O. 0002.31.2017
PROTOKÓŁ NR XXXI/2017
z XXXI sesji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. odbytej w dniu 24 kwietnia 2017 roku
w godz. od 17:00 do 19:25 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
Ad 1. Otwarcie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej, Pan Sławomir Przybylski otworzył XXXI sesję Rady
Miejskiej w Książu Wlkp., na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym oraz powitał wszystkich obecnych, w szczególności:
- Radnych Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
- Zastępcę Burmistrza Panią Mirelę Grześkowiak
- Skarbnika Gminy Panią Barbarę Matuszczak,
- Radcę Prawnego Pana Krzysztofa Janickiego,
- Radnych Rady Powiatu,
- dyrektorów zakładów, jednostek budżetowych i kierowników referatów Urzędu Miejskiego,
- sołtysów Gminy Książ Wlkp.
oraz wszystkich przybyłych gości, w tym przedstawiciela prasy lokalnej.
Przewodniczący Rady, Pan Sławomir Przybylski poprosił wszystkich zebranych na sali
sesyjnej o uczczenie chwilą ciszy zmarłego redaktora tygodnika „Tydzień Ziemi Śremskiej”.
śp. Andrzeja Sztylera.
Ad 2. Stwierdzenie quorum.
W sesji uczestniczyło 15 radnych (ustawowo 15 radnych), zatem Rada Miejska była władna
do podejmowania prawomocnych uchwał.
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.
Ad 3. Przedstawienie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej, Pan Sławomir Przybylski zaproponował, aby do
porządku obrad wprowadzić następujące zmiany:
Zamienić kolejność punktów 7 z punktem 8, czyli:
pod pozycją 7 wprowadzić punkt o nazwie:
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Śremskiemu
pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania inwestycyjne, a pod pozycją 8:
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Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp.
na 2017 rok. Następnie wprowadzić za punktem 14, pod pozycją 15 dodatkowy punkt
o nazwie: Podjęcie oświadczenia w sprawie przyjęcia Karty Samorządności.
Wszystkie zmiany zostały z osobna jednogłośnie przegłosowane przez radnych w składzie
15 osób.
Porządek obrad wyglądał następująco:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie obrad.
Stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XXX sesji.
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi
Śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania
inwestycyjne.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp.
na 2017 rok.
9. Podjęcie 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.
10. Podjęcie uchwały w sprawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Książ
Wlkp.
11. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza
Książa Wlkp. uzdolnionym dzieciom i młodzieży.
12. Podjęcie 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.
13. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu korzystania ze stanowiących własność
Gminy Książ Wlkp. terenów rekreacyjnych w Jarosławkach.
14. Podjęcie uchwały w sprawie opłat za korzystanie z pola biwakowego i parkingu
położonych na stanowiących własność Gminy Książ Wlkp. terenach rekreacyjnych
w Jarosławkach.
15. Podjęcie oświadczenia w sprawie przyjęcia Karty Samorządności.
16. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Książ Wlkp. z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego za 2016 rok.
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17. Interpelacje i zapytania radnych.
18. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
19. Wolne głosy, wnioski i informacje.
20. Zamknięcie obrad.
Zaproszenia na sesję wraz z zawartym porządkiem obrad,
do niniejszego protokołu.

