O.0002.37.2017
PROTOKÓŁ NR XXXVII/2017
z XXXVII sesji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. odbytej w dniu 27 listopada
2017 roku w godz. od 17:00 do 19:50 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
Ad 1. Otwarcie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Sławomir Przybylski otworzył XXXVII sesję Rady
Miejskiej w Książu Wlkp., na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym oraz powitał wszystkich obecnych, w szczególności:
Radnych Rady Miejskiej w Książu Wlkp.,
Burmistrza Pana Teofila Marciniaka,
Skarbnika Gminy Panią Barbarę Matuszczak,
Radnych Rady Powiatu,
dyrektorów zakładów budżetowych i jednostek organizacyjnych,
sołtysów oraz wszystkich przybyłych gości.
Ad 2. Stwierdzenie quorum.
W sesji uczestniczyło 13 radnych (ustawowo 15 radnych), zatem Rada była władna
do podejmowania prawomocnych uchwał.
Nieobecni, a zarazem usprawiedliwieni:
Radna Antonina Jankowiak
Radny Bohdan Kaczmarek
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Listy obecności sołtysów gminy Książ Wlkp., dyrektorów zakładów budżetowych i jednostek
organizacyjnych stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Zgodnie z art. 20 ust. 1a ustawy o samorządzie gminnym – Rada może wprowadzić zmiany
w porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował do porządku obrad
sesji wprowadzić za punktem 13, pod pozycją 14 dodatkowy punkt o nazwie:
Podjęcie uchwały w sprawie wyposażenia Zakładu Usług Komunalnych w Książu Wlkp.
w majątek trwały
Radni poprzez głosowanie, przy 13 głosach „za” wyrazili zgodę na wprowadzenie punktu.
Ad 3. Porządek obrad przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie obrad
2. Stwierdzenie quorum
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3. Przedstawienie porządku obrad
4. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym
6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp.
na 2017 rok
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Gminy Książ Wlkp.
na stałe okręgi wyborcze
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Gminy Książ Wlkp.
na stałe obwody głosowania
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w
wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy
Książ Wlkp. w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. na terenie
Gminy Książ Wlkp. z sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej stanowiącej
własność Gminy Książ Wlkp.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w
wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy
Książ Wlkp. w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. dla usług
realizowanych przez Śremskie Wodociągi Sp. z o.o.
12. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2018 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Książ
Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3
ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyposażenia Zakładu Usług Komunalnych w Książu
Wlkp. w majątek trwały
15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Książa
Wlkp.
16. Interpelacje i zapytania radnych
17. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych
18. Wolne głosy, wnioski i informacje
19. Zamknięcie obrad
Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski zapytał czy radni mają pytania bądź uwagi
do porządku obrad.
Wzór zaproszenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Radni uwag nie mieli, a zatem zamierzono przystąpić do realizacji poszczególnych punktów
porządku obrad. Jednakże zgłosił się obecny na sali obrad mieszkaniec Książa Wlkp., który
chciał zabrać głos.
Przewodniczący obrad odpowiedział, że na sesji pracują radni, ale zainteresowany
mieszkaniec zgłosił ustnie wniosek formalny informując, że punkt 15 tj. Podjęcie uchwały w
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sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Książa Wlkp. nie jest skargą na
burmistrza, a wnioskiem o usunięcie z urzędu.
Przewodniczący obrad odpowiedział, że radcy prawni zakwalifikowali pismo jako skargę,
wobec tego rada musi rozparzyć punkt jako skargę.
Mieszkaniec odpowiedział, cyt.:„ja działam zgodnie z kodeksem postępowania
administracyjnego, jeśli radca ma inne zdanie, to się dziwię”.
Ad 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Protokół z XXXVI Sesji Rady Miejskiej z dnia 30 października 2017 r. został przyjęty
jednogłośnie, w obecności 13 radnych.
Ad 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Sławomir Przybylski odczytał informację o działaniach
podejmowanych w okresie międzysesyjnym, która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego
protokołu.
Ad 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
Burmistrz Pan Teofil Marciniak odczytał sprawozdanie z działalności w okresie
międzysesyjnym zarówno Zastępy Burmistrza Książa Wlkp. jak i swoje, które stanowią
załączniki nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp.
na 2017 rok
Przewodniczący obrad, odczytał stosowny projekt uchwały, a Pani Skarbnik uzasadniła
potrzebę podjęcia uchwały.
Radny Krzysztof Hypki zapytał o zmniejszoną kwotę 100 000,00 zł na świadczenia
wychowawcze.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że w ciągu roku wysyłane są do Wojewody sprawozdania z
realizacji zadań zleconych i w konsekwencji wyliczono, że potrzeba mniej środków
finansowych na realizację powyższych zadań.
Radny Paweł Walkowiak zapytał czy budowa wiaty w oczyszczalni ścieków w Kiełczynku
będzie jeszcze w tym roku realizowana.
Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych odpowiedział, że w tym roku nie - ponieważ
decyzja o budowie wiaty jest uzależniona od opinii z Regionalnej Inspekcji Ochrony
Środowiska.
Rada Miejska w obecności 13 radnych, przy 13 głosach „za” podjęła uchwałę nr
XXXVII/270/2017, która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Ad 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Gminy Książ Wlkp. na
stałe okręgi wyborcze
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Przewodniczący obrad, odczytał stosowny projekt uchwały wraz z załącznikiem oraz
uzasadnieniem potrzeby podjęcia uchwały.
Rada Miejska w obecności 13 radnych, przy 13 głosach „za podjęła uchwałę nr
XXXVII/271/2017, która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Ad 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Gminy Książ Wlkp. na
stałe obwody głosowania
Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski odczytał stosowny projekt uchwały wraz
z załącznikiem oraz uzasadnieniem.
Rada Miejska w obecności 13 radnych, przy 13 głosach „za” podjęła uchwałę nr
XXXVI/272/2017, która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Ad 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Książ Wlkp. w
okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. na terenie Gminy Książ Wlkp. z sieci
wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej stanowiącej własność Gminy Książ Wlkp.
Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski odczytał stosowny projekt uchwały wraz
z uzasadnieniem
Rada Miejska w obecności 13 radnych, jednogłośnie- przy 13 głosach „za” podjęła
uchwałę nr XXXVII/273/2017, która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Ad 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Książ Wlkp. w
okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. dla usług realizowanych przez Śremskie
Wodociągi Sp. z o.o.
Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski odczytał stosowny projekt uchwały wraz
z uzasadnieniem.
Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał czy radni wyrażają zgodę na nieodczytywanie
załącznika do powyższej uchwały ze względu na jego obszerną treść. W wyniku głosowania,
jednogłośnie- przy 13 głosach „za” radni wyrazili aprobatę.
Rada Miejska w obecności 13 radnych, przy 13 głosach „za” podjęła uchwałę nr
XXXVII/274/2017, która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Ad 12. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2018 rok.
Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski odczytał stosowny projekt uchwały wraz
z uzasadnieniem.
Rada Miejska w obecności 13 radnych, przy 13 głosach „za” podjęła uchwałę nr
XXXVII/275/2017, która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
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Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski zarządził 10- minutową przerwę od 17:55
do18:05.
Ad 13. Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Książ Wlkp.
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018.
Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski odczytał stosowny projekt uchwały wraz
z uzasadnieniem.
Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał czy radni wyrażają zgodę na nieodczytywanie
załącznika do powyższej uchwały ze względu na jego obszerną treść. W wyniku głosowania,
jednogłośnie- przy 13 głosach „za” radni wyrazili aprobatę.
Rada Miejska w obecności 13 radnych, przy 13 głosach „za” podjęła uchwałę nr
XXXVII/276/2017, która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Ad 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyposażenia Zakładu Usług Komunalnych w Książu
Wlkp. w majątek trwały
Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski odczytał stosowny projekt uchwały wraz
z uzasadnieniem.
Rada Miejska w obecności 13 radnych, przy 13 głosach „za” podjęła uchwałę nr
XXXVII/277/2017, która stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
Ad 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Książa
Wlkp.
Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski zwrócił się z pytaniem do mieszkańca
gminy Książ Wlkp. obecnego na sali sesyjnej, który zajął głos na początku obrad twierdząc,
że punkt 15 obrad nie jest skargą. Przewodniczący obrad zapytał czy nadal takie stanowisko
podtrzymuje zainteresowany.
Mieszkaniec Książa Wlkp. cyt. „ jest to wniosek o odwołanie burmistrza i taki wniosek może
pod głosowanie poddać przewodniczący miejskiej rady, postąpiłem zgodnie z k.p.a. i nie
widzę problemu. To nie jest skarga, to jest wniosek o odwołanie Pana burmistrza, zaraz to
uzasadnię”.
Zanim jednak Przewodniczący obrad pozwolił mieszkańcowi na uzasadnienie powyższego
wniosku, poprosił radcę prawnego tut. Urzędu aby przypomniał radnym w jaki sposób
odbywa się odwołanie burmistrza.
Radca prawny Pan Krzysztof Janicki w pierwszej kolejności wyjaśnił skąd wziął się
projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza. Mianowicie zostało złożone zawiadomienie w którym napisano, cyt. „domagam się natychmiastowego
zwolnienia z zajmowanego stanowiska burmistrza Książa Wlkp.”. Kontynuując wypowiedź
radca prawny poinformował, że cyt. „ treść pism, które wpływają do organów z ogólnie
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przyjętą zasadą, z orzecznictwem sądowym i doktryną należy tłumaczyć nie według tytułu
pisma, ale zgodnie z jego treścią i żądaniem składającego, jeżeli to żądanie jest możliwe do
wykonania. W tym przypadku pismo to zostało skierowane do Przewodniczącego Rady i tak
jak mówiłem na wstępie zawiera żądanie zwolnienia zajmowanego stanowiska Burmistrza
Książa Wlkp. takie żądanie nie może być przez radę wykonane ponieważ rada miejska nie
posiada kompetencji do odwołania burmistrza Książa Wlkp. zajmowanego stanowiska. Nie
mamy do czynienia z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego ale mamy do
czynienia z przepisami, które określone są w kodeksie wyborczym, ustawie o referendum i
ustawie o samorządzie terytorialnym. Te poszczególne ustawy regulują tryb odwoływania
burmistrza i ewentualnie tryb wygaśnięcia mandatu burmistrza. Jeśli chodzi o odwołanie
burmistrza ustawa o samorządzie gminnym mówi, że odwołanie może nastąpić ewentualnie
poprzez referendum mieszkańców gminy i z wnioskiem o przeprowadzenie referendum mogą
wystąpić mieszkańcy gminy, ewentualnie określona liczba radnych wówczas wniosek taki jest
przyjmowany większością 3/5 głosów. Jeżeli taka uchwała w sprawie referendum zostanie
podjęta, wówczas przeprowadzane jest referendum i wynik referendum jest wiążący. Nie ma
prawnej możliwości żeby wniosek o odwołanie burmistrza został złożony przez pojedynczego
obywatela i żeby rada taki wniosek procedowała. Burmistrz pochodzi z wyborów
bezpośrednich i tylko w określonych sytuacjach może być odwołany z tego stanowiska przez
odpowiednie organy, ewentualnie może mandat wygasnąć. Odwołanie burmistrza może
nastąpić również wskutek czynności podejmowanych przez wojewodę wielkopolskiego. W tym
przypadku jako organ nadzoru może dopatrzyć się że prowadzona jest np. działalność
gospodarcza niezgodna z ustawą o tego typu prowadzonej działalności. W związku z tym to
zawiadomienie zostało potraktowane jako skarga ponieważ zgodnie z art.,. 227 kodeksu
postępowania administracyjnego każdy obywatel może wyrazić niezadowolenie z działalności
organów władzy państwowej, w tym również burmistrza miasta. Takie niezadowolenie z
działalności zostało w tym piśmie jednoznacznie złożone ponieważ w 10 punktach pan
wyraźnie wskazuje, że jest niezadowolony z określonych działań burmistrza podejmowanych
w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy oraz funkcjonowania
urzędu miejskiego. W związku z tym, że nie można było pana pisma zakwalifikować jako
odwołanie burmistrza, to należało ten wiosek potraktować jako skargę. Jeżeli pan
podtrzymuje swoje stanowisko, że nie jest to skarga na działalność burmistrza a wniosek
zwolnienia z zajmowanego stanowiska, to wówczas rada traci uprawnienie do rozpatrywania
tej skargi w trybie art. 229 k.p.a. ponieważ przepis ten reguluje rozpatrywanie skargi a
powinna ewentualnie zająć się sformułowaniem odpowiedzi i wyjaśnieniem, w jaki sposób
może nastąpić odwołanie burmistrza z zajmowanego stanowiska. Także pan powinien
wyraźnie sprecyzować jaki jest charakter tego pisma i od tego powinno zależeć
rozstrzygniecie rady”.
