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O. 0012.5.17.2012 

PROTOKÓŁ  NR  17/2012 

z wspólnego posiedzenia  Komisji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. odbytego w dniu       

26 marca 2012 roku  w godz. 10,00 – 12,25. 

 

W Komisji uczestniczyło 13 radnych - lista obecności, stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszego protokołu. 

Nieobecni nieusprawiedliwieni: Radna Antonina Jankowiak, Radny Leszek Kaczmarek.  

Ponadto w posiedzeniu komisji uczestniczyli: 

- Burmistrz Pan Teofil Marciniak 

- Z-ca Burmistrza Pani Bogumiła Walczak 

- Skarbnik Gminy Pani Barbara Matuszczak 

- Sekretarz Gminy Pani Mirela Grześkowiak 

 

ad.1. Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Paweł Walkowiak otwierając wspólne posiedzenie 

Komisji Rady Miejskiej powitał członków Komisji. 

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

prawomocnych decyzji.  

 

Do porządku posiedzenia wprowadzono punkt : 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na 

realizację przedsięwzięcia pn. „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych miasta        

i gminy Książ Wlkp. w miejscowości Włościejewki”.      

Punkt ten  wprowadzono po punkcie 3. 

 

Wobec czego porządek posiedzenia przedstawia się następująco: 

  1.Otwarcie posiedzenia.    

  2.Wybór Przewodniczącego posiedzenia. 

  3.Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2012 – 2021. 

  4.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na 

realizację przedsięwzięcia pn. „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych miasta    

i gminy Książ Wlkp. w miejscowości Włościejewki”.        
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  5.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Książ Wlkp. na 

2012 rok. 

 6.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Centrum Kultury Książ Wlkp. za rok 2011. 

 7.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Książ Wlkp.        

w 2012 roku. 

  8.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej. 

  9.Zaopiniowanie projektu uchwały  w sprawie aneksu nr 1 do porozumienia 

międzygminnego   z dnia 14 września 2011 r. w sprawie 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.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań           

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Książ Wlkp. 

 11.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 

 12.Wolne wnioski i informacje 

 

ad.2. Na Przewodniczącego Komisji wybrano jednogłośnie Radnego Błażeja Jędrzejczaka,       

który  przewodniczył dalszemu posiedzeniu Komisji.                  

 

ad.3.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2012 – 2021 omówiła  Pani Barbara Matuszczak 

Skarbnik Gminy. Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Radny Przybylski zwrócił się z zapytaniem jak przedstawia się sprawa gdybyśmy przystąpili  

do  Centrum Zagospodarowania Odpadów w Czempiniu. 

Burmistrz wyjaśnił, że Czempiń zafundował by nam tylko projekt rekultywacji a nie 

zrekultywowali by na wysypiska a projekt już mamy. Dlatego przystąpienie do Czempinia nie 

ma sensu. 

Komisja w obecności 13 radnych projekt w/w uchwały zaopiniowała pozytywnie – 

jednogłośnie. 

                                         

ad.4.Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację 

przedsięwzięcia pn. „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych miasta i gminy Książ 
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Wlkp. w miejscowości Włościejewki”  omówiła  Pani Barbara Matuszczak Skarbnik 

Gminy. Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Komisja w obecności 13 radnych projekt w/w uchwały zaopiniowała pozytywnie – 

jednogłośnie. 

 

ad.5.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 zwiększył się o kwotę 123 750,00 zł., zgodnie z umową zawarta                     

z Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego  w Poznaniu na udzielenie dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy 

Książ Wlkp. na dofinansowanie budowy ( przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów 

rolnych w obrębie Mchy, Włościejewice.  

