O. 0012.5.9.2011
PROTOKÓŁ NR 9/2011
z wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
odbytego w dniu 11 sierpnia 2011 roku.
W Komisji uczestniczyło 14 radnych - lista obecności, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
protokołu.
Nieobecny usprawiedliwiony – Radny Maciej Lewandowski

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 14 radnych, zatem komisja jest władna do podejmowania
prawomocnych decyzji.
Przewodniczący Rady zaproponował dodatkowy punkt na dzisiejsze posiedzenie komisji jako
punkt 11
- omówienie

projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

gruntowych niezabudowanych .W wyniku głosowania punkt ten został przyjęty pod obrady
jednogłośnie.
Porządek posiedzenia:
1.Otwarcie posiedzenia.
2.Wybór Przewodniczącego posiedzenia.
3.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy.
4.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Książ Wlkp.
na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku
znajdującym się na terenie Gminy Książ Wlkp., wpisanym do rejestru zabytków.
5.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji
z budżetu gminy dla niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych
i niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
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6.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego
w zakresie powierzenia gminie Śrem zadania publicznego w zakresie prowadzenia
i zapewnienia miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy w Śremie oraz kierowania do
niego osób wymagających opieki.
7.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny prawa
użytkowania wieczystego.
8.Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu targowiska
w Książu Wlkp.
9.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Radoszkowo Drugie, obręb
geodezyjny Radoszkowo.
10.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Chrząstowo, obręb
geodezyjny Chrząstowo.
11.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
gruntowych niezabudowanych.
12 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
13.Wolne wnioski i informacje.
ad.2. Na Przewodniczącego Komisji wybrano jednogłośnie Radnego Sławomira Przybylskiego ,
który przewodniczył dalszemu posiedzeniu Komisji.
ad.3. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie omówiła Pani Barbara Matuszczak
Skarbnik Gminy. Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Pani Skarbnik poinformowała, że zmiany w budżecie dotyczą wydatków, głównie wydatków
OPS na dożywianie dzieci, zasiłki okresowe, przesunięcie środków finansowych
z termomodernizacji oraz zwiększenie dotacji dla Centrum Kultury w Książu Wlkp. Skarbnik
Gminy odczytała pismo Centrum Kultury w Książu Wlkp. o zwiększenie dotacji na 2011 rok
w kwocie 48 714 złotych.
Pan Radny Zegar Kazimierz – ile chce dodatkowo pieniędzy Centrum Kultury, robią corocznie
plan budżetowy a teraz im nie wystarcza jak planowali.
Pan Radny Sławomir Przybylski - jesteśmy zdegustowani tą sytuacją, teraz jest po fakcie, ale
pamiętam pytanie Pana Radnego Szymańskiego na posiedzeniu komisji, z jakich środków będą
finansowane Dni Książa - padła odpowiedź że z obecnego budżetu CK. Jesteśmy traktowani jak
chłopcy do bicia.
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Burmistrz odpowiedział, że deficyt ten nie wyniknął z winy Dyrektora CK, na tę kwotę składa
się kilka składników, te które wymieniła Pani Skarbnik, tzn. doszedł podatek VAT od usług
artystycznych zapłata dla pana Budzynia za wydany album, naprawa instalacji elektrycznej
w Jarosławkach i opłata za ogrzewanie.
Pan Radny Ryszard Szymański – czy w programie działalności CK tych wydatków nie
zaplanowano w ogóle?
Burmistrz odpowiedział, że zaplanowano takie wydatki, ale nie tak wysokie np. dodatkowy
koszt to naprawa oświetlenia w Jarosławkach oraz wprowadzony VAT od usług artystycznych.
Pan Radny Szymański – nie rozumiem, nikt wcześniej nie mówił o naprawach oświetlenia
w Jarosławkach, za co są te koszty .
Pan Radny Sławomir Przybylski – ja nic nie wiem na ten temat.
Pani Radna Agnieszka Weber –Hałaburda - jaki był koszt obchodów Dni Książa.
Pani Skarbnik - ja nie wiem, nie mam żadnych dokumentów, rozliczeń.
Pani Radna Agnieszka Weber-Hałaburda - to może poprosimy Panią Dyrektor o wyjaśnienie
tej sprawy.
Burmistrz odpowiedział, że Pani Mariola Kaźmierczak jest obecnie na zwolnieniu lekarskim.
Jeszcze raz podkreślam, że na zwiększenie wysokości dotacji