Przewodniczący Rady Pan Sławomir Przybylski podziękował radcy prawemu za
wyjaśnienie i poprosił, aby mieszkaniec zajął głos informując zgromadzonych w jakiej formie
składa pismo czy w formie zawiadomienia, czy skargi.
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Mieszkaniec Książa cyt. „ może zróbmy inaczej, bo ja przedstawię moje stanowisko prawne,
to jest stanowisko prawne wojewody - nie moje. Przepraszam, który twierdzi inaczej niż tutaj
pan radca. Ja może przeczytam te, o co chodzi i dopiero wytłumaczę jak to wygląda
prawnie”.
Przewodniczący Rady cyt. „bardzo proszę”.
Mieszkaniec cyt. „bo tu wszyscy są zainteresowani -przypuszczam i tak będzie wygodniej dla
wszystkich”. Moje nazwisko ………., jestem mieszkańcem Książa. Mieszkam na ulicy ……..
Mieszkam tutaj od …. lat i po prostu moje okna wychodzą na teren parku i przylegającego
obok lasu. Tam są plac zabaw dla dzieci, tam są takie trenażery dla dorosłych, tam są alejki
spacerowe w tym lesie jest droga która prowadzi do wodociągów i ja ten widok mam
codziennie. Na bieżąco po prostu i zauważyłem, że 3 lata temu byłem u burmistrza. Ja jestem
przepraszam wychowany w takim środowisku że jak idę to nie muszę potwierdzać, co mu
mówię tylko ja myślałem, że burmistrz po prostu to weźmie pod uwagę. No, ale tak nie jest. W
związku z powyższym postanowiłem działać inaczej i to po prostu napisać. Byłem 3 lata temu
ponieważ przy tym parkingu nowym są suche sześć drzew, które w trakcie wichur po prostu
zagrażają bezpieczeństwu mojemu domu. Spadną na mój dom. Te dwa. Pozostałe cztery
zniszczą system zasilania w prąd. I pan burmistrz od trzech lat nic nie robi. W związku z
powyższym złożyłem - zgodnie z decyzją czy sugestią to był radca prawny wojewody- pismo
do przewodniczącego rady miejskiej, który jest jedyną osobą, który może poddać taki wniosek
pod głosowanie. Ja pozwolę sobie przeczytać, dlaczego ten wniosek złożyłem. To nie wszystko
te drzewa. Wiszące konary drzew oraz przechylone pnie drzew w parku przy amfiteatrze oraz
to samo na ścieżkach rekreacyjno- spacerowych w lesie przylegającym do parku doprowadzi
wcześniej czy później do tragedii, bo tam chodzą ludzie, matki z dziećmi, rodziny na spacer.
Drugi punkt: niezgodne z prawem o ruchu drogowym przejścia dla pieszych, to jest ulica
Strzelecka i tu jest przejście do szkoły dla dzieciaków, ja obserwuję, rano przechodzi około 50
małych dzieciaków , tu między willami jest to przejście i z powrotem te 50 dzieciaków wraca.
Póki się coś nie stało jest w porządku, ale tam nawet nie ma znaku że jest przejście dla
pieszych, nie mówiąc już o znaku tzw. Agatki taka dziewczynka z czerwonym lizakiem. Są tylko
przy przejściu przy Dino, na innych przejściach nie ma. Nawet tu przy urzędzie nie ma znaku,
że jest przejście dla pieszych. I tutaj kiedy się skręca ze Stacha Wichury do urzędu jest
przejście do policji tam też nie ma znaku, że jest przejście dla pieszych. Pan burmistrz 12 lat
tędy chodzi, nie zauważył? To samo dotyczy ulicy Ogrodowej, tu jest żłobek, chodzą tam
matki z dziećmi i też nie ma „Agatki”. Jest oznaczone, że jest przejście ale kodeks mówi
wyraźnie, że w miejscach gdzie poruszają się dzieci musi być znak ”Agatka”, bo to uczula
kierowców na zwiększona ostrożność w czasie jazdy. Ja rozumiem, ze pan burmistrz tam nie
pójdzie i tego nie postawi, ale musi podjąć określone decyzje i wystąpić do urzędu, który te
braki uzupełnią, bo on tego nie robi. Nie wiem dlaczego. Trzecia rzecz, to jest nagminne
korzystanie przez burmistrza zatrudniając rodzinę i znajomych w urzędzie. Bo ten cały
bałagan wynika chyba z tego, że ci ludzie którzy są zatrudnieni przez burmistrza ja te dane
wysłałem do prokuratury- nie chcę ujawniać,, no nie pójdą mu pomóc czy zobaczyć czy coś
trzeba naprawić, na takiej zasadzie. Rozumiem… dwóch kolegów w pracy. Jeden powie
drugiemu „idź mu po piwo” to ten mu powie to idź se sam …. (śmiech) i tu jest ta sama
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zasada- głupio powiedzieć znajomemu „idź coś zrób”. Następna sprawa no ja myślałem, że
burmistrz ma jakieś poważanie wśród pracowników. I w oknach urzędu widzę kłęby dymu. Już
nie wytrzymałem kiedyś nerwowo bo nie jestem upierdliwy aż przyszedłem do pani
wiceburmistrz i do pani sekretarki. Żeby wygoniły te panie z tej palarni. No bo jak ktoś pali i
nie ma burmistrza to go nie szanuje – moje zdanie prywatne. Nie wiem. Może jestem jakiś
odosobniony albo nienormalny ale nie wolno palić w urzędzie. Teraz tak ta troska burmistrza
o mieszkańców- proszę sobie wyobrazić, że pan burmistrz przyjmuje interesantów w
poniedziałki do 15. Wszyscy pracujemy. Nieraz jest taki wysoko rado tydzień ze są dwa święta
wolne np. piątek, sobota, niedziela pan burmistrz nie przyjdzie wtedy do urzędu wysłuchać
mieszkańców bo po co, no przecież oni maja wtedy wolne. Mogą przyjść do niego z
problemami, nie przyjdą bo pan burmistrz jest w poniedziałek do 15 kiedy oni są w pracy. To
po co w ogóle przyjmować. Teraz co do wyglądu parku. Widziałem teraz po tym piśmie dwa
tygodnie sprzątane, dwa tygodnie - ja zapraszam szanowną rade jutro żeby się przeszła tą
drogą która idzie w stronę tej przepompowni wodociągów taka polna i proszę spojrzeć na te
wiszące konary drzew na korze one wiszą, na korze każdy podmuch wiatru spowoduje, że ten
konar spadnie i zabije kogoś. Pan burmistrz tego nie zauważa bo nie był. Ja nie widziałem
pana burmistrza prze 8 lat żeby tam był. Gdyby chciał, to by zadzwonił do mnie, ja go
zaprowadzę. Strzelecka to jest ta ulica w stronę Świączynia. Gdyby pan nie widział. No nie
można tak traktować obowiązków. Ja kiedyś przychodzę do burmistrza, to już było 3 lata temu
i pan burmistrz mi powiedział że mieszkańcy są dla niego, nie on dla mieszkańców. No to już
w ogóle zwariowałem. A już nie wspomnę że miał wtedy nogi na stole i sobie spał. Obudziłem
go. No to zaraz to jest praca burmistrza, za to się pieniądze bierze, za spanie?. Bo tutaj był
problem tego alkoholizmu, który rada poruszyła, od godz. 22 problem alkoholizmu zaczyna
się w amfiteatrze. Proszę przyjść jak ten amfiteatr będzie wyglądał jutro po dzisiejszej nocy.
