O. 0012.5.4.2011
PROTOKÓL NR 4/2011
z wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
odbytego w dniu 15 lutego 2011 roku.
W Komisji uczestniczyło 14 radnych - lista obecności, stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego protokołu.
Nieobecny usprawiedliwiony – Radny Zenon Kuderczak
Ponadto w posiedzeniu komisji uczestniczyli:
- Burmistrz Pan Teofil Marciniak
- Sekretarza Gminy Panią Mirelę Grześkowiak
- Pan Jerzy Zalewski Architekt, Urbanista
- Pani Lutomiła Niełacna Urbanista
- Pan Waldemar Szymański – Referent UM w Książu Wlkp.
ad.1. Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Paweł Walkowiak otwierając wspólne posiedzenie
Komisji Rady Miejskiej powitała członków Komisji jak również zaproszonych gości.
Stwierdził, że na sali obecnych jest 14 radnych, zatem komisja jest władna do podejmowania
prawomocnych decyzji.
Zaproponował aby punkty od 10 do 15 porządku posiedzenia omówić jako pierwsze ze
względu przyjazd urbanistów z Poznania, 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 części działki nr ewid. 1 położonej na terenie wsi Konarzyce.
4.Zaopiniowanie projektu uchwały sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Książ Wlkp. – Konarzyce.
5.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Książ Wlkp. – Radoszkowo Drugie.
6.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Książ Wlkp. – Zawory.
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7.Omówienie oceny zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów położonych nad jeziorem jarosławskim.
8.Omówienie aktualności Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Książ Wlkp.
9.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok.
10.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2012.
11.Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę 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 – po przeprowadzonej konsultacji.
12.Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Książu Wlkp. w
sprawie zasad i trybu korzystania z kompleksu boisk sportowych „MOJE BOISKO ORLIK
2012” w Książu Wlkp.
13.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego Gminy Książ Wlkp. w ramach
inicjatywy lokalnej.
14.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji
i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, terminów i sposobu
zgłaszania kandydatur na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
15.Zaopiniowanie

projektu

uchwały

w

sprawie

aneksu

nr

6

do

porozumienia

międzygminnego z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania
związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed
bezdomnymi zwierzętami, polegającego na rozbudowie i eksploatacji międzygminnego
schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju.
16.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
17.Wolne wnioski i informacje
ad.2.

Na

Przewodniczącego

Komisji

wybrano

jednogłośnie

Radnego

Macieja

Lewandowskiego, który przewodniczył dalszemu posiedzeniu Komisji
ad.3.Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
części działki nr ewid. 1 położonej na terenie wsi Konarzyce omówiła Pani Lutomiła
Niełacna Urbanista. Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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Radny Zegar – mam zastrzeżenia co do wód opadowych, inwestor powinien uregulować
sprawę wód opadowych, ponieważ przy opadach woda płynie w kierunku szkoły, nie jest też
uregulowany wyjazd na drogę wojewódzką. Należy sprawdzić czy w kierunku Jarosławek jest
melioracja, jeżeli jest to należy uważać aby jej nie poprzerywać.
Pan Zalewski – co do wód opadowych to ustalenia są zawarte w paragrafie 23 ust. 3 co
zostało zaopiniowane i uzgodnione przez odpowiednie służby. W sprawie komunikacji plan
jest zrobiony tylko do drogi gminnej i też zostały wszystkie procedury zapisane.
Radny Jędrzejczak – uchwalając ten plan trzeba będzie na inwestorze wyegzekwować to.
Pan Zalewski – przynajmniej raz w kadencji lub raz do roku należy oceniać co zostało
zrealizowane.
Komisja nie zgłosiła uwag i projekt w/w uchwały zaopiniowała pozytywnie – jednogłośnie.
ad.4.Projekt uchwały sprawie

uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego Gminy Książ Wlkp. – Konarzyce omówiła Pani Lutomiła
Niełacna Urbanista. Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Komisja nie zgłosiła uwag i projekt w/w uchwały zaopiniowała pozytywnie – jednogłośnie.
ad.5.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Książ Wlkp. – Radoszkowo Drugie omówiła Pani
Lutomiła Niełacna Urbanista. Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Komisja nie zgłosiła uwag i projekt w/w uchwały zaopiniowała pozytywnie – jednogłośnie.
ad.6.Projekt uchwały w sprawie

uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego Gminy Książ Wlkp. – Zawory omówiła Pani Lutomiła
Niełacna Urbanista. Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Komisja nie zgłosiła uwag i projekt w/w uchwały zaopiniowała pozytywnie – jednogłośnie.
ad.7.Ocenę zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów położonych nad jeziorem jarosławskim omówił Architekt,
Urbanista Pan Jerzy Zalewski informując, że gmina ma z tym terenem problem ponieważ
nie wszystko jest uporządkowane planistycznie. Tereny należą do lasów, gminy i osób
prywatnych. Następnie przedstawił analizę dróg i analizę użytkowania terenu. Podsumowując
w/w temat stwierdził, że Gminy nie będzie stać, aby zrobić plan porządkujący zgodnie z
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ustawą. Teren ten nadaje się do uporządkowania, ale tryb planu zagospodarowania
miejscowego jest niemożliwy. Gdzie jest to możliwe należy porządkować ale decyzją
administracyjną.
ad.8. Aktualności Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Książ
Wlkp. omówił Architekt, Urbanista Pan Jerzy Zalewski informując, że co najmniej raz w
kadencji powinna być ocena aktualności studium warunków i kierunków zagospodarowania
przestrzennego. Studium nie jest aktem prawnym – określa zasady władztwa gminy. Polityka
określona w Studium dyscyplinuje władze gminy. Jeśli są cząstkowe zmiany to wynikają one
z decyzji Radnych, że jest zmiana taka potrzebna.
Radny Paweł Walkowiak – nie jestem za tym aby zmiany robić w sposób rewolucyjny, ale
studium funkcjonuje już 10 lat i pewne niedociągnięcia są. Są osoby, które swego czasu
planowały tereny pod działalność a teraz chcą to zmienić. W okolicy Książa, jeden z
mieszkańców prowadzi działalność a teren na którym to robi przeznaczony jest pod zabudowę
mieszkaniową. W kampanii wyborczej jeden z kandydatów na Burmistrza mówił, że Gmina
nie ma przygotowanych terenów pod inwestycje, może należy wskazać w studium takie
tereny z tym, że nie powinny to być tereny Agencji. Pod działalność gospodarczą powinny
być przeznaczone tereny przy głównej drodze wojewódzkiej, jak również przy obwodnicy
Książa, gdy będzie. Plany powinny być robione perspektywicznie. Tereny za Książem w
kierunku Nowego Miasta powinny być przeznaczone pod działalność gospodarczą.
Pani Niełacna – tereny pod działalność mamy na południu, jest to ok. 130 ha, może tam być
cegielnia i inne mniejsze zakłady. Jeżeli teren ten zostanie uruchomiony poprzez plan, to już
jest wielka sprawa. Jest to teren bezpieczny wg. strefy osiedleńczej. Zaproponowała aby
zrobić może szczegółową aktualizację.
Pan Zalewski – można sformułować, że terenów przemysłowych jest za mało i należy je
powiększyć. Wszystko jest możliwe ale zależy to od Państwa jak przewidujecie, jeżeli będzie
decyzja, że należy zrewidować studium to zrewidujemy.
Radny Zegar – jeśli chodzi o przeznaczanie gruntów pod działalność przy drogach
wojewódzkich, to w kierunku wschodnim tak, ale z drugiej strony nie, ponieważ należy
chronić grunty, które są wysokiej jakości, gdzie są najwyższe klasy gleb.
Radny Walkowiak – to co mówiłem to nie znaczy, że komuś coś zabieramy, byłoby to
wskazanie terenu.
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Pan Zalewski – prawdopodobnie będą zmiany w prawie, studium ma się stać aktem prawa
miejscowego, dlatego należy odczekać pół roku i będziemy wiedzieć na czym stoimy, jakie
jest prawo.
Burmistrz – firma Laier zainteresowana jest terenem o powierzchni 60-70 ha, czyli zostanie
jeszcze 60 ha. Należy poczekać i zobaczyć czy firma wejdzie na nasz rynek, czy nie.
Radny Przybylski – wnioski, które do nas przychodzą o zmianę planu dotyczą prywatnych
gruntów a my im wiążemy ręce, wnioski te już czekają na zmianę.
Burmistrz – są dwa wnioski, jeden o przeznaczenie gruntów rolnych pod zabudowę
mieszkaniową a drugi wniosek dotyczy przeznaczenia gruntów pod działalność gospodarczą.
Radny Przybylski – jeden z wniosków, gdzie jest samowola, to zbliża się do końca terenu
gdzie jest przewidziana zabudowa mieszkaniowa. Natomiast jeśli chodzi o drugi wniosek to
jakby wchodzi w głąb Książa i moim zdaniem moglibyśmy z tego terenu wydzielić ten
odcinek.
Burmistrz – niektórzy chcą aby grunty zmienić na rolnicze, ponieważ wtedy można grunt
taki kupić za 3 zł/m2, a w innym wypadku za 15 zł./m2.
Przewodniczący Komisji zarządził przerwę, która trwała od godz. 11,00 – 11,10.
ad. 9.Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok omówiła Pani Prakseda
Muślewska Księgowa Gminy informując, żę:
Dokonano zmian w budżecie zwiększając dochody o kwotę 905 693,00 zł. z tego
dochody bieżące zwiększono o kwotę 92 870,00 zł., a dochody majątkowe o kwotę
812 823,00 zł.
Zmiany dotyczą:
Dział 600 zwiększono o kwotę 527 464,00 zł. z tego:
* kwota 34 754,00 zł., zgodnie z porozumieniem między Powiatem Śremskim, a gminą Książ
Wlkp. z przeznaczeniem na przejęcie bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie
miasta Książ Wlkp. przez gminę Książ Wlkp.,
* kwota 492 710,00 zł., zgodnie z umową o przyznanie pomocy w ramach działania 413
„ wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadającym warunkom
przyznania pomocy w ramach działania „ Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata
2007-2013 na realizację inwestycji pn. „ Przebudowa płyty Palcu Kosynierów ( rynku
miejskiego)

