O.0012.5.21.2016
PROTOKÓŁ NR 21/2016
z wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. odbytego w dniu
23 listopada 2016 r. w godzinach od 10:00 do 13:40 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 Rady Miejskiej,
Burmistrza Pana Teofila Marciniaka, Zastępcę Burmistrza Panią Mirelę Grześkowiak, oraz
Skarbnika Gminy Panią Barbarę Matuszczak.
Na sali posiedzeń obecnych było 15 radnych, zatem komisja była władna do podejmowania
prawomocnych decyzji.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował, aby do porządku posiedzenia wprowadzić
dodatkowy punkt o nazwie :
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania
i wykorzystywania.
Rada Miejska w obecności 15 radnych jednogłośnie przy 15 głosach „za” opowiedziała się za
wprowadzeniem dodatkowego punktu.
Porządek posiedzenia wyglądał następująco:
1. Otwarcie posiedzenia
2. Omówienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Książ Wlkp. na lata 2017-2024.
3. Omówienie projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na rok 2017.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu
Gminy Książ Wlkp. na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej związanych z wymianą systemów ogrzewania węglowego na nowe
ekologiczne źródła ogrzewania na terenie Gminy Książ Wlkp., trybu postępowania przy
udzielaniu dotacji celowej i sposobu jej rozliczania.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych Gminy Książ Wlkp. na lata 2017-2022.
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6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i
wykorzystywania.
7.Wolne wnioski i informacje.
8. Zamknięcie posiedzenia.
Pytań nie było, a zatem przystąpiono do realizacji poszczególnych punktów.
Ad 2. Omówienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Książ Wlkp. na lata 2017-2024.
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił, aby Pani Skarbnik omówiła zarówno projekt
WPF jak i projekt budżetu na 2017 r. Ponadto poinformował, że każda z komisji stałych
począwszy od 25 listopada br. będzie pracować na ww. projektami i wystawi stosowną opinię
o projekcie budżetu.
Skarbnik Gminy poinformowała, że w roku 2017 przyjęto dochody ogółem większe o 3,07
%, a dochody bieżące zwiększono o 4,07% niż planowane na dzień 14 listopada 2016 roku.
Zmniejszono natomiast dochody majątkowe o 56,39%.
Zaplanowano mniejszą ilość sprzedaży działek na terenie miasta Książa Wlkp. oraz spłatę
sprzedaży mieszkań na raty.
Po stronie dochodów majątkowych nie zaplanowano żadnych dotacji na zadania majątkowe –
brak pism o ich przyznaniu. Ponadto do lat poprzednich po stronie dochodów są zaplanowane
większe dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone i zadania własne. Zaplanowano je,
zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego i są większe na 2017 rok w stosunku
do uchwały z dnia 14 listopada 2016 roku o 6,14%.
Nie zaplanowano dochodów z Unii Europejskiej, gdyż nie zostały złożone wnioski
o dofinansowanie.
W roku 2017 stawki podatków kształtują się w stosunku do roku 2016 następująco – przyjęto
w projekcie budżetu na 2017 rok :
1. podatek leśny stawka w roku 2016 - 42,189, a w roku 2017 - 42,022,
2. podatek rolny stawka w roku 2016 – 53,75, a w roku 2017 – 52,44 – stawki wg. GUS,
3. podatek od nieruchomości w zależności od rodzaju nieruchomości pozostały na poziomie
jak stawki w 2016 roku lub zostały obniżone 0,5 %- 0,85 %,
4. podatek od środków transportowych w zależności od rodzaju pojazdu pozostały na
poziomie stawek jak w 2016 roku lub zostały obniżone około 1%.
Opłaty pozostały na poziomie roku 2016 lub zostały obniżone – obliczeń dokonano według
średniego wykonania dochodów na koniec III kwartału 2016 roku.
Wzrost dochodów wynika ze zwiększonych planów na rok 2017 dotyczące m.in.