nie wpływa tylko VAT ale

również wpływają inne składniki np. musiał być wynajęty na Dni Książa agregat prądotwórczy,
gdyż w przeciwnym razie prąd by wysiadł po zainstalowaniu wszystkich urządzeń
obsługujących tę imprezę, garmażerka, huśtawki itp.
Pan Radny Przybylski - zgadza się, linia obecna jest za słaba, a wynajęcie agregatu kosztuje
około 5 tysięcy na dobę.
Pan Radny Jacek Mądry - czy ja dobrze rozumiem, że podatek VAT nie był dotąd pobierany
od usług artystycznych dopiero od tego roku wszedł w życie.
Tak - odpowiedziała Pani Skarbnik.
Pan Radny Ryszard Szymański – jak zawarto umowę na te usługi z VATEM czy bez.
Pan Radny Sławomir Przybylski - Centrum Kultury musi zapłacić ten VAT bez względu czy
było w umowie czy nie. Co z oświetleniem na ulicy Jana Pawła II, czy są wnioski o dodatkowe
punkty świetlne, dlaczego krążymy tylko wokół Książa.
Burmistrz - będzie robione oświetlenie na ul. Jana Pawła II, gdyż mamy środki finansowe
zaoszczędzone z termomodernizacji, posiadamy uzgodnienia i dokumentację na te zadanie, inne
ulice będziemy robić później, zresztą jest to realizacja wniosku zgłoszonego wcześniej przez
Pana.
Komisja projekt w/w uchwały zaopiniowała pozytywnie przy 9 głosach „za” i