Od godziny 22 do 2 tam są libacje. Ludzie po lat 20, 30 okupują ten mały placyk dla dzieci bo
jest blisko drogi i jasno i tam siedzą do 2 i tam piją. Przecież tam wszystko można znaleźć
prezerwatywy, wódkę, no wszystko tam jest i śmieci butelki nikt tego nie widzi. No bo to jest
właśnie to co mówiliśmy, to jest ten problem alkoholu, Panie przewodniczący”.
Przewodniczący obrad , cyt .” odpowiem panu jak pan skończy i pan mi wtedy odpowie na
pytanie, które zadałem na początku”.
Mieszkaniec cyt. „ dobrze, oczywiście. Bo to jest pytanie też do burmistrza, czy on coś zrobił
dla tej młodzieży czy robi. Tam nie tylko młodzież chodzi i ludzie starsi. Przedsiębiorcy mnie
zaczepiają i mówią czemu nam burmistrz jakiś ulg nie zrobi, jakiś spotkań żebyśmy
powiedzieli co nas boli, nie ma tego. Pan burmistrz nie ma czasu dla mieszkańców. Te
nieliczne imprezy które są tu organizowane bo to może pan panie przewodniczący o tym
mówić typu dyskoteki itd. To są imprezy alkoholowe. Jest zawsze trzech sponsorów Lech,
Tyskie i Żywiec. No to są ci sponsorzy, co raz więcej jest wydawanych pozwoleń na sprzedaż
alkoholu a wy debatujecie w piątek trzy godziny o problemie, no śmieszne. Teraz już na sam
koniec bo ja nie chcę żeby to zabrzmiało jakoś dziwnie, że ja przekupiłem pana burmistrza, że
mam do niego jakieś osobiste pretensje. Nie mam. Tylko mnie w życiu nauczono szacunku do
pewnych zasad. Rodzina pana burmistrza trzy dni temu pod Dino już mi grozi, nie wiem, czy
za to że ja złożyłem taki wniosek, no pan Tobiasz Ratajczak mi wygraża pod Dino. Ja nie
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mogę spokojnie przejść przez miasto tylko musze uważać, kto za mną chodzi. No chwileczkę.
Ja powiem ogólnie jeszcze ja złożyłem o tych, bo takie działanie burmistrza to zgodnie z
kodeksem to są przestępstwa i wykroczenia i ja jako szanowany obywatel musiałem to zgłosić
i zgłosiłem do prokuratury. I stąd ten wniosek żeby to poruszyć i odwołać tego pana, bo jak
się coś stanie to wiecie kto będzie winny, ten pan który tam sprząta. Nie będzie winnego jak
zabije konar albo dzieciak wpadnie pod samochód jego syna, siostry, który jeździ po
strzeleckiej 150 i go policja nie może złapać bo on rano albo wieczorem ale to jest rodzina
pana burmistrza, nie umie mu zwrócić uwagi. I dopiero jak się coś stanie to się obudzą
wszyscy kto jest winny. A na koniec powiem panie przewodniczący to niech se jeżdżą zbije
kogoś to pójdzie do więzienia. Jestem taki, ze zobaczyłem te wszystkie elementy zagrażające
życiu mieszkańców bo ja już swoje przeżyłem. Jak mnie zabije ten konar, trudno. To
poprosiłem pana dzielnicowego żeby zawołał pana strażaka ja – nie pan burmistrz- ja i
strażak przyjechał i zabezpieczył te miejsca taśmą , no to nie pan burmistrz, bo jego chyba
tam jeszcze nie było. I pan strażak zabezpieczył ulicę. Na szczęście to wszystko jest
udokumentowane, żeby nie było że teraz jest posprzątane dwa tygodnie i wszystko. Nie jest to
na zdjęciach, na dokumentacjach. Myślę, że rolą przewodniczącego jest miedzy innymi
uświadamianie roli burmistrza, bo ja przeczytałem obowiązki burmistrza to nie trzeba być
burmistrzem żeby dbać o bezpieczeństwo ludzi. Wystarczy być sobą. Dziękuję”.
Przewodniczący rady cyt. „ dziękuję - ja wracam do pytania które zadałem wcześniej – czy
pan to kieruje jako skargę do rady czy odwołanie? To jest ważne w tej chwili”.
Mieszkaniec cyt. „ Aha miałem powiedzieć. U wojewody mi powiedziano tak żeby odwołać
burmistrza, to trzeba napisać wniosek do przewodniczącego rady miejskiej. Jeżeli ten wniosek
nie zostanie uwzględniony, to pisze się wniosek do wojewody o rozwiązanie rady miejskiej i
rozwiązuje się radę miejską przy okazji burmistrza i powołuje się nową radę. Tak mi
wytłumaczono w urzędzie wojewódzkim. Tak, że prosiłbym pana przewodniczącego by ten
wniosek mój przysłać mi protokół z tych obrad z zaznaczeniem, że ten mój wniosek o
odwołanie burmistrza został przez pana radcę prawnego zmieniony na skargę i wtedy ja
złożę, podejmę odpowiednie kroki prawne”.
Przewodniczący rady, cyt. „ Skoro pan nie podtrzymuje tego jako skargę to ja muszę punkt
zdjąć z dzisiejszych obrad”.