Budżet po stronie wydatków został zwiększony o kwotę 1 924 701 zł., w działach: 

- 600 - o kwotę  143 750 zł. z tego 20 000 zł. na pozostałe usługi – utrzymanie dróg gminnych 

oraz kwota 123 750 zł. zostało przeznaczone na budowę dróg gminnych, 

- 758 – zmniejszono o kwotę 44 500 zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące, 

- 801 – o kwotę 12 000 zł. na dokumentację wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz 

odnowienie elewacji w budynku Szkoły Niepublicznej i Przedszkola Niepublicznego          

w Chrząstowie, 

- 852 -  zwiększono o kwotę  10 500 zł.  na dotacje – ośrodki wsparcia dla osób 

niepełnosprawnych  realizowanego przez gminę Śrem, 

- 900 – zwiększono o kwotę 1 572 488 zł. z tego: 

a)  2 000 zł przeznaczono na zakup żywności dla piesków i usługi weterynaryjne dla zwierząt, 

b) 1 570 488 zł. przeznaczono na wykonanie w całości inwestycji pn. „ Rekultywacja 

składowiska odpadów komunalnych miasta i gminy Książ Wlkp. w miejscowości 

Włościejewki” 

Przychody budżetu zwiększono o kwotę 1 378 891 zł. z tytułu wolnych środków, o których 

mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych  oraz o kwotę 975 000 zł. na 

inwestycję rekultywacji składowiska odpadów na podstawie pisma z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, który informuje                 

o planowanej pomocy finansowej w formie pożyczki. Przychody z tytułu emisji obligacji 

komunalnych uległy zmniejszeniu o kwotę 552 940 zł. Ogółem planowane zadłużenie gminy 

wzrośnie o kwotę 422 060 zł. od planowanego w uchwale budżetowej na 2012 rok. 
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- 921  - zwiększono o kwotę 230 463 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. „ Modernizacja 

Świetlicy wiejskiej w Kiełczynku i Konarzycach”. Projekt uchwały stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. 

W dyskusji głos zabrali:    

Radna Stępa – w świetlicy w Kiełczynku miał być zrobiony dach. 

Burmistrz – docieplenie dachu w Kiełczynku miało być a to co zostanie będzie na świetlicę   

w Konarzycach. Inwestycji w 2012 roku nie będzie, ale musimy wykazać nasze środki aby 

ubiegać się o środki zewnętrzne. 

Radny Przybylski – ile zostało środków na drogi dojazdowe do pól. 

Pani Matuszczak – 423750 złotych. 

Radny Zegar – 20 000 złotych na utrzymanie dróg, uważam że jest to bardzo mała kwota, tym 

bardziej że nie było zimy. Droga Mchy-Włościejewki jest w bardzo złym stanie, nie można 

przejechać, na drodze Konarskie-Konarzyce są dziury. Na podbudowę dróg gminnych jest 

230 000 złotych, na jakie to jest drogi. 

Pani Matuszczak – są to dodatkowe środki na utrzymanie dróg. 

Radny Mostowski – czego dotyczy ochrona zabytków. 

Pani Matuszczak – są dwa wnioski tj. na kościół w Mchach i Włościejewkach. 

Radny Mostowski – kultura fizyczna i sport, na klub „Pogoń” jest 46 000 złotych a jak została 

rozdzielona kwota 20 000 złotych  na dotacje dla organizacji pozarządowych. 

Burmistrz poinformował że rozdział jest następujący: 

*WSTiRW „Warta” na zadanie pn. „12. Ogólnopolski Maraton Kajakowy Warta Chellenge 

Grand Prix PZK” – kwota 1 000 zł  

*Gminny Szkolny Związek Sportowy w Książu Wlkp. na zadanie pn. „prowadzenie systemu 

rozgrywek sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Książ Wlkp. organizacja obozu 

sportowego dla uzdolnionej młodzieży” – kwota 7 500 zł  

*Stowarzyszenie Amatorskie Zespoły Sportowe Gminy Książ Wlkp. „Klasa W” na zadanie 

pn. „Organizacja rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo Gminy Książ Wlkp. - kwota 8 000 zł  

*Koło PZW nr 18 na zadanie pn. „Cykl zawodów wędkarskich dla dzieci i młodzieży oraz 

seniorów w Gminie Książ Wlkp.” - kwota 3 500 zł  

Radny Mostowski – Szkolny Związek Sportowy z roku na rok dostaje mniej środków,            

w 2010 roku było 10000 zł. w 2011 roku – 13000 zł. a teraz jest 7500 zł. W porównaniu  do 

liczby uczestników ligi „W” jest to mało. Nie mogę tego zaakceptować. 
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Burmistrz – przy konstrukcji budżetu już było wiadomo, że plan na ten cel został 

zmniejszony, z góry wiedzieliśmy, że ta kwota będzie niższa. 