w Książu Wlkp.”.
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Dział 852 zwiększono o kwotę 65 700,00 zł. pismem Nr FB.I-3.3010-18/10/11 Wojewody
Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania”. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian.
Dział 921 zwiększono o kwotę 320 113,00 zł., zgodnie z podpisana umową z dnia 1.02.2011
roku pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego, a gminą Książ Wlkp. o
przyznanie pomocy w ramach działania „ Odnowa i Rozwój Wsi” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie „ Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w
Chwałkowie Kościelnym. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian.
Dział 758 zmniejszono o kwotę 7 584,00 zł., zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr
ST3/4820/2/2011 o ostatecznych rocznych

kwotach poszczególnych części subwencji

ogólnej- zmniejszenie dotyczy subwencji oświatowej na rok 2011.
Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 905 693,00 zł. z tego wydatki bieżące zwiększono
o kwotę 293 481,00 zł., a zadania inwestycyjne o kwotę 612 212,00 zł.
Zmiany dokonano w działach:
Dział 600 – zwiększenie o kwotę 34 754,00 zł. na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w
mieście Książ Wlkp. oraz o kwotę 492 710,00 zł., na „ Przebudowę płyty Palcu Kosynierów (
rynku miejskiego w Książu Wlkp.”. Dokonano również przeniesienia pomiędzy paragrafami
środków własnych dotyczące niniejszej inwestycji.
Dział 700 zwiększono o kwotę 94 502,00 zł z uwagi na aktualizację kosztorysów
inwestorskich na zadanie pn.”Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w
miejscowości Książ Wlkp.”. oraz ujęcie kosztów nadzoru inwestorskiego i kosztów
dotyczących informacji i promocji projektu.
Dział 852

– zwiększono o kwotę

67 024,00 zł. z tego 65 700,00 zł. na dożywianie

podopiecznych, dzieci i uczni prze Ośrodek Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. oraz
1324,00 zł. przeznaczono na zwiększenie wkładu własnego gminy Książ Wlkp. na zadania
własne ( do wysokości 20%).
Dział 801 – zwiększono o kwotę 149 703,00 zł. w tym 72 914,00 zł.
przeznaczeniem

na

wynagrodzenia

pracowników

oświaty

z
oraz

76 789,00

zł.

