O. 0012.2.6.2012
PROTOKÓŁ NR 6/2012
z posiedzenia Komisji Budżetu, Prawa i Samorządu Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
odbytego w dniu 11 kwietnia 2012 roku w godz. 10,03 -13,05.
W Komisji uczestniczyło 7 radnych - lista obecności, stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Nieobecny Radny Zenon Kuderczak – usprawiedliwiony.
Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli:
- Burmistrz Pan Teofil Marciniak
- Pan Grzegorz Rabczewski Kierownik Referatu Gospodarczego UM.
- Pan Jan Rodziak Prezes Klubu Sportowego „Pogoń”.
- Pan Wojciech Świdurski Prezes Gminnego Szkolnego Związku Sportowego.
- Pan Daniel Gurling Prezes Stowarzyszenia Amatorskie Zespoły Sportowe Klasa „W”
ad.1. Przewodnicząca Komisji Radna Bogumiła Skiera otwierając posiedzenie powitała
członków Komisji i zaproszonych gości.
Stwierdziła, że na sali obecnych jest 7 radnych, zatem komisja jest władna do podejmowania
prawomocnych decyzji. Następnie przedstawiła porządek posiedzenie. Radny Mostowski
zaproponował, aby w pierwszej kolejności omówić działalność klubów i organizacji
sportowych, na co członkowie Komisji wyrazili zgodę.
Wobec czego porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1.Otwarcie posiedzenia.
2.Działalność związków, klubów i organizacji sportowych działających na terenie gminy
Książ Wlkp. wraz z rozliczeniem w zakresie spraw finansowych za 2011 rok
3.Realizacja inwestycji na drogach gminnych i powiatowych w 2011 roku oraz plan napraw
i inwestycji na drogach w 2012 roku.
4.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
5.Wolne głosy i informacje.
Porządek posiedzenia i zaproszenie na posiedzenie komisji stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
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ad.2. Działalność Klubu Sportowego „Pogoń” w Książu Wlkp. przedstawił Pan Jan
Rodziak. Sprawozdanie z działalności klubu oraz sprawozdanie finansowe stanowi załącznik
do protokołu. Następnie Pan Rodziak podziękował Burmistrzowi i Radzie za dofinansowanie
klubu.
Radny Marek Mostowski – 15,95%