Mieszkaniec cyt. „Nie, nie ja to podtrzymuję jako skargę”. Przewodniczący rady, cyt.”
Podtrzymuje pan skargę czy nie? Mieszkaniec, cyt. „Tak, ja podtrzymuję skargę z wnioskiem
o rozpatrzenie i przesłanie mi decyzji że na pana wniosek mój wniosek o odwołanie
burmistrza został zmieniony na skargę. I wszystko jasne”.
Przewodniczący rady, cyt. „ Musi pan konkretnie odpowiedzieć”. Mieszkaniec, cyt. „Tak,
składam skargę i proszę o protokół z tego posiedzenia z zaznaczeniem, że wniosek o
odwołanie burmistrza został zmieniony na skargę. Nic więcej. To są fakty. Tu żadnej filozofii
nie ma”.
Przewodniczący rady, cyt. „ Bardzo proszę pan radny Paweł Walkowiak chce zabrać glos”.
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Radny Paweł Walkowiak, cyt. „ Panie przewodniczący, wysoka rado, kwintesencję
powiedział pan radca prawny, tylko być może nie do końca dla pana ……. zrozumiały. I tak
się dziwię, z jakim pan urzędnikiem rozmawiał u pana wojewody”, Mieszkaniec, cyt.” radcą
prawnym”. Radny Paweł Walkowiak, cyt. „ dobrze, bo jeżeli pan rozmawiał z poważnym
urzędnikiem to on chyba się zatrzymał dokładnie na mniej więcej 15 lat do tyłu, bo 15 lat do
tyłu mniej więcej o tym czasie można było w ten sposób jak panu podpowiedziano i pan
dzisiaj się domaga odwołać burmistrza, bo wtedy burmistrz był wybierany przez radę. Przez
pierwsze trzy kadencje ja byłem radnym, współpracowałem z dwoma burmistrzami, którzy na
takich zasadach pracowali i nie daj Boże żeby do takich zasad wróciło, bo ja wiem, że teraz
obecnie rządzący zaczynają manipulować w ustawie o samorządzie terytorialnym i nie daj
Boże, żeby doprowadzono do tego, że obojętnie kto będzie burmistrzem, w Książu czy
gdziekolwiek indziej, że rada będzie mogła na każdym posiedzeniu zgłosić wniosek o
odwołanie burmistrza, ja na takich zasadach pracowałem jak panu mówię z dwoma
burmistrzami, tylko to się skończyło dokładnie w 2002 roku, czyli około 15 lat do tyłu, czy
dokładnie 15 lat do tyłu. Z chwilą, gdy burmistrz jest wybierany w wyborach powszechnych
poprzez całe społeczeństwo gminy, to nie rada wybiera burmistrza, a całe społeczeństwo
gminy wybiera burmistrza i tylko całe społeczeństwo gminy może, znaczy społeczeństwo może
odwołać tego burmistrza, a nie rada. Więc no wie pan, jeśli panu tak powiedział urzędnik
wojewody, co mnie się naprawdę nie chcę wierzyć, to albo on tam się zatrzymał na innym
etapie, albo pana wprowadził w zwyczajny błąd”.
Mieszkaniec, cyt.” można”, Przewodniczący, cyt.” bardzo proszę”
Mieszkaniec, cyt. „ szanowny panie, ja rozumiem, że pan się cofnął o tyle lat bo kiedyś tak
było , wie pan że można było wszystkich ludzi zamknąć, odwołać burmistrza, bo się nie
podobał tam komuś w komórce jakieś tam partyjnej, tak kiedyś było, nie twierdzę, bo ja nie
chcę odwołania pana burmistrza bo mnie się wizualnie nie podoba. Ja chcę odwołania pana
burmistrza z powodów, które tutaj przed radą pokazałem, no nie może burmistrz miasta nie
dbać o ludzi , to jest podstawa i ja nie chcę pana burmistrza zwolnić bo mi się on nie podoba,
ale tylko dlatego, że pewne określone powody i rada jest od tego, żeby te powody rozpatrzeć i
zdecydować, a nie tak jak kiedyś pan mówi komitet centralny, wojewódzki czy powiatowy. Te
czasy się skończyły” Radny Paweł Walkowiak, cyt. „ żaden komitet”
Mieszkaniec, cyt. „ jeżeli pan przewodniczący rozwiązuje problem ja bym chciał tylko
protokół z zaznaczeniem …” Przewodniczący rady, cyt. „ dobrze, ja panu ten protokół
dostarczę ale proszę o jednoznaczne określenie” Przewodniczący rady, cyt.” Pan radca
jeszcze”. Pan radca, cyt.” ale tylko jedno zdanie, tak jak mówiłem na wstępie, jeżeli są
składane pisma to one muszą być składane zgodnie z wolą i intencją składającego. W związku
z tym, że nie do końca było jasne w jaki sposób i czego pan żąda zostało to tak
zinterpretowane tak, że jest to skarga ale ostatecznie czy jest to skarga czy wniosek o
odwołanie burmistrza, to zależy od pana, pan powinien wyrazić tutaj jasne stanowisko, jaka
była pana wola przy składaniu tego pisma, a nie wskazywać na zmianę tej intencji, bo jeżeli
zmiana pana intencji nastąpiła w ten sposób że potraktowano jako skargę i jest to sprzeczne z
tym, co pan zamierzał, to będziemy, to pismo będzie faktycznie tak rozpatrywane, jak pan na
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początku składania tego pisma chciał. To jest tylko zależne od pana. Pan musi w tej chwili
zdecydować, czy to jest skarga czy to jest wniosek o odwołanie burmistrza”.
Mieszkaniec, cyt.” dobrze, żeby nie przedłużać, bo czas jest jak ….”
