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O.0002.29.2013 

PROTOKÓŁ  NR XXIX/2013 

z  sesji  Rady Miejskiej w Książu Wielkopolskim 

odbytej w dniu 25 marca 2013 roku w godz. 16,00 – 17,30 

w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. 

 

 

W sesji uczestniczyło 13 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 –  Tygodnik Śremski. 

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 XXIX sesję Rady Miejskiej 

powitał Radnych, Burmistrza, Z-cę Burmistrza, Skarbnika Gminy, Sekretarza Gminy oraz 

przybyłych gości. 

Stwierdził, że, na sali jest obecnych 13 radnych, zatem Rada jest władna do podejmowania 

prawomocnych uchwał.  

Nieobecni usprawiedliwieni: 

Radny Leszek Kaczmarek, 

Radny Sławomir Przybylski. 

 

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.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym 

 6.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym. 

 7.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Śremskiemu pomocy finansowej w formie 

dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej 

nr 4086P  w miejscowości Chwałkowo Kościelne”. 

  8.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2013 – 2021. 

 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie 

wygasają z upływem roku  budżetowego. 

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Książ Wlkp. na 2013 rok. 

11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  Centrum Kultury 

Książ Wlkp. za rok 2012. 

12.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Książ Wlkp.  w 2013 r. 

13.Podjęcie uchwały w sprawie Aneks Nr 4 do POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO 

zawartego w dniu 7 października 2008 roku w sprawie powierzenia Gminie Jarocin 

przygotowania i wykonania zadania p.n. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem 

systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych POROZUMIENIEM 

wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach              

z ewentualnymi punktami przeładunkowymi”. 

14.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu Kompleksu Wypoczynkowego              

w Jarosławkach. 

15.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłat za korzystanie z pola biwakowego, 

domku letniskowego i parkingu znajdujących się na terenie Kompleksu Wypoczynkowego   

w Jarosławkach.  

16.Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości gruntowej na okres 10 lat.  
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17.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad dofinansowania budowy 

przydomowych oczyszczalni ścieków dla nieruchomości na terenie gminy Książ Wlkp.  

w formie dotacji celowej. 

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 XXVIII  Sesji Rady Miejskiej z dnia 18 lutego 2013 r. został przyjęty, bez uwag         

w głosowaniu jawnym w obecności 13 radnych -  jednogłośnie, bez odczytywania. 

 

 

Do punktu 5  porządku obrad: 

Przewodniczący Rady Pan Paweł Walkowiak złożył informację o działaniach podejmowanych    

w okresie    międzysesyjnym. 

Informacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.  

 

Do punktu 6  porządku obrad: 

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej złożył Burmistrz Pan Teofil Marciniak. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.  

Radny Ryszard Szymański zwrócił się o przybliżenie tematu internetu szerokopasmowego. 

Burmistrz Teofil Marciniak udzielił odpowiedzi, że jest to inwestycja prowadzona przez Urząd 

Marszałkowski w Poznaniu  w celu dostarczenia internetu szerokopasmowego do gmin. Zadanie 

to realizuje firma Inea i Starostwo Powiatowe w Śremie  pod względem finansowym. Chodzi 

głownie o ścisły związek pomiędzy wykonywanymi zadaniami w zakresie budowy dróg 

położenie w nich światłowodów itd. Z firmą Inea mam spotkanie w czwartek  28 marca br.  

W naszej Gminie będą pobudowane dwa odbiorniki, światłowód nie będzie  prowadzony do  

nieruchomości odległych. Zadanie to jest realizowane powoli w gminach Brodnica i Dolsk  

w miejscowości Wieszczyczyn. 
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Do punktu 7  porządku obrad: 

Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi               

Śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn. 

„Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4086P   w miejscowości Chwałkowo 

Kościelne”. 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego 

Przewodniczący zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały. 

Rada Miejska w obecności 13 radnych –  jednogłośnie podjęła uchwałę   nr XXIX/189/2013, 

która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

 

 

Do punktu 8  porządku obrad: 

Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2013 – 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 13 radnych –  przy 12 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym 

się” podjęła uchwałę nr XXIX/190/2013, która stanowi załącznik nr  7 do niniejszego 

protokołu. 

 

Do punktu 9  porządku obrad: 

Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 

wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku  budżetowego 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego 

Przewodniczący zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały. 

Rada Miejska w obecności 13 radnych –  jednogłośnie podjęła uchwałę   nr XXIX/191/2013, 

która stanowi załącznik nr  8 do niniejszego protokołu. 

 

Do punktu 10  porządku obrad: 

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

Wlkp.  na 2013 rok. 

    Projekt w/w uchwały omówiła Pani Barbara Matuszczak Skarbnik Gminy. 

