O.0002.11.2011
PROTOKÓL NR XI/2011
z sesji Rady Miejskiej w Książu Wielkopolskim
odbytej w dniu 29 sierpnia 2011 roku w godz. 16,00 – 18,00
w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.

W sesji uczestniczyło 14 radnych (ustawowo 15 radnych) – lista obecności stanowi
załącznik

nr 1 do niniejszego protokołu.

Ponadto w sesji uczestniczyli:
Burmistrz Książa Wlkp. Pan Teofil Marciniak,
Skarbnik Gminy Pani Barbara Matuszczak,
Radca Prawny Pan Krzysztof Janicki,
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 X I sesję Rady Miejskiej
powitał Radnych, Burmistrza, Skarbnika Gminy, oraz przybyłych gości.
Stwierdził, że, na sali jest obecnych 14 radnych, zatem Rada jest władna do podejmowania
prawomocnych uchwał. Radny Sławomir Przybylski – usprawiedliwiał się.
Do punktu 3 porządku obrad:
Porządek obrad, ogłoszenie, zaproszenie na sesję Rady stanowią załącznik nr 3 do
niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad poinformował, że do porządku obrad wprowadzono punkt:
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych
niezabudowanych.
Punkt ten wprowadzono po pkt.13 porządku obrad.
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Ponadto Przewodniczący obrad zaproponował wprowadzenie do porządku obrad następujący
punkt:
Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w zakresie
powierzenia gminie Żerków zadania publicznego w zakresie zapewnienia opieki całodobowej
osobom z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnymi intelektualnie w ośrodku
wsparcia - Środowiskowym Domu Samopomocy w Raszewach.
Zaproponował aby punkt ten wprowadzić po pkt. 14 porządku obrad.
Rada Miejska w obecności 14 radnych - jednogłośnie wyraziła zgodę na wprowadzenie
w/w punktu do porządku obrad sesji.
Wobec czego porządek obrad przedstawia się następująco:
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 w sprawie zmian w budżecie gminy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Książ Wlkp. na
wykonanie

prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku

znajdującym się na terenie Gminy Książ Wlkp., wpisanym do rejestru zabytków.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania 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.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w zakresie
powierzenia gminie Śrem zadania publicznego w zakresie prowadzenia i zapewnienia
miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy w Śremie oraz kierowania do niego osób
wymagających opieki.
10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny prawa użytkowania
wieczystego.
11.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu targowiska w Książu Wlkp.
12.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Radoszkowo Drugie, obręb
geodezyjny Radoszkowo.
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13.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Chrząstowo, obręb
geodezyjny Chrząstowo.
14.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych
niezabudowanych.
15.Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w zakresie
powierzenia gminie Żerków zadania publicznego w zakresie zapewnienia opieki
całodobowej osobom z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnymi intelektualnie
w ośrodku wsparcia - Środowiskowym Domu Samopomocy w Raszewach.
16.Interpelacje i zapytania radnych.
17.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
18.Wolne wnioski i informacje
19.Zamknięcie obrad.
Do punktu 4 porządku obrad:
Protokół z X Sesji Rady Miejskiej z dnia 20 czerwca 2011 r. został przyjęty, bez uwag
w głosowaniu jawnym w obecności 14 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

mam pytania do

sprawozdania Burmistrza, kto został

dyrektorem szkół i przedszkola w związku z przeprowadzonymi konkursami , oraz dlaczego
zawierano aneksy do umów na dofinansowania inwestycji ze środków unijnych.
Burmistrz odpowiedział,

że w wyniku ogłoszonych konkursów na dyrektorów szkół

i przedszkola zostały wyłonione następujące osoby ; Dyrektorem Przedszkola w Książu
Wlkp. została Pani Irena Wojciechowska, Dyrektorem Gimnazjum w Książu Wlkp. został
Pan Wojciech Świdurski,

nie wybrano dyrektora Szkoły Podstawowej w Książu Wlkp.

