O.0002.30.2013
PROTOKÓŁ NR XXX/2013
z sesji Rady Miejskiej w Książu Wielkopolskim
odbytej w dniu 29 kwietnia 2013 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,
Radny Rady Powiatu Pan Jerzy Rylski,
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 XXX sesję Rady Miejskiej
powitał Radnych, Burmistrza, Z-cę Burmistrza, Skarbnika Gminy, Sekretarza Gminy oraz
przybyłych gości.
Stwierdził, że, na sali jest obecnych 14 radnych, zatem Rada jest władna do podejmowania
prawomocnych uchwał.
Nieobecni nieusprawiedliwieni - Radny Leszek Kaczmarek.
Następnie Przewodniczący obrad poprosił wszystkich o powstanie i uczczenie minutą ciszy
zmarłego sołtysa wsi Chrząstowo Pana Jana Majsnera.
Do punktu 3 porządku obrad:
Porządek obrad, ogłoszenie, zaproszenia na sesję Rady stanowią załącznik nr 3 do
protokołu.
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Przewodniczący zaproponował, aby wprowadzić do porządku obrad punkty :
1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na włączenie w granice Wałbrzyskiej Specjalne
Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” nieruchomości położonych na terenie Gminy
Książ Wlkp.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Książ Wlkp. na 2013 rok.
Punkty te proponuję wprowadzić po punkcie 10 porządku obrad.
Rada Miejska w obecności 14 radnych - jednogłośnie wyraziła zgodę na wprowadzenie w/w
punktów 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.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym
6.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
7.Podjęcie uchwały

zmieniającej uchwałę

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości

i porządku na terenie Gminy Książ Wlkp.
8.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia

usług

w

zakresie

odbierania

odpadów

komunalnych

od

właścicieli

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów
w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
9.Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Książ Wlkp.
10.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, sieci i granic obwodów
publicznych:

szkół

podstawowych

i

oddziałów

przedszkolnych

oraz

gimnazjów

prowadzonych przez Gminę Książ Wlkp.
11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na włączenie w granice Wałbrzyskiej
Specjalne Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” nieruchomości położonych na terenie
Gminy

Książ Wlkp.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Książ Wlkp. na 2013 rok.
13.Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Książ Wielkopolski.
14.Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za rok 2012.
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15.Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Książ Wlkp. z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za
rok 2012.
16.Raport z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2012.
17.Interpelacje i zapytania radnych.
18.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
19.Wolne wnioski i informacje
20.Zamknięcie obrad.
Radni nie zgłosili uwag do porządku obrad.
Do punktu 4 porządku obrad:
Protokół z XXIX Sesji Rady Miejskiej z dnia 25 marca 2013 r. został przyjęty, bez uwag
w głosowaniu jawnym w obecności 14 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.
Do punktu 7 porządku obrad:
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Książ Wlkp.
Projekt uchwały omówiła Pani Walczak Z-ca Burmistrza informując, że główne zmiany to:
uwzględnienie w ramach opłaty zakupu worków na odpady selektywnie zbierane oraz do chwili
powstania punktu zbierania odpadów wielkogabarytowych, elektrycznych itp. przy ul.
Radoszkowskiej, będzie odpady te zbierał tak jak do tej pory transport mobilny.
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 XXX/200/2013,
która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
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Do punktu 8 porządku obrad:
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych

od

właścicieli

nieruchomości,

na

których

zamieszkują

mieszkańcy

i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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 XXX/201/2013,
która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Do punktu 9 porządku obrad:
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie
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 14 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXX/202/2013,
która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Do punktu 10 porządku obrad:
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych
przedszkoli, sieci i granic obwodów publicznych: szkół podstawowych i oddziałów
przedszkolnych oraz gimnazjów prowadzonych przez Gminę Książ Wlkp.
Projekt uchwały omówił Burmistrz Pan Teofil Marciniak, informując, że w m-cu styczniu
wpłynęło pismo Burmistrza z Dolska o zamiarze wypisania miejscowości Feliksowo z obwodu
szkolnego w Dolsku i Masłowie. 28 marca 2013 r. Rada Miasta i Gminy Dolsk podjęła w tej
sprawie uchwałę. Propozycja nasza jest, aby dzieci z Feliksowa uczęszczały do Zespołu Szkół
w Mchach, ponieważ do Międzyborza autobus szkolny dojeżdża, czyli robił by 8 km dziennie
więcej. Burmistrz Dolska przedstawił trzy argumenty za wypisaniem Feliksowa z obwodu
szkolnego gm. Dolsk tj.: remont mostu w Wieszczyczynie, przez co autobus musiałby dokładać
dziennie 40 kilometrów, ponadto gmina dysponuje dwoma autobusami i dwoma kierowcami,
którzy nie dowieźli by dzieci na czas.
Radny Kazimierz Zegar – rozumiem to i dzieci te musimy przyjąć, ale chodzi mi o sam sposób
informowania o tym rodziców, można było zadzwonić w tej sprawie do Pani Sołtys. Na Komisji
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było, że w Feliksowie jest 6 dzieci, nie wiem czy skłamano, czy ktoś był nieprzygotowany
ale Pani Sekretarz podeszła do mnie na korytarzu i sprostowała że jest 11 dzieci. Mam prośbę do
Pani Dyrektor Kapturek, aby dołożyła starań gdy dzieci te przyjdą do Mchów by jak najlepiej się
zaklimatyzowały.
Radny Ryszard Szymański – w tej sprawie było spotkanie z rodzicami z Feliksowa w Mchach,
proszę o przybliżenie jak to spotkanie przebiegało.
Burmistrz – w każdym porozumieniu, które jest zawarte strona która zmienia warunki lub
odstępuje zawiadamia zainteresowanych. Tą stroną która zmienia obwody jest Gmina Dolsk
i ona powinna zawiadomić rodziców dzieci które uczęszczały do tych dwóch placówek. Od nas
była by wiadomość, gdy była by decyzja o przyjęciu. Jeśli chodzi o rozbieżność ilości dzieci, to
rodzicie z miejscowości Feliksowo wpisali się na listę w liczbie sześć, że te dzieci uczęszczają.
My takich wiadomości nie mieliśmy, bo wcześniej nie były do niczego potrzebne, ponieważ
subwencję otrzymywała Gmina Dolsk.
Na spotkaniu rodzice zgłaszali obawy czy dzieci się zaklimatyzują w nowej szkole, czy poziom
nauczania będzie na poziomie podobnym jak w placówce do której aktualnie uczęszczają.
Spotkanie było w szkole w Mchach dlatego, aby rodzicie mogli zapoznać się ze szkołą, zobaczyć
jak ta szkoła funkcjonuje. Jest to nowa szkoła, kadra jest też dobrze przygotowana do
przekazywania wiedzy. Były też uwagi, że dzieci w gimnazjum w Dolsku miały 3 godziny
tygodniowo język angielski a w Mchach będą mieć 2 godz. tygodniowo. Jednakże Pani dyrektor
zadeklarowała, że rozpatrzy te sprawy i na pewno dzieci te otrzymają pomoc.
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 12 głosach „za” i 1 głosie „przeciw” i 1 głosie
„wstrzymującym się” podjęła uchwałę nr XXX/203/2013, która stanowi załącznik nr 9 do
niniejszego protokołu.
Do punktu 11 porządku obrad:
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na włączenie w
granice Wałbrzyskiej Specjalne Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” nieruchomości
położonych na terenie Gminy Książ Wlkp.
Projekt uchwały omówił Burmistrz Pan Teofil Marciniak, informując, że Wałbrzyska Specjalna
Strefa Ekonomiczna powstała w 1997 roku i obejmuje cztery województwa, opolskie,
wielkopolskie, lubuskie i dolnośląskie. Najwięcej podstref jest w województwie dolnośląskim,
zaś najmniej w lubuskim, w Wielkopolsce jest osiem podstref tj. Krotoszyn, Śrem, Września,
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Leszno, Kościan, Jarocin Kalisz i Rawicz. I tutaj jest propozycja włączenia Książa Wlkp.,
bylibyśmy jedną z najmniejszym gmin.
Co daje udział w tej strefie, przede wszystkim rozpoczęcie działalności gospodarczej na terenie
WSSE „Invest-Park” daje możliwość skorzystania z ulg podatkowych. Powstanie strefy daje
szanse ekonomicznego, gospodarczego rozwoju gminy.
Przedsiębiorcy inwestujący na terenie WSSE mogą uzyskać pomoc publiczną z tytułu kosztów
nowej inwestycji lub z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy, w związku z realizacją nowej
inwestycji w postaci ulgi w podatku dochodowym. W przypadku województwa wielkopolskiego
podmiot ma możliwość uzyskać pomoc w wysokości 40% kosztów inwestycji, dotyczy to
dużych przedsiębiorstw. Dla małego przedsiębiorstwa wzrost jest do 60% a dla średniego do
50% wielkości poniesionych kosztów inwestycji.
Polskie przedsiębiorstwa stanowią 35% inwestycji lokowanych na terenie WSSE a 65%
przedsiębiorców, którzy wybudowali lub budują swoje zakłady na terenie WSSE są
przedsiębiorcami zagranicznymi. Stoimy przed szansą jakie Gmina Książ Wlkp. wcześniej nie
miała, a między innymi dlatego, że mamy aktualny plan zagospodarowania przestrzennego
i strefa ekonomiczna jest tym terenem zainteresowana.
WSSE dwa razy w roku wnioskuje o powiększenie lub zmniejszenie strefy ekonomicznej. Taki
wniosek WSSE popłynął już do ministerstwa, ale jest trzy miesiące na uzupełnienie lub
ewentualne zmiany. Jeżeli podejmiemy stosowną uchwałę to jest szansa, że ministerstwo będzie
mogło rozpatrzyć wniosek i poszerzyć podstrefę o gminę 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 14 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXX/204/2013,
która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Do punktu 12 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, informując, że po
posiedzeniu komisji na której omawiano projekt tej uchwały przyszło pismo od Wojewody
zwiększające środki o kwotę 33 790,00 zł na wypłaty dodatku do świadczeń pielęgnacyjnych.
Radny Kazimierz Zegar – nie zgadzam się z przeznaczaniem środków na remont „Orlika”, który
po dwóch latach wymaga remontu, dlatego będę głosował przeciw.
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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 –

