O. 0012.5.20.2012
PROTOKÓŁ NR 20/2012
z wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. odbytego w dniu
14 czerwca 2012 roku w godz. 10,10 – 12,45
W Komisji uczestniczyło 12 radnych - lista obecności, stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego protokołu.
Nieobecni:
Radny Leszek Kaczmarek – nieusprawiedliwiony,
Radny Maciej Lewandowski – usprawiedliwiony,
Radny Sławomir Przybylski – usprawiedliwiony.
Ponadto w posiedzeniu komisji uczestniczyli:
- Burmistrz Pan Teofil Marciniak
- Skarbnik Gminy Pani Barbara Matuszczak
- Sekretarz Gminy Pani Mirela Grześkowiak
- Pan Jerzy Zalewski Architekt, Urbanista
- Pani Lutomiła Niełacna Urbanista
ad.1. Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Paweł Walkowiak otwierając wspólne posiedzenie
Komisji Rady Miejskiej powitał członków Komisji i zaproszonych gości.
Stwierdził, że na sali obecnych jest 12 radnych, zatem komisja jest władna do podejmowania
prawomocnych decyzji.
Do porządku posiedzenia wprowadzono punkt :
Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu ustalania
obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach
prowadzonych przez Gminę Książ Wlkp.
Punkt ten wprowadzono po punkcie 9.
Poinformował że, w porządku posiedzenia punkt 7 ma brzmienie:
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu

zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Konarzyce (obręb

geodezyjny Konarzyce) i wsi Jarosławki (obręb geodezyjny Jarosławki).
A winno być:
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Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie jeziora Jarosławskiego
w gminie Książ Wlkp.
Następnie Przewodniczący Rady zaproponował, aby ze względu na przyjazd urbanistów
punkty od 7 do9 omówić w pierwszej kolejności, na co członkowie komisji wyrazili zgodę.
Wobec czego porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1.Otwarcie posiedzenia.
2.Wybór Przewodniczącego posiedzenia.
3.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla działek nr ewid. 221/1, 221/3 położonych na terenie wsi Radoszkowo
Drugie.
4.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu

zagospodarowania

przestrzennego

terenu

położonego

w

rejonie

jeziora

Jarosławskiego w gminie Książ Wlkp.
5.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Radoszkowo Drugie,
obręb geodezyjny Radoszkowo oraz terenu położonego w obrębie geodezyjnym
Zakrzewice.
6.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Gminy Książ Wlkp. za rok 2011.
7.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Książa Wlkp.
8.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Książ Wlkp.
na 2012 rok.
9.Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wykazu
kąpielisk na terenie gminy Książ Wlkp.
10.Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu ustalania
obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach
prowadzonych przez Gminę Książ Wlkp.
11.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
12.Wolne wnioski i informacje
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ad.2. Na Przewodniczącego Komisji wybrano jednogłośnie Radnego Jacka Mądrego, który
przewodniczył dalszemu posiedzeniu Komisji.
ad.3.Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
działek nr ewid. 221/1, 221/3 położonych na terenie wsi Radoszkowo Drugie omówił Pan
Jerzy Zalewski Architekt, Urbanista. Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego
protokołu. Uwag do w/w projektu uchwały nie było.
Komisja w obecności 12 radnych projekt w/w uchwały zaopiniowała pozytywnie –
jednogłośnie
ad.4.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie jeziora Jarosławskiego
w gminie Książ Wlkp. omówił Pan Jerzy Zalewski Architekt, Urbanista. Projekt uchwały
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Pan Waldemar Szymański Podinspektor UM przedstawił jak będą przebiegać drogi
w ośrodku Jarosławki.
W dyskusji Radny Zegar zwrócił uwagę na to, że obecna droga do pola namiotowego nie
uzyska parametrów drogi, ponieważ są już pobudowane domki.
Pan Zalewski udzielając odpowiedzi poinformował, że droga publiczna jest w zarządzie
publicznym a to będą drogi wewnętrzne. Na dziś nie możemy przesądzić czy będzie to pas
pieszo jezdny czy może droga jednokierunkowa przy czym wtedy muszą być światła, co
będzie to się dopiero okaże w trakcie planowania planistycznego.
Radny Zegar – czy gmina będzie musiała wykupić grunt pod drogę i co będzie gdy jezioro
przejdzie w prywatne ręce.
Pan Zalewski – gmina nie będzie wykupywać, drogi będą własnością lasów. Wiemy też, że
będzie trudna sprawa z uzyskaniem uzgodnień.
Radny Paweł Walkowiak – należy się cieszyć, że zajęto się porządkowaniem tego terenu.
Uwag do w/w projektu uchwały nie było.
Komisja w obecności 12 radnych projekt w/w uchwały zaopiniowała pozytywnie – przy 11
głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym się”.
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ad.5.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Radoszkowo Drugie, obręb
geodezyjny Radoszkowo oraz terenu położonego w obrębie geodezyjnym Zakrzewice omówił
Pan Jerzy Zalewski