stanowisko to powierzyłem z dniem 1 września br. pani Elżbiecie Kapcińskiej.
Podpisałem dwa aneksy na dofinansowanie inwestycji,

pierwszy aneks dotyczył

dofinansowania na remont rynku w Książu Wlkp. a drugi dotyczył

termomodernizacji

obiektów - umowa z WFOŚiGW w związku ze zmianą wartości robót, pomiędzy wartością
podaną w złożonym wniosku a wartością po przeprowadzonym przetargu.
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Do punktu 6 porządku obrad:
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy
Książ Wlkp. na 2011 rok.
Projekt uchwały omówiła Pani Barbara Matuszczak – Skarbnik Gminy.
W dyskusji głos zabrali:
Radny Maciej Lewandowski – zmieniono w budżecie pozycje zakup monitoringu w kwocie
25 tysięcy złotych.
Pani Skarbnik odpowiedziała

w wyniku ogłoszonego przetargu na termomodernizację

obiektów użyteczności publicznej zaoszczędzono kwotę 113 tysięcy złotych, z pieniędzy
tych zostanie zakupiony monitoring na rynek oraz zrobione zostanie oświetlenie na ulicy
Jana Pawła II.
Radny Maciej Lewandowski - czy były takie zapisy zaplanowane w budżecie na ten rok.
Burmistrz odpowiedział , że działania takie były już podjęte wcześniej, aby zrobić ulicę Jana
Pawła, zaplanowane środki finansowe zostały przeznaczone na oświetlenie w Zakrzewicach.
Obecnie mamy zaoszczędzone środki z termomodernizacji , wobec czego zostanie zakupiony
monitoring na rynek oraz zostanie zmienione oświetlenie na ulicy Jana Pawła II.
Pan Grzegorz Rabczewski - obecnie jest robiona dokumentacja na oświetlenie ulicy Jana
Pawła II, nowy projekt i wszelkie uzgodnienie, przekazanie linii od energetyki dlatego
zadanie to może być teraz zrealizowane.
Radny Maciej Lewandowski - zmieniono paragraf 921 zwiększenie dotacji do Centrum
Kultury na 2011 rok
Burmistrz - dnia 5 sierpnia 2011 roku wpłynęło pismo z Centrum Kultury o zwiększenie
dotacji na rok 2011 o kwotę 48 814 złotych. Środki te zostaną przeznaczone na uregulowanie
następujących należności: zapłacenie albumu Krzysztofa Budzynia 9.000 tysięcy złotych,
naprawy elektryczne , rozdzielenie instalacji w CK 12.000 złotych, uregulowanie należności
VAT od usług artystycznych z okazji Dni Książa 10.000 złotych oraz na ogrzewanie CK
zaplanowano omyłkowo 1.160 złotych a winno być 10.160 złotych. Załączono do wniosku
plan finansowy –wykonanie za I półrocze 2011 roku, brakuje środków finansowych na
funkcjonowanie CK na 1 miesiąc. Przeprowadziłem rozmowę z Panią Dyrektor

w tej

sprawie.
Radny Maciej Lewandowski - nie chcę uprzykrzać działalności Centrum Kultury , ale nie
wyobrażam sobie takiej sytuacji, jak również nie przyjmuję takiego tłumaczenia, które jest
nie do przyjęcia, w CK jest zatrudniona księgowa, nie umie liczyć i racjonalnie wydawać
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pieniędzy. Proszę aby do takich sytuacji nie dochodziło. Dni Książa miały być pokryte
z budżetu CK i to zadanie było już zaplanowane. Zastanawia mnie również fakt płacenia do
CK należności za tzw. stoiska na festynach, jak odprowadzają należności w jakich kwotach.
Radna Antonina Jankowiak