Budżet po stronie dochodów  został zwiększony o kwotę 308 918,00 z tego: 
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dział 600 – zwiększono o kwotę 93 375,00 zł zgodnie z umową z Województwem 

Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu jako pomoc finansowa dla 

Gminy Książ Wlkp. – budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych – obręb Konarzyce, 

Konarskie. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian w rozdziale 60017. 

Dział 758–  zmniejszono  kwotę 30 675 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr         

ST3/4820/2/2013/RD-5859 o informacji o ostatecznych  wysokościach  rocznych kwot 

poszczególnych subwencji ogólnej i wysokości planowanych udziałach  gminy w podatku 

dochodowym od osób fizycznych na rok 2013.  Po stronie wydatków dokonano odpowiednich 

zmian w dziale 801 i 852. 

Zwiększono rozdział 75814 § 6680 o kwotę 147 676,00 zł.- z zwrot środków finansowych           

z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 

dotyczące inwestycji pn. „ Budowa nowych zatok autobusowych w Książu Wlkp. wraz          z 

infrastrukturą” w kwocie 147 532,62 zł ( rozwiązanie umowy z powodu niemożnością ich 

zakończenie przez wykonawcę  oraz rozliczenie zakończonej inwestycji pn. „ Adaptacja 

pomieszczeń na WC i magazynek w Świetlicy wiejskiej w Kołacinie” w kwocie 143, 43 zł. Po 

stronie wydatków wprowadzono środki w dział 600, rozdz. 60016, § 6050 na ukończenie 

inwestycji budowy zatok autobusowych praz nowego wykonawcę. 

dział 921 -  zwiększono dochody o kwotę 98 542,00 zł., zgodnie z podpisana umową o 

przyznanie pomocy w ramach działania „ Odnowa i rozwój wsi „ objętego PROW na lata 2007-

2013 ‘ na realizację inwestycji „ Modernizacja świetlic wiejskich w Konarzycach i Kiełczynku”.  

Po stronie wydatków dokonano odpowiednich  zmian w niniejszej inwestycji. 

Do przychodów budżetu wprowadzono inne rozliczenia krajowe -  wolne środki jako nadwyżki 

środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu, którymi zostanie sfinansowany deficyt 

budżetu. Wszystkie wolne środki zostały wprowadzone do budżetu zwiększając wydatki 

majątkowe na rok 2013.( załącznik Nr 3). 

Dodatkowo po stronie wydatków wprowadzono nowe inwestycje w postaci: 

 dotacja dla Starostwa w Śremie w wysokości 40 000 zł na przebudowę chodnika przy 

drodze powiatowej w Chwałkowie Kościelnym, 

 przebudowa drogi gruntowej w Radoszkowie Drugim w kwocie  74 000 zł, 

 zwiększono inwestycję Budowa dróg gminnych w Książu Wlkp. ul. Polna i Leśna o 

kwotę  783 000zł oraz zwiększono zakres robót o ulice Krótka i Piaskowa, 

 przebudowa mostku w drodze gminnej w Konarzycach na kwotę 65 000 zł, 



6 

 

 o kwotę 35 000 zł zwiększono zadanie budowy nowych punktów świetlnych  oświetlenia 

ulicznego – ulica krótka i Leśna, 

 roboty rekultywacyjne na nieczynnym wysypisku śmieci przy ul. Leśnej wprowadzono w 

kwocie 371 591 zł., 

 budowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy Książ Wlkp. zwiększono o kwotę 

734 000 zł w tym: budowa kanalizacji ul. Polna, Leśna, Krótka i Piaskowa, ulice przy 

Urzędzie Miejskim Wichury i Ogrodowa oraz budowa kanalizacji deszczowej ul. 

Radoszkowska do punktu gromadzenia odpadów problemowych , 

 budowa punktu gromadzenia odpadów problemowych  ul. Radoszkowska w kwocie 

380 000 zł, 

 budowa placu zabaw w Jarosławkach w kwocie 25 000 zł, 

 roboty uzupełniające w zakresie adaptacji biblioteki w Chwałkowie Kościelnym na 

przedszkole znajdujące się w świetlicy wiejskiej w kwocie 23 000 zł, 

 adaptacja pomieszczeń gospodarczych w Urzędzie Miejskim na pomieszczenia biurowe 

dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. 

Dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami tego samego działu ( 852)  

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. – brakujące środki na wypłatę dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego dla pracownika zajmującego się świadczeniami rodzinnymi oraz 

asystenta rodziny i pracownika socjalnego realizującego projekt „ Barwny horyzont”, umowa 

zlecenia wraz z składkami ubezpieczenia społecznego - dowóz posiłków do szkół oraz 

zabezpieczenie środków dla asystenta rodziny pracującego z rodzinami niewydolnymi 

wychowawczo objętymi pomocą społeczną, nie uczestniczących w projekcie unijnym. 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego 

Przewodniczący zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały. 

