
O.0002.7.2011

PROTOKÓL  NR  VII/2011
z  sesji  Rady Miejskiej w Książu Wielkopolskim

odbytej w dniu 04 kwietnia 2011 roku w godz. 16,00 – 17,45
w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.

W sesji  uczestniczyło  15 radnych  (ustawowo 15 radnych)  –  lista obecności  stanowi 

załącznik    nr 1 do niniejszego protokołu.  

Ponadto w sesji uczestniczyli:

Burmistrz Książa Wlkp. Pan Teofil Marciniak,

Zastępca Burmistrza Pani  Bogumiła Walczak

Skarbnik Gminy Pani Barbara Matuszczak,

Sekretarz Gminy Książ Wlkp. Pani Mirela Grześkowiak,

Radca Prawny Pan Krzysztof Janicki,

Radny Rady Powiatu Pan Jerzy  Rylski

Dyrektorzy, Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych,

Kierownicy Referatów Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.,

Sołtysi,

Przedstawiciel mediów – Tydzień Ziemi Śremskiej.

Lista obecności  sołtysów   i  zaproszonych  gości  stanowi załącznik  nr 2 do niniejszego 

protokołu.

Do punktu 1 i 2 porządku obrad:

Przewodniczący Rady Miejskiej  Pan Paweł  Walkowiak  otwierając  VII  sesję  Rady Miejskiej 

powitał Radnych, Burmistrza,  Zastępcę Burmistrza, Skarbnika Gminy, Sekretarza Gminy oraz 

przybyłych gości.

Stwierdził,  że,  na sali  jest  obecnych  15 radnych,  zatem Rada jest  władna do podejmowania 

prawomocnych uchwał. 

Do punktu 3  porządku obrad:

Porządek  obrad,  ogłoszenie,  zaproszenia  na  sesję  Rady  stanowią  załącznik  nr  3  do 

protokołu.
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Porządek obrad: 

  1.Otwarcie obrad.

  2.Stwierdzenie quorum.

  3.Przedstawienie  porządku obrad.

  4.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  5.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

  6.Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  uchwalenia  Wieloletniej  Prognozy 

Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2011-2021.     

  7.Podjęcie  uchwały w sprawie zmian  budżetu gminy na 2011 rok. 

  8.Podjęcie  uchwały  w sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego Centrum Kultury 

Książ Wlkp. za rok 2010.  

  9.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  wzorów  formularzy  informacji  i  deklaracji 

podatkowych.

10.Podjecie  uchwały  w  sprawie  górnych  stawek  opłat  ponoszonych  przez  właścicieli 

nieruchomości  za  usługi  odbioru  odpadów  komunalnych  oraz  opróżniania  zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

11.Podjęcie  uchwały  w sprawie  ustalenia  trybu  i  szczegółowych  kryteriów oceny wniosków 

o realizację zadania publicznego Gminy Książ Wlkp. w ramach inicjatywy lokalnej.

12.Podjecie uchwały w sprawie ustalenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

13.Podjęcie  uchwały   w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  nabycie  nieruchomości  gruntowych 

niezabudowanych.

14.Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych.

15.Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  regulaminu  korzystania  z  terenu  i 

urządzeń Ośrodka Wypoczynkowego w Jarosławkach będącego w posiadaniu Gminy Książ 

Wlkp..

16.Podjęcie  uchwały  sprawie  opłat  za  korzystanie  z  pola  biwakowego,  domku letniskowego 

i parkingu znajdujących się na terenie Kompleksu Wypoczynkowego w Jarosławkach. 

17.Podjęcie uchwały w sprawie  regulaminu targowiska  w  Książu Wlkp.

18.Interpelacje i zapytania radnych.

19.Odpowiedzi na  interpelacje i zapytania radnych.

20.Wolne wnioski i informacje

21.Zamknięcie obrad.
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Radni nie zgłosili uwag do porządku obrad.