kosztów zostało pokryte z finansowych środków

własnych, w jaki sposób zarobiono własne środki.
Pan Rodziak udzielając odpowiedzi poinformował, że są to środki od sponsorów oraz
wypracowane w czasie imprez majowych jak również składki członkowskie. Co roku jako
klub organizowaliśmy imprezy majowe, ale od tego roku nie będziemy organizować,
ponieważ przepisy zostały zaostrzone, organizując imprezę trzeba mieć kasy fiskalne,
zapewnioną ochronę itp. A zarobek był mały, w ubiegłym roku było to 2000 złotych.
Złożoną informację komisja przyjęła, bez uwag.
Działalność Gminnego Szkolnego Związku Sportowego w Książu Wlkp. przedstawił Pan
Wojciech Świdurski, Sprawozdanie z działalności klubu oraz sprawozdanie finansowe
stanowi załącznik do protokołu.
W dyskusji Radny Mostowski zwrócił uwagę na to, że Zespół Szkół w Mchach ostatnio
osiąga dobre wyniki sportowe, chociaż dłuższy czas tych wyników nie było dobrych.
Radny Jędrzejczak – jak układa się współpraca z Powiatowym SZS.
Pan Świdurski – szefem jest Pan Płóciennik i właśnie do niego mieliśmy pretensje, że nie
odbyła się gimnazjada. Zaś Międzyszkolny Związek Sportowy reprezentuje Pan Smolarek.
Poinformował też, że od 1990 roku pozakładane są stowarzyszenia nie ma Powiatowego
Związku Sportowego a jest Powiatowy Organizator Sportowy, którym jest Pan Półciennik.
Radny Mostowski zwrócił uwagę, że Śrem nie ma dobrego boiska aby rozgrywać zawody
lekkoatletyczne.
Złożoną informację komisja przyjęła.
Działalność Stowarzyszenia Amatorskie Zespoły Sportowe Klasa „W” Książ Wlkp.
przedstawił Pan Daniel Gurling. Sprawozdanie z działalności klubu oraz sprawozdanie
finansowe stanowi załącznik do protokołu.
Pan Gurling podziękował Burmistrzowi i Radzie za dofinansowanie działalności
stowarzyszenia.
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Radny Mostowski – opłaty sędziowskie są takie same jak w klubie „Pogoń”, ile sędzie ma
płacone za mecz.
Pan Gurling poinformował, że sędzia ma płacone 240 złotych brutto za kolejkę tj. za trzy
mecze.
Radny Mostowski – jeśli chodzi o dotację to klub Pogoń otrzymał na poziomie roku 2010,
ponieważ radni przychylili się do wniosku o zwiększenie dotacji. Zaś GSZS otrzymał 7500
złotych, gdzie w 2010 roku dotacja wynosiła 12 000 złotych. Do Ligi „W” dotację z 12 000
złotych w 2010 roku zmniejszono do 8 000 złotych. Nie wiem jak poradzą sobie z tak małą
ilością środków.
Pan Gurling – w 2012 roku będzie mniej meczy, ponieważ jest pięć drużyn, ponadto będzie
też mniej imprez, zorganizujemy tylko turniej halowy i dla dzieci Dzień Dziecka.
Radny Mostowski – Liga „W” otrzymała na 2012 rok 8000 złotych a SZS 7500 złotych, nie
wiem czy proporcje zostały dobrze zachowane.
Pan Gurling wyjaśnił, że w rozgrywkach będzie 100 uczestników, w turnieju na Dzień
Dziecka bierze udział 60 dzieci a w turnieju halowym jest około 300 uczestników.
Radny Mostowski – 7500 złotych wystarczy na 10 wyjazdów do Poznania. Skąd wziął się
1000 złotych dla kajakarzy.
Burmistrz wyjaśnił, że Klub Warta Poznań

będzie organizować ogólnopolski spływ

kajakowy. Każdy ma prawo wnioskować i nie ma możliwości odmowy, ubiegali się o 3000
złotych. Każda z organizacji, która otrzymała mniej środków musiała wykazać z czego
rezygnuje.
Radny Mostowski – nie wiem jak będzie funkcjonował klub „Pogoń”, gdy nie będzie
organizował imprez.
Pan Rodziak – nas obowiązuje umowa, gdzie musi być 15% środków własnych. Mam
pomysł, że może będzie sponsoring. Myślę, że zostaną nam też środki ze zabawy
karnawałowej.
Radny Mostowski – „Pogoni” nie opłąca się organizować imprezy, a co ma w maju, czerwcu
robić młodzież – nie będzie dla niej żadnej oferty. Należy się zastanowić co dla tej młodzieży
zorganizować.
Burmistrz – Centrum Kultury otrzymało środków finansowych tyle co w ubiegłym roku,
obcięto im jeszcze 5000 złotych na sport a koszty rosną. Chciałoby się zaoferować więcej ale
skąd wziąć środki.
Radny Jędrzejczak – mówimy, że nie ma sponsoringu, a Ligę „W” sponsorują dwie firmy.
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Pan Gurling – sponsoring ten polega na tym, że raz na 2-3 lata firma kupuje stroje.
Radny Zegar – jeżeli chodzi o boiska, to dobrze, że boisko „Pogoni” utrzymuje gmina.
Burmistrz – kiedyś na sport było przeznaczane około 30 000 złotych a teraz jest około
300 000 złotych, ale warto jest finansować te działania.
Radny Mostowski – Burmistrz na posiedzeniu komisji złożył deklaracje, że pomoże
w finansowo w organizacji masowych imprez, czy Burmistrz to podtrzymuje.
Burmistrz - jeżeli będzie to impreza masowa, to na pewno pewną pulę środków znajdziemy.
Radny Mostowski - grupa chłopców tj. około 14 uczniów szkoły podstawowej

jeżdżą do

Klęki grać w piłkę i reprezentują Gminę Nowe Miasto. U nas nie Graja gdyż musiałby być
opiekun i zakup bramek, których koszt wynosi około 5000 złotych.
Burmistrz – ale nie wiadomo czy