5 głosach

„wstrzymujących się „.
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ad.4.Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Książ Wlkp. na wykonanie
prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku znajdującym się na
terenie Gminy Książ Wlkp., wpisanym do rejestru zabytków omówił Burmistrz Teofil
Marciniak. Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Burmistrz poinformował, że uchwała dotyczy udzielenia dotacji na zadania zaplanowane
w budżecie gminy na rok 2011 – udzielenie dotacji do remontu dachu kościoła Świętego
Mikołaja w Książu Wlkp.- III etap prac.
Pan Radny Przybylski Sławomir – chcę zasygnalizować że stan dachu kościoła we
Włościejewkach jest katastrofalny, czy tam nie można było by udzielić dotacji. Jaka jest kwota
zaplanowana w budżecie na ten cel.
Pani Skarbnik - zaplanowane jest 30 tysięcy złotych zgodnie z wnioskami poszczególnych
parafii,, maksymalnie możemy dać 30 % wydatków całego zadania, udział zainteresowanych to
70 % - taką mamy aktualną uchwałę Rady.
Pan Radny Sławomir Przybylski – jeśli parafia w Gogolewie nie skorzysta w bieżącym roku
z tej dotacji, to czy nie można jej przeznaczyć na Włościejewki.
Burmistrz - nie można, bo brak jest dokumentów - wniosku o dotację, dokumentacji itd.
Pan Radny Sławomir Przybylski – myślę, że trzeba zastanowić się nad zmianą tej uchwały,
koszty są wysokie a nasze dotacje są bardzo niskie. Czy stać nas na zmianę uchwały.
Pani Skarbnik - przy udzieleniu dotacji poszczególnym parafiom musimy również wziąć pod
uwagę dotacje przyznane z innych urzędów np. Urzędu Marszałkowskiego bądź Starostwa
Powiatowego na te zadania.
Pan Radny Paweł Walkowiak - mamy zły tok myślenia, zmiana uchwały nic nie da. Ja od kilku
lat ubiegam się o środki na remont naszego kościoła z różnych instytucji i remontujemy
w ramach możliwości, małymi pieniędzmi też można wiele zdziałać. Przez ostatnie lata dotacje
z budżetu gminy dostały parafia Świętego Mikołaja – 3 etapy wymiany dachu, parafia Św.
Antoniego – remont dachu, parafia Św. Marcina w Mchach – dotacja remont dachu. Widać, że
się coś dzieje, duże pieniądze deprawują, małymi kroczkami też można remontować. Istnieje
możliwość ubiegania się również o środki finansowe z funduszu kościelnego, nie są to duże
pieniądze ale są. Marszałek Województwa Mikołajczak powiedział na jakimś spotkaniu, że
inwestycje można robić małymi etapami liczy się efekt końcowy. Rada decyduje o wysokości
dotacji, komu i ile dać ale na wniosek, o środki mogą się również ubiegać inne osoby mające
nieruchomość wpisaną do Rejestru Zabytków.
Pani Walczak - uchwała ta nie może być kierowana tylko do parafii i kościołów, obejmuje
również inne nieruchomości będące zabytkami.
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Pan Radny Sławomir Przybylski - rozumiem, że parafia Świętego Mikołaja złożyła wniosek
o dotacje w wysokości 10 tysięcy złotych i tyle można jej dać.
Komisja nie zgłosiła uwag i projekt w/w uchwały zaopiniowała pozytywnie – jednogłośnie
ad.5.Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy
dla niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych
przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania omówiła Pani Mirela
Grześkowiak – Sekretarz Gminy, informując, że mamy już podjętą uchwałę w tej sprawie,
obecna uchwała jest obszerniejsza i zawarto w niej sugestie zgłoszone przez Stowarzyszenie
w Chrząstowie. Zawiera ona tryb i zakres kontroli przeprowadzanych w szkołach, czyli od
przygotowania kontroli , przebiegu, protokołu po wystąpienie pokontrolne. Uchwała ta jest
sprecyzowana i uszczegółowiony został tryb rozliczania dotacji otrzymywanych z urzędu.
Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu
Pan Radny Sławomir Przybylski - nie ma w uchwale zapisu o kierowniku a jest zapis
kontrolowany.
Pani Skarbnik -, za finanse w szkołach niepublicznych odpowiada Prezes Stowarzyszenia, my
kontrolujemy dotacje podmiotowo i celowo. My nie kontrolujemy działalności całego
Stowarzyszenia tylko rozliczenie dotacji, na co są wydawane środki finansowe w tych szkołach.
Pan Radny Jacek Mądry - czy do tej uchwały są nowe załączniki.
Pani Sekretarz - tak są nowe załączniki.
Pani Radna Antonia Jankowiak – jaki jest powód podejmowania nowej uchwały w tej
sprawie gdyż w dniu 28 04.2011 roku była ona omawiana i wszystko było w porządku.
Pan Radny Paweł Walkowiak - w dniu 28 kwietnia br. była omawiana skarga na uchwałę
w tej sprawie, gdyż Prezes Stowarzyszenia zakwestionował jej legalność. Jednak Wojewoda
Wielkopolski jak i Wydział Prawny Urzędu Wojewódzkiego nie stwierdził żadnych uchybień
w tej sprawie, dlatego skarga ta była bezzasadna.
Pan Radny Błażej Jędrzejczak - na sesji w kwietniu br. otrzymałem odpowiedź, jak było
omawiane uzasadnienie radcy prawnego w tej sprawie, że uchwały tej nie można zmienić co jest
powodem tej zmiany. Nie mam wątpliwości co do tego projektu , ale pytałam wtedy czy można
by coś w niej dopisać dostałem odpowiedź od pani Sekretarz, że nie.
Pan Radny Walkowiak - ta uchwała jest uchwałą, która porządkuje te kwestie które budziły
wątpliwości, nie widzę żadnych sprzeczności, my jako Rada musimy się bronić i bronić naszych
uchwał.
Pani Skarbnik – dotychczasowa uchwała jest legalna, a teraz po kontroli szkół niepublicznych
uzupełniliśmy szczegóły w niej.
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Pani Radna Antonina Jankowiak - mam pytanie do § 6.1 – wyjaśnień udzieliła Pani Skarbnik.
Komisja nie zgłosiła uwag i projekt w/w uchwały zaopiniowała pozytywnie – jednogłośnie
ad.6.Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w zakresie
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 Skarbnik Barbara Matuszczak, informując, że jest to zgoda
na zawarcie z gminą