stanowią załączniki nr 3

Ad 4. Przyjęcie protokołu z XXX sesji.
Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Książu Wlkp., z dnia 27 marca 2017 roku został
jednogłośnie przyjęty w obecności 15 radnych.
Ad 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
Przewodniczący RM, 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.
W imieniu Burmistrza Książa Wlkp., sprawozdanie z działalności w okresie
międzysesyjnym odczytała Pani Wiceburmistrz. Powyższe sprawozdanie stanowi załącznik
nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Śremskiemu
pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania inwestycyjne.
Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski odczytał stosowny projekt uchwały, wraz
z uzasadnieniem potrzeby podjęcia ww. projektu.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, przy 14 głosach „za” i 1 głosie „ wstrzymującym
się” podjęła uchwałę nr XXXI/210/2017, która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego
protokołu.
Ad 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp.
na 2017 rok.
Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski odczytał stosowny projekt uchwały,
natomiast Pani Skarbnik odczytała uzasadnienie potrzeby podjęcia ww. projektu.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, przy 14 głosach „za” i 1 glosie „przeciw” podjęła
uchwałę nr XXXI/211/2017, która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Ad 9. Podjęcie 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.
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Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski odczytał stosowny projekt uchwały,
natomiast Pani Skarbnik odczytała uzasadnienie potrzeby podjęcia ww. projektu.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, przy 15 głosach „za” podjęła uchwałę nr
XXXI/212/2017, która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Ad 10. Podjęcie uchwały w sprawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Książ Wlkp.
Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski odczytał stosowny projekt uchwały wraz
z uzasadnieniem potrzeby podjęcia powyższego projektu.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, przy 15 głosach „za” podjęła uchwałę nr
XXXI/213/2017, która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Ad 11. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza
Książa Wlkp. uzdolnionym dzieciom i młodzieży.
Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski poprosił, aby radni wyrazili zgodę na
odczytanie tylko stosownego uzasadnienia, bez odczytywanie projektu uchwały. Radni
w głosowaniu, przy 15 głosach „za” wyrazili zgodę.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, przy 15 głosach „za” podjęła uchwałę nr
XXXI/214/2017, która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący RM zarządził 10- minutową przerwę od 17:40 do 17:50.
Ad 12. Podjęcie 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.
Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski odczytał stosowny projekt uchwały wraz
z uzasadnieniem.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, przy 15 głosach „za” podjęła uchwałę nr
XXXI/215/2017, która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Ad 13. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu korzystania ze stanowiących własność
Gminy Książ Wlkp. terenów rekreacyjnych w Jarosławkach.
Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski odczytał stosowny projekt uchwały wraz
z uzasadnieniem.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, przy 15 głosach „za” podjęła uchwałę nr
XXXI/216/2017, która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
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Ad 14. Podjęcie uchwały w sprawie opłat za korzystanie z pola biwakowego i parkingu
położonych na stanowiących własność Gminy Książ Wlkp. terenach rekreacyjnych
w Jarosławkach.
Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski odczytał stosowny projekt uchwały, wraz
z uzasadnieniem potrzeby podjęcia ww. projektu.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, przy 15 głosach „za” podjęła uchwałę nr
XXXI/217/2017, która stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
Ad 15. Podjęcie oświadczenia w sprawie przyjęcia Karty Samorządności.
Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski odczytał projekt oświadczenia.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, przy 15 głosach „za” podjęła oświadczenie nr
XXXI/2/2017, które stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
Ad 16. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Książ Wlkp. z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za
2016 rok.
Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski poprosił Panią Wiceburmistrz o złożenie
sprawozdania.
Pani Wiceburmistrz, poinformowała, że Roczny Program 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 2016, zwany dalej Programem,
został przyjęty Uchwałą Nr XIV/84/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 26 listopada
2015r.
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.
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;
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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,
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
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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.
Rada Miejska w obecności 15 radnych, przy 11 głosach „za”, 3 głosach
„wstrzymujących się” i 1 głosie „przeciw” przyjęła sprawozdanie, które stanowi
załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
Ad 17. Interpelacje i zapytania radnych.
Przewodniczący RM poprosił o składanie interpelacji. Interpelacji nie było.
Ad 18. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Pani