Architekt, Urbanista. Projekt uchwały stanowi załącznik do

niniejszego protokołu. Uwag do w/w projektu uchwały nie było.
Komisja w obecności 12 radnych projekt w/w uchwały zaopiniowała pozytywnie –
jednogłośnie
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt w/w uchwały będzie przedmiotem obrad na
sesję w dniu 02 lipca 2012 r.
Przewodniczący Komisji podziękował Urbanistom za udział w posiedzeniu Komisji
i omówienie projektów uchwał.
Przewodniczący Komisji zarządził przerwę, która trwała od godz. 11,00 – 11,10
ad.6. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Książ
Wlkp. za rok 2011.
Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Uwag do w/w projektu uchwały
nie było.
Komisja w obecności 12 radnych projekt w/w uchwały zaopiniowała pozytywnie –
jednogłośnie
ad.7. Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Książa Wlkp.
Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Uwag do w/w projektu uchwały
nie było.
Komisja w obecności 12 radnych projekt w/w uchwały zaopiniowała pozytywnie –
jednogłośnie
ad.8.Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Książ Wlkp. na 2012 rok omówiła
Pani Barbara Matuszczak Skarbnik Gminy, informując, że:
Budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 360 602,00 zł., z tego:
- dział 750 – zwiększono o kwotę 1 000,00 zł. darowizna na pokrycie kosztów dostarczenia
decyzji dotyczących kanału białego w formie umowy zlecenia. Po stronie wydatków
dokonano zmiany zwiększając § 4170.
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- dział 754 – zwiększono o kwotę 100 000,00 zł. jako pomoc finansowa w formie dotacji
celowej na sfinansowanie części kosztów zakupu średniego samochodu pożarniczego dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Książu Wlkp. Po stronie wydatków zwiększono dotację dla
OSP w Książu Wlkp. z kwoty 115 000,00 zł. na kwotę 215 000,00 zł., zgodnie z podpisaną
umową pomiędzy Starostwem w Śremie, a Gminą Książ Wlkp.,
- dział 852- zwiększono o kwotę 10 830,00 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie
realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Po stronie wydatków dokonano
odpowiednich zmian. Dokonano zmian poprzez zmniejszenie o kwotę 2 434,00 zł. –
świadczenia rodzinne, a zwiększono o, kwotę 2 434,00 zł. składki ubezpieczenia zdrowotnego
opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.
Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian.
- dział 921 – zwiększono o kwotę 248 772,00 zł. w związku zakończonej weryfikacji wniosku
o płatność ostateczną, w ramach działania „ Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata
2007-2013 na realizowana inwestycję w roku 2011 „ Przebudowa świetlicy wiejskiej
w Chwałkowie Kościelnym”.
Po stronie wydatków dokonano zmian w działach:
- 700 – wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „ Termomodernizacja budynku
użyteczności publicznej – Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.” na kwotę 230 896,00 zł.
- 750 zwiększono środki na wynagrodzenia bezosobowe.
- 754 – dołożono 100 000,00 zł. do dotacji na zakup samochodu pożarniczego dla OSP
Książ Wlkp. – pomoc finansowa ze Starostwa w Śremie.
- 758- zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 21 400,00 zł. z przeznaczeniem do działu 900 –
poprawa jakości efektywności systemu oświetlenia ulicznego Mchy. Książ Wlkp., Kiełczynek
i Międzybórz.
- 801 – dokonano przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami – dotyczy Zespołu Szkół
w Mchach z uwagi na potrzebę dofinansowania kosztów kształcenia nauczycieli oraz zapłaty
II raty składki ubezpieczenia majątkowego. Dokonano zmiany nazwy inwestycji „ Zmiana
sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych w SP Chwałkowo Kościelne na sale
lekcyjne” na „ Modernizację budynku Szkoły Podstawowej w Chwałkowie Kościelnym”.
- 852 – zwiększono środki na dożywianie podopiecznych OPS w Książu Wlkp.
- 900 – zwiększono środki na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