przy 11 głosach „za” i 1 głosie „przeciw”

i 2 głosach „wstrzymujących się” podjęła uchwałę

nr XXX/205/2013, która stanowi

załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Do punktu 13 porządku obrad:
Przewodniczący obrad zwrócił się z zapytaniem czy ma odczytywać Ocenę zasobów pomocy
społecznej na rok 2012 dla gminy Książ Wielkopolski.
Rada w głosowaniu jawnym w obecności 14 radnych jednogłośnie wypowiedziała się za
nieodczytywaniem w/w projektu uchwały.
Wobec czego Przewodniczący obrad przedstawił tylko projekt uchwały w sprawie Oceny
zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Książ Wielkopolski.
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 XXX/206/2013,
która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Do punktu 14 porządku obrad:
Radni nie wnieśli uwag do sprawozdania z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za rok
2012.
Ponieważ nie było uwag

Przewodniczący zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem

przedstawionego sprawozdania.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie przyjęła w/w sprawozdanie, które
stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
Do punktu 15 porządku obrad:
Radni nie wnieśli uwag do sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Książ Wlkp.
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego za rok 2012.
Ponieważ nie było uwag Przewodniczący zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem
przedstawionego sprawozdania.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie przyjęła w/w sprawozdanie, które
stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu
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Do punktu 16 porządku obrad:
Radni nie wnieśli uwag do raportu z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii za rok 2012.
Ponieważ nie było uwag Przewodniczący zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem
przedstawionego raportu.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie przyjęła w/w raport, który stanowi
załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad zarządził przerwę, która trwała od godz. 16,55 – 17,10.
Do punktu 17 porządku obrad:
Radna Antonina Jankowiak, - zwróciła się z zapytaniem:
- jak przedstawia się sprawa budowy szamba przy świetlicy w Sroczewie,
- samochód strażacki z OSP Książ miał trafić do OSP Chrząstowo a trafił dla Mchów, dlaczego?
- kto zapłaci za remont schodów wejściowych do Urzędu Miejskiego.
Do punktu 18 porządku obrad:
Burmistrz udzielając odpowiedzi poinformował, że od oddania „Orlika” nie upłynęły dwa lata
a już trzy lata i siedem miesięcy. Ja jako Burmistrz ani wy Państwo jako radni nie mieliśmy
wpływu na to, aby był budynek murowany, mimo starań nie uzyskaliśmy zgody – musiał być
kontener. Do budowy kontenera były użyte materiały zgodnie z dokumentacją projektową.
Budynek jest zbudowany z dwóch kontenerów gdzie przejście jest częścią odkrytą, narażoną na
warunki atmosferyczne. Na podwalinie metalowej zostały położone płyty i przykryte gumolitem.
Płyty zgniły i musiały zostać wyremontowane, kosztowało to 2100 złotych. Obecnie zostały
użyte deski z sosny syberyjskiej, które nie będą w tak szybkim tempie niszczeć.
Burmistrz udzielił też odpowiedzi na wnioski zgłoszone na posiedzeniach Komisji Rady
Miejskiej. Odpowiedź stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
Poinformował też, że sprawę budowy szamba w Sroczewie prowadzi Pan Rabczewski i nie
potrafię w chwili obecnej powiedzieć na jakim jest etapie i kiedy będzie realizacja tego zadania.
Wiem, że prowadzi rozmowy z Panią Dudziak, która zamieszkuje w tym budynku i która ma
zdecydowaną większość udziałów tego obiektu.
Jeśli chodzi o podział samochodów OSP, to decyzję taką podjął Zarząd MG OSP, twierdzą że
podział ten jest w miarę sprawiedliwy. Ja nie mogę narzucać OSP, że samochód ma być
przekazany do tej czy innej jednostki OSP, ponieważ lepsze rozeznanie ma Zarząd OSP.
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Za remont schodów do Urzędu Miejskiego, Gmina nie będzie płacić, o czym kilkakrotnie
mówiłem, robi to wykonawca na swój koszt w ramach gwarancji.
Radny Zenon Kuderczak – na Komisji składałem wniosek w sprawie fontanny i nie otrzymałem
odpowiedzi.
Radny Sławomir Przybylski – Urząd Marszałkowski przyznał już środki na remont zabytków,
tak samo Starosta, a kiedy my dokonamy podziału, chodzi mi o Parafię Włościejewki.
Wczoraj będąc na obchodach 165 rocznicy Wiosny Ludów byłem zdegustowany obecnością
Szanownych Państwa Radnych a szczególnie Radnych z Książa Wlkp. – była nas tylko garstka.
Wszystko było ładnie przygotowane, byłem tylko trochę zbulwersowany tym, że nie było
pocztów sztandarowych na mszy św. Należy przyjrzeć się tej sprawie, abyśmy na przyszłość
tych błędów nie popełniali.
Do punktu 19 porządku obrad:
Radny Ryszard Szymański – na skrzyżowaniu ul. 23 Stycznia – Krasickiego został naruszony
krawężnik, podniesione są dwie płytki. W Kiełczynie przy drodze w kierunku dworca PKP
powstaje nowa wieża przekaźnikowa, na wjeździe do tej wieży też są podniesione płytki.
Na jakim etapie jest przygotowanie do przetargu na odbiór odpadów komunalnych.
Pani Zofia Halaburda Sołtys wsi Łężek – kiedy będzie budowana druga strona chodnika
w Łężku.
Radny Paweł Walkowiak zwrócił się do Radnego Rady Powiatu, aby monitował w Powiatowym
Zarządzie Dróg, by rozpoczęli remonty dróg, ponieważ dziur w drogach jest dość dużo.
Burmistrz – sprawą oświetlenia fontanny zajmie się firma, która wykonywała to zadanie.
Fontanna będzie czynna na weekend majowy, obecnie jest przeprowadzany przegląd.
Na dofinansowanie remontów zabytków wpłynęły dwa wnioski tj. od Parafii Mchy
i Włościejewki, na następną sesję będzie przygotowany projekt uchwały w tym temacie. Na
zadanie to mamy 30 000 złotych.
Poczty sztandarowe nie były w kościele na mszy świętej - była to moja sugestia, żeby
dwukrotnie nie ciągać pocztów sztandarowych na uroczystość w jednym dniu. Czy w kościele
koniecznie musiały być – zastanawiał bym się, bo inscenizacja przypominająca historyczny rys
dziejów bitwy o Książ i przypomnienie tych wydarzeń miało miejsce, było doskonale
przygotowane przez P. Teresę Janasik i myślę, że ten akcent historyczny w kościele się pojawił.
A kwestia sztandarów, to mogły być, ale nie chciałem by dwa razy przychodzili.
Przetarg na odbiór odpadów komunalnych będzie ogłoszony w pierwszej połowie maja, czyli
będzie czas na odwołania i jesteśmy wstanie wykonawcę wyłonić w odpowiednim terminie.
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Chodnik w Łężku będzie robiony po długim weekendzie majowym, umowa z firmą jest
podpisana.
Radny Sławomir Przybylski – proszę na przyszłość rozważyć zorganizowanie mszy św. polowej
na Mogiłach, rozmawiałem z Ks. Dolskim i nie ma nic przeciw temu.
Radna Bogumiła Skiera - prosiłabym o wizję na strychu świetlicy w Kołacinie, ponieważ dach
na świetlicy jest w złym stanie, są połówki dachówek i może zaciekać, należy to naprawić.
Przewodniczący Rady Paweł Walkowiak – poinformował, że Pani Zakrzewska-Wojtkowiak
zrezygnowała z pracy w ODR, dlatego w biurze w Książu Wlkp. są tylko dyżury w środy
i czwartki od godz. 9,00 – 13,00.
Do punktu 20 porządku obrad:
Ponieważ wyczerpano porządek obrad Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za udział
i zamknął XXX Sesję Rady Miejskiej w Książu Wlkp. o godz. 17,35.

Protokołowała
/-/Irena Witko
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
/-/ Paweł Walkowiak
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