z przeznaczeniem na remonty szkół.
Dział 853 – wprowadzono kwotę 42 000,00 zł. na wypłaty wynagrodzeń dla pracownika
socjalnego zatrudnionego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - jako
przejściowe finansowanie części wydatków do czasu podpisania aneksu do umowy
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z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu. Program niniejszy jest realizowany w Ośrodku
Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. pn. ‘Barwny horyzont”.
Dział 900 zwiększono o kwotę 25 000,00 zł. z przeznaczeniem na wykonanie nowego zadania
pn. „Adaptacja części kotłowni na garaż”.
Dział 921 – dokonano przeniesienia kwot pomiędzy paragrafami dotyczący inwestycji pn.
„Przebudowa świetlicy wiejskiej w Chwałkowie Kościelnym” z tytułu podpisania umowy

o

przyznanie pomocy od Samorządu Województwa w ramach programu PROW. Łączna kwota
planowanych wydatków wynosi 510 000,00 zł.
Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Komisja nie zgłosiła uwag i projekt w/w uchwały zaopiniowała pozytywnie – jednogłośnie.
ad.10.Projekt uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2012 omówił
Burmistrz Pan Teofil Marciniak.
Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Komisja nie zgłosiła uwag i projekt w/w uchwały zaopiniowała pozytywnie – jednogłośnie.
ad.11.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 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 – po przeprowadzonej konsultacji omówiła Pani Grześkowiak Sekretarz
Gminy.
Radna Jankowiak zwróciła się o przedstawienie protokołu pokontrolnego z kontroli
przeprowadzonej w szkołach niepublicznych.
Burmistrz poinformował, że protokołu jeszcze nie ma, gdy będzie gotowy to zostanie
przedstawiony.
Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Komisja nie zgłosiła uwag i projekt w/w uchwały zaopiniowała pozytywnie – jednogłośnie.
ad.12.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Książu Wlkp. w sprawie
zasad i trybu korzystania z kompleksu boisk sportowych „MOJE BOISKO ORLIK 2012” w
Książu Wlkp. omówił Burmistrz Pan Teofil Marciniak.
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Pani Grześkowiak poinformowała, ze jedna z organizacji złożyła propozycję innych godzin
otwarcia, ale wtedy musiałby być zatrudniony trzeci animator dlatego wniosku tego nie
uwzględniono.
Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Komisja nie zgłosiła uwag i projekt w/w uchwały zaopiniowała pozytywnie – jednogłośnie.
ad.13. Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego Gminy Książ Wlkp. w ramach inicjatywy lokalnej
omówiła Pani Grześkowiak Sekretarz Gminy.
Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Komisja nie zgłosiła uwag i projekt w/w uchwały zaopiniowała pozytywnie – jednogłośnie.
ad.14.Projekt uchwały w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu
działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, terminów i sposobu zgłaszania
kandydatur na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego omówiła Pani
Grześkowiak Sekretarz Gminy.
Radny Jędrzejczak zwrócił się z zapytaniem, ile organizacji ziała na terenie gminy.
Pani Grześkowiak poinformowała, że rejestracja jest w powiecie lub Krajowym Rejestrze
Sądowym.
Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Komisja nie zgłosiła uwag i projekt w/w uchwały zaopiniowała pozytywnie – jednogłośnie
ad.15.Projektu uchwały w sprawie aneksu nr 6 do porozumienia międzygminnego z dnia 7
grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania związanego z prowadzeniem
schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami, polegającego
na rozbudowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju
omówił Burmistrz Pan Teofil Marciniak.
Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Komisja nie zgłosiła uwag i projekt w/w uchwały zaopiniowała pozytywnie – jednogłośnie.
ad.16. Protokół nr 3/2011 z dnia 20 stycznia 2011 roku został przyjęty bez uwag –
jednogłośnie.
ad.17.Wolne wnioski i informacje
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Radna Agnieszka Weber-Hałaburda – w parku w czasie występów w amfiteatrze jest za
mało oświetlenia.