Przewodniczący rady, cyt.” dlatego prosimy o konkretną odpowiedź”
Mieszkaniec, cyt.” to ja składam to jako skargę i poproszę o przesłanie protokołu”
Przewodniczący rady, cyt.” proszę zanotować to, że pan złożył to jako skargę i będziemy
kontynuować dalej punkt”
Mieszkaniec, cyt” rozumiem, że ja otrzymam protokół z posiedzenia”
Przewodniczący rady, cyt.” dostanie pan odpowiedź na pewno na piśmie”
Przewodniczący rady, cyt.” bardzo proszę pan radny Marcin Weiss chciał zabrać głos”
Radny Marcin Weiss, cyt. „ szanowny panie przewodniczący, szanowna rado. Ja mam tylko
tutaj jedno pytanie do pana odnośnie tego bezpieczeństwa , odnośnie tych drzew w parku, no
niestety w pewnym sensie odpowiadam za bezpieczeństwo w tej gminie. Nie wiem, czy pan
dobrze wie, że jestem tutaj w gminie gminnym komendantem straży pożarnej i chciałbym od
pana mieć tutaj odpowiedź, na jakiej podstawie twierdzi pan, że w parku drzewa zagrażają
bezpieczeństwu, to jest jedno pytanie. Kolejne – jeśli pan wchodzi tam uznaje pan, że
zagrażają konary, drzewa, to co wisi to dlaczego ja tutaj broń Boże nie chcę bronić
burmistrza w tym momencie, tylko chce zadać proste pytanie: dlaczego w tym momencie pan
twierdzi, że to jest wina burmistrza, gdzie można powiedzieć obowiązek obywatela jest to
zgłosić do odpowiednich służb. Tak – czyli na straż w tym momencie. Straż przyjeżdża i
usuwa. Jeśli pan twierdzi, że zagraża, my przyjeżdżamy, ściągamy operacyjnego ze Śremu, on
twierdzi, ze nie ma zagrożenia, to w tym momencie jest podstawa o obciążenie pana kosztami
przyjazdu - to jest jedna rzecz. Tak, ponieważ po każdych wichurach zawsze usuwamy konary
jakieś, które są zgłaszane przez Zakład Usług Komunalnych u nas tutaj w gminie, jest telefon
do mnie, tu wisi, tam wisi tak. Być może chciałbym od pana znać dokładnie kiedy, była
sytuacja o której pan powiedział: konar wisiał, przyjechał strażak, ogrodził i pojechał. To
mnie interesuje, kiedy to było, w którym miejscu to było, chcę po prostu mieć taką
informację, ja z tego wyciągnę konsekwencje jeśli pan twierdzi, że do takiej sytuacji doszło.
Dziękuję”
Mieszkaniec, cyt.” ja żeby wyjaśnić temu panu to załatwiałem nie ja, tylko dzielnicowy, ja
poprosiłem dzielnicowego żeby to zabezpieczył, on pojechał, przyjechał strażak czerwonym
samochodem takim straży, wziął biało- czerwoną taśmę to jest 20 metrowe drzewo oparte o
drugie na zasadzie suchych gałęzi, no niech pan się przejdzie drugą ścieżką rekreacyjną
zobaczy pan tą taśmę, drzewo jest pod kątem 45 stopni tam byli i redaktorzy z gazet. Jak to
zobaczyli to się chwycili za głowę”.
Przewodniczący rady, cyt. „ dobrze ja myślę, że po tych ostatnich wichurach, które nawiedziły
tutaj nasz region to mnóstwo takich drzew jest, bo ja to również doświadczam we własnym
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terenie, ale też jest tak że w miarę możliwości administrator to usuwa, ale wracając już tutaj
konkretnie do uchwały, którą mamy dzisiaj tutaj podjąć. Czyli pan podtrzymał moje pytanie,
że to jest skarga w związku z tym przystępujemy do rozpatrzenia, czy pan burmistrz chciałby
w tej chwili coś powiedzieć, czy mamy procedować dalej” ?
Burmistrz, cyt. „ ja myślę, że później”
Przewodniczący rady, cyt. „ dobrze, w taki razie szanowni państwo informuję, że ww. skarga
którą pan przedstawił była omawiana szeroko na komisji wspólnej, którą mieliśmy w
czwartek. To, co pan mówił, że myśmy dyskutowali nad jednym punktem, to nieprawda.
Myśmy tych punktów mieli ileś a najważniejszy to był budżet naszej gminy, to był jeden tylko z
punktów - to tak informacyjnie dla pana. I w tym momencie ja odczytam odpowiedź pana
burmistrza, a jednocześnie jest to uzasadnienie do projektu uchwały, która otrzymałem na
ręce, każdy ma co prawda je przed sobą, ale wydaje mi się, że najrozsądniejsze będzie jego
odczytanie”.
Następnie Przewodniczący Rady Pan Sławomir Przybylski odczytał odpowiedź od Pana
Burmistrza.
Mieszkaniec, cyt. „ ja rozumiem, że tę odpowiedź burmistrza otrzymam”.
Przewodniczący rady, cyt.” tak, w pełnym wydaniu i będzie pan mógł się do tego odnieść”.
Mieszkaniec, cyt.” tu jeszcze informacja do tego pana, który tutaj się martwił jest chyba
komendantem straży nie pan Wojtkowski zrobił notatkę z tego, tej czynności do pana
burmistrza i tutaj pan burmistrz panu to prześle”.
Cyt. „ ale jaki pan Wojtkowski”
Mieszkaniec, cyt. ”dzielnicowy, do pana burmistrza i nich pan ode mnie nie wymaga „
Przewodniczący rady, cyt. „ pan burmistrz prosił o głos, bardzo proszę udzielam głosu”.
Pan burmistrz, cyt.” chciałem prosić o dopisanie i rozszerzenie uzasadnienia w miejscu po
zdaniu rada miejska po rozpatrzeniu skargi …. To bym prosił o dopisanie jeszcze kilku zdań
tj., w tym miejscu wskazania wymaga, że rozpatrzenie skargi nastąpiło na sesji Rady Miejskiej
w Książu Wlkp. w dniu 27 listopada 2017 r. Na sesji obecny był Pan ……….., który
ostatecznie wyjaśnił, że zawiadomienie z dnia 30 października 2017 r. należy potraktować
jako skargę na działalność burmistrza, a nie jako wniosek skierowany do rady o odwołanie
burmistrza, a pozostała cześć zostaje tak samo”.
Mieszkaniec cyt, „nie, nie tak nie jest.
