to dotacje otrzymane
z budżetu państwa na realizacje zadań zleconych i własnych gminy.
Z dochodów własnych realizowane są dochody przez Ośrodek Pomocy Społecznej:
- za specjalistyczne usługi opiekuńcze podopiecznych,
- dochody uzyskane od komorników dotyczące Funduszu Alimentacyjnego oraz Zaliczki na
Fundusz Alimentacyjny z roku bieżącego i z lat ubiegłych.
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza- 99,28%. Otrzymano środki z budżetu państwa
na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym oraz na realizację Rządowego
programu pomocy uczniom w 2016 roku „Wyprawka szkolna” - 56,24%.
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 97,11%. Wpływy uzyskano:
- opłata za odpady komunalne – wykonano w 98,10%, w tym odsetki i wpływy za lata
ubiegłe,
- dochody z lat ubiegłych – zwroty za nadpłat za energię elektryczną ( korekty faktur),
- dochody związane z gromadzeniem opłat za korzystanie ze środowiska wykonano 96,44%,
- usługi ciągnikiem – 87,85 % - niskie wykonanie usług wiąże się z małą ilością zleceń oraz
dochody z tytułu sprzedaży na złom ( stary szalet), oraz wpłata zasądzone odszkodowania za
uszkodzenie chuligańskie przy fontannie – rynek Książ Wlkp.
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 270,12% - zaplanowane dochody
z najmu świetlic wiejskich ( 107,00%) i zwrot usług ( za energię, śmieci, woda – 97,92%).,
nadpłaty energii elektrycznej za lata ubiegłe.
Zwrot dotacji niewykorzystanej przez Centrum Kultury Książ Wlkp. za rok 2015.
Dział 926 – Kultura fizyczna – 0,00% - sprzedażna złom 2 ogrzewaczy do wody z szatni przy
boisku sportowym za 24,00 zł.
Wydatki budżetowe . Ogółem wykonano w 89,92 %.
Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.
1) Budowa wodociągu na terenie gminy Książ Wlkp.- przebudowa sieci wodociągowej
z przyłączeniem w Kołacinie – kwota 447 002,00
2) Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Książ Wlkp. 12 177,00 zł.
Wydatki majątkowe w 2016 r. Ogółem wykonano w 81,49 %.
Sprawozdanie z wykonania budżetu wraz ze sprawozdaniem finansowym stanowią
załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Ad 10. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Książ Wlkp. z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego , za
2016 rok.
Przewodniczący Rady Miejskiej, Pan Sławomir Przybylski poprosił o przedstawienie
sprawozdania przez Panią Wiceburmistrz, która przekazała, że powyższe sprawozdanie
zawiera dwie formy współpracy z organizacjami pozarządowymi, finansową i niefinansową.
Forma finansowa polega na udzieleniu dotacji na realizację zadań w formie wspierania
wykonywania zadań własnych, które nastąpiło poprzez ogłoszenie dwóch konkursów. Jeden
z nich został przeprowadzony przez Ośrodek Pomocy Społecznej, drugi przez Urząd Miejski
w Książu Wlkp.
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Zarządzeniem Nr 191/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 17 listopada 2015r. ogłoszono na
2016 r. otwarty konkurs ofert na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Wysokość środków przeznaczonych na
realizację zadań publicznych wynosiła 48 000,00 zł. Konkurs miał na celu wyłonienie ofert
oraz wsparcie organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy
społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób z terenu Gminy Książ Wlkp.
Został ogłoszony na następujące zadania:
Zadanie Nr 1 – Zapewnienie usług opiekuńczych świadczonych w domach osób
zamieszkałych na terenie Gminy Książ Wlkp., które z powodu wieku, choroby lub innych
przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione – kwota 35 000,00 zł;
Zadanie Nr 2 – Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi w domach osób zamieszkałych na terenie Gminy Książ Wlkp. – kwota 13
000,00 zł.
W ramach ww. konkursu, we wskazanym terminie tj. do 18 grudnia 2015r., do Ośrodka
Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. wpłynęła 1 oferta na realizację przedmiotowych zadań
złożona przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy „Stowarzyszenie
Charytatywne w Poznaniu”.
W roku 2016 Zarządzeniem Burmistrza Książa Wlkp. Nr 8/2016 z dnia 29 stycznia 2016r.
ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Książ
Wlkp., na 2016 rok. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych
wynosiła 26 000,00 zł. Konkurs miał na celu wyłonić oferty oraz wesprzeć organizacje
pozarządowe w realizacji zadań publicznych głównie w zakresie upowszechniania kultury
fizycznej i sportu. Realizacja tych zadań miała z kolei podnieść aktywność fizyczną
mieszkańców oraz poprawić warunki do jej rozwijania, a także uatrakcyjnić ofertę kulturalnopatriotyczną dla mieszkańców Gminy. Cele miały być osiągnięte poprzez realizację
następujących zadań:
Zadanie Nr 1 – Prowadzenie zajęć sportowych w różnych dyscyplinach dla mieszkańców
Gminy Książ Wlkp. – w szczególności: szkoleń sportowych, zajęć sportowo-rekreacyjnych,
organizacji obozów rekreacyjnych i sportowych, udziału zawodników w regionalnych,
ogólnopolskich i międzynarodowych zawodach sportowych – kwota 11 000,00 zł;
Zadanie Nr 2 – Organizowanie i współorganizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych oraz
kulturalno-patriotycznych dla mieszkańców Gminy Książ Wlkp. – w szczególności:
rozgrywek, turniejów, spartakiad, festynów, pokazów, imprez na szczeblu międzygminnym i
powiatowym – kwota 15 000,00 zł.
W ramach powyższego konkursu do Urzędu Miejskiego wpłynęło łącznie 6 ofert: Na zadanie
nr 1 oferty złożyli: Gminny Szkolny Związek Sportowy w Książu Wlkp. zadanie pn:
Prowadzenie systemu rozgrywek sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Książ
Wlkp. organizacja obozu sportowego dla uzdolnionej sportowo młodzieży oraz
Stowarzyszenie Miłośników Sztuk Walki „Leo” zadanie pn: „Sporty walki trenujemy –
zdrowo żyjemy!”
Na zadanie nr 2 oferty złożyli: Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej
WARTA, zadanie pn: 17. Międzynarodowy Spływ Kajakowy Warta Tour 2016,
12

Stowarzyszenie Amatorskie Zespoły Sportowe Gminy Książ Wlkp. „Klasa W”, zadanie pn:
Organizacja rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo Gminy Książ Wlkp. , Koło PZW nr 18 w
Książu Wlkp. , zadanie pn: Turnieje wędkarsko-ekologiczne dla dzieci, młodzieży oraz
zawody wędkarskie dla seniorów w Gminie Książ Wlkp., Kurkowe Bractwo Strzeleckie im.
Bohaterów Wiosny Ludów w Książu Wlkp. , zadanie pn: Turniej strzelecki dla mieszkańców
Gminy Książ Wlkp. pn. „Strzelanie żniwne”.
Wszystkie sześć organizacji pozarządowych zostały dotowane przez Urząd Miejski
w kwotach od 1500,00 zł do 8910,00 zł. Pozafinansowe formy współpracy Gminy Książ
Wlkp. z organizacjami dotyczyły przede wszystkim sfery informacyjnej, organizacyjnej i
szkoleniowej, a realizowane były między innymi poprzez organizowanie spotkań
szkoleniowo informacyjnych, informowanie organizacji pozarządowych o planowanych
kierunkach działań oraz możliwości pozyskania środków finansowych - odbywało się to
drogą elektroniczną, w sposób zwyczajowo przyjęty (poczta tradycyjna, tablice ogłoszeń,
sesje Rady Miejskiej) oraz w formie bezpośrednich kontaktów, jak również poprzez
publikowanie informacji na stronie internetowej Gminy oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu. Ponadto ustawa o pożytku publicznymi o wolontariacie przewiduje możliwość
zadań w ramach inicjatywy lokalnej, której głównym celem jest wspólne realizowanie zadania
publicznego z mieszkańcami, z ich inicjatyw. Z wnioskiem mogą wystąpić zarówno sami
mieszkańcy, jak i działające w ich imieniu organizacje pozarządowe lub inne podmioty
wymienione w przedmiotowej ustawie. Gmina Książ Wlkp. chcąc zachęcić mieszkańców do
zaangażowania się i aktywnego działania na rzecz społeczności lokalnej dała możliwość
realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej. W związku z powyższym Rada
Miejska w Książu Wlkp. podjęła stosowną uchwałą w sprawie ustalenia trybu i
szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego Gminy Książ
Wlkp., w ramach inicjatywy lokalnej.
