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O.0002.17.2011 

PROTOKÓŁ  NR XVII/2012 

z  sesji  Rady Miejskiej w Książu Wielkopolskim 

odbytej w dniu 27 lutego 2012 roku w godz. 16,00 – 17,35 

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, 

Z-ca Burmistrza Pani Bogumiła Walczak 

Skarbnik Gminy Pani Barbara Matuszczak, 

Sekretarz Gminy Książ Wlkp. Pani Mirela Grześkowiak, 

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 XVII sesję Rady Miejskiej 

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

przybyłych gości. 

Stwierdził, że, na sali jest obecnych 14 radnych, zatem Rada jest władna do podejmowania 

prawomocnych uchwał. Radny Leszek Kaczmarek - usprawiedliwiał się. 

 

Do punktu 3  porządku obrad: 

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

protokołu. 

Przewodniczący obrad zaproponował wprowadzić następującą zmianę do porządku obrad, 

proponując aby punkt: 

1.Podjęcie uchwały  w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin 

Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej  
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Był punktem 6, tj. przed podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie, zaś pkt. 6 byłby jako 

7, itd. 

   Rada Miejska w obecności 14 radnych - jednogłośnie wyraziła zgodę na zmianę 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 przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin 

Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Książ Wlkp. na 2012 rok. 

8. Podjęcie uchwały  zmieniające uchwałę w sprawie zasad udzielania trybu postępowania                 

i sposobu rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. 

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

niezabudowanych. 

11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży 

budynku mieszkalnego wraz z budynkiem gospodarczym i budynkiem stodoły oraz gruntem, 

stanowiącego w całości przedmiot najmu na rzecz dotychczasowego najemcy. 

12.Podjęcie uchwały w sprawie zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni 

ścieków dla nieruchomości na terenie gminy Książ Wlkp. w formie dotacji celowej. 

13.Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejścia 

drogowego miasta Książ Wlkp. w ciągu drogi wojewódzkiej wraz z terenami przyległymi 

oraz terenu położonego we wsi Radoszkowo Drugie. 

14.Podjęcie  uchwały w sprawie  funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2013. 

15.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach  

awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Książ Wlkp. 

16.Oświadczenie Rady Miejskiej w Książu Wlkp. w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec 

proponowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości  zmian dotyczących likwidacji Sądu 

Rejonowego w Śremie 
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17.Sprawozdanie z działalności stałych komisji rady. 

18.Interpelacje i zapytania radnych. 

19.Odpowiedzi na  interpelacje i zapytania radnych. 

20.Wolne wnioski i informacje 

21.Zamknięcie obrad. 

Radni nie zgłosili uwag do porządku obrad. 

 

Do punktu 4  porządku obrad: 

Protokół z XVI  Sesji Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 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 Szymański – czy nominowanie w konkursie zadania dotyczącego termomodernizacji 

będzie skutkowało dalszymi ewentualnie efektami. 

Radny Przybylski – zwrócił się o przybliżenie tematu dzierżawy gruntów na okres 5 lat              

w Jarosławkach, spotkania z Prezesem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej                         

i Mieszkaniowej oraz sprawę samochodu Lanos bo to jest taka dziwna sprawa. 

Burmistrz – jesteśmy nominowani jako jeden z 9 najlepszych projektów jakie zauważono           

w Urzędzie Marszałkowskim z ostatnich działań. Kapituła do końca marca rozstrzygnie kto 

będzie laureatem. Organizator Konkursu zapewnia zwycięskim beneficjentom promocję jego 

projektu w mediach regionalnych, zwycięzcy zostaną uhonorowani podczas konferencji 

przedstawiającej efekty wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 

lata 2007-2013 i możliwości nowej perspektywy 2014-2020 w auli Wydziału Prawa i 

Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Myślę, że jako prestiż gdzieś 

będzie słychać o nas, że działamy prawidłowo i wykorzystujemy te środki. 

Dzierżawa jest na plażę, została podpisana na okres 5 lat, mamy też zgodę od Nadleśnictwa na 

sprzedaż domków letniskowych, które mieliśmy na terenie stowarzyszenia Jarosławki. 

Samochód Lanos to nie jest dziwna sprawa, samochód ten jest zbyteczny w Inspektoracie 

Nadzoru Budowlanego, odbyły się dwa przetargi, ale nie było zainteresowania. Jest to samochód 

rocznik 2000 z przebiegiem 90 tys. kilometrów. Dla swych potrzeb pozyskali nowy samochód 

dlatego ten chcą zbyć. Wskazanie Starostwa i Inspektoratu było aby przekazać gminie do OSP 

Chwałkowo Kośc.  
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Z Prezesem Wojną spotykamy się dość często w sprawie śmieci, ponieważ PGKiM obsługuje 

85% mieszkańców gminy objętych umowami. 