Wiceburmistrz

odczytała

informacje

na

temat

złożonych

wniosków

i zapytań radnych. Informacja stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
Ad 21. Wolne głosy, wnioski i informacje.
Radna Antonina Jankowiak poinformowała, że została upoważniona przez mieszkańców
sołectwa Chrząstowo do zabrania głosu w sprawie budżetu obywatelskiego, informując że
mieszkańcy składając formularz zgłoszenia zadania, złożyli także dokładny szkic sytuacyjny
miejsca, w którym ma powstać plac integracji społecznej. Okazało się jednak, że plac nie
może zostać wybudowany w tym miejscu, który był wcześniej wskazany. Jak poinformowała
radna, na chwilę obecną okazuje się, że sołectwo musi odstąpić od budowy placu
w sugerowanym miejscu, ze względu na mającą powstać tam kaplicę. Społeczność
chrząstowska nie wyraża zgody na jej budowę. W przeprowadzonej rozmowie z właściwym
miejscowo ks. proboszczem uzyskano informację, o braku zamiaru budowy kaplicy.
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Mieszkańcy chcą rozbudowywać plac integracyjny, ale jeśli plac miałby być wybudowany na
środku działki, to zdaniem radnej i społeczności lokalnej, miejsce to nie będzie odpowiednie
dla promocji gminy. Mieszkańcy proszą, aby Pan burmistrz był obecny na zebraniu wiejskim
celem wyjaśnienia sytuacji.
Radny Bohdan Kaczmarek zapytał o spotkanie, które odbyło się na początku kwietnia
w sprawie powołania zespołu ds. wydarzeń historycznych, które obchodzone będą w 2018r.
Radny poprosił o informacje w zakresie: kto był uczestnikiem spotkania i jakie zostały
podjęte problemy, tematy bądź wnioski.
Zastępca Burmistrza na powyższe pytania udzieliła odpowiedzi informując, że:
- odnośnie lokalizacji zadania w ramach budżetu obywatelskiego, to z pewnością burmistrz
nie powiedział, że na wskazanej działce będzie budowana kaplica, ponieważ wg ustaleń, na
których radna Antonina Jankowiak była obecna, kwestia ewentualnej budowa kaplicy była
poruszana, ale bez konkretnego usytuowania. Dotyczyła faktycznie tej działki o której radna
mówiła, ale na zasadzie zamiany czy wskazania innego terenu parafii Wieszczyczyn. Ponadto
żaden wniosek z kurii nie wpłynął w sprawie zamiaru budowy kaplicy. Pan Dariusz Górka,
który był wnioskodawcą zadania jako autor projektu wcześniej złożył do burmistrza wniosek
w sprawie wycinki drzew i krzewów na działce, która była zgłoszona na formularzu jako ta,
na której miało być realizowane zadanie. Procedura budżetu obywatelskiego, była określona
zarządzeniem burmistrza. Załącznikiem do zarządzenia był wskazany formularz zgłoszenia
zadania, we formularzu widniała pozycja mówiąca o tym, że wnioskodawca musi wskazać
działkę na terenie której ma być realizowane zadanie w celu potwierdzenia czy działka należy
do gminy i czy nie jest obciążona prawem osób trzecich. Niezależnie od formularza
zgłoszenia, wnioskodawca dołączył szkic sytuacyjny lokalizacji samego zadania. Komisja,
która została powołana do zbadania zgłoszenia, w szczególności została upoważniona
do sprawdzenia dokumentów pod względem formalnym oraz merytorycznym i badała tylko te
dokumenty, które były wymagane. Oczywiście inne dokumenty wg. załączników można było
przedłożyć, ale pod względem formalnym i merytorycznym szkic nie był badany, a jedynie
potraktowany jako dokument poglądowy. Nie był on niezbędnym, zatem nie przesądzał
o lokalizacji zadania i nie był wyznacznikiem weryfikacji.