Śrem porozumienie

międzygminnego w zakresie prowadzenia i

zapewnienia miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy w Śremie oraz kierowania do
niego osób z naszego terenu oraz udzielenie dotacji w wysokości 10.000 na powyższy cel.
Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu
Komisja nie zgłosiła uwag i projekt w/w uchwały zaopiniowała pozytywnie – jednogłośnie
ad.7.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny prawa użytkowania
wieczystego omówiła Pani Walczak Bogumiła Z-ca Burmistrza, informując, że jest to 30m2
gruntu w Zaborowie, które Gmina wykupuje na użytkowanie wieczyste od Pana Chojeckiego.
Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu
Komisja nie zgłosiła uwag i projekt w/w uchwały zaopiniowała pozytywnie – jednogłośnie
ad.8.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu targowiska w Książu Wlkp.
omówiła Pani Walczak Bogumiła Z-ca Burmistrza. Projekt dotyczy dołożenia kolejnego dnia
targowego czyli piątku do dni targowych, osoby targujące kilkakrotnie monitowały w tej
sprawie, ponadto wiele osób przyjeżdża na zakupy w piątek do Książa i dlatego,

jest to

uzasadnione aby zmienić poprzednią uchwalę.
Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu
Komisja nie zgłosiła uwag i projekt w/w uchwały zaopiniowała pozytywnie – jednogłośnie
ad.9.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Radoszkowo Drugie, obręb
geodezyjny Radoszkowo omówił Burmistrz Teofil Marciniak – w obecnym roku zostało
zmienione SUiKZP Gminy dla powyższego terenu, dlatego sfinalizowaliśmy ten temat, są to
tereny Pana Pachury pomysł pobudowania stacji paliw.
Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu
Pan Radny Sławomir Przybylski – tereny przyległe są przeznaczone pod działalność
gospodarczą tak odpowiedział Burmistrz.
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Pan Radny Paweł Walkowiak - uważam, że Rada powinna mieć wpływ na pobudowanie
nowych marketów w naszym mieście.
Pan Radny Ryszard Szymański - słyszałem że ma być Biedronka.
Burmistrz – że ma być market Biedronka nic nie wiem.
Pan Radny Sławomir Przybylski - również uważam że powinniśmy chronić naszych sklepów
i przedsiębiorców.
Pan Radny Błażej Jędrzejczak - zmiana polega na zmianę terenu na usługowe?
Odpowiedział Burmistrz, że studium jest,

kolejna sprawa to plan, teraz tylko polega na

zatwierdzeniu terenu na działalność usługową.
Pani Radna Elżbieta Stępa - jak przedstawia się sprawa Pana Przybylskiego ze złomowiskiem
Pan Burmistrz – Pan Przybylski dostał odpowiedź w tej sprawie.
Pan Radny Sławomir Przybylski – jednym dajemy zgodę na zmianę planu, innym odmawiamy
jest to trudny temat.
Komisja projekt w/w uchwały zaopiniowała pozytywnie przy 10 głosach „za”, 1 głosie
„przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących się”.
ad.10.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Chrząstowo, obręb geodezyjny
Chrząstowo omówił Burmistrz - jest to grunt położony w Chrząstowie / graniczący z
miejscowością Olsza/. Właścicielem gruntu jest pan Ludwiczak z Agrohandlu, który sfinansuje
te zmianę i zainteresowany jest zmianą studium uwarunkowań oraz samego planu, stąd projekt
uchwały. Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu
Pan Radny Kazimierz Zegar – zostałem wyśmiany za działki w Konarzycach. Rolnicy
podzielili grunty na działki budowlane, ale teraz nie mogą ich zbyć, gdyż nie zrobiono badań
archeologicznych.
Burmistrz - regulują te kwestie nowe przepisy w zakresie budownictwa, kupujący lub
sprzedający musi zlecić to badanie archeologiczne i oczywiście zapłacić.
Komisja nie zgłosiła uwag i projekt w/w uchwały zaopiniowała pozytywnie – jednogłośnie
ad.11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych
niezabudowanych omówił Burmistrz – chodzi o budowę drogi do Radoszkowa i wykupienie
gruntów od 3 właścicieli. W bieżącym roku chcemy ogłosić przetarg na budowę tej drogi, środki
zaplanowane na tej cel

