O. 0002.11.2015
PROTOKÓŁ NR XI/2015
z XI sesji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. odbytej w dniu 14 września 2015 roku w godz.
od 17:00 do 19:20 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
Ad 1. Otwarcie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Sławomir Przybylski otworzył XI 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:
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 budżetowych i jednostek organizacyjnych,
sołtysów, przedstawicieli prasy lokalnej oraz wszystkich przybyłych gości.
Ad 2. Stwierdzenie quorum.
W sesji uczestniczyło 11 radnych (ustawowo 15 radnych), zatem Rada była władna
do podejmowania prawomocnych uchwał.
Nieobecni- usprawiedliwieni: radni – Krzysztof Sójka, Krzysztof Hypki , Marek Molecki
i Marcin Weiss.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 do porządku obrad
wprowadzić za punktem 16 dodatkowy punkt 17 o nazwie
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie Jeziora Jarosławskiegoczęść zachodnia w gminie Książ Wlkp.
Rada Miejska w obecności 11 radnych jednogłośnie przyjęła ww. propozycje.
Porządek obrad wyglądał następująco:
1)
2)
3)
4)

Otwarcie obrad .
Stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
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5) Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
6) Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
7) Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kiełczynek, na północ od drogi
wojewódzkiej 436.
8) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp.
na 2015 rok.
9) Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Książ Wlkp. za pierwsze półrocze
2015 roku.
10) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Książ Wlkp.
zadania publicznego zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 436 w granicach administracyjnych Gminy Książ
Wlkp.
11) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przekazywania składników
mienia gminnego oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację
zadań przez sołectwa.
12) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym
dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy w tej samej części nieruchomości gruntowej,
położonej w Książu Wlkp. przy ulicy Zakrzewskiej.
13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Książ Wlkp.
na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy
zabytkach znajdujących się na terenie Gminy Książ Wlkp., wpisanych do rejestru
zabytków.
14) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad dofinansowania budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków dla nieruchomości na terenie gminy Książ
Wlkp. w formie dotacji celowej.
15) Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody pomnika przyrody
drzewa z gatunku dąb szypułkowy.
16) Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia sołectw: Chrząstowo, Mchy i Sroczewo
do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”.
17) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie Jeziora
Jarosławskiego- część zachodnia w gminie Książ Wlkp.
18) Interpelacje i zapytania radnych.
19) Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
20) Wolne głosy, wnioski i informacje.
21) Zamknięcie obrad.
Przewodniczący obrad zapytał radnych, czy nie mają uwag do przedstawionego porządku,
uwag nie było zatem przystąpiono do realizacji poszczególnych punktów.
Porządek obrad, zaproszenia na sesję stanowią załączniki nr 3 do niniejszego protokołu.
Ad 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
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Protokół z X Sesji Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 2015 roku został przyjęty jednogłośnie,
bez uwag.
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.
Zastępca Burmistrza Książa Wlkp. Pani Mirela Grześkowiak odczytała sprawozdanie
Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym, które stanowi załącznik nr 5
do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał czy są pytania do złożonego sprawozdania?
Radna Antonina Jankowiak- poprosiła o kilka słów na temat nawałnicy, która przeszła
przez Gminę Książ Wlkp. w dniu 15 sierpnia 2015 r. oraz informacje na temat gospodarstw
rolnych dotkniętych suszą.
Zastępca Burmistrza Pani Mirela Grześkowiak poinformowała, że zostało uszkodzonych
5 domów mieszkalnych. W dwóch przypadkach została udzielona pomoc do 20 tys. zł,
w pozostałych przypadkach były to kwoty do 6 oraz 10 tys. zł. Ponadto zostało uszkodzonych
kilkanaście budynków gospodarczych oraz liczne straty w drzewostanie. Ośrodek Pomocy
Społecznej wnioskował do Wojewody o zwrot poniesionych kosztów na kwotę ponad 55 tys.
zł. W sprawie gospodarstw dotkniętych suszą na dzień 14 września br. wpłynęło ogółem 118
wniosków, liczba poszkodowanych gospodarstw wynosi 70, co stanowi powierzchnię 336 ha.
Rodzaje upraw dotkniętych suszą to kukurydza na kiszonkę, ziemniaki, rośliny strączkowe,
buraki cukrowe, krzewy i drzewa owocowe. Pomoc z Agencji Restrukturyzacji i Rolnictwa
będzie mogła być udzielona, jeżeli szkody w gospodarstwie rolnym oszacowane przez
komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia tych
szkód, wyniosły powyżej 30 % średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub
dziale specjalnym produkcji rolnej. Na 50 złożonych wniosków, nikt nie spełnia warunków.