- dotacji na zadania zlecone ( wzrost w stosunku do roku 2015 o 42,01%, do wielkości planu
na 30.09. 2016r o 12,39%) – większe wpływy na zadania świadczeń rodzinnych i funduszu
alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych,
- dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
w stosunku do roku 2016 wzrost o 13,50%,
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- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
zmniejszenie w stosunku do roku 2016 o 14,13%,
- dochody - subwencja oświatowa w stosunku do roku 2016 uległa obniżeniu o 4,43%,
- dochody – część subwencji wyrównawczej w stosunku do roku 2016 wzrosła o 23,70%,
- dochody – część równoważąca w stosunku do roku 2016 uległa zmniejszeniu o 34,82%.
W latach 2018 - 2024 przyjęto wzrost dochodów w każdym roku o 2%.
Wydatki ogółem w roku 2017 zwiększono w stosunku do planowanych wydatków na dzień
14 listopada 2016 roku o 11,40 %, natomiast wydatki bieżące są wyższe o 5,77 %. Plan
wydatków majątkowych w stosunku do budżetu z dnia 14 listopada 2016 roku wzrósł
o 54,52%. Budżet w roku 2017 najprawdopodobniej wzrośnie po stronie dochodów
i wydatków w trakcie roku budżetowego po wprowadzeniu na podstawie pism Wojewody
Wielkopolskiego o przyznaniu środków na dotacje zlecone i własne m.in. na zwrot podatku
akcyzowego dla rolników, dotacji na zakup podręczników do szkół, dotacji na
dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz wprowadzenie –
wolnych środków po sporządzeniu bilansu budżetu. W latach 2018- 2024 planuje się wzrostu
wydatków bieżących o około 1 % w stosunku do roku 2017.
Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku Nr 2 do
uchwały. Pozostałe kwoty przewiduje sie na realizację rocznych inwestycji oraz na dotacje
celowe dla Starostwa Powiatowego w Śremie na dofinansowanie inwestycji drogowych
znajdujących się na terenie gminy Książ Wlkp. Na obsługę długu zaplanowano na podstawie
harmonogramów spłat pożyczek (zaciągniętych) i obligacji oraz emisja obligacji
komunalnych, które planuje się zaciągnąć w roku 2017 w wysokości 6 000 000,00 zł na
pokrycie deficytu budżetu w wysokości 4 971 000,00 zł oraz na spłatę zadłużenia
w wysokości 1 029 000,00 zł. Przewidywane zadłużenie na koniec 2017 roku wyniesie 7 444
118,00 zł. i składa się na to:
1) Emisja obligacji komunalnych w wysokości 2 100 000,00 zł., na zadania inwestycyjne.
Ostatnia spłata w roku 2019.
2) Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w wysokości 113 593,00 zł. na budowę kanalizacji sanitarnej w Książu Wlkp. i Radoszkowo
Drugie. Ostatnia spłata nastąpi w roku 2018.
3) Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w wysokości 259 525,00 zł na inwestycję do oczyszczalni ścieków w Kiełczynku.
4) W roku emisja obligacji komunalnych w wysokości 6 000 000,00 zł.
Przychody- w roku 2017 planuje się emisję obligacji komunalnych w wysokości 6 000
000,00 zł. Dług planuje się spłacić w latach od roku 2018 w wysokości 400 000,00 zł, w roku
2019 w wysokości 600 000,00 zł, w roku 2020 do roku 2024 w wysokości po 1 000.000,00 zł
rocznie. W latach 2018-2024 nie planuje sie zaciągania zobowiązań.
Rozchody- spłaty zobowiązań zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat pożyczek
i wykupu obligacji z tytułu posiadanego zadłużenia oraz planowanego zadłużenia od roku
2017 do 2024.
Wynik budżetu na 2017 rok - planowany jest deficyt budżetu w wysokości 4 971 000,00 zł
zostanie sfinansowany przychodami w tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych emisja obligacji komunalnych.
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Kwota długu na koniec każdego roku jest sporządzona do momentu całkowitej spłaty długu
już zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia w roku 2017. Od roku 2018 spłata długu
finansowana będzie z nadwyżki bieżącej powstałej po sfinansowaniu wydatków bieżących
dochodami (dług z poprzedniego roku + dług zaciągany - spłata długu). Planowana spłata
długu nastąpi w roku 2024. Gmina nie posiada zobowiązań w postaci gwarancji
i poręczeń. W związku z zaplanowanymi spłatami w latach 2017 do roku 2024 gmina spełnia
wymogi art. 243 ustawy o finansach publicznych.