Burmistrz, cyt. „ tak jest, ja jestem przy głosie. Pan przewodniczący mi udzielił głosu i ja
jeszcze chciałbym się odnieść do zarzutów, bo zarzuty cały czas do mnie płyną w piśmie
odpisałem ale myślę że to jest trochę mało wymowne i mało wystarczające. Po pierwsze to
panie …… to może by pan zaczął od swojej osoby i pouczania, nie pouczania pracowników i
nie jaką ja mam mieć kulturę; niech pan siedzi, nie musi pan stać jak ja siedzę. Mieszkaniec,
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cyt.” ale tego wymaga kultura”. Pan burmistrz, cyt.” , jaką kulturę ja mam zachowywać bo
proszę przypomnieć sobie jakie zachowania pana były w miesiącu lipcu w stosunku do
pracowników których pan wyzwał od k …, od ch … itd. Są na to dowody i wie pan, co się w
tej sprawie toczy. Tak, że proszę od siebie zacząć bo pan emocji nie potrafi wyhamować , a
natomiast to, co pan powiedział w punkcie 10 że pan pięknego dnia do burmistrza bez
pukania i burmistrz siedział śpiący i miał oczy zamknięte i nogi na biurku - to jest
pomówienie, za które pan odpowie. Bo ja nie pozwolę sobie psuć mojego wizerunku bo to nie
miało miejsca i pan doskonale o tym wie, że czegoś takiego w gminie nie było, Pracownicy
mnie doskonale znają, dyrektorzy mnie doskonale znają i moja kultura nie pozwoliłaby na
tego typu zachowanie - to jest rzecz kolejna. Natomiast teraz kwestie drzewostanów o których
pan mówi, że jest bałagan, że burmistrz nie dba o estetykę gminy Książ i miasta Książ - to
myślę, że wszyscy sobie doskonale przypominają, że zanim objąłem urząd miejski zacząłem
zawiadywać gminą Książ, jak wyglądał park, jak wyglądały inne miejsca. No myślę, że
większego estety gmina dostać - niż moja osoba - nie mogła. Wiadomo, że przy różnych
kataklizmach gdzieś tam są zerwania koron, o których mówi tu komendant straży pożarnej
pan radny Weiss, to zawsze jak są zgłoszenia, no ja nie sposób żebym ja obchodził całą
gminę, tyle tysięcy hektarów i wiedział gdzie i w którym miejscu zerwano, a wchodzenie do
lasu gdzie pan wchodzi jest zakazane od chwili kataklizmu, które miało miejsce w tym roku i
do lasu wchodzić po prostu nie wolno. Nie wchodząc, nie naraża się na niebezpieczeństwo.
Moja ingerencja w teren nie swojej własności nie ma prawa bytu i ja takich usunięć drzew,
drzewostanu zagrażających nie mam prawa tego usuwać czy kogoś pouczać. Tak więc każdy
właściciel odpowiada za to, co ma na swojej działce, na swojej nieruchomości. Co do
palenia- mówi pan gdzieś tam w piśmie jak dobrze pamiętam, mówi pan, że mieszka pan 10
lat w Książu no to już to jest zakłamanie, bo dzisiaj powiedział o 8 latach. Mieszkaniec, cyt.
„nie pamiętam”. Pan Burmistrz, cyt. „ a ja nie zarządzam 12 lat gminą tylko 10 lat, a ulicą
Ogrodową, która była kiedyś nie do przejścia chodziłem i też dawałem radę mimo, że nie było
tego utwardzenia, że już do banku 30 lat wcześniej chodziłem, pan jeszcze nie wiedział gdzie
Książ Wlkp. leży. Więc ja Książ znam doskonale i kwestię jeszcze chciałbym poruszyć
nieprzyjmowania interesantów czy zbyt ograniczonego. Jak dobrze pan pamięta był pan u
mnie dwukrotnie:, raz był pan sam jak chodziło panu o kwestię podzielenia swojej
nieruchomości na mniejszą działkę, którą pan zajmuje i odłączenie części działki. Przyszedł
pan wtedy nie w godzinach urzędowania burmistrza, tylko w zupełnie w innym dniu i w innych
godzinach i nie było problemu, żeby pana przyjąć. Drugi raz był pan ze swoją małżonką,
która obok pana dzisiaj tutaj siedzi i też nie mieliście problemu, żebyście nie zostali przyjęci
przez burmistrza. Zresztą każdy z państwa, który tu siedzi i sołtysi doskonale o tym wiedzą i
mieszkańcy, moja kultura nie pozwala na to, że ja z kimś nie będę rozmawiał, że ja kogoś nie
przyjmę. Jeśli mam czas, jeśli jestem na miejscu w urzędzie - nie było chyba osoby której
powiedziałbym, nie z panem nie będę rozmawiał, ja dzisiaj nie przyjmuję. Kto chce ze mną
rozmawiać, może ze mną rozmawiać wszędzie, nawet rozmawiają ze mną w markecie, tak jak
jestem na zakupach i wiele rzeczy mi zgłaszają, rzeczy odnotowuję i na drugi dzień wołam
pracowników i już pracujemy, już działamy. Nie musimy składać urzędowych pism. Tak, że co
pan tu mówi, to są czyste pomówienia a to pomówienie, że ja gdzieś spałem za biurkiem i oczy
miałem zamknięte i nogi na biurku (nie mam takiego zwyczaju). Zresztą ostatnio choruję na
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biodra, nawet bym tego nie wykonał. A pan wcześniej do mnie nie przychodził innymi laty i
nie wiem skąd były te sugestie.
Mieszkaniec, cyt. „można”..
Przewodnicząc rady , cyt. „ jeszcze pan burmistrz mówi”.

Burmistrz, cyt. „kwestia palenia papierosów, to że pan mówi że od ulicy Ogrodowej.
Wielokrotnie wchodzę i wychodzę o różnych porach do biur i nie zastałem żadnego
pracownika od strony ulicy Ogrodowej żeby ktoś palił papierosy, a po tej stronie jest jedna
osoba. Pan mówi o kobietach, tu z tej strony jest akurat jeden mężczyzna, który pali papierosy
a jeśli zdarzało mu się to wychodził do pomieszczenia socjalnego, nie do biurowego, o którym
pan tutaj mówi kłęby dymu się tutaj wywalały z okien. Nie ma takiej sytuacji, bo w gminie jeśli
dobrze wiem, to są chyba trzy osoby, być może cztery w ogóle palą papierosy, ale nie tak żeby
przy kliencie palić albo w pomieszczeniach biurowych. Jeszcze mi nigdy nikt uwagi nie
zwracał, że czuć dym a ja jestem wrogiem tego, bo sam nie palę i ścigam na każdym kroku.
Pracownicy zostali pouczeni żeby nawet w tym pomieszczeniu socjalnym nie palić. To, że przy
otwartym oknie palili to praktycznie żadnemu z petentów nie przeszkadzało. Takie sytuacje
nie miały miejsca, by kłęby dymu od ulicy Ogrodowej. No kolejne brednie, które pan tutaj
próbuje sprzedać publice. Myślę, że to akurat nikt nie kupił tutaj tego.