Do punktu 4  porządku obrad:

Protokół  z  VI  Sesji  Rady Miejskiej  z  dnia  21  lutego  2011 r.  został  przyjęty,  bez  uwag w 

głosowaniu jawnym w obecności 15 radnych -  jednogłośnie, bez odczytywania.

Do punktu 5  porządku obrad:              

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej złożył Burmistrz Pan Teofil Marciniak.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

Radny Ryszard Szymański zwrócił się o przybliżenie sprawy internetu radiowego.

Burmistrz  udzielając  odpowiedzi   poinformował,  że  spotkanie  było  zainicjowane  w Gminie 

Dolsk, internetem ma być objęta  cała  gmina.  Firma obejmuje wiele  gmin w Polsce,  obecnie 

wchodzi  na  teren  wielkopolski,  jest  też  wstępna  zgoda,  aby  maszty  były  na  budynkach 

użyteczności publicznej. Jako gmina weszliśmy w to, ponieważ nie wszyscy mieszkańcy naszej 

gminy mogą na dzień dzisiejszy korzystać z internetu. 

Radni nie wnieśli uwag do złożonego sprawozdania.

Do punktu 6  porządku obrad:

Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp.  na lata 2011-2021. 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały,  wobec czego Przewodniczący 

zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały.

Rada Miejska w obecności  15  radnych -  jednogłośnie  podjęła  uchwałę  nr  VII/33/2011, 

która stanowi załącznik nr  5  do niniejszego protokołu

Do punktu 7  porządku obrad:

Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 

rok.  

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego Przewodniczący 

zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały.

Rada Miejska w obecności  15 radnych - jednogłośnie podjęła uchwałę nr VII/34 /2011, 

która stanowi załącznik nr  6  do niniejszego protokołu
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Do punktu 8  porządku obrad:

Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Centrum Kultury Książ Wlkp. za rok 2010  

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego Przewodniczący 

zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały.

Rada Miejska w obecności  15 radnych - jednogłośnie podjęła uchwałę nr VII/35 /2011, 

która stanowi załącznik nr 7  do niniejszego protokołu

Do punktu 9  porządku obrad:

Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie  określenia wzorów formularzy 

informacji i deklaracji podatkowych.

 Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego Przewodniczący 

zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały.

Rada Miejska w obecności 15 radnych - jednogłośnie podjęła uchwałę nr VII/ 36 /2011, 

która stanowi załącznik nr 8  do niniejszego protokołu

Do punktu 10  porządku obrad:

Przewodniczący  obrad  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie  górnych  stawek  opłat 

ponoszonych  przez  właścicieli  nieruchomości  za usługi  odbioru  odpadów komunalnych  oraz 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego Przewodniczący 

zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały.

Rada Miejska w obecności  15  radnych -  jednogłośnie  podjęła  uchwałę  nr  VII/37/2011, 

która stanowi załącznik nr  9   do niniejszego protokołu

Do punktu 11  porządku obrad:

Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych 

kryteriów oceny wniosków o  realizację  zadania  publicznego  Gminy Książ  Wlkp.  w ramach 

inicjatywy lokalnej.

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego Przewodniczący 

zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały.

Rada Miejska w obecności 15 radnych - jednogłośnie podjęła uchwałę nr VII/ 38  /2011, 

która stanowi załącznik nr 10  do niniejszego protokołu
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Do punktu 12  porządku obrad:

Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie   ustalenia bonifikaty od opłaty z 

tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego Przewodniczący 

zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały.

Rada Miejska w obecności 15 radnych - jednogłośnie podjęła uchwałę nr VII/ 39 /2011, 

która stanowi załącznik nr 11  do niniejszego protokołu

Do punktu 13  porządku obrad:

Przewodniczący obrad przedstawił  projekt  uchwały w sprawie  wyrażenia  zgody na nabycie 

nieruchomości gruntowych niezabudowanych. 

 Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego Przewodniczący 

zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały.

Rada Miejska w obecności 15 radnych - jednogłośnie podjęła uchwałę nr VII/ 40 /2011, 

która stanowi załącznik nr 12   do niniejszego protokołu

Do punktu 14  porządku obrad:

Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości 

gruntowych.    Projekt w/w uchwały omówił Burmistrz Pan Teofil Marciniak.

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego Przewodniczący 

zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały.

Rada Miejska w obecności  15 radnych - jednogłośnie podjęła uchwałę nr VII/41 /2011, 

która stanowi załącznik nr 13   do niniejszego protokołu.

Przewodniczący obrad zarządził przerwę, która trwała od godz. 16,45 do godz. 16,55.

Do punktu 15  porządku obrad:

Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie regulaminu 

korzystania  z  terenu  i  urządzeń  Ośrodka  Wypoczynkowego  w  Jarosławkach  będącego  w 

posiadaniu Gminy Książ Wlkp.

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego Przewodniczący 

zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały.

Rada Miejska w obecności 15 radnych - jednogłośnie podjęła uchwałę nr VII/ 42 /2011, 

która stanowi załącznik nr 14  do niniejszego protokołu
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Do punktu 16  porządku obrad:

Przewodniczący  obrad  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie   opłat  za  korzystanie  z  pola 

biwakowego,  domku  letniskowego  i  parkingu  znajdujących  się  na  terenie  Kompleksu 

Wypoczynkowego w Jarosławkach. 

 Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego Przewodniczący 

zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały.

Rada Miejska w obecności  15  radnych -  jednogłośnie  podjęła  uchwałę  nr  VII/43/2011, 

która stanowi załącznik nr 15  do niniejszego protokołu

Do punktu 17  porządku obrad:

Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie  regulaminu targowiska w Książu 

Wlkp. 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego Przewodniczący 

zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały.

Rada Miejska w obecności  15  radnych -  jednogłośnie  podjęła  uchwałę  nr  VII/44/2011, 

która stanowi załącznik nr  16   do niniejszego protokołu

Do punktu 18  porządku obrad:    

Radny Ryszard Szymański:

- Należy przyspieszyć sprawę oznakowania i wytyczenia postoju, przede wszystkim  na ul. Jana 

Pawła  II,  co  jest  związane  z  przebudową rynku.  Miał  być  zrobiony pas  wytyczający  pole 

postoju  dla  pojazdów  po  prawej  stronie,  jak  również  należy  zrobić  pasy  „przejście  dla 

pieszych”.

- Rozpatrzyć możliwość parkowania na ul. Krybusa w dni parzyste po jednej stronie a w dni 

nieparzyste po drugiej stronie ulicy, najgorsza sytuacja jest  od posesji  nr 15 do 21, gdzie stoi 

na  tym  odcinku  dużo  samochodów.  Na  wspólne  posiedzenie  komisji  należy  zaprosić 

kompetentną  osobę  od  ruchu  drogowego,  aby   wyjaśnić  pewne  rzeczy  m.in.  jak  można 

parkować. 

- Należy poczynić takie kroki w ramach prawa i dozwolonych przepisów, aby ukrócić spalanie 

śmieci przez mieszkańców, ostatnio często pali się  „ciuchy”.

Radny Paweł Walkowiak zwrócił  się z zapytaniem kto jest  szefem komisji  bezpieczeństwa 

ruchu drogowego.

Burmistrz udzielając  odpowiedzi  poinformował,  że  komisja  działa  przy  Starostwie,  dlatego 

można poprosić, aby wydelegowali odpowiednią osobę.
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Do punktu 19  porządku obrad:

Burmistrz  Teofil  Marciniak  udzielił  odpowiedzi  na  wnioski,  interpelacje   oraz   wnioski 

zgłoszone na  posiedzeniu Komisji Społeczno-Gospodarczej Rady Miejskiej .