Radny Mostowski – spływ kajakowy kto go organizuje. 

Burmistrz – spływ kajakowy organizuje klub Warta z Poznania, w czasie spływu kajakarze 

będą biwakować w Gogolewie. 

Pani Matuszczak wyjaśniła, że kluby z innych gmin też mogą składać wnioski                        

o dofinansowanie. 

Burmistrz – gdy będą organizowane imprezy masowe dla młodzieży to można otrzymać 

dofinansowanie ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Radny Mostowski – gwarancji nie będę miał, ale skoro Burmistrz tak mówi. 

Radny Zegar – ile środków zaoszczędziliśmy na zimowym utrzymaniu dróg. Podbudowy 

dróg trzeba też remontować, ze środków, które pozostały po zimowym utrzymaniu dróg 

należałoby położyć asfalt na jeszcze jednej drodze. 

Radny Przybylski – należy podbudowy pokrywać asfaltem a nie remontować świetlice. 

Burmistrz - wiem, że jest to ważne, ale ważnie jest też abyśmy nie stracili środków 

zewnętrznych. 

Radny Przybylski – czy jest potrzeba remontowania świetlicy w Konarzycach. 

Burmistrz – żadnej potrzeby nie ma w Chwałkowie też mogło być tak jak było gdybyśmy nie 

sięgnęli po środki zewnętrzne. W Konarzycach nie wygląda najgorzej, ale za 2-3 lata trzeba 

będzie podnieść standard, tylko że wtedy za własne środki, bo zewnętrznych nie będzie. Tak 

samo z dachem w Kiełczynku należy zrobić ponieważ zacieka. Uważam, że wydatkowanie 

tych środków jest zasadne. 

Radna Weber-Hałaburda – co będzie robione w Konarzycach. 

Burmistrz – nie  decydowałem sam o tym tylko poprosiłem Panią Sołtys  i Radę Sołecką 

i  wskazywali że musi być zrobiona głownie podłoga, uzupełnienie brakujących drzwi. 

Radna Stępa – czy będzie też coś robione z pomieszczeniami na górze. 

Burmistrz – na pewno nie będziemy tam wkładać pieniędzy ponieważ ja nie mam pomysłu co 

by tam miało być. Gdyby wioska miała jakiś pomysł to z funduszu sołeckiego można by 

zrobić.  

Radny Zegar – Rada Sołecka w Konarzycach widzi tylko salę a nie widzi drogi                       

w Konarzycach koło Pana Lisa, jeżeli Pan Lis przejdzie z zakładem na drugą stronę drogi, to 

droga ta nie wytrzyma natężenia ruchu samochodów. 
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Radny Lewandowski – Rada Sołecka patrzy też gdzie i na co można zdobyć pieniądze. Skoro 

jest sala i można na remont pozyskać środki to dlaczego nie skorzystać. 

Radny Szymański -  jeżeli pieniądze o których mówił Burmistrz będą tylko na ten cel, to 

należy je wykorzystać. 

Burmistrz –  otrzymane pieniądze będzie można przeznaczyć tylko na ten cel. 

Radna Skiera – Konarzyce skorzystały ze sprzedaży gruntu i świetlicę wtedy remontowali. 

Radny Przybylski – zastanawiająca jest kwota remontu, posiadamy rezerwę budżetową            

i można by przeznaczyć na ten cel, aby środki te pozyskać a  te 230 tys. zł. zostawić na drogi. 

Burmistrz – rezerwa jest dużo mniejsza niż w latach ubiegłych, wynosi ponad 200 tys. 

złotych, ale w tym jest też kryzysowe. Rezerwa musi być dlatego byłbym ostrożny, aby 

przeznaczać środki na ten cel z rezerwy.  Nie mamy się nad czym zastanawiać, skoro ktoś 

daje 100000 złotych, aby z tego nie skorzystać. 

Pani Matuszczak – nie przyszły jeszcze kwoty subwencji i nie wiadomo jakie będą. 

Komisja w obecności 13 radnych przy 11 głosach „za” i 2 głosach „przeciw” projekt w/w 

uchwały zaopiniowała pozytywnie. 