o kwotę 6 500,00 zł. oraz o kwotę 21 400,00 zł. poprawa jakości efektywności systemu
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oświetlenia ulicznego Mchy. Książ Wlkp., Kiełczynek i Międzybórz. Zwiększono również
środki na usługi związane z zielenią miejską.
- 926 – zwiększono środki o kwotę 11 376,00 zł. na wynagrodzenia bezosobowe i składki
ubezpieczenia społecznego – boisko Orlik- brak dofinansowania od dnia 1.07.2012 roku ze
Szkolnego Związku Sportowego - Zarząd Główny w Warszawie.
W Zakładzie Usług Komunalnych w Książu Wlkp. dokonano zwiększenia przychodów
i kosztów o kwotę 17 840,00 zł. w wyniku podwyżki czynszów w budynkach komunalnych.
Po stronie kosztów zwiększono wydatki na remonty mieszkań, wywóz osadu z oczyszczalni
ścieków, ogrzewania pomieszczeń, podatku od nieruchomości.
W dyskusji Radny Mostowski zwrócił się z zapytaniem czego dotyczy adaptacja
pomieszczeń mieszkalnych w Chwałkowie Kośc.
Burmistrz – w szkole w Chwałkowie Kośc. było mieszkanie, lokatorka wyprowadziła się i
pomieszczenia zaadaptowano na klasę.
Radny Szymański zwrócił się z zapytaniem, gdzie będą w Książu Wlkp. zamontowane lampy.
Burmistrz – zdemontowano 9 lamp z ul. Jana Pawła II a zamontowane będą przy placu do
zajezdni autobusowej.
Radny Jędrzejczak – będzie robiony przepust w Konarzycach a co z przepustem w
Chwałkowie Kośc. który też wymaga naprawy.
Burmistrz – jeśli chodzi o przepust w Chwałkowie Kośc. to jest już zlecona naprawa.
Poinformował też, że jest zlecone odprowadzenie wody z drogi w Zaborowie, gdzie ciagle
były zastoiny.
Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Uwag do w/w projektu uchwały
nie było.
Komisja w obecności 12 radnych projekt w/w uchwały zaopiniowała pozytywnie –
jednogłośnie
ad.9.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie
gminy Książ Wlkp. omówił Burmistrz Pan Teofil Marciniak.
Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Uwag do w/w projektu uchwały
nie było.
Komisja w obecności 12 radnych projekt w/w uchwały zaopiniowała pozytywnie –
jednogłośnie.
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ad.10.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu ustalania obowiązkowego
wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę
Książ Wlkp. omówiła Pani Mirela Grześkowiak Sekretarz Gminy. Projekt uchwały
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Radny Jędrzejczak zwrócił się z zapytaniem jak do tej pory było.
Pani Grześkowiak poinformowała, że dotychczas Dyrektor przedszkola miał 6 godzin
obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, natomiast Dyrektor szkoły podstawowej,
gimnazjum, zespołu szkół liczącego :
* do 4 oddziałów - 12 godzin,
* 5-6 oddziałów - 10 godzin,
* 7-8 oddziałów - 8 godzin,
* 9-14 oddziałów - 5 godzin,
* 15 i więcej oddziałów – 3 godziny.
Wicedyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum, zespołu szkół liczącego 14 i więcej
oddziałów - 7 godzin.
W dyskusji Radny Jędrzejczak zwrócił się z zapytaniem czy przedszkole liczy się do
oddziałów.
Pani Grześkowiak – tak, wlicza się. Ponadto jeżeli będzie łączenie klas, bo takie będą zmiany
od nowego roku szkolnego, to liczba oddziałów automatycznie się zmniejsza.
Radny Mostowski – łączenie klas jakich dotyczy przedmiotów.
Pani Grześkowiak poinformowała, że różnie to jest, w klasach IV – VII łączenia są w tzw.
michałkach, zaś w przedmiotach jak język polski, matematyka łączone są 1-2 godziny zaś
2–3 godziny są oddzielne.
Radny Mostowski – jeśli chodzi o język polski, matematykę, przyrodę to łączenie klas trochę
mnie niepokoi.
Uwag do w/w projektu uchwały nie było.
Komisja w obecności 12 radnych projekt w/w uchwały zaopiniowała pozytywnie –
jednogłośnie.
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt tej uchwały będzie przedmiotem obrad na
sesję w dniu 02 lipca 2012 r.
ad.11.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