 Odpowiedzi stanowią załącznik  nr  17  do niniejszego protokołu

Do punktu 20  porządku obrad:

Radny Ryszard Szymański:

- przy Mogiłach są dwie sterty starej skoszonej trawy, jest też zniszczona jedna ławka,

- zwrócił się też do Radnego Rady Powiatu o przybliżenie sprawy szpitala w Śremie.

Przewodniczący  obrad  Radny  Paweł  Walkowiak  poinformował,  że  do  Rady  Miejskiej 

wpłynęły dziś dwa pisma od Stowarzyszenia na Rzecz Szkoły w Chrząstowie oraz Dóbr Wsi 

Chrząstowo,  Łężek  i  Okolic.  Jedno  z  pism  dotyczy  wsparcia  finansowego   dla  inicjatywy 

zorganizowania I Gminnej Spartakiady Przedszkolaka 2011  w dniu 06 czerwca 2011 r. 

Zaś  drugie  pismo  dotyczy  wezwania  do  usunięcia  naruszenia  prawa  w   zakresie  uchwały 

nr XXXV/245/2009 Rady Miejskiej  w Książu Wlkp. z dnia 09 listopada 2009 r.  w sprawie 

ustalenia  trybu  uchwalenia  i  rozliczania  dotacji  z  budżetu  gminy  dla  niepublicznych  szkół 

podstawowych  o uprawnieniach  szkół  publicznych  i  niepublicznych  przedszkoli  oraz trybu i 

zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.    

Pan Stanisław Drzewiecki Sołtys Sołectwa Chwałkowo Kośc.:

- Należy naprawić drogę gminną w kierunku Jaraczewa, po zimie jest kilka dziur, które należy 

uzupełnić.

- Na drodze gminnej w kierunku Jaraczewa, w łąkach za lasem obrywa się pobocze i osuwa na 

łąki.

- Przy posesji P. Nelka na drodze jest uskok, który jest niebezpieczny dla kierowców.

-  Czy  jest  przewidziane  odprowadzanie  ścieków  w  Chwałkowie  do  oczyszczalni  ścieków, 

ponieważ był Pan który oferował zakładanie przydomowych oczyszczalni ścieków.

Pan Zbigniew Szozda Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Szkoły w Chrząstowie oraz Dóbr Wsi 

Chrząstowo, Łężek i Okolic – jak Pan Przewodniczący powiedział  wystąpiliśmy z inicjatywą 

spartakiady przedszkolaka.  W innych  gmina takie  spartakiady się odbywają  – wpływa to na 

rozwój  dzieci  w  tym  najważniejszym  dla  nich  okresie.  W  imieniu  własnym  proszę  o 

jakiekolwiek  wsparcie,  jako  Zarząd  jesteśmy  wstanie  podołać  finansowo  temu  zadaniu,  ale 

gdybyście Państwo w jakikolwiek sposób wspomogli to mogłoby to wyglądać okazalej. Chcemy 

aby ta inicjatywa była inicjatywą cykliczną.
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Co do usunięcia naruszenia prawa, to  wyjaśnię skąd to się wzięło. Pan Burmistrz powiadomił 

nas o zamiarze przeprowadzenia kontroli, która miała nastąpić  od 28 stycznia br. do 04 lutego 

br.  Kontrola ta zakończyła się  2 lutego br. Ustne stwierdzenie Pani Przewodniczącej, chociaż 

nie jestem przekonany czy była to Pani Przewodnicząca, ale najbardziej zabierała głos, dlatego 

uznaliśmy, że jest to osoba jak najbardziej kompetentna, stwierdziła, że kontrola się zakończyła 

a protokół z kontroli otrzymamy w terminie późniejszym. Po ostatnim pobycie u Państwa na 

sesji apelowałem do Pana Burmistrza żeby skoro jest przekonany o swojej racji jeśli chodzi o 

koszty  utrzymywania  naszego  busa  podjął  decyzję  administracyjną.  Efektem  tego  mojego 