Radna Antonina Jankowiak poprosiła także o wyjaśnienie treści zarządzenia Burmistrza
w sprawie okresowej zmiany czasu pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
Zastępca Burmistrza Pani Mirela Grześkowiak wyjaśniła, że czas pracy pracowników był
zmieniony ze względu na wysokie temperatury powietrza panujące w pomieszczeniach
biurowych. Przesunięcie godzin pracy polegało na rozpoczęciu w pracy od wtorku do piątku
w godzinach od 6:00 do 14:00 , a w poniedziałki od 7:00 do 15:00. Taki czas pracy
obowiązywał w dniach od 13 sierpnia do 19 sierpnia br.
Ad 7. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kiełczynek, na północ od drogi wojewódzkiej 436
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Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski odczytał stosowny projekt uchwały wraz
z rozstrzygnięciami.
Rada Miejska w obecności 11 radnych przy 10 głosach „za” i 1 „ wstrzymującym się”
podjęła uchwałę nr XI/53/2015, która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Ad 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp.
na 2015 rok.
Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski poprosił Panią Skarbnik Barbarę Matuszczak
o omówienie zmian do projektu uchwały.
Pani Barbara Matuszczak Skarbnik Gminy poinformowała, że budżet po stronie
dochodów
i wydatków zwiększono o kwotę 172 274,62 zł, po stronie dochodów zmiany dotyczą:
- dział 758 – zwiększono o kwotę 130 391,62 zł, w tym:
a/ zgodnie z pismami Ministra Finansów
- środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w tym:
pismo Nr ST5.4750.216.15.5g – 14 000,00 zł na dofinansowanie JST w zakresie
wyposażenia stołówek w szkołach podstawowych i gimnazjach. Po stronie wydatków
zwiększono środki w Zespole Szkół w Mchach oraz w Szkole Podstawowej w Książu Wlkp.
z przeznaczeniem na zakup wyposażenia stołówek,
- pismo Nr ST5.4750.217.15.6g – 15 000,00 zł. na dofinansowanie JST w zakresie
wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. Po stronie
wydatków zakup wyposażenia realizowane będzie w Szkole Podstawowej Chwałkowie Kośc.,
Zespole Szkół w Mchach i Gimnazjum w Książu Wlkp.,
b/ pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.326.2015.7 dokonano zwrotu części
wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku w wysokości
101 391,62. Po stronie wydatków zwiększono środki na inwestycję pn.” rozbudowa budynku
OSP w Chrząstowie”.
- dział 801 – zwiększono środki o kwotę 8 424,96 zł w tym:
a/ kwota 5 300,00 zł dochody z tytułu sprzedaży trzech przyczep ciągnikowych do dowozu
uczniów do szkół,
b/ kwota 3 124,96 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FBI.3111.127.2015.7 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały
edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – realizacja zadania wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Po stronie wydatków
zwiększono budżet w Gimnazjum w Książu Wlkp.
- dział 852 – zwiększono dochody o kwotę 23 333,00 na podstawie pism Wojewody
Wielkopolskiego:
a/ Nr FB-I.3111.226.2015.8 o kwotę 21 000,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie
asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej
pieczy zastępczej na rok 2015.,
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b/ Nr FB-I.3111.269.2015.3 – zwiększono dochody o kwotę 2 333,00 zł. z przeznaczeniem na
dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17
ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.
Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian w budżecie Ośrodka Pomocy
Społecznej w Książu Wlkp.
- dział 854 – zwiększono o kwotę 7 451,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego
Nr FB-I.3111.293.2015.7 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników
i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom
w 2015 roku „Wyprawka szkolna’. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian.
- dział 900 – zwiększono dochody o kwotę 350,00 zł z tytułu sprzedaży wózka
transportowego,
- dział 921 –zwiększono o kwotę 1 324,04 zł. jako odszkodowanie z tytułu uszkodzenia dachu
i płotu przy świetlicy wiejskiej w Kiełczynku po przejściu burzy z huraganem,
- dział 926 – zwiększono o kwotę 1 000,00 zł jako odszkodowanie po burzy i wichurze
dotyczące uszkodzeń na boisku Orlik w Książu Wlkp.
Ponadto po stronie wydatków dokonano zmian w działach:
- 600 – zwiększono o kwotę 67 200,00 zł na zakup mieszanki solno -piaskowej, piasku i usług
na zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz remonty dróg gminnych.