Protokół nr 19/2012 z dnia 24 maja 2012 roku został przyjęty jednogłośnie bez uwag.
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ad.12.Wolne wnioski i informacje
Przewodniczący Rady Paweł Walkowiak zapoznał Radnych z petycją mieszkańców
Chwałkowa Kośc. i Kołacina skierowaną do Dyrektora Szkoły Podstawowej w Chwałkowie
Kośc., Burmistrza Książa Wlkp. i Rady Miejskiej w Książu Wlkp. w sprawie zwolnienia
z pracy wieloletniego nauczyciela. Petycja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Poinformował też, że na komisji rolnictwa był Kierownik Inspektoratu Wielkopolskiego
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Pan Henryk Talaska, który przekazał że są środki
finansowe na wykonanie robót konserwacyjnych na kanałach i renowację wałów
przeciwpowodziowych na odcinku Łężek – Solec. Z początkiem roku gdy spotkaliśmy się
z Panem Talaską, to miał obawy czy będą pieniądze a okazało się, że pieniądze są i to duże –
jest to sukces, ponieważ kanały podstawowe będą odnowione.
Radny Marek Mostowski – jeśli chodzi o petycję to taka sytuacja była też w innej placówce
gdzie pracowałem, dyrektor obwieścił na spotkaniu nauczycieli, że nauczycielka religii nie
będzie miała pełnego etatu, będzie pracowała na 14/18 etatu. W tym czasie uczył też religii
w tej szkole Ksiądz i gdy dowiedział się dlaczego tak się stało, to pokazał klasę, pokazał
honor i zrezygnował ze swoich godzin na rzecz tej Pani. Dlatego może by trzeba tą petycję
skierować do księży o ile uczą też w szkołach.
Burmistrz – społeczeństwo nie może wymuszać na nas, kto ma mieć pracę, o tym decyduje
pracodawca a pracodawcą jest dyrektor szkoły. Dyrektor nie ma możliwości zatrudnienia tej
Pani, my nie ingerujemy osobowo do dyrektorów kogo mają zwolnić, kogo mają zatrudnić.
Na nowy rok szkolny zgodnie z kwalifikacjami będzie miała 4 godziny historii.
Radny Jacek Mądry – według przepisów prawnych taką decyzję podejmuje jednoosobowo
dyrektor szkoły.
Burmistrz - tak tylko i wyłącznie pracodawca, którym w tym wypadku jest dyrektor szkoły,
ja zatrudniam tylko dyrektorów.
Radny Ryszard Szymański – wjeżdżając do Brzóstowni na zakręcie cały czas rowkiem
cieknie woda, należy to sprawdzić – prawdopodobnie jest to z szamba.
Mam prośbę do Pana Radcy Prawnego ażeby z ustawy o zamówieniach publicznych wyłowił
tylko kryteria jakimi kierujemy się przy wyborze oferty przetargowej. Mówię dlatego, że
przykładów najtańszych robót wykonywanych mamy dużo. Jeżeli ktoś zaniża ceny to albo
robi się buble, czego przykładem mamy wykonawcę na naszej gminie a wiem że oprócz ceny
są jeszcze inne kryteria.
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Wczoraj jadąc w czasie deszczu zauważyłem, że na ul. Jana Pawła II woda omija kratkę
ściekową i leci na dół, woda omija też kratki ściekowe ponieważ są zatkane, takich kratek jest
95%.
Czy naprawdę jest tak trudna procedura, aby na rynku zmienić postój samochodów z lewej na
prawą stronę.
W Centrum Kultury przy drzwiach wejściowych należy obciąć wystający drut, ponieważ
stwarza zagrożenie oraz naprawić przed wejściem ubytki w nawierzchni betonowej, naprawy
wymaga też objazd wokół budynku, ponieważ są nierówności.
Co z obchodami Dni Książa, czy znany jest już termin.
Następnie zgłosił wniosek do Przewodniczącego Rady aby na wspólnym posiedzeniu komisji
przeprowadzić analizę obecności dyrektorów i kierowników na sesji.
Na ul. J. Krasickiego pierwsza studzienka po naprawie awarii jest zaniżona a przy drugiej
studzience zaniżenie jest coraz głębsze.
Radny Błażej Jędrzejczak – w Chwałkowie Kośc. przy posesji nr 43 obniża się chodnik,
prawdopodobnie jest uszkodzona rura kanalizacyjna.
Radny Paweł Walkowiak – kto wygrał przetarg na położenie asfaltu na drodze w Ługach
i jakie to były wartości..
Burmistrz – przetarg wygrała firma Beger za 345.143 złote, drugą firmą była firma Skanska,
która była 2000 złotych droższa. Wartość kosztorysowa była na prawie 550 000 złotych.
Radny Marek Mostowski – sprawa nauczycielki, która ma być zwolniona nie jest prosta,