-

ja proszę o szczegółowy wykaz, na co zostanie

przeznaczona ta dotacja. My obecnie nie mamy żadnych dokumentów na ten temat.
Radny Maciej Lewandowski - z tego co pamiętam to oddzielenie instalacji elektrycznej
było w roku 2009 lub 2010, a dopiero teraz jest rachunek do zapłacenia jest to zaskakujące.
Radny Ryszard Szymański - aby zakończyć te kontrowersje proponuje na przyszłość, aby
wszelkie zmiany w budżecie były głosowane poszczególnymi działami.
Radny Paweł Walkowiak nie widzę przeszkód,

aby uchwałę budżetową głosować

oddzielnie poszczególnymi działami.
Radny Błażej Jędrzejczak- sytuacja jest patowa, uchwałę

musimy podjąć, prosimy o

przedstawienie nam na piśmie faktur i rozliczenia szczegółowego z tej dotacji, na co zostaną
wydane pieniądze przez CK , proszę aby rozliczenie było przesłane pocztą.
Radny Maciej Lewandowski - czy możemy głosować za zmianami w budżecie działami.
Radca Prawny Krzysztof Janicki odpowiedział, że można zgodnie ze Statutem Gminy.
Radni nie wnieśli więcej uwag do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego
Przewodniczący zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem przedstawionego projektu
uchwały.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – przy 10 głosach „za”, 3 głosach „przeciw”
i 1 głosie „wstrzymującym się” podjęła uchwałę nr XI/62/2011, która stanowi załącznik
nr 5 do niniejszego protokołu
Do punktu 7 porządku obrad:
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu
Gminy Książ Wlkp. na wykonanie

prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót

budowlanych przy zabytku znajdującym się na terenie Gminy Książ Wlkp., wpisanym do
rejestru zabytków.
Radni nie i uwag do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego Przewodniczący
zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – przy 13 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym
się” podjęła uchwałę nr XI/63/2011, która stanowi załącznik nr

6

do niniejszego

protokołu
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Do punktu 8 porządku obrad:
Przewodniczący obrad poinformował, że do projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu
udzielania 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 Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Chrząstowie zgłosiło
opinię. Zgłoszone uwagi nie zostały uwzględnione, zaś przyczyny nieuwzględnienia uwag
zostały zawarte w uzasadnieniu do uchwały.
Następnie Przewodniczący obrad przedstawił projekt w/w uchwały.
Radna Antonina Jankowiak - proszą aby w sprawie zgłoszonych opinii ustosunkował się
Prezes Stowarzyszenia Pan Zbigniew Szozda.
Pan Zbigniew Szozda zgłosiliśmy dwie uwagi do projektu tej uchwały, pierwsza dotyczyła
zapisu „ Dotacja dla niepublicznych przedszkoli przysługuje na każde dziecko w wysokości
75 % ustalonych w budżecie gminy Książ Wlkp. wydatków bieżących ponoszonych w
przedszkolach publicznych”. Ustawa o systemie oświaty w art. 90 punkt 2b mówi, że dotacja
dla niepublicznych przedszkoli przysługuje na każdego ucznia w wysokości nie mniej niż
75 % ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących. Zapis ten w projekcie uchwały jest
niezgodny z ustawą. Ponadto może być taka sytuacja, że Gmina będzie miała więcej środków
finansowych i wtedy będzie można dać więcej pieniędzy np. 80 % wydatków i wtedy będzie
trzeba uchwalić nową uchwałę zmieniającą tę wysokość. Drugi zapis dotyczy rozdziału II par.
4 punkt 4, który przewiduje

dołączenia imiennego wykazu uczniów wraz z adresem

zamieszkania według załącznika nr 1. Ustawa o systemie oświaty również mówi, że do 30
września poprzedzającego rok udzielania dotacji należy podać tylko liczbę uczniów, nie
mówi natomiast o wykazie imiennym. Może być, że w jednym roku możemy mieć mniej
dzieci a w drugim więcej, skąd mamy wiedzieć jakie dzieci będą do nas chodzić z imienia
i nazwiska. Inna sprawa dotyczy, aby w przyszłości konsultacje społeczne odbywały się
przed omawianiem projektu uchwały a nie po posiedzeniu Wspólnej Komisji Rady. My
projekt uchwały otrzymaliśmy po omówieniu na posiedzeniu Komisji Rady, a teraz na
posiedzeniu Rady są tylko oczytane zgłoszone wnioski