Ponadto należy dodać, że

umiejscowienie poszczególnych elementów placu musi mieć uzasadnienie prawne. Innymi
słowy jest obwarowane przepisami prawa i zgodnie z prawem budowlanym musi być
zachowana odpowiednia odległość pomiędzy urządzeniami, aby zapewnić bezpieczeństwo.
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W związku z tym dla zapewnienia bezpieczeństwa ważne jest to, aby realizacja zadania była
usytuowana w określonej odległości od drogi powiatowe nr 4077. Zgodnie z lokalizacją
wynikającą ze szkicu, plac miałby być zupełnie przy drodze, co w pewnym stopniu byłoby
zagrożeniem dla uczestników. Ważne jest także to, aby zachować pewien ład przestrzenny
i dlatego propozycja burmistrza, aby zlokalizować realizację zadania na tej samej działce, ale
z zachowaniem odpowiedniej odległości od drogi.
Na zapytanie radnego Bohdana Kaczmarka odpowiedzi udzielił Przewodniczący Rady,
Pan Sławomir Przybylski, ponieważ na zaproszenie pana burmistrza był także uczestnikiem
spotkania. Jak poinformował, powołany zespół ma zająć się przygotowaniem wydarzeń
historycznych obchodzonych w 2018 r. Skład zaproszonych gości to; Pan Wojciech Koterba,
radny Paweł Walkowiak, Pani Mariola Kaźmierczak, Pani Dorota Jańczak, Pani Mirela
Grześkowiak, następnie Panie: Wioleta Rylska, Janina Baranowska, Ewa Kapcińska oraz
przedstawiciele bractwa kurkowego Pan Pelczyk i Pan Wojciechowski. Celem spotkania było
zapoznanie się z planowanymi obchodami w 2018 r., mianowicie: 200. Rocznicą Bractwa
Kurkowego, 170. Rocznicą Wiosny Ludów, 100. Rocznicą Powstania Wielkopolskiego oraz
Rocznicą Odzyskania Niepodległości. Następne tego typu spotkanie zaplanowane zostało
na czerwiec.
Radny Marian Suchecki dodał jeszcze jedną datę, informując, że w 2018 roku będzie także
90. Rocznica powstania OSP w Książu Wlkp.
Radny Bohdan Kaczmarek zwracając się do publiczności, przekazał, że dwa razy otrzymał
zaproszenie na ważne uroczystości historyczne z błędami. Kolejne, trzeci zaproszenie też
zawiera wiele błędów. Radny powiedział, że obawia się o uroczystości w 2018 roku. Ponadto
radny deklaruje, że pomimo pomijania jego osoby i organizacji, która się tym zajmuje służy
uprzejmie wiedzą, która jest w jego posiadaniu. Radny poinformował, że zespół piszący
strategię stowarzyszenia, nie ma w posiadaniu wszystkich informacji, ale potrafi konsultować
i prosić o radę.
Radna Antonina Jankowiak odnosząc się jeszcze do sprawy budżetu obywatelskiego
poinformowała, że usytuowanie placu na środku działki, nie będzie dobrym rozwiązaniem
w zakresie ładu i porządku.
Radny Krzysztof Hypki zasugerował, aby przekazać informacje w powyższym zakresie
multimedialnie. Nie każdy wie, gdzie ma być realizowane zadanie.
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Przewodniczący Rady zaproponował, aby na kolejne posiedzenie, (jeśli sprawa jeszcze nie
zostanie rozwiązana) przygotować prezentację.
Radny Bohdan Kaczmarek zapytał także czy będą przeprowadzane jeszcze inne konsultacje
w zakresie zmiany nazw ulic. Mieszkańcy ulic 1 Maja i 22 Lipca – szczególnie ulicy 22
Lipca, zadali radnemu pytanie, czy na zmianę nazw ulic muszą wyrazić zgodę. Radny udzielił
odpowiedzi, że tak, bo wynika to z zapisów ustawy. Oprócz powyższych wskazanych nazw
ulic (jak powiedział radny) są jeszcze konsultacje dla innych dwóch ulic tj., 23 stycznia
i Janka Krasickiego. Część mieszkańców nie miała świadomości, że zmiana nazw ulic
zobowiązuje ich do wymiany dokumentów na których nazwy ulic widnieją. Radny zapytał
jaki związek ma postać Ignacego Krasickiego z Książem. Zdaniem radnego mieliśmy
w historii Książa kilka znaczących postaci, np. ks. Franciszek Ksawery Hibner, który zmarł
w 1874 r. i był wielkim zasłużonym. W roku kiedy Prusacy spalili Książ, jego odbudowę
zaczął właśnie ks. Hibner. Tak samo pierwsza biblioteka i czytelnia w Wielkopolscew Książu Wlkp. została przez niego założona. Radny poprosił o szersze konsultacje, poprosił
o konstruktywne podejście do sprawy.
Pani Wiceburmistrz odpowiedziała, że samorząd konstruktywnie podszedł do sprawy.
Decyzja ostateczna zgodnie z ustawodawcą należy do rady, ale jak powiedziała Pani
Wiceburmistrz, aby nikogo nie pominąć, wystąpiliśmy z ofertą do wszystkich mieszkańców,
celem jej wypełnienia. Na ankiecie są przedstawione propozycje nazw ulic przez samorząd,
ale jest też możliwość wskazania własnej propozycji. Każdy pełnoletni mieszkaniec
z czynnym prawem wyborczym ma możliwość wzięcia udziału w badaniu ankietowym.
Konsultacje trwają do końca kwietnia, a wynik konsultacji zostanie przedstawiony radnym.
Co do poniesionych opłat, ustawodawca zapowiedział, że wymiana będzie bez kosztów.
Prezes Stowarzyszenia w Chrząstowie, Pan Zbigniew Szozda- podzielił się informacją, że
w 2018 r. przypada 70- lecie szkoły Podstawowej w Chrząstowie, oraz 10- lecie prowadzenia
tej szkoły pod „skrzydłami” stowarzyszenia. Ponadto Pan Prezes wyraził swoją refleksję
w temacie uczczenia ciszy śp. Andrzeja Sztylera, mianowicie, że jest zmartwiony, iż nikogo
z przedstawicieli władz samorządowych nie było na ostatnim pożegnaniu.
Przewodniczący Rady poinformował, że nie uczestniczył na pogrzebie z powodu braku
informacji.
Ad 22. Zamknięcie obrad.
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Ponieważ wyczerpano porządek obrad Przewodniczący zamknął XXXI sesję Rady Miejskiej
o godz. 19:40.
Protokołowała

Przewodniczący Rady Miejskiej

Danuta Biniasz - Celka

Sławomir Przybylski
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