umieścić w należności niewygasające i

inwestycja może być

realizowana w przyszłym roku. Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu
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Pan Radny Sławomir Przybylski - czy możemy otrzymać dofinansowanie ze środków unijnych
na budowę tej drogi.
Burmistrz - na dzień dzisiejszy nie , projekt mamy na całą drogę, może się uda zrobić do krzyża
a później w stronę toru. Zimą droga ta jest przejezdna. Na gminę Nowe Miasto nie ma co liczyć
raz chcą budować raz nie, oni mają do zrobienia 800 m a my 2 kilometry.
Komisja nie zgłosiła uwag i projekt w/w uchwały zaopiniowała pozytywnie – jednogłośnie
ad.12. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
Protokół nr 8/2011 z dnia 16 czerwca 2011 roku został przyjęty jednogłośnie bez uwag.

ad.13.Wolne wnioski i informacje.
Pan Radny Szymański Ryszard :
- na zjeździe z drogi ulicy Powstańców w ulicę Wichury ( koło szkoły) są dziury na drodze,
trzeba je załatać,
- na skrzyżowaniu dróg Wichury - 1 Maja na drodze jest zastoina wodna, oraz zatkana jest
studzienka kanalizacyjna należałoby ją udrożnić,
- na ulicy gdzie jest obecnie przystanek PKS ( obok CPN) jest wyrwa w drodze,
- jak daleko jest z wykupem gruntu przy ulicy Dębniackiej w Książu Wlkp.,
- jak Burmistrz będzie u Dyrektora WZD w Poznaniu proszę monitować sprawę położenia
przedłużenia asfaltu na ulicy Powstańców.
Pan Radny Walkowiak Paweł:
- należy wysłać pismo do PZD Śrem o dokonanie przeglądu dróg powiatowych

i ich

naprawienie jeszcze przed zimą,
- wysłać pismo do Stacji Ochrony Roślin czy można stosować

Randap celem usunięcie

chwastów przy drogach lub chodnikach,
Pani Radna Stępa Elżbieta :
- na dwóch przystankach autobusowych należy uzupełnić kostkę,
- kończy się gwarancja na drogę w Kiełczynku proszę aby ponaglić Pana Begera o naprawę tej
drogi,
- obok Pana Kujawskiego w Kiełczynku jest sucha topola, czy Gmina mogłaby ją usunąć za
pomocą OSP.
- pod górką w Kiełczynku obok pola pana Grobelnego jest suche drzewo należałoby je usunąć,
ponadto stan alei owocowej jest też zły, wysłać pismo do właściciela o uporządkowanie jej, jak
również wyczyszczenie chodnika w stronę dworca.
- czy może być przystanek autobusowy na żądanie koło kościoła.
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- czy można wiedzieć kto będzie starostą i starościną na dożynkach w Książu Wlkp.
Pani Radna Agnieszka Weber–Hałaburda - pracownicy PZD ze Śremu przyjechali do
Radoszkowa naprawić drogę w stronę Chromca, nic niebyło widać aby coś naprawili.
Pan Radny Jacek Mądry