 

ad.6.Projekt uchwały w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury 

Książ Wlkp. za rok 2011. 

Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury za 2011 rok złożyła Pani Dorota Jańczak     

Z-ca Dyrektora Centrum Kultury  - sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

W dyskusji Radny Ryszard Szymański zwrócił się z zapytaniem  jak wygląda sprawa 

zobowiązań wobec zwolnionych pracowników, czy  otrzymali wynagrodzenie, ponieważ 

słyszałem, że nie mieli wypłacone. 

Pani Jańczak – wiem, że należności nie zostały wypłacone, zatrudnieni byli na umowę 

zlecenie. Sprawę tą wyjaśnię. 

Komisja w obecności 13 radnych przy 11 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym się projekt 

w/w uchwały zaopiniowała pozytywnie. Jeden Radny nie głosował. 

 

Przewodniczący zarządził przerwę, która trwała od godz. 11,10 – 11,20. 

 

ad.7.Projekt uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Książ Wlkp.  w 2012 roku. omówił 
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Burmistrz Pan Teofil Marciniak. Poinformował też, że zmieniła się w paragrafie 14 kwota 

na realizację tego zadania będzie w wysokości 36 300 złotych. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Radny Walkowiak – swego czasu było można pozyskać środki na sterylizację zwierząt, 

odszukam te materiały. Ile kosztuje sterylizacja. 

Radna Skiera – w sprawie sterylizacji dzwoniłam i miałam odpowiedź, że każdy 

indywidualnie musi się umówić, samochód przyjedzie zabiera dwa zwierzęta i po dwóch 

dniach odwożą. 

Komisja w obecności 13 radnych projekt w/w uchwały zaopiniowała pozytywnie – 

jednogłośnie. 

  

ad.8.Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej omówiła Pani 

Bogumiła Walczak Z-ca Burmistrza. Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu. 

Komisja w obecności 13 radnych projekt w/w uchwały zaopiniowała pozytywnie – 

jednogłośnie. 

 

 ad.9. Projekt uchwały  w sprawie aneksu nr 1 do porozumienia międzygminnego z dnia       

14 września 2011 r. w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania publicznego w zakresie 

prowadzenia i zapewnienia miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy w Śremie oraz 

kierowania do niego osób wymagających opieki omówiła Pani Róża Jędrzejczak 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Komisja w obecności 13 radnych projekt w/w uchwały zaopiniowała pozytywnie – 

jednogłośnie. 

 

 ad.10.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań  kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Książ Wlkp. omówił Burmistrz Pan Teofil 

Marciniak. Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Burmistrz poinformował, że zmiana Studium dotyczy  terenu położonego w Chrząstowie – 

jadąc od Śremu jest to działka po lewej stronie przed lasem. Teren ten będzie przeznaczony 

pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną a dojazd będzie od strony drogi powiatowej. 

Zainteresowany pokryje wszystkie koszty z tym związane. 
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Radny Przybylski zwrócił uwagę, że na dzień dzisiejszy jest nieaktualny zapis, jeśli chodzi     

o spis zabytków. 

Pani Walczak wyjaśniła, że jeżeli mamy opracowane studium, to zapisów nie można 

zmieniać, zmieniamy tylko działkę, której sprawa dotyczy, ponieważ inaczej to byśmy 

musieli całe studium zmienić. W tej chwili mamy rejestr zabytków i jest on na bieżąco 

aktualizowany. 

Radny Walkowiak – w studium są zapisy z nazwiskiem i adresem a jest ochrona danych. 

Burmistrz – gdy studium było opracowane to zapisy te były aktualne. 

Radny Jędrzejczak – czyli cały czas brniemy w tym. 

Pani Walczak – gdybyśmy chcieli to zmienić, to musiała by być zmiana całego studium,          

a koszt zmiany jest bardzo duży.  

Komisja w obecności 13 radnych przy 12 głosach „za” i 1 głosie wstrzymującym się” projekt 

w/w uchwały zaopiniowała pozytywnie. 

 

ad.11.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 

Protokół nr  16/2012 z dnia 22 lutego 2012 roku został przyjęty jednogłośnie bez uwag. 

 

ad.12.Wolne wnioski i informacje    

Radny Ryszard Szymański – było mówione, że pracownicy sprzątają ulice, ale na ul.             