 

Do punktu 6  porządku obrad: 

Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia    

o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej. 

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 XVII/111/2012, która stanowi załącznik nr  5  do niniejszego 

protokołu 

 

Do punktu 7  porządku obrad: 

Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Książ 

Wlkp. na 2012 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 14 radnych – przy 13 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym 

się” podjęła uchwałę nr XVII/112/2012, która stanowi załącznik nr  6  do niniejszego 

protokołu 

 

Do punktu 8  porządku obrad: 

Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały  zmieniający uchwałę w sprawie zasad 

udzielania trybu postępowania  i sposobu rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych. 

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 uchwałę nr XVII/113/2012, która 

stanowi załącznik nr  7  do niniejszego protokołu 

 

Do punktu 9  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. 
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Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie uchwałę nr XVII/1142012, która 

stanowi załącznik nr  8  do niniejszego protokołu 

 

Do punktu 10  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 uchwałę nr XVII/115/2012, która 

stanowi załącznik nr  9  do niniejszego protokołu 

 

Do punktu 11  porządku obrad: 

Przewodniczący obrad przedstawił projekt  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 

bonifikaty od ceny sprzedaży budynku mieszkalnego wraz z budynkiem gospodarczym i 

budynkiem stodoły oraz gruntem, stanowiącego w całości przedmiot najmu na rzecz 

dotychczasowego najemcy. 

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 uchwałę nr XVII/116/2012, która 

stanowi załącznik nr  10  do niniejszego protokołu 

 

Do punktu 12  porządku obrad: 

Przewodniczący obrad przedstawił projekt  uchwały w sprawie zasad dofinansowania budowy 

przydomowych oczyszczalni ścieków dla nieruchomości na terenie gminy Książ Wlkp. w formie 

dotacji celowej. 

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 uchwałę nr XVII/117/2012, która 

stanowi załącznik nr  11  do niniejszego protokołu 

 

Do punktu 13  porządku obrad: 

Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obejścia drogowego miasta Książ Wlkp. w ciągu drogi 

wojewódzkiej wraz z terenami przyległymi oraz terenu położonego we wsi Radoszkowo Drugie. 
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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 uchwałę nr XVII/118/2012, która 

stanowi załącznik nr  12  do niniejszego protokołu 

 

Do punktu 14 porządku obrad: 

Przewodniczący obrad przedstawił projekt  uchwały w sprawie  funduszu sołeckiego na rok 

budżetowy 2013. 

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 XVII/119/2012, która stanowi załącznik nr 13 do niniejszego 

protokołu 

Przewodniczący obrad zarządził przerwę, która trwała od godz. 16,40 do godz. 16,50. 

 

Do punktu 15  porządku obrad: 

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach  

awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Książ Wlkp. 

przedstawiła  Pani Barbara Matuszczak Skarbnik Gminy. 

Dyskusji w tym temacie nie było. 

Rada Miejska w obecności 14 radnych - jednogłośnie przyjęła w/w sprawozdanie, które 

stanowi załącznik nr  14  do niniejszego protokołu. 

 

Do punktu 16  porządku obrad: 

Przewodniczący obrad przedstawił projekt  Oświadczenie Rady Miejskiej w Książu Wlkp. w 

sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec proponowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości  

zmian dotyczących likwidacji Sądu Rejonowego w Śremie 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu oświadczenia, wobec czego 

Przewodniczący zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem przedstawionego projektu. 

Rada Miejska w obecności 14 radnych – przy 13 głosach „za” i 1 głosie „przeciw” podjęła 

oświadczenie, które stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu 
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Do punktu 17  porządku obrad: 

a) sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej złożył Przewodniczący Komisji             

Pan Ryszard Szymański. 

Radni nie wnieśli uwag do złożonego sprawozdania. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 

b) sprawozdanie z działalności  Komisji Budżetu, Prawa i Samorządu, złożyła 

Przewodnicząca Komisji  Pani Bogumiła Skiera.  

Radni nie wnieśli uwag do złożonego sprawozdania. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. 

c) sprawozdanie z działalności Komisji   Społeczno –Gospodarczej, złożył Przewodniczący 

Komisji  Pan Maciej Lewandowski. 

Radni nie wnieśli uwag do złożonego sprawozdania. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu. 

d) sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, złożył 

Przewodniczący Komisji  Pan Kazimierz Zegar. 

Radni nie wnieśli uwag do złożonego sprawozdania. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu. 

 

Do punktu 18  porządku obrad:    

Radny Marek Mostowski – dlaczego decyzje w sprawie obchodów Dni Książa, jeśli chodzi         

o wybór Pani Patrycji Markowskiej nie podejmowała Rada Gminy. Decyzja prawdopodobnie 

została podjęta jednoosobowo, zachodzi więc pytanie po co Komisje, po co Rada, po co 

społeczeństwo. Czy Rada to tylko klakierzy, którzy podnoszą ręce, uchwalają budżet, natomiast 

na obchody Dni Książa nie mają najmniejszego wpływu. 