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Ad 3. Omówienie projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na rok 2017.
Skarbnik Gminy poinformowała, że ustala się dochody budżetu na rok 2017 w łącznej
kwocie 34 267 358,00 zł z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 33 874 256,00 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 393 102,00 zł,
Dochody, o których mowa powyżej obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych gminie ustawami w wysokości 11 091 403,00 zł,
2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje zadań własnych w wysokości 614020,00 zł,
3) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 55 000,00 zł,
Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 39 238 358,00 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w kwocie 32 954 457,00 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 6 283 901,00 zł,
Wydatki, o których mowa powyżej obejmują:
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych gminie ustawami w wysokości 11 091 403,00 zł,
2) wydatki na realizację zadań własnych z budżetu państwa w wysokości 614 020,00 zł,
3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 55 000,00 zł,
Ustala się deficyt budżetu gminy Książ Wlkp. na rok 2017 w kwocie 4 971 000,00 zł;
Planowany deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu sprzedaży innych papierów
wartościowych – emisja obligacji komunalnych;
Określa się kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 6 000 000,00 zł; Ustala się
rozchody budżetu gminy Książ Wlkp. w wysokości 1 029 000,00 zł. Planowane przychody
i rozchody budżetu gminy Książ Wlkp. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych
kredytów i emisję obligacji komunalnych w kwocie 6 400 000,00 zł, w tym na pokrycie
występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 400 000,00 zł. Ustala
się zestawienie planowanych dotacji, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych;
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. Określa się plan dochodów
budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu
terytorialnego Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:
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1) przychody w kwocie 1 852 096,00 zł;
2) koszty w kwocie 1 840 833,00 zł;
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych w kwocie 95 550,00
zł. przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:
1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 92
550,00 zł;
2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3 000,00 zł. Dochody
z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 757 704,00 zł przeznacza
się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi.
Dochody z wpływów z tytułu opłat o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony
środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska
w zakresie określonym ustawą. Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 122 000,00 zł;
2) celową w wysokości 110 000,00 zł - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania
kryzysowego.
Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał czy są pytania ze strony radnych.
Radny Bohdan Kaczmarek cyt: „ chciałabym zapytać o kanalizację, która od dłuższego
czasu spędza sen z powiek nie tylko Panu Burmistrzowi, ale także mnie. Chciałbym wiedzieć
coś takiego. Na kanalizację wydaliśmy – na projekty 51 tys. – wynika to z tabel do 2015 r.
a w 2016 r. koszt kanalizacji zmienia się co kwartał – czego też dowodzą liczby, że one nie
są stałe, a ciągle się zmieniają. Moje pytanie brzmi, czy Państwo wiecie ile to kosztuje i gdzie
jest kosztorys, które bardzo proszę chcę zobaczyć. Nie sądzę żeby jakiekolwiek planowanie
dużej inwestycji w przeciwieństwie do mniejszych inwestycji, które w ogóle nie powinny się
nazywać inwestycjami mogło być bez kosztorysu- sądzę że powinien być taki kosztorys”.
Burmistrz- kosztorys można zobaczyć u Kierownika Referatu Gospodarczego. Żadnych
kosztów nie mamy do ukrycia. Macie Państwo prawo wglądu.
Radny Bohdan Kaczmarek cyt; „łączne nakłady finansowe w 2016 r. przewidujące nazwa
zadania „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Książ Wlkp. .wodociągowanie terenów pod budownictwa mieszkaniowe , to kwota 3 912 710, 05 zł . Limit
na 2017 został przeznaczony 3 000 000,00 zł czyli rozumiem, że te 912 710, 05 zł zostały
wydane na: w 2011 zł – 0 zł, w 2012 r. – 7 539, 05 zł, - na projekt w 2013 r. – 26 680,00 zł, na projekt w 2014 r. – 3393, 30 zł - na wpis w 2015 r.- 16 605,00 zł. – na projekt. Sumując to
51 163, 35 zł. Od I do III kwartału 2016 r. wydano tylko 28 317 zł., natomiast w ostatnim
kwartale 2016 r. -861 546, 70 zł. Moje pytanie brzmi na co są te pieniążki. Błędów
matematycznych nie ma na 100 % , bo pisał to analityk rynku i matematyk z zawodu”.