- w dalszym ciągu PZD w Śremie nic nie zrobił w zakresie

uporządkowania suchych drzew i gałęzi na drodze Mchy-Brzóstownia proszę monitować tę
sprawę.
Pan Radny Leszek Kaczmarek:
- naprawiono mostki przy drodze Sroczewo- Łężek w bardzo dziwny sposób, w dalszym ciągu
jest ograniczenie tonażu do 3,5 tony, słabo wykonana praca.
- przy drodze Chrząstowo-Wieszczyczyn jest zbyt wysoka tablica sklep spożywczy należy ją
obniżyć gdyż zasłania drogę,
- droga w prawo w stronę Pana Wojtczaka jest zarośnięta młodymi akacjami trzeba je usunąć.
Pani Radna Skiera Bogumiła:
- w sobotę odbyły się Gminne Zawody Strażackie – mam pytanie dlaczego były tak słabo
nagłośnione, żadnych plakatów, obwieszczeń w tej sprawie toteż była słaba frekwencja.
Pan Radny Przybylski Sławomir
- nie zrobiono do tej pory naprawy drogi poprzez latanie dziur w drodze WłościejewiceWłościejewki
- chce wiedzieć dlaczego u nas nie ma zasięgu – nie ma Internetu. Lepiej chyba postawić wieżę
30 m która przekaże sygnał,
- przeniesiono przystanki PKS ale nie ma postawionych żadnych ławeczek do siadania, a
przystanek leży pod Gminą ,
- droga Włościejewice –Włościejewki zasypywana przez piasek, w czasie ulewów jest on
naniesiony z pół co stwarza niebezpieczeństwo, należy wysłać pismo do PZD w tej sprawie.
- OSP są utrzymywane z budżetu Gminy dlaczego nie możemy wykorzystać kosza np. do
usuwania suchych gałęzi , za każdą czynność i wyjazd każą sobie płacić.
- należy namalować przejście dla pieszych w stronę chodnika na dworzec, droga jest tam
wąska.
Pan Radny Kuderczak Zenon:
- należy naprawić studzienkę kanalizacyjną przy banku ulica Wichury- Kościuszki,
oraz wąski chodnik na ulicy Wichury od rynku do krzyżówki za domami jest zniszczony.
Pani Radna Antonina Jankowiak :
- proszę myśleć i monitować naprawę drogi do Wieszczyczyna która zaczyna się rozjeżdżać,
- co z budową chodnika w Chrząstowie.
- co z naprawą mostków w Sroczewie.
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Burmistrz odpowiedział na pytanie radnych co do przystanku PKS na żądanie, to PKS na
pewno nie wyrazi zgody gdyż już był problem z dodatkowym przystankiem na ulicy
Dworcowej.
Pan Sławomir Przybylski brakuje prywatnego przewoźnika , MPK zatrzymuje się co 300m, jak
Stiller miał przewozy PKS, też uruchomili dodatkowe kursy, nie umieją dbać o klientów.
Burmistrz - co do gruntu przy ulicy Dębniackiej, to jest w toku załatwiania, jak będą wszystkie
pełnomocnictwa członków wspólnoty mieszkaniowej spisane przez notariusza, wtedy będziemy
mogli kupić ten grunt. W sprawie

wycinki drzew i suchych gałęzi

przy drodze Mchy

monitowaliśmy, w sprawie drogi do Wieszczyczyna monitowaliśmy. Co do położenia dalszego
dywanika - Powiat nie ma pieniędzy nawet na 45 m 2 asfaltu. Co do mostków w Sroczewie sam
je oglądałem, jeden jest dobrze zrobiony, drugi musi być poprawiony, już sprawę
zasygnalizowałem panu Czekale. Nie są wybrani jeszcze starostowie dożynkowi, myślę o Pani
Dionizji Grygier z Zakrzewic, gdyż gospodarstwo to zostało wyróżnione w ubiegłym roku
w konkursie „Bezpieczne gospodarstwo” oraz dużym rolniku albo z Chwałkowa lub Mchów.
Zweryfikowałem listę gości na dożynki powiatowo-gminne do minimum.
Mam prośbę do Pani Skiera oraz do Pana Zegara o należyte dbanie o boiska sportowe, te w
Włościejewkach jest bardzo zarośnięte, jeśli niema kto skosić trawy to proszę dać znać ja przyślę
pracowników zieleni, nie potrzebnie rozsiewają się chwasty, można wysiać polifoskę .
Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim
za udział i zakończył posiedzenie.

Protokołowała :

Przewodniczący Komisji

Zdzisława Wilak

Sławomir Przybylski
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