przez nasze Stowarzyszenie a

zarazem i wnioski są odrzucone przez Radę bez żadnej dyskusji. Kto odrzucił te wnioski,
jeśli Rada jeszcze nie głosowała w tej sprawie.
Radny Paweł Walkowiak -

projekt uchwały przygotowuje organ wykonawczy

czyli

Burmistrz. Burmistrz również przygotowuje uzasadnienie do uchwały. Rada na posiedzeniu
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wspólnym omawiała projekt tejże uchwały, na którym była również poruszana kwestia
wysokości 75 % dotacji na ucznia. Ponadto stan dzieci można zawsze ustalić, a zmiany
w ich ilościach są rzadkością, spowodowane przemieszczaniem ludności, zmiany losowe .
Do projektu budżetu na przyszły rok musimy wziąć pod uwagę określone dane, po to są te
listy, wskaźniki, w przeciwnym razie nigdy byśmy go nie opracowali i nie uchwalili. Uważam
że zgłoszone opinie nie mają wpływu na kształt projektu uchwał , zaś uzasadnienie do
uchwały zawiera odniesienie do zgłoszonych opinii.
Radny Ryszard Szymański - rozumiem , że do 30 września poprzedzającego rok budżetowy
Stowarzyszenie jest zobowiązane przekazać wykaz imienny uczniów.
Pani Skarbnik - odpowiedziała tak, zawsze można zwiększyć lub zmniejszyć dotacje , a
wspomniana lista jest nam niezbędna do planowania budżetu na rok następny.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego
Przewodniczący zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem przedstawionego projektu
uchwały.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – przy 11 głosach „za” i 3 głosach
„wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XI/64/2011, która stanowi załącznik nr 7 do
niniejszego protokołu
Do punktu 9 porządku obrad:
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia
międzygminnego w zakresie

powierzenia gminie Śrem zadania publicznego w zakresie

prowadzenia i zapewnienia miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy w Śremie oraz
kierowania do niego osób wymagających opieki.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego
Przewodniczący zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem przedstawionego projektu
uchwały.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę nr XI/65/2011,
która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Do punktu 10 porządku obrad:
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie
darowizny prawa użytkowania wieczystego.
7

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego
Przewodniczący zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem przedstawionego projektu
uchwały.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę nr XI/66/2011,
która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu
Do punktu 11 porządku obrad:
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały zmieniający uchwałę 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 14 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę nr XI/67/2011,
która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu
Przewodniczący obrad zarządził przerwę, która trwała od godz. 17,00 – 17,10.

Do punktu 12 porządku obrad:
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego

terenu

położonego

we

wsi

Radoszkowo Drugie, obręb geodezyjny Radoszkowo.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego
Przewodniczący zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem przedstawionego projektu
uchwały.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – przy 13 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym
się” podjęła uchwałę nr XI/68/2011, która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego
protokołu.
Do punktu 13 porządku obrad:
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Chrząstowo,
obręb geodezyjny Chrząstowo.
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Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego
Przewodniczący zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem przedstawionego projektu
uchwały.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę nr XI/69/2011,
która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu

Do punktu 14 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 14 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę nr XI/70/2011,
która stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu
Do punktu 15 porządku obrad:
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia
międzygminnego w zakresie powierzenia gminie Żerków zadania publicznego w zakresie
zapewnienia

opieki

niepełnosprawnymi

całodobowej
intelektualnie

osobom
w

ośrodku

z

zaburzeniami
wsparcia

-

psychicznymi

Środowiskowym

oraz
Domu

Samopomocy w Raszewach.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego
Przewodniczący zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem przedstawionego projektu
uchwały.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę nr XI/71/2011,
która stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu

Do punktu 16 porządku obrad:
Radni nie złożyli interpelacji i zapytań.
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Do punktu 17 porządku obrad:
Burmistrz Teofil Marciniak – udzielił odpowiedzi na wnioski, interpelacje oraz wnioski
zgłoszone na posiedzeniach komisji Rady Miejskiej. Odpowiedzi stanowią załącznik nr 15
do niniejszego protokołu.
Do punktu 18 porządku obrad:
Radny Maciej Lewandowski - wrócę jeszcze do tematu Centrum Kultury w Książu Wlkp.
pamiętam jak był niedawno problem zapłacenia 25 tysięcy złotych podatku VAT, wtedy tez
musieliśmy dołożyć dotacje,

temat się powtarza, tłumaczeniem wtedy był

koszt

kwalifikowany. Proszę o przeprowadzenie poważnej rozmowy z księgową CK oraz
Dyrektorem.
Po deszczach przy drodze Kiełczynek-Zaborowo zjazd droga Zawory wypłukana jest duża
dziura - proszę o naprawę.
Jak przebiegają prace na rynku pozostało 2 tygodnie. Co z gruntem w Brzóstowni czy sprawę
wygraliśmy czy wygraliśmy, Jak wygraliśmy czy grunt ten będzie sprzedany.
Radny Błażej Jędrzejczak ponawiam wniosek o usunięciu wysypiska za budynkiem nr 10
w Chwałkowie. Pismo zostało wysłane do Agencji , która

postawiła

nam

tablice.

W dalszym ciągu są tam wyrzucane śmieci. Drugi wniosek dotyczy jakości wody – w piątek
woda miała kolor kawy, to jest sprawa poważna może nawet grozić zatruciem ludzi. Proszę
dyrektora o podjęcie odpowiednich czynności.
Radny Ryszard Szymański proszę o interwencję w WZDW w Poznaniu o naprawę drogi
w Chrząstowie koło Gracy , woda się przelewa przez drogę, idzie zima i będzie tam bardzo
ślisko, należy zrobić przepust do jeziora, wtedy woda będzie spływać, następnie w
Konarzycach jest tak samo,

rowy przy drogach wojewódzkich są zarośnięte jest dużo

opadów i woda ta nie spływa, należy udrożnić przepusty.
Droga w stronę Dworca w lewo w kierunku Malko jest duża dziura w asfalcie, następnie
zakręt w Brzóstowni droga ta się zaniża, opada, siada. a skutek opadów Jaki jest stan prac na
Rynku. Skoszono trawę na koło „Książ- Rol” nie wiem czy byli to pracownicy zieleni czy
pracownicy „Książ- Rol” , ale należałoby posprzątać ten teren jest tam duży bałagan.

10

Droga z Książa do Śremu na zakręt jest zarośnięty samosiejkami , proszę wysłać pismo do
właściciela gruntu o usunięcie ich. Krąży wiele plotek o działalności CK i obchodach Dni
Książa. Proszę o przygotowanie informacji ile wydano środków na tę imprezę , ile wydał
Urząd, ile dali sponsorzy, wtedy utnie się spekulacjom , które sieją za niepotrzebny zamęt.
Radny Kazimierz Zegar na drodze powiatowej w Jarosławkach wpadł kombajn i jest
zniszczona , należałoby ją naprawić. Co do wód opadowych w Chrząstowie i zrobienia
przepustu to nie należy go puścić do jeziora, gdyż nasze jezioro jest jedno z najczystszych w
Wielkopolsce., trzeba poszukać inne wyjście jest przepust koło Pana Szczepańskiego trzeba to
sprawdzić.
Radna Elżbieta Radajewska - zgłaszam wniosek przeniesienia przystanku PKS koło pani
Staszak na ulicę Ogrodową w Książu Wlkp. Wiele ludzi starszych skarży się , że jest to za
daleko.
Stanisław Drzewiecki – Sołtys wsi Chwałkowo – cieszy nas fakt remontu naszej świetlicy,
zgłaszam wniosek naprawy dachu – kaletnica się zagina. Druga sprawa to woda z placu
spływa po opadach do piwnicy, jest bardzo mokro i cuchnie trzeba wchodzić w butach
gumowych do niej. Proszę o naprawienie budki autobusowej w Chwałkowie