Skarbnik Gminy odpowiedziała, że musiałaby widzieć skąd są fakty i analizy. Jeśli w Wpf
wprowadzono w nazwie budowa sieci kanalizacyjnej i ona jest od 2008 r. to ciągle jest to
samo zadanie. Jeśli była realizacja odcinkami, to odcinki są w zadaniach już zrealizowanych.
Radny Bohdan Kaczmarek czyli rozumiem, że te 861 tys. są już zrealizowane.
Skarbnik Gminy- tak, są zrealizowane.
Radny Bohdan Kaczmarek – chciałabym wiedzieć na co.
Skarbnik Gminy – prosiła, aby złożyć pisemne zapytanie.
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Radny Bohdan Kaczmarek – proszę o informacje czego dotyczy 23% wzrost na subwencje.,
Skarbnik Gminy- odpowiedziała, że jeśli jest wzrost na subwencje, to ogółem. Subwencja
składa się z oświatowej, wyrównawczej i równoważącej i o 23 % jest wzrost subwencji
wyrównawczej, a oświatowa jest zmniejszona.
Zdaniem radnego Bohdana Kaczmarka nieumieszczanie planowanej inwestycji jaką jest
budowa hali w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest niezrozumiałe. To jest inwestycja, a
nie robienie chodnika na wsi. Trzeba określić cele strategiczne i mieć kosztorysy.
Skarbnik Gminy poinformowała, że jeśli brak założeń, brak projektu i kosztorysu to trudno
zapisywać inwestycje. Byłyby wtedy ciągle korekty.
Pan Burmistrz odpowiedział, że na projekt jest w budżecie przeznaczone 100 tys. zł. Tyle
mamy zagwarantowane. Od projektu chcemy zacząć. Projekt nam pokaże jaka będzie
ostateczna kwota i parametry.
Radny Bohdan Kaczmarek: cyt” apeluje o metodyczne i realne działanie”.
Radny Bohdan Kaczmarek: cyt” jest przewidziane 40 tys. na mogiły. Pytanie na co”.
Burmistrz odpowiedział, że na brakujące oświetlenie, doprowadzenie prądu i na tablicę
informacyjną.
Radny Paweł Walkowiak kończąc dyskusje nad projektem budżetu podzielił się myślą
i długoletnim
samorządowym doświadczeniem, a mianowicie tym, że trzeba móc
wykorzystywać odpowiedni czas, sytuacje i możliwości. Czasami nie da się przewidzieć
pewnych spraw, by osiągnąć zamierzony cel.
Radny Krzysztof Hypki zapytał o zapis w projekcie budżetu dotyczący inicjatywy lokalnej –
gdzie jest ona zapisana.
Zastępca Burmistrza, Pani Mirela Grześkowiak odpowiadając na pytanie radnego
poinformowała, że nie wiadomo na jakie zadanie będzie przeznaczona inicjatywa czy będzie
to na usługę, czy na zakup i dlatego nie można stricte zapisać tego w budżecie.
Na komisje przybyła także księgowa Centrum Kultury, której Przewodniczący Rady
Miejskiej oddał głos, zadając pytanie dlaczego nastąpił wzrost w planach działalności CK
na 2017 r.
Księgowa CK odpowiedziała, że wzrost wynika ze wzrostu wynagrodzeń.
Następnie Przewodniczący poprosił, aby został przedstawiony plan przychodów i rozchodów
na 2017 r.
Radna Antonina Jankowiak zapytała jaki jest odzew społeczeństwa na różnego rodzaju,
koncertY lub kabarety.
Księgowa CK poinformowała, że bywa różnie. W marcu frekwencja była wysoka, natomiast
w październiku nie było zainteresowania.
Burmistrz poinformował radnych o korektach jakie zostały uwzględnione w planie
działalności CK.