wystąpienia było to, że 23 lutego otrzymałem pismo datowane 22 lutego czyli dzień po sesji o 

przeprowadzeniu dalszej kontroli.  Uważam, że nie może być  dalszej kontroli  skoro pierwsza 

została zakończona. Wystąpiliśmy z pismami do Pana Burmistrza, aby podał na jakiej podstawie 

po raz kolejny chcą nas  kontrolować,  tym bardziej,  że  kontrola  się zakończyła  z inicjatywy 

podmiotu  kontrolującego,  czyli  komisji.  Większych  uwag  nie  było,  wszystko  co  kontrola 

sprawdzić chciała miała do wglądu. My jako podmiot społecznie prowadzący nasze placówki 

wzięli urlopy po to aby współuczestniczyć w tej kontroli. Księgowa, która pracuje na umowę 

zlecenie wzięła również urlop aby uczestniczyć i w razie jakiś nieścisłości wszystko wyjaśnić i 

uważamy, że nie ma żadnej zasadności przeprowadzania kolejnej kontroli tym bardziej, że Pan 

Burmistrz  przedłużył okres kontroli od 4 marca do 31 marca, czyli o okres całego miesiąca.

Prowadząc  szkołę  społecznie,  nie  jesteśmy  wstanie  porzucać  swoich  miejsc  pracy,  aby 

uczestniczyć  w  kontroli.  Stwierdziliśmy  że  od  tego  jest  protokół  pokontrolny,  którego  nie 

możemy się doprosić od Pana Burmistrza.  Zasięgnąłem porady prawnej jak ta sprawa wygląda, 

według opinii Radcy Prawnego, który specjalizuje się w ustawach oświatowych, stwierdził, że 

uchwała Państwa jest niepełna, brak szczegółów przeprowadzania kontroli, powinny być zawarte 

takie informacje jak: skład komisji kontrolującej, ile osób powinno być w komisji, w ilu dniach 

po kontroli przedstawia się protokół pokontrolny, sposób odwołania się od zaleceń zawartych w 

protokole.  Dlatego uważamy, że uchwała ta ma uchybienia prawne, stąd nasza prośba o zmianę 

tej uchwały.

Co do Bus-a to przedstawiłem już opinię Ministerstwa Edukacji, byłem też na konferencji szkół 

niepublicznych  gdzie  jednym z punktów było  omówienie  problemów z  rozliczaniem dotacji 

udzielanych na prowadzenie placówek niepublicznych. 

Pan Jakubczyk, który podpisał się pod pismem, które Państwu skserowałem  wytłumaczył, że 

ustawa o systemie  oświaty nie określa definicji  wydatków bieżących.  Wydatki  bieżące są to 

wydatki  budżetowe  nie  będące  wydatkami  majątkowymi.  Czyli  utrzymanie  pojazdu  nie  jest 

wydatkiem majątkowym,  uszczegółowił  że  można  utrzymywać  busa,  bo  nie  jest  majątkiem. 
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Ministerstwo widzi problem, ponieważ z interpretacjami przepisów inne szkoły też borykają się. 

Ministerstwo ma przygotowaną kolejną nowelizację ustawy oświatowej, gdzie wydatek bieżący 

będzie  jednoznacznie  określony,  że  jest  to  każdy wydatek  budżetowy z  wyjątkiem wydatku 

majątkowego.   Ze środków z dotacji  może być  zakup biletów PKS dla uczniów, czy koszty 

utrzymania autokaru np. zakup benzyny, koszt naprawy autokaru służącego nie tylko jak dowóz 

uczniów do szkoły,  ale również  wyjazd na zajęcia edukacyjne i wycieczki szkolne. Według 

mnie ta interpretacja zamyka drogę „naszej wojenki” ale jestem ciekaw jak będzie odpowiedź 

Burmistrza na pismo, które złożyliśmy.  