Mieszkaniec, cyt.” nie od ulicy Ogrodowej”
Burmistrz, cyt. „mówił pan dzisiaj my mamy wszystko nagrane”.
Mieszkaniec, cyt. ” nie od ulicy Ogrodowej, jak się tutaj wchodzi do urzędu”.
Burmistrz, cyt. „ od ulicy Ogrodowej”.
Przewodnicząc rady , cyt. „ proszę o ciszę, będzie pan miał jeszcze minutę na uzupełnienie
odpowiedzi, dobrze” ?
Mieszkaniec, cyt. „ dobrze”.
Burmistrz, cyt.” wychowanie młodzieży, może pan by też sobie przypomniał: podchodzi pan
w parku do małoletnich i proponuje pan sprzedaż papierosów. Mam też takich świadków, do
których pan podchodził, do dziewczynek”
Mieszkaniec, cyt. „może narkotyki”?
Burmistrz, cyt. ”proszę naprawdę mnie nie pouczać, że ja mam zbierać prezerwatywy i inne
rzeczy. No każdy odpowiada za siebie. A te Dni Książa , które pan podważa, że się coś dzieje
to niech pan powie mieszkańcom żebym już nic nie organizował. Ludzie oczekują tego właśnie
typu imprez, alternatywy do młodzieży. I nie wiem czy któraś gmina może się poszczycić tak
szerokim wachlarzem projektów i programów do młodzieży, gdzie z Centrum Kultury
tygodniowo korzysta 400 dzieci, a na naszym Orliku 15 tys. wejść jest rocznie. Mamy grupę
młodzieży grającej w piłkę, którą wpieramy, mamy Ligę W, mamy alternatywę do osób
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również w pana wieku. Jest Uniwersytet III wieku, z którego można skorzystać i którym, taką
ofertą nie każda gmina może się poszczycić. My te działania wspieramy ze środków
publicznych. Tak, że jest koło emerytów i rencistów, które też wspieram. Jest jeszcze koło
wędkarskie, które organizuje szereg różnych imprez, zawodów. Jak ktoś chce skorzystać na
pewno coś do siebie stosownego wybierze i myślę, że nikt tego nie zarzuci. Myślę, że każda
oferta mogłaby być jeszcze bogatsza, ale na możliwości naszej gminy, które posiadamy(
finansowe) to myślę, że ta oferta jest wystarczająca. Ja już nie chcę się odnosić do
pozostałych elementów, pana tutaj zarzutów bo myślę, że to nie ma sensu. Ja wiem, co robię,
ja wiem jaki mam stosunek do społeczeństwa a że pan miał niedosyt nie podzielenia działki
budowlanej, gdzie pan nie spełnił swoich warunków bo nie uzupełnił pan wniosku i wniosek
został pozostawiony bez rozpoznania, gdzieś tam myślę że jakaś mała zemsta pana z tej strony
jest bo ja krzywdy panu nigdy nie zrobiłem, nigdy panu nie ubliżyłem i nie mam takiego
zamiaru. Ani panu, ani małżonce. Dziękuję bardzo”.
Przewodnicząc rady, cyt. „.dziękuję panu burmistrzowi i szanowni państwo bardzo proszę
jeszcze minutę czasu, bo dalej bym nie chciał ciągnąć tego tematu”.
Mieszkaniec, cyt. „ ja nie chce przedłużać, bo to co powiedział pan burmistrz to ja wszystko
cofam. Co powiedziałem, Pan burmistrz? Bo takiego człowieka nie można tytułować panem,
to jest chamstwo. Ten człowiek leżał w czerwonych butach, w zielonych wąskich spodniach i
rozwalony na fotelu, ja to widziałem osobiście, obok siedziała sekretarka więc proszę mi nie
wmawiać i proszę mnie podać do sądu, ja panu dokładnie powiem kiedy to było. Mam
zanotowane i proszę tak nie mówić. Nikomu nie sprzedaję narkotyków, papierosów. Niczego
nie sprzedaje. Jestem wrogiem. Informacje na temat zachowania jak zadzwoniłem do
dyżurnego to powiedział od 5 lat nie ma żadnej informacji od burmistrza co się dzieje, a ode
mnie 30. Widzi pan tą różnicę? Niech pan nie opowiada bzdur, bo nie można tego słuchać,
dziękuję za uwagę, przepraszam bardzo, nie chcę obrazić wszystkich, ale ten pan nie
zasługuje na słowo pan. Do widzenia.
Przewodnicząc rady, cyt. „dziękuję panu bardzo”
Mieszkaniec, cyt. „to jest chamstwo”.
Przewodnicząc rady, cyt. „ Szanowni Państwo w takim razie przystępuję od odczytania
projektu uchwały.”
Mieszkaniec wraz z małżonką o godz. 19:21 opuścili salę obrad.
Rada Miejska w obecności 13 radnych, przy 13 głosach „za” podjęła uchwałę nr
XXXVII/278/2017, która stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
Ad 16. Interpelacje i zapytania radnych.
Przewodniczący Rady- złożył interpelację w sprawie jakości wody we Włościejewicach
i Ługach. Wody nie da się używać do celów spożywczych, czuć zapach torfu. Ponadto jest
dużo kamienia. Przewodniczący prosił o interwencję w Zakładzie Usług Komunalnych
w Dolsku, w Zakładzie, który dostarcza wodę do powyższych miejscowości.
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Ad 17. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Burmistrz Pan Teofil Marciniak odczytał odpowiedzi na zaległe wnioski i zapytania radych
Ad 18. Wolne głosy, wnioski i informacje.
Radny Marcin Weiss – zapytał o oznakowanie poziome na ksiąskim rynku, zdaniem radnego
nadal temat jest niezrealizowany.
Burmistrz- odpowiedział, że był problem z uzgodnieniem projektu ale na jakim etapie jest to
dziś to trudno w tej chwili powiedzieć. Pan Burmistrz wraz z kierownikiem Referatu
Gospodarczego mają przekazać radnemu informację w powyższej kwestii.
Radny Paweł Walkowiak - prosił o przegląd dróg gminnych. W opinii radnego pomimo, że
przegląd dróg już był, to jeszcze istnieje potrzeba interwencji w tej kwestii (nadal występują
liczne dziury).
Ad 19. Zamknięcie obrad.
Ponieważ wyczerpano porządek obrad Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął XXXVII
sesję Rady Miejskiej o godz. 19:45.
Protokołowała
/-/Danuta Biniasz - Celka

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/Sławomir Przybylski
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