Plan działalności Centrum Kultury ( przychody i rozchody ) stanowi załącznik nr 3
o niniejszego protokołu.
Projekt budżetu na 2017 r., który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Ad 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu
Gminy Książ Wlkp. na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska
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i gospodarki wodnej związanych z wymianą systemów ogrzewania węglowego na nowe
ekologiczne źródła ogrzewania na terenie Gminy Książ Wlkp., trybu postępowania przy
udzielaniu dotacji celowej i sposobu jej rozliczania.
Zastępca Burmistrza, Pani Mirela Grześkowiak omówiła projekt uchwały informując, że
dotacja celowa będzie wsparciem dla mieszkańców podejmujących działania proekologiczne
służące ochronie powietrza. Będzie ona stanowić mechanizm zachęcający mieszkańców do
inwestowania w ekologiczne źródła ogrzewania. Wydatki przeznaczone w budżecie gminy na
ochronę środowiska pochodzić mogą z wpływów z różnych opłat, w tym opłat za korzystanie
ze środowiska przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.
Na posiedzenie komisji został poproszony pracownik tut. Urzędu, odpowiedzialny za treść
projektu uchwały, który poinformował jakich systemów ogrzewczych dotyczy dotacja, są to
piece niskoemisyjne, wysokosprawne urządzenia grzewcze (kotły gazowe, olejowe,
elektryczne i na biomasę).
Rada Miejska w obecności 15 radnych jednogłośnie przy 15 głosach „za” zaopiniowała
ww. projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych Gminy Książ Wlkp. na lata 2017-2022.
Zastępca Burmistrza, Pani Mirela Grześkowiak poinformowała, że konieczność
opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Książ Wlkp. na lata
2017 - 2022 wynika przede wszystkim z dyspozycji art. 17 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej, który w ramach zadań własnych gminy przewiduje
„opracowanie i realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze
szczególnym
uwzględnieniem
programów
pomocy
społecznej,
profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób
i rodzin z grup szczególnego ryzyka”. Prace nad założeniami nowej Strategii trwały od
miesiąca października 2016 r. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wlkp.
zaprosił pełnoletnich mieszkańców naszej Gminy do udziału w badaniu ankietowym, którego
celem było zdiagnozowanie sytuacji społecznej Gminy Książ Wlkp.
Rada Miejska w obecności 15 radnych jednogłośnie przy 15 głosach „za” zaopiniowała
ww. projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Ad 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania
i wykorzystywania.
Zastępca Burmistrza, Pani Mirela Grześkowiak poinformowała, że projekt uchwały jest
wywoływany ze względu na zmiany jakie będę obowiązywać od 1 stycznia 2017 r. w zakresie
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regulacji poświęconej dotowaniu. Projekt uchwały reguluje kwestie wypłaty dotacji
i rozliczania od nowego roku kalendarzowego.
Rada Miejska w obecności 15 radnych przy 14 głosach „za” i 1 głosie przeciw
zaopiniowała ww. projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 7 do niniejszego
protokołu.
Ad 7. Wolne wnioski i informacje.
Radny Marek Molecki podzielił się sugestią na temat „bezpańskich” psów.
Burmistrz odpowiedział, że ma być w przyszłości zmiana ustawy o ochronie zwierząt
i gminy będą mogły wydatkować pieniądze na sterylizacje psów i kotów.
Radna Elżbieta Stępa przypomniała temat dziur na drogach.
Odpowiedzi w tym zakresie udzielono informując, że wniosek został już przekazany.
Radny Marcin Weiss zgłosił dziurę na wjeździe do przedszkola w Książu Wlkp., oraz
zapytał o oznakowanie poziome, czy jest taka możliwość na skrzyżowaniu ulic;
Dąbrowskiego, Ogrodowej, Gogolewskiej i Zakrzewskiej.
Ad 8. Zamknięcie posiedzenia.
Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował
wszystkim za udział i zakończył spotkanie w sali sesyjnej o godzinie 13:40.

Protokołowała
Danuta Biniasz – Celka

Przewodniczący Rady Miejskiej
Sławomir Przybylski
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