Rada Miejska w obecności 13 radnych –  jednogłośnie podjęła uchwałę   nr XXIX/192/2013, 

która stanowi załącznik nr  9  do niniejszego protokołu. 

 

Do punktu 11  porządku obrad: 

Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego  Centrum Kultury Książ Wlkp. za rok 2012. 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego 

Przewodniczący zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały. 

Rada Miejska w obecności 13 radnych –  jednogłośnie podjęła uchwałę   nr XXIX/193/2013, 

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

Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Książ 

Wlkp.  w 2013 r. 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego 

Przewodniczący zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały. 

Rada Miejska w obecności 13 radnych –  przy 12 głosach „za” i 1 głosie „przeciw” podjęła 

uchwałę   nr XXIX/194/2013, która stanowi załącznik nr  11  do niniejszego protokołu. 

 

Do punktu 13  porządku obrad: 

Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie Aneks Nr 4 do POROZUMIENIA 

MIĘDZYGMINNEGO zawartego w dniu 7 października 2008 roku w sprawie powierzenia 

Gminie Jarocin przygotowania i wykonania zadania p.n. „Zorganizowanie i nadzór nad 

funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych 

POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą    

w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi”. 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego 

Przewodniczący zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały. 

Rada Miejska w obecności 13 radnych –  jednogłośnie podjęła uchwałę   nr XXIX/195/2013, 

która stanowi załącznik nr  12  do niniejszego protokołu. 

         

Do punktu 14  porządku obrad: 

Przewodniczący obrad przedstawił projekt  uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu 

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 13 radnych –  jednogłośnie podjęła uchwałę   nr XXIX/196/2013, 

która stanowi załącznik nr  13  do niniejszego protokołu. 
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Do punktu 15  porządku obrad: 

Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę 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 13 radnych –  jednogłośnie podjęła uchwałę   nr XXIX/197/2013, 

która stanowi załącznik nr  14  do niniejszego protokołu. 

 

Do punktu 16  porządku obrad: 

Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wyrażenia 

zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na okres 10 lat.  

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego 

Przewodniczący zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały. 

Rada Miejska w obecności 13 radnych –  jednogłośnie podjęła uchwałę   nr XXIX/198/2013, 

która stanowi załącznik nr  15  do niniejszego protokołu. 

 

 

Do punktu 17  porządku obrad: 

Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały zmieniająca uchwałę 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 13 radnych –  jednogłośnie podjęła uchwałę   nr XXIX/199/2013, 

która stanowi załącznik nr  16  do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący obrad zarządził przerwę, która trwała od godz. 16,50 – 17,00.     

 

Do punktu 18  porządku obrad: 

Radna Antonina Jankowiak – wrócę do Uchwały Rady Miejskiej w Książu Wlkp.  z dnia  

28 grudnia 2012 r. dot. gospodarowanie odpadami, a mianowicie w deklaracjach śmieciowych 

ustalono pierwszy termin opłaty śmieciowej  15 lipiec, jeśli ktoś nie zapłaci w terminie, to już 30 

lipca br. Urząd będzie naliczał odsetki, również za miesiąc sierpień,  a tym samym za usługi nie 
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wykonane. Uważam , że powinniśmy płacić za wywóz śmieci po wykonanych usługach a nie do 

przodu, grożąc nam karami. Nikt  z nas nie płaci za prąd, wodę  do przodu tylko za dostarczenie 

danej usługi.  Jest to zapis krzywdzący nas mieszkańców tej Gminy. Dlaczego do deklaracji 

śmieciowej Urząd od razu nie dołączył druku wypowiedzenia, teraz wokół tej sprawy jest 

również wiele zamieszania, wielu mieszkańców nie wypowie umów śmieciowych bo po prostu 

nie wie. Mam na myśli osoby starsze, samotne. 

Do punktu 19  porządku obrad: 

Burmistrz udzielił odpowiedzi na wnioski zgłoszone na posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej. 

Odpowiedź stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.      

Pani Bogumiła Walczak Z-ca Burmistrza -  Bogumiła – Zastępca Burmistrza w czasie kiedy były 

rozdysponowane deklaracje śmieciowe, w nich znajdowała się stosowna ulotka do mieszkańców 

z  podstawowymi informacjami, również była informacja o wypowiedzeniu dotychczasowych 

umów. 

Przewodniczący Rady Paweł Walkowiak – ze względu na to, że zmieniają się przepisy w 

zakresie odbioru śmieci od 1 lipca 2013 r.  obecne umowy będą nieważne, ale każdy kto je 

posiada  indywidualnie musi ją zerwać poprzez wypowiedzenie umowy, gdyż w nich jest 

zawarty  punkt dotyczący wypowiedzenia. W miesiącu lutym PGKiM w Śremie nie chcieli 

wypowiedzeń, teraz chcą. Sołtysi  mogli te druki rozdać mieszkańcom w lutym ale nikt o tym 

nie wiedział. Obecnie sołtysi dostaną te druki i rozdysponują wśród mieszkańców. Są to 

zawirowania prawne. 