23 Stycznia jest piasek sprzątnięty tam, gdzie mieszkańcy sami sprzątnęli. 

    Należy przekierować na większy zasięg lustro  przy skrzyżowaniu w Mchach i w Chwałkowie 

Kośc., wyjazd od strony Jaraczewa, ponieważ obejmuje tylko taki zakres co obejmuje wzrok.  

    Należy naprawić wjazdy do posesji przy ul. Wiosny Ludów, ponieważ zrobione były z betonu, 

który się wykruszył. 

    Proszę Burmistrza o odniesienie się do artykułu w Tydzień Ziemi Śremskiej dotyczącym 

organizacji festynu przez szkołę a który odwołano, patrząc na to z punktu wychowawczego 

nie jest to dobre. 

Burmistrz – dla mnie riposta dyrektora Radwańskiego na końcu artykułu jest nie do przyjęcia 

z uwagi na to że jest to próba odbicia własnych niedomagań pod względem prawnym. Już rok 

wcześniej mówiłem, że cel jest szczytny, ale trzeba przestrzegać przepisów prawa. 

Ustawodawca wyraźnie wskazuje – podaje katalog podmiotów, które mogą organizować 

zbiórki publiczne: takimi podmiotami jest fundacja, stowarzyszenie albo komitet 

założycielski  do przeprowadzenia zbiórki na określony cel.  Szkoła może prowadzić zbiórki 
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publiczne w obiekcie  zamkniętym, jeżeli mają za zadanie poprawę  funkcjonowania oświaty. 

Czy ja się zgodziłem czy nie, to ja nie miałem się na co zgodzić, ponieważ do mnie wniosek 

nie wpłynął, więc nie mogłem podejmować jakichkolwiek decyzji. Była to zwykła rozmowa, 

z dyrektorem, że mogą zorganizować ale ja się pod tym nie podpiszę. Więcej powiem na 

sesji. 

Radny Szymański – co to miało być, co chcieli zorganizować. 

Burmistrz – dostałem zaproszenie wspólnie z małżonką i wtedy rozmawiałem z dyrektorami 

na podstawie czego przeprowadzają to. Wcześniej podpowiadałem, że mają wejść w układ ze  

stowarzyszeniem które działa na terenie gminy Nowe Miasto i Książ Wlkp. Od roku 

wiedzieli, że jako szkoła nie są upoważnieni do tego rodzaju zbiórek. Można było zawiązać  

komitet i wystąpić o oficjalne pozwolenie na takową zbiórkę. 

Radny Lewandowski – Pan Burmistrz mówił kto jest upoważniony do zbiórki pieniędzy a na 

jakiej podstawie działa Centrum Kultury czy inne organizacje, które na różnych imprezach 

sprzedają losy. Dla mnie CK działa na tej samej podstawie prawnej, ponadto w innych 

szkołach też organizuje się takie imprezy. Dzieci bardzo się zaangażowały w organizację i nie 

interesuje ich, że coś jest nie zrobione prawnie. 

Radny Jędrzejczak – Rada Rodziców przy szkole organizując wieczorek też zbierali środki po 

pracodawcach na cel szkoły.  

Pani Walczak- na cele statutowe szkoły można,  ale nie na cele charytatywne. 

Radny Lewandowski – w ubiegłym roku było zorganizowane. 

Burmistrz – w ubiegłym roku nie byłem na koncercie, ale wsparłem to dziecko na które 

zbierano środki. Reakcja moja też była natychmiastowa na podstawie jakich przepisów 

takową zbiórkę organizujecie. I przez rok nie zrobiono nic, jest kolejna powtórka tego co było 

wcześniej.  

Radny Maciej  Lewandowski -  ktoś masowo wyprzedaje  zabytki kościelne, jeśli chodzi         

o dokumentację kościoła  w Mchach, dlatego prosiłbym, aby zapytać się księdza czy on to 

robi- oferty sprzedaży są na allegro. 

Burmistrz – skontaktuje się w tej sprawie z księdzem. 

Radny Sławomir Przybylski – należy naprawić dziury na drodze gminnej  we 

Włościejewicach – przy szkole i sklepie. 