- 700 - zmniejszono o kwotę 195 159,00 zł z tego:
a/ zmniejszono wydatki na zakup gruntów o kwotę 218 459,00 zł,
b/ zmniejszono wydatki na odszkodowania wypłacane osobom prawnym o kwotę 1 900,00 zł,
c/ zwiększono wydatki o kwotę 25 200,00 zł na usługi związane z podziałem gruntów na
działki budowlane przy ulicy Wiosny Ludów w Książu Wlkp.,
- 750 – zwiększono o kwotę 5,00 zł w związku z przeliczeniem środków na fundusz socjalny
pracowników,
- 754 – zwiększono o kwotę 111 380,00 zł, z tego:
a/ kwotę 20 380,00 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków związanych z wypłata
ekwiwalentów dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Książ Wlkp.
spowodowanych usuwaniem skutków po przejściu dwóch nawałnic – burze z huraganami,
b/ kwotę 90 000,00 zł przeznacza się dodatkowo do inwestycji pn. „ Rozbudowa budynku
Straży Pożarnej w Chrząstowie” po przeprowadzonym przetargu na niniejszą inwestycję,
c/ kwotę 1000,00 zł przeznacza się na zakup dodatkowych folii w celu zabezpieczenia
dachów uszkodzonych w trakcie wichur.
- 758 – rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zmniejsza
się o kwotę 26 380,00 zł z przeznaczeniem na ekwiwalenty dla Ochotniczej Straży Pożarnej
(20 380,00), zakup folii na zabezpieczenia dachów budynków ( 1 000,00) oraz 5 000,00 zł na
remont płotu na boisku Orlik. Wszystkie wymienione wydatki związane są ze skutkami
przejścia przez gminę Książ Wlkp. dwóch nawałnic – burz z wichurami.
- 801 - zwiększono o kwotę 56 124,96 zł z tego:
a/ rozdz. 80101 – zabezpieczono środki w wysokości 7 40,00 zł w celu zwrotu subwencji
oświatowej za rok 2015 nienależnie uzyskanej w wyniku błędu popełnionego przez
Niepubliczną Szkołę Podstawową w Chrząstowie przy wypełnianiu danych systemu
informacji oświatowej, w wyniku których liczba uczniów przeliczanych wagą P4 została
zawyżona o 1. Liczba uczniów przeliczeniowych została zawyżona o 1,4529.
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b/ rozdz. 80104 zwiększa się dotację dla Niepublicznych Przedszkoli o kwotę 9 124,00 zł,
c/ rozdz. 80113 - zwiększono środki na dowozy uczniów do szkół o kwotę 36 000,00 zł
z tytułu dowozu uczniów niepełnosprawnych do Szkół w Śremie, natomiast zmniejszono
środki o kwotę 12 000,00 zł z tytułu zwrotu kosztów dowozu dzieci do szkół przez rodziców.
d/ rozdz. 80148 – środki za wyposażenia stołówek szkolnych,
e/ rozdz. 80150 – zmniejszono zabezpieczone środki na doliczone dziecko do systemu
informacji oświatowej,
f/ rozdz. 80195 – środki na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy
przedlekarskiej.
- 852 – zwiększono o kwotę 23 333,00 zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego
wymienionych w dochodach. Dokonano również przeniesień pomiędzy paragrafami w celu
dostosowania planów wydatków w stosunku do potrzeb.
- 854 – środki na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach
Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku.
- 900 – zwiększono o kwotę 104 395,00 zł z tego:
a/ zwiększono o kwotę 48 600,00 zł w związku ze złożonymi ofertami inwestycję pn.
„ Zaprojektowanie i budowa instalacji do usuwania pisaku i skrawek w oczyszczalni ścieków
w Kiełczynku”,
b/ zwiększono o kwotę 55 800,00 zł w związku ze złożonymi ofertami na inwestycję pn. „
Budowa szaletu publicznego w Książu Wlkp.,
- 921 – zmniejszono ogółem o kwotę 15 724,04 zł, w tym:
- zwiększono środki w wysokości 17 400,00 zł jako dotacja dla Centrum Kultury Książ Wlkp.
na zakup wyposażenia w meble, gabloty, stoły do Izby Pamięci gminy Książ Wlkp.
- zmniejszono środki o 3000,00 zł zaplanowane na dotacje na inicjatywę obywatelską,
natomiast zwiększono środki na remont ogrodzenia i dachu świetlica wiejska Kiełczynek,
zmniejszono plan na zakupy w świetlicach wiejskich, a zwiększono środki na remont pieca
gazowego do ogrzewania w świetlicy Chwałkowo Kość. Zaplanowane środki we Funduszu
Sołecki wsi Zaborowo zmniejszono paragraf 4300, a zwiększono paragraf 4170 na umowę
o dzieło – oprawa muzyczna dożynki wiejskie.
- 926 – zwiększono o kwotę 8 200,62 zł. na remont ogrodzenia boiska Orlik, środki na remont
ogrodzenia placu zabaw w Konarskim, remont ławek w parku miejskim oraz konserwacja
monitoringu w parku miejskim.