W 2016 r. do tut. Urzędu wpłynęły dwa wnioski o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej wystosowane przez grupy inicjatywne liczące 5 osób :
Pierwsze zadanie pn: „III Indywidualna Jazda Na Czas Włościejewki, drugie zadanie pn:
„Książ Rock Zone Festiwal”. Grupy inicjatywne otrzymały wsparcie finansowe po 1 500,00
zł.
Sprawozdanie z realizacji Programu stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Ad 11. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Protokół z posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 22 marca
2017r. został przyjęty jednogłośnie, w obecności 13 radnych.
Ad 12. Wolne wnioski i informacje.
Przewodniczący Rady Miejskiej, Pan Sławomir Przybylski poinformował radnych, że
w miesiącu marcu razem z Panem Burmistrzem uczestniczyli w forum, które zostało
zorganizowane w Warszawie pn: „Twój los w twoich rękach”. Na forum wypracowano kartę
samorządności, która przypomina podstawowe zasady ustroju państwa polskiego.
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Uczestnicy forum zgodni byli stanowiska, że samorządowcy mają przyjąć kartę (oczywiście
po uprzedniej zgodzie). W związku z powyższym Przewodniczący zaproponował
do porządku obrad sesji wprowadzić dodatkowy punkt dotyczący przyjęcia karty
samorządności. Radni wyrazili aprobatę do propozycji.
Pani Wiceburmistrz udzieliła informacji na wcześniejsze wnioski i zapytani,
w szczególności, że studzienka na ulicy Gogolewskiej w Książu Wlkp., została naprawiona,
następnie, że uhonorowanie pracy państwa Błaszczyków będzie miało miejsce na sesji w
maju lub w czerwcu. Znak stop przy odlewni w Śremie (inna gmina) i w tej sprawie niestety
nie możemy ingerować.
Przed budynkiem poczty w Książu Wlkp. istniejąca wyrwa w chodniku została zgłoszona.
Znaki drogowe w miejscowościach Ługi i Włościejewice będą realizowane kompleksowo.
Wyrównanie drogi polnej w Ługach należącej do gminy Jaraczewo jest w toku realizacji,
rozstrzygnięto przetarg.
Radny Paweł Walkowiak poinformował, że zwróciła się do niego mieszkanka ulicy Wiosny
Ludów w Książu Wlkp. zgłaszając problem, że po dużych ulewach woda napływa do domu.
Prawdopodobnie dzieje się to od czasu, kiedy modernizowaliśmy kanalizację burzową.
Burmistrz odpowiedział, że temat jest znany. Seperator, który mamy na ulicy Dworcowej
zbiera wody burzowe z trzech ulic tj. Wiosny Ludów, Kościuszki i z ulicy Jana Pawła II. Aby
rozwiązać problem napływu wody do mieszkań, został zamontowany na drodze wojewódzkiej
bajpas omijający seperator, który ma na celu szybsze odprowadzenia wody przy ulewach.
Radny Paweł Walkowiak poprosił, aby na sali sesyjnej został ponownie zawieszony krzyż,
(został zdemontowany w wyniku remontu sali sesyjnej).
Radny Marek Molecki poinformował, że w Książu Wlkp. na ulicy Krybusa tworzone jest
wysypisko śmieci.
Radna Elżbieta Stępa zgłosiła potrzebę pomalowania toalety męskiej w świetlicy
w Kiełczynku.
Radny Kazimierz Zegar zgłosił potrzebę zakupu tablicy ogłoszeń do Międzyborza.
Przewodniczący RM poprosił, by zwrócono się do firm, które uszkodziły asfalt na ulicach
Ogrodowej
i 23 stycznia w Książu Wlkp., aby przywróciły nawierzchnię drogi
do pierwotnego stanu.
Kolejną sprawą na jaką zwrócił przewodniczący uwagę, jest brak odpowiedniego
oznakowania na skrzyżowaniu drogi powiatowej z gminną we Włościejewkach . Znaczne
przesunięciu drogi może doprowadzić do wypadku. Powiat powinien się zająć problemem.
Następnie droga z Konarskiego do Konarzyc (przy firmie Konbet) przewodniczący
zawnioskował o poprawne ustawienie znaków informujących o progu spowalniającym.
Burmistrz, odpowiedział, że znak był zamontowany prawidłowo, być może ktoś przesunął,
ale zostanie to sprawdzone.
Ad 13. Zamknięcie posiedzenia.
Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował
wszystkim za udział i zakończył spotkanie w sali sesyjnej o godzinie 13:45.
Protokołowała

Przewodniczący Rady Miejskiej

Danuta Biniasz – Celka

Sławomir Przybylski
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