oraz jej

pomalowanie.
Pan Zbigniew Szozda proszę państwa, w kwietniu bieżącego roku na Sesji Rady Miejskiej
była omawiana uchwała o dotacjach dla niepublicznych szkół i przedszkoli , w związku ze
złożonymi przez nasze Stowarzyszenia wątpliwościami dotyczącymi

przebiegu kontroli

finansowej, protokołu kontroli itd. Wtedy Rada uznała, że wnioski te są bezzasadne. Co się
wydarzyło, że naprawiliście tę uchwałę, poprzednia uchwała miała 2 strony obecna ma 6,
przedtem byliście głusi na nasze wnioski a teraz podejmujecie zmianę poprzedniej uchwały.
Radny Paweł Walkowiak pozwolę się ustosunkować do wypowiedzi Pana Szozdy. W dniu
28 kwietnia 2011 roku na Sesji Miejskiej w Książu Wlkp. była omawiana poprzednia
uchwała o dotacjach dla szkół i przedszkoli niepublicznych w związku

z tym ,że

Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Chrząstowie oraz Dóbr Wsi Chrząstowo, Łężek i Okolic
złożyło pismo w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa w zakresie uchwały Nr
XXXV/245/2009. Uchwała ta była podjęte zgodnie z przepisami prawa, gdyż w przeciwnym
razie Wojewoda Wielkopolski jak również Wydział Prawa , Kontroli i Nadzoru Urzędu
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Wojewódzkiego uchylił by ją. Dlatego skarga Stowarzyszenia na naruszenie prawa została
uznana za bezzasadną. Obecnie poprzednią uchwałę uszczegółowiliśmy, wzięto również pod
uwagę sugestie

zgłoszone przez Stowarzyszenie. Wiele rzeczy również uzupełniono na

skutek kontroli przeprowadzonych w obu Stowarzyszeniach. My jako Rada również się
uczymy, mamy możliwość poprawienia niektórych rzeczy i to robimy, przecież wielu Ustaw
i Rozporządzeń również jest zmienianych , pod wpływem różnych faktów.. Myślę, że z tej
uchwały będą zadowolone oba Stowarzyszenia.
Pan Radca Janicki Krzysztof nie należy mylić pojęć, wy jako Stowarzyszenie wezwaliście
Gminę o naruszenie prawa. Uchwała poprzednia była podjęta zgodnie z przepisami prawa,
dlatego Rada uznała skargę Stowarzyszenia jako bezzasadną. Obecna uchwała porządkuje
wiele kwestii dotyczących dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli, wzięto również pod
uwagę wasze wnioski.
Pan Zbigniew Szozda przyjmuje argumenty Pana Radcy, ale nie rozumiem dlaczego wtedy
nie podjęto tej dzisiejszej uchwały, dlaczego jej nie wywołano.
Pan Radca Janicki Krzysztof wtedy nie było można podjąć nowej uchwały, Rada musiała
ustosunkować się tylko do zarzutów czy skarga na poprzednią uchwałę była zasadna czy
bezzasadna. A dopiero wprowadzenie nowej uchwały powoduje uchylenie tej poprzedniej

Do punktu 19 porządku obrad:
Ponieważ wyczerpano porządek obrad Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za
udział i zamknął XI Sesję Rady Miejskiej w Książu Wlkp. o godz. 18,00.

Protokołowała
Zdzisława Wilak

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
/-/ Paweł Walkowiak
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