To że pytałem się o budżet szkoły w Konarzycach, to nie że chcę zamykać szkoły, ale dlatego 

aby Państwu uświadomić jedną rzecz. Budżet w Konarzycach za ubiegły rok wynosił  ok.620 

tys. zł. a w naszej szkole 265 tys. zł. Ponadto jeszcze gospodarzymy w ten sposób, aby dzieci 

miały bezpieczną drogę do szkoły.  Nie prosimy o dodatkowe środki, tylko gospodarujemy w 

ramach tych środków co posiadamy, dlatego jeszcze raz apeluję  o zakończenie tego sporu.

Pan Jerzy Rylski Radny Rady Powiatu –  jeśli chodzi o szpital to jesteśmy po audycie, firma 

która  robiła audyt wykazała zadłużenie i wskazała  kierunki w których szpital ma iść. Po tym 

audycie  były  uwagi  szpitala,  ponieważ  po każdej  kontroli  podmiot  ma  prawo wnieść  swoje 

poprawki, odbyło się spotkanie wspólne na którym dokonano uzgodnień i suplement tego audytu 

został już dokonany. Generalnie można powiedzieć, że idziemy w kierunku stworzenia  szpitala - 

spółka prawa handlowego. Podjęliśmy też na Radzie uchwałę o ochronie  ABW, aby chroniło 

jak gdyby szpital przed tymi podmiotami, które będą chciały ewentualnie prowadzić ten szpital. 

Czekamy również na ustawę zdrowotną, która prawdopodobnie od 1 maja lub 1 czerwca ma 

wejść w życie. Powołany został też przez Pana Starostę zespół 7 osobowy, który składa się z 

Wicestarosty  jako  przewodniczącego  i  przedstawicieli  szpitala.  Ten  zespół  miał  do  końca 

ubiegłego tygodnia opracować całą koncepcję w jaki sposób ten szpital należy przekształcić. 

Co do kwestii Pana głównego księgowego, to zatrudniła go Pani Dyrektor, która straciła zaufanie 

i odsunęła go od wszystkiego m.in. od rozmów z wierzycielami. Pani Dyrektor doprowadziła do 

tego,  że  środki  NFZ  są  wystarczające,  ale  kłopotem  jest  zadłużenie.  Nie  będę  się 

ustosunkowywał co do kwestii głównego księgowego, chociaż rzeczywiście jego postawa była 

dosyć  dziwna, kiedy przychodził  na posiedzenie komisji  zdrowia czy sesje rady,  to nie miał 

żądnej uwagi nie miał pretensji. Wszystkie sprawozdania finansowe, które spływały do komisji 

czy  na  ręce  radnych  na  sesje  były  podpisywane  przez  głównego  księgowego.  Myślę,  że 

przygotowujemy ten proces przekształcenia dlatego już teraz,  aby być jednym z pierwszych.

Burmistrz – udzielając odpowiedzi poinformował, że  sieci kanalizacyjnej w najbliższych latach 

w Chwałkowie Kośc. nie będzie. Zgodnie z planem aglomeracji najpierw będzie kanalizowana 
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miejscowość Kiełczyn, Kiełczynek, Brzóstownia, Konarzyce, Zaborowo, Zakrzewice, dlatego w 

Chwałkowie  gdy  ktoś  jest  zainteresowany  budową  przydomowej  oczyszczalni  to  możne 

budować.  Sterty trawy przy mogiłach będą usunięte.

Do punktu 21  porządku obrad:

Ponieważ wyczerpano porządek obrad Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za udział 

z zamknął VII Sesję Rady Miejskiej w Książu Wlkp. o godz. 17,45

Protokołowała:                                                                    Przewodniczący rady Miejskiej
Irena Witko                                                                                 Paweł Walkowiak
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Przewodniczący
  Irena Witko                                                               Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
                                                                                          /-/ Paweł  Walkowiak
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	Radni nie zgłosili uwag do porządku obrad.