Radny Ryszard Szymański – dziś w wiadomościach była informacja o obowiązku zerwania 

dotychczasowym umów na wywóz śmieci 

 

Do punktu 20  porządku obrad: 

Radna Bogumiła Skiera – ja również  dzwoniłam do PGKiM w Śremie  i uzyskałam odpowiedź, 

że należy wypowiedzieć umowy. 

Radna Antonina Jankowiak –  nie otrzymałam odpowiedzi na pytanie dotyczące śmieci, na jakim 

etapie jest dokumentacja na wymianę okien i drzwi. 

Radny Ryszard Szymański – kilkakrotnie monitowałem  w sprawie lamp które oświecają pole, 

może w ramach oszczędności, by je zlikwidować i założyć gdzie są potrzebne. 

Mamy uchwalony Regulamin utrzymania porządku i czystości, ale mieszkańcy go specjalnie nie 

respektują, na ulicy 23 stycznia  zalegają duże hałdy śniegu, przy niektórych nieruchomościach 

w ogóle nie jest odśnieżane trzeba te hałdy omijać, właściciele nieruchomości nie sprzątają 

chodnika ani w lecie ani zimą. 
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Sołtys wsi Łężek Zofia Hałaburda czy Urząd dostarczy wypowiedzenia umów do PGKM  - tak 

odpowiedział Burmistrz albo w piątek 29 marca lub zaraz po świętach 2 kwietnia. 

Burmistrz Teofil Marciniak  odpowiem Pani Jankowiak na  zadane pytanie, od grudnia do dziś 

minęło 3 miesiące nikt z radnych, sołtysów czy mieszkańców nie wnieśli uwag do tej uchwały. 

Organy nadzoru  również nie uchylili tej uchwały. Ponadto  opłaty te muszą być wpłacane już w 

lipcu , gdyż z tego tytułu  Gmina będzie ponosiła koszty, skąd weźmie  je, jeśli w budżecie nie 

ma  zaplanowanych środków na ten cel. Podobne uchwały podejmowały inne Gminy. Co do 

wniosku dotyczącego oświetlenia nawiązaliśmy kontakt z trzema firmami szczegóły poda 

Kierownik  Rabczewski. Co do pytania o dokumentację na wymianę okien  i drzwi w szkole w 

Chrząstowie czekamy na odpowiedź od konserwatora zabytków. 

Grzegorz Rabczewski – Kierownik Referatu Gospodarczego przedstawił analizowane systemy 

energooszczędnego systemu oświetlenia ulicznego zaproponowane przez firmy : 

MICROMEX – energooszczędne, inteligentne systemy sterowania oświetleniem  ( KONIN ) 

obniżanie mocy  od 30 do 60 % w dowolnych  godzinach – wycena indywidualna,  na dzień 

dzisiejszy brak danych  

Energomiar – Grupa Enea – systemy radiowego sterowania mocą 

Koszt około 60 tys. zł  + abonament  2 tys. zł miesięcznie ( sygnał ) 

oszczędności około 13 tys. zł/rok  

oraz  

przeprowadzono rozmowy z Eneos Poznań – wniosek do Enea o zmianę nastaw czasowych  

zegarów astronomicznych   

- ( koszt 64 pomiary  x 100 zł )  = około 7 tys. zł  

Radny Paweł Walkowiak do tematu wrócimy  jak będzie Pan Przybylski i zaciągniemy fachowej 

opinii. 

Ratajczak Jerzy  -  Prezes Gminnego Koła Sołtysów – raz na kwartał będę uczestniczył  

w Sesjach Rady aby przekazać bieżące  informacje  naszym sołtysom : 

-  proszę o uregulowanie składek, 

- złożyłem o dofinansowanie na przeprowadzenie szkolenie dla sołtysów, otrzymaliśmy z Gminy 

Książ Wlkp. 1.000 zł. , szkolenie odbędzie się w Dolsku w Willa Natura w dniu 8 czerwca br. 

- Stowarzyszenie organizuje zawody wędkarskie, 

- jeśli sołtysi chcą robić jakieś festyny bądź zawody to proszę  mnie poinformować o tym fakcie. 
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Do punktu 21  porządku obrad: 

Ponieważ wyczerpano porządek obrad Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za udział   

i zamknął XXIX Sesję Rady Miejskiej w Książu Wlkp. o godz. 17,30. 

 

 

Protokołowała                

 

                               

Zdzisława  Wilak                      

 

 

                                                                                             Przewodniczący 

                                                                                Rady Miejskiej w Książu Wlkp. 

                                                                                          /-/ Paweł  Walkowiak 

 