Burmistrz – są zamontowane trzy lampy oświetlające.
Radny Sławomir Przybylski – gdy SA organizowane imprezy, należy zrobić rzutnik aby
oświetlał plac.
Radny Kazimierz Zegar – w Mchach z jednej z posesji jest ciągle wypompowywana woda
przez straż, nie mam nic przeciwko temu ale jak długo można tą wodę wypompowywać.
Z tego co wiem to pod szosą jest przepust, ale melioracja jest zaniedbana i nie ma odpływu,
dlatego należy ją udrożnić.
Radna Antonina Jankowiak – w Chrząstowie zrobiono przepust na drodze ze szkoły i woda
już na jezdnię nie spływa, ale należało P. Kramerowi założyć jedną rurę by mógł dojść do
ogrodu. Studzienka po tej naprawie została przykryta zwykłą paletą. Czy była już rozmowa w
sprawie wodociągowania i kanalizacji jeśli chodzi o P. Szczepaniaków i mieszkańców za
lasem.
Burmistrz – jeśli chodzi o dodatkowe położenie rury, to osoby tam zamieszkałe, które
zakupiły rury to miały założone. Rozmowa w sprawie wodociągowania byłą, był Pan
Szczepaniak z PWiK, zabrał całą dokumentację i zobaczy jakie będą możliwości. Jeżeli
będzie partycypacja, to chyba się dogadają. Wstępnie oszacowano, że będzie to kwota 30 tys.
zł. odpowiedź mamy otrzymać do końca lutego. Co do kanalizacji to mamy plan aglomeracji,
który mówi o kolejności robienia kanalizacji. Chrząstowo można by podpiąć pod Śrem, ale
musi być porozumienie im uchwała Rady czy realizujemy plan aglomeracji czy zmieniamy
go. Możemy też wybudować kolektor a Śrem płaciłby nam dzierżawę.
Radny Sławomir Przybylski – należy się mocno zastanowić czy wchodzi w porozumienie ze
śremskimi wodociągami.
Radna Elżbieta Radajewska - w Książu Wlkp. na ul. Kościuszki zarwana jest studzienka
kanalizacyjna.
Radny Ryszard Szymański - na ul. Jana Pawła II przy posesji Pani Strojny nie jest jeszcze
położona kostka. Na ul. Jana Pawła II przy posesji P. Garbarczyk na chodniku jest garb.
Radny Jacek Mądry – na temat zalewania jednej z posesji w Mchach jestem umówiony z
OSP i będę rozmawiał, Pan Genderka część drenów oczyścił ponieważ półki Wodne nie
zrobią tego gdyż wieś Mchy nie należy do spółki.
Radny Kazimierz Zegar – rowy nic nie pomogą, muszą być udrożnione dreny.
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Burmistrz – mieszkańców denerwuje, że straż ciągle jeździ, ale nie możemy nic zrobić.
Starostwo potrzebowało miesiąca aby podać kto ma to zrobić – wskazują Książ-Rol i każdy
we własnym zakresie musi rowy udrożnić. Może uda nam się z zarządzania kryzysowego
pewne koszty pokryć, działania w tym celu są podejmowane.
Radny Sławomir Przybylski – droga Książ-Śrem jest w złym stanie, należy też wyrównać
drogę dojazdową do żwirowni nad lasem we Włościejewicach.
Radny Leszek Kaczmarek – w Zaworach dziury przykryto, ale na drugi dzień byłby
ponownie, naprawa powinna być gdy będzie wyższa temperatura.
Burmistrz – nie mamy na to wpływu.
Radny Maciej Lewandowski – firma robiąca kanalizację wywiozła glinę na działkę P.
Płocienniczaka przy ul. Krótkiej, czy będzie to sprzątnięte. Czego dotyczyły pomiary na ul.
Krótkiej bram i wjazdów. Należy wyrównać ul. Długą w Konarzycach.
Radna Bogumiła Skiera - znak drogowy na granicy miejscowości Mchy- Kołacin (przy
olszynkach) jest zgięty. W Kołacinie droga na łąki jest zniszczona przez firmę pracującą przy
kanale.
Radna Antonina Jankowiak – na remont mostku w Konarzycach były przeznaczone środki,
dlaczego nie zrobiono.
Burmistrz – mostku nie zrobiono ze względu na wysoki poziom wody, gdy poziom wody
opadnie to będzie zrobiony. Na działce P. Płocienniczaka były nie tylko śmieci P.
Szczechowiaka ale i P. Klimczaka, który robił ul. Zakrzewską. Teren ten będzie przez te
firmy uprzątnięty. Pomiary ul. Krótkiej były w związku opracowaniem projektu na il. Polną i
Leśną.
Radna Agnieszka Weber-Hałaburda - firma pracująca przy kanale zniszczyła też łąki
rolnikom – czy wyrówna je i zasieje trawę.
Radna Elżbieta Stępa - czy Poczta płaci dzierżawę za ustawione skrzynki przy drogach.

Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący Komisji

podziękował

wszystkim za udział i zakończył posiedzenie.

Protokołowała :
/- /Irena Witko

Przewodniczący Komisji
/-/ Maciej Lewandowski
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