Dlaczego wobec lawiny zarzutów w stosunku do Pani dyrektor Centrum Kultury nie 

przeprowadzono konkursu. Natomiast inną miarą traktuje się dyrektorów szkół, którzy 

każdorazowo podchodzą do konkursu i są weryfikowani. Czy żeby uniknąć konkursu trzeba 

należeć do elity. 

 

Do punktu 19  porządku obrad: 

Burmistrz Teofil Marciniak udzielił odpowiedzi na wnioski, interpelacje z XV i XVI Sesji Rady 

Miejskiej w Książu Wlkp.  Odpowiedzi stanowią załącznik  nr 20 do niniejszego protokołu. 

Ponadto Burmistrz udzielił odpowiedzi na interpelacje złożone na dzisiejszej sesji informując, że 

pytania te były już na wspólnym posiedzeniu komisji, to że jest propozycja Pani Markowskiej     
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było wspominane niejednokrotnie. Jeśli były jakieś sugestie, czy w ogóle Dni Książa 

organizować,   nie organizować to trzeba było się zastanowić na etapie propozycji budżetu, który 

składałem a takowego wniosku Pan Radny w tym momencie nie  zgłaszał, żeby w ogóle tych 

środków nie zabezpieczać. Zresztą ja nie jestem od oceniania, ale nasza szanowna Rada 

większością głosów zdecydowała, że te środki w budżecie mają się znaleźć. Miały się znaleźć    

w wysokości 100 000 złotych, był wniosek żeby umniejszyć środki na obchody Dni Książa           

o 5000 złotych  z przeznaczeniem na rozwój sportu a szczególnie piłki nożnej w Książu Wlkp.     

i takowy wniosek został przyjęty i przegłosowany.  

Rada nie decydowała o wyborze artysty, bo też nie było takiego wniosku, przy głosowaniu nad 

budżetem Pan Radny Mostowski zadał pytanie, że należałoby się zastanowić czy nie 

przeprowadzić rozpoznania tematu wśród społeczeństwa, natomiast nie wskazał co by to miało 

być. Czy to miałoby być referendum, czy dotrzeć do każdego mieszkańca i czy 100% 

mieszkańców uprawnionych do głosowania by się odniosło do tego tematu. Trudno też 

powiedzieć czy to miałoby być internetowe rozpoznanie, gdzie są możliwości klikania                

w nieskończoność i też grupa ludzi  by mogła o tym zadecydować. Myślę, że Centrum Kultury    

które jest powołane do tych tematów, w poprzednich latach również przygotowywało oferty          

i myślę, że przy zespole Zakopower, który gdyby dzisiaj wystąpił, to nie byłoby 3000 widzów    

a może podobnie jak w ubiegłym roku 8000 widzów na zespole Big Cyc i też by promował       

w jakiś sposób nasze miasto, naszą gminę.   

W przyszłym roku na pewno trzeba będzie się zastanowić czy w ogóle Dni Książa będziemy 

obchodzili czy to nie będą  ostatnie Dni Książa. 

Środków finansowych jakimi dysponujemy mamy tyle a nie więcej, zresztą każdy chciałby 

płacić jak najmniej podatków, jak najmniej za wodę, jak najmniej za ścieki. Wpływu na pewne 

rzeczy nie mamy, obostrzenia które nam zaczyna serwować minister finansów, to na pewno 

dadzą nam dużo do zastanowienia jak podjąć budżet na rok 2013 i czy w ogóle będziemy 

wstanie wykonywać inwestycje. Myślę  tutaj aby działania  pracowników Urzędu  szły w tym 

kierunku, by  środków ściągać do budżetu jak najwięcej, zresztą udało się nam pozyskać            

w granicach 6 mln. złotych  w ostatniej kadencji łącznie z tą, dzięki tym działaniom mogliśmy 

tych inwestycji wykonać znacznie więcej.    

W sprawie Dni Książa słucham też opinii mieszkańców, nie słucham swojego głosu. Głosy 

ludzi, wielu ugrupowań głównie młodzieży a myślę, że do młodzieży powinniśmy tym bardziej 

wychodzić, bo są przyszłością naszej gminy, żeby im również coś zafundować. Dni Książa są 

skierowane nie do wybranych tylko do całego społeczeństwa.  Centrum Kultury przygotowało tą  
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ofertę, ja ją zaakceptowałem. Społeczeństwo wybierając mnie na stanowisko Burmistrza dało mi 

takie prawo - zadecydowania o pewnych działaniach. 

Dlaczego nie przeprowadzono konkursu na dyrektora Centrum Kultury? Lawina zarzutów, to 

jest Pana ocena, ja oceniam to inaczej, były błędy o których Państwu powiedziałem                       

i przeczytałem wystąpienia pokontrolne, które miały miejsce w roku ubiegłym. Pojawiały się 

błędy, które są na bieżąco eliminowane, ale nie były to błędy, które  pojawiają się tylko w CK,    

w innych jednostkach takowe błędy również występują. Na dyrektorów nie ma nagonki, ogólnie 

ja odpowiadam za funkcjonowanie wszystkich jednostek organizacyjnych, jeśli jakieś błędy się 

pojawiają  przy jakiejkolwiek kontroli to te błędy staram się eliminować poprzez wprowadzanie 

środków kontrolnych i zmuszanie do prawidłowego działania i podejmowania prawidłowych 

decyzji oraz prawidłowych rozliczeń finansowych. 

Konkurs na dyrektora CK się nie odbył, taka była moja decyzja, to jest w moich kompetencjach    

i taką decyzję podjąłem. Nie jest brane funkcjonowanie Pani dyrektor tylko przez pryzmat 

pewnych błędów, które się pojawiły. Myślę, że każdy ze społeczeństwa zauważył podczas    5-

letniej pracy Pani dyrektor ile się dzieje, jaka jest oferta skierowana przez CK do naszego 

społeczeństwa, myślę, że nie tylko w samym mieście ale również na wsiach. Przepisy prawa dają 

taką możliwość, nie organizowania konkursu, można zawrzeć ponowną umowę z pracownikiem 

i z tego skorzystałem. 

Radny Mostowski – jeśli chodzi o młodzież to myślę, że bardziej się o nią troszczę, ponieważ 

wystąpiłem z wnioskiem o opracowanie systemu stypendialnego dla młodzieży i otrzymałem 

odpowiedź pisemną, ta odpowiedź  publicznie nie została tutaj wypowiedziana i w związku         

z tym do realizacji mojego wniosku Rada Miejska w ogóle nie przystąpiła, dlatego nie wiem czy 

tu chodzi o troskę o naszą kochaną młodzież i nasze dzieci.  

Radny Przybylski  - odnośnie udzielenia odpowiedzi dotyczącej oświetlenia, rozumiem że, 

naprawa oświetlenia została zgłoszona do Zakładu ENEOS, miało to miejsce w ubiegłym roku. 

Natomiast wszystkie urządzenia które poddajemy gwarancji mają określony termin zadziałania 

czy reakcji na gwarancję, jest to już ponad dwa miesiące jak ta oprawa nie świeci. 

Pan Rabczewski – z informacji którą uzyskałem z Zakładu Energetycznego w Książu Wlkp. 

wynika że oprawa ta świeci. 

Radny Przybylski –  oprawa od dnia zgłoszenia do dnia dzisiejszego nie zaświeciła, należy 

naprawić we Włościejewicach oprawę lamy oświetleniowej,  jeśli jest błąd w tej oprawie to 

należy ją reklamować. 
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Do punktu 20  porządku obrad:      

Radny Ryszard Szymański - na Placu Kosynierów, na miejscu parkingowym dla osób 

niepełnosprawnych oprócz znaku pionowego należy zrobić też oznakowanie poziome. Na 

miejscu tym zazwyczaj parkuje innych samochód, dlatego Policja powinna zwrócić na to uwagę. 

Pan Jan Majsner Sołtys sołectwa Chrząstowo -  jak przedstawia się sprawa budowy chodnika 

w Chrząstowie od baru „Sarenka” w kierunku  jeziora. 

W jaki sposób  Pani Markowska będzie promowała gminę i jakie korzyści gmina będzie      

miała z tej promocji, 

Czy funkcjonuje stypendium dla wybitnych sportowców z naszej gminy, ponieważ mamy 

młodzież która reprezentuje gminę na zewnątrz w różnych zawodach. 

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

Wsi  Chrząstowo, Łężek i Okolic - w prasie lokalnej czytałem, że odbyło spotkanie 

noworoczne, na które zostali zaproszeni przedstawiciele organizacji pozarządowych, 

przedsiębiorcy. Dlaczego tak mało przedstawicieli było z Chrząstowa, dlaczego nasze 

stowarzyszenie ostatnie zaproszenie na uroczystość organizowaną przez gminę dostało na 600-

lecie tj. dwa lata temu. 

 

Do punktu 21  porządku obrad:    

Ponieważ wyczerpano porządek obrad Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za udział   

i zamknął XVII Sesję Rady Miejskiej w Książu Wlkp. o godz. 17,35. 

 

 

 

 

Protokołowała                                                                      Przewodniczący 

/-/  Irena Witko                                                               Rady Miejskiej w Książu Wlkp. 

                                                                                          /-/ Paweł  Walkowiak 