Dokonano zwiększenia planu przychodów i kosztów w Samorządowym Zakładzie Usług
Komunalnych o kwotę 40 000,00 zł. w wyniku zwiększonej sprzedaży usług wody i ścieków.
Koszty przeznaczono na wymianę rur i Zasów stacji uzdatniania wody , szkolenia
pracowników, zakup agregatu prądotwórczego oraz zakup sprężarki i agregatora.
Następnie Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski zapytał czy są pytania
do projektu uchwały budżetowej?. Pytań nie było.
W dalszej części obrad Przewodniczący odczytał projekt uchwały.
Rada Miejska w obecności 11 radnych, przy 10 głosach „za” i 1 „przeciw” podjęła
uchwałę nr XI/54/2015, która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
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Ad 9. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Książ Wlkp. za pierwsze półrocze
2015 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Panią Skarbnik Barbarę Matuszczak o odczytanie
opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21 sierpnia
2015 r w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Burmistrza informacji o przebiegu
wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015 roku
Pytań i dyskusji nie było.
Ad 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Książ Wlkp.
zadania publicznego zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 436 w granicach administracyjnych Gminy Książ Wlkp.
Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski odczytał stosowny projekt uchwały wraz
z uzasadnieniem.
Rada Miejska w obecności 11 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XI/55/2015,
która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Ad 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przekazywania składników
mienia gminnego oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez
sołectwa.
Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski odczytał stosowny projekt uchwały wraz
z uzasadnieniem.
Rada Miejska w obecności 11 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XI/56/2015,
która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Ad 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym
dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy w tej samej części nieruchomości gruntowej,
położonej w Książu Wlkp. przy ulicy Zakrzewskiej.
Przewodniczący obrad odczytał projekt ww. uchwały wraz z uzasadnieniem.
Rada Miejska w obecności 11 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XI/57/2015,
która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad zarządził 10- minutową przerwę, od 17:40 do 17:50.
Ad 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Książ Wlkp.
na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach
znajdujących się na terenie Gminy Książ Wlkp., wpisanych do rejestru zabytków
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
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Rada Miejska w obecności 11 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XI/58/2015,
która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Ad 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad dofinansowania budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków dla nieruchomości na terenie gminy Książ Wlkp.
w formie dotacji celowej.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Rada Miejska w obecności 11 radnych, przy 8 glosach „za” i 3 „wstrzymujących się”
podjęła uchwałę nr XI/59/2015, która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Ad 15. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody pomnika przyrody
drzewa z gatunku dąb szypułkowy.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Rada Miejska w obecności 11 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XI/60/2015,
która stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
Ad 16. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia sołectw: Chrząstowo, Mchy i Sroczewo
do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Rada Miejska w obecności 11 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XI/61/2015,
która stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
Ad 17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie Jeziora Jarosławskiego- część
zachodnia w gminie Książ Wlkp.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Rada Miejska w obecności 11 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XI/62/2015,
która stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
Ad 18 Interpelacje i zapytania radnych.
Przewodniczący obrad Pan Sławomir Przybylski poprosił o składanie interpelacji.
Interpelacji nie było.
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Ad 19. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Zastępca Burmistrza Pani Mirela Grześkowiak udzieliła odpowiedzi na pytania i wnioski
zgłoszone na wcześniejszych posiedzeniach i sesji.
Ad 20. Wolne głosy, wnioski i informacje.
Radny Marian Suchecki poprosił o posprzątanie placu zabaw na ulicy 23 stycznia w Książu
Wlkp., (zdewastowany płot, porozrzucane butelki po napojach i śmieci). Radny zapytał także,
czy zostały poczynione działania w sprawie parkowania samochodów w Książu Wlkp. na
ulicy Krybusa (obustronne parkowanie uniemożliwia płynny ruch i zagraża bezpieczeństwu).
Radny Kazimierz Zegar poprosił o złożenie wniosku do Powiatowego Zarządu Dróg (PZD)
celem naprawy uszkodzonej nawierzchni drogi na odcinku Feliksowo- Włościejewki.
Radny Paweł Walkowiak porosił o poczynienie rozeznania w sprawie możliwości zakupu
maszyny do usuwania odrostów krzewów rosnących na rowach wzdłuż dróg.
Przewodniczący Rady Sławomir Przybylski poprosił o przygotowanie rozliczenia
finansowego „Dni Książa”
Sołtys wsi Łężek Pani Zofia Halaburda poprosiła o zamontowanie lamp w miejscowości
Łężek.
Ad 21. Zamknięcie obrad.
Ponieważ wyczerpano porządek obrad Przewodniczący zamknął XI sesję Rady Miejskiej
o godz. 19.20.

Protokołowała
Danuta Biniasz - Celka

Przewodniczący Rady Miejskiej
Sławomir Przybylski
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