  Ponawiam wniosek o  usunięcie hydrantu  przy drodze we Włościejewkach, ponieważ stoi do 

dzisiaj. W miejscowości Kiełczyn w kierunku dworca PKP, jest bardzo dużo śmieci w rowach 

przydrożnych.    
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Radny Kazimierz Zegar -  należy naprawić podbudowę drogi Konarskie – Konarzyce oraz      

należy wyrównać drogę Mchy – Włościejewki. 

Radny Błażej Jędrzejczak - w Chwałkowie Kośc. należy wyrównać drogę  w kierunku Pana 

Ratajczaka oraz od tzw.  ul. Koziej w kierunku lasu.  Należy też wyrównać drogę w Kołacinie 

w kierunku Halina na tzw. Hubach Kołacińskich 

  Był składany wniosek o wycięcie krzewów przy drodze gminnej Chwałkowo Kośc. – 

Jaraczewo – krzewy nie są wycięte. 

Radny Maciej  Lewandowski -  należy wyrównać ul. Polną i Piaskową oraz w Konarzycach 

ul. Długą. 

Radny Zenon  Kuderczak - przy trzech zejściach z rynku nie ma pasów, przez co są trudności 

z przejściem, gdyż wszędzie parkują samochody. 

Radna Elżbieta Stępa – na rynku jest tablica z miejscem do parkowania dla inwalidy,               

a powinna być jeszcze narysowana koperta, ponieważ znak stoi na środku i nie wiadomo 

którego miejsca dotyczy. 

Radny Jacek Mądry – poinformował, że Nadleśnictwo Piaski  zajęło się wycinką gałęzi            

i niebezpiecznych drzew przy drodze Włościejewice – Włościejewki oraz podziękował Panu 

Przybylskiemu za udostępnienie kosza. 

Radna Bogumiłą Skiera – w Chwałkowie z hydrantu leciała woda, nie wiem czy to była 

awaria czy czyszczeni, ale w tej chwili mamy wodę czystą - kryształ. Boimy się tylko sobót, 

ponieważ  w soboty jest najczęściej awaria. 

Radny Zenon  Kuderczak -  czy na boisku ORLIK jest możliwość namalowania linii do gry   

w tenisa ziemnego. Kiedy będzie budowa przystanków PKS, ponieważ zadanie to musi być 

wykonane do końca czerwca. 

Radny Marek Mostowski – Burmistrz odpowiadał już, że względy bezpieczeństwa nie 

pozwalają na namalowanie linii a jest duże zainteresowanie grą w tenisa.  

Burmistrz – boisko Orlik nie jest przygotowane do gry w tenisa, moje tłumaczenie było po 

rozmowie z fachowcami. 

Radny Mostowski – zwrócił się do Przewodniczącej Komisji Budżetu, że przyjęty został plan 

pracy komisji, mija już pierwszy kwartał a nie było jeszcze posiedzenia komisji. Wnioskuję 

aby komisje odbywały się o godz. 15,00. 

Radny Sławomir Przybylski – w Książu Wlkp. na stadionie należy zabezpieczyć słupy latarni 

znajdujące się  przy linii boiska do gry w piłkę, ponieważ stanowią zagrożenie dla grających. 

Jeżeli jest możliwe to z funduszu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
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Problemów Przeciwalkoholowych należy zakupić dwie bramki na boisko dla dzieci we 

Włościejewicach. 

Radny Kuderczak – co mam odpowiedzieć tym co pytają o boisko do gry w tenisa, czy jest 

możliwośc narysowania linii. 

Burmistrz – jeśli chodzi o namalowanie linii do gry w tenisa to dzisiaj nie odpowiem, 

ponieważ gdy boisko nie będzie spełniać parametrów to nie będzie zgody. 

Radny Kuderczak – słupy można zabezpieczyć pianką. 

Radny Walkowiak – Powiatowy Zarząd Dróg naprawiając drogę w kierunku Gogolewa 

zalepił tylko większe dziury a małe zostały, czy będą naprawiane później. 

Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodnicząca Komisji  podziękowała 

wszystkim za udział i zakończyła posiedzenie. 

 

Protokołowała :                                                                           Przewodniczący Komisji 

 

 Irena  Witko                                                                                    Błażej  Jędrzejczak  