ponieważ wychowuje samotnie trójkę dzieci, mam pytanie - czy ta Pani zwracała się do
Księży.
Pani Mirela Grześkowiak – z tego co słyszałam, to tak.
Radny Błażej Jędrzejczak – nie wiem czy zwracała się do księży, ale zwróciła się do mnie
i sprawę tą na posiedzeniu komisji przedstawiłem. Z tego co wiem wypowiedzenia nie
otrzymała, jest na zwolnieniu lekarskim i prawdopodobnie skorzysta z urlopu dla poratowania
zdrowia.
Radny Marek Mostowski – przez ten rok czasu Pani ta powinna się rozejrzeć po rynku pracy
jaki jest w szkołach, ukończyć studia podyplomowe i może wtedy pracę będzie miała.
Burmistrz – na odprawach z dyrektorami szkół sugerowałem, aby osoby zatrudnione
w szkołach podnosiły kwalifikacje, aby miały przygotowania do nauki innych przedmiotów.
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Pani Mirela Grześkowiak – Pani ta ma przygotowanie do nauki religii, historii ma ukończoną
pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą co daje uprawnienia do pracy w świetlicy. Cztery
godziny historii będzie mieć w Chwałkowie Kośc.
Radny Paweł Walkowiak – u nas środki na dokształcanie ostatnio nie były wykorzystywane.
Są dzisiaj gminy gdzie brakuje środków na wypłaty dla nauczycieli.
Radna Bogumiła Skiera – na drodze w Kołacinie w asfalcie są ubytki, które należy naprawić.
Radny Kazimierz Zegar – ponawiam wniosek o naprawę ubytków w asfalcie na drodze
Feliksowo – Włościejewki.
Pan Klimczak robił w Włościejewkach odpływ wody a po pół roku się wszystko zarwało,
w ubiegłym tygodniu żona interweniowała w tej sprawie. Po tej interwencji postawił słupki,
coś zrobił.
Radna Elżbieta Stępa – przy drodze Książ Wlkp. – Śrem w Kiełczynie przy przystanku PKS
jest dziura w asfalcie oraz na drodze od P. Kujawskiego do drogi wojewódzkiej Książ Wlkp.
– Śrem kruszy się asfalt. Należy naprawić lub przełożyć chodnik w Kiełczynie w kierunku
dworca PKP.
Radny Jacek Mądry – jeśli chodzi o petycję, która została złożona mamy trzy szkoły
w których uczą religii Księża, tj. Książ Wlkp., Chwałkowo Kośc. i Mchy. Ja w tej sprawie
porozmawiam z Proboszczem Mchów, czy ktoś z Radnych porozmawia z pozostałymi.
Radny Mostowski zobowiązał się, że porozmawia z Księdzem Dolskim, A Radny Jędrzejczak
z Księdzem z Chwałkowa Kośc.
Przy drodze Mchy – Brzóstownia miały być usunięte suche drzewa i konary a wycięte są
tylko odrosty od dołu. Ponadto drzewa te powinny być obcięte – odmłodzone.
Radny Paweł Walkowiak – w dyskusji zwrócił uwagę, że gmina Książ Wlkp. ma najgorszy
wynik egzaminów klas szóstych w powiecie.
Radny Marek Mostowski – przy tym temacie należałoby sięgnąć do statystyki, zobaczyć ile
uczniów w danej szkole zdawało egzamin, bo inaczej wychodzi to w dużych szkołach
a inaczej w małych.
Radny Paweł Walkowiak – ale ja mówię o wyniku ogólnym całej gminy chociaż ogólnie
tendencja krajowa też spada, wyniki są coraz gorsze.
Burmistrz – jeśli chodzi o przeniesienie postoju samochodów na rynku na prawą stronę
spowoduje że wysiadający pasażer nie otworzy drzwi, ponieważ krawężniki są wysokie.
Radny Ryszard Szymański – jeżeli zmiany postoju samochodów nie będzie, to należy na
rynku, przy krawężniku położyć jeden pas płytek, aby wysiadający nie niszczyli zieleni.
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Burmistrz - poinformował, że do 1 listopada 2012 roku Rada musi podjąć uchwałę w sprawie
podziału gminy na okręgi wyborcze w związku z czym został opracowany projekt podziału
gminy na okręgi i który zostanie rozdany dziś Państwu. Projekt podziału został pozytywnie
zaopiniowany przez Komisarza Wyborczego.
Jeżeli będzie inna propozycja Państwa, to należy ją przygotować całościowo dla całej gminy.
Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący Komisji

podziękował

wszystkim za udział i zakończył posiedzenie.

Protokołowała :

Irena Witko

Przewodniczący Komisji
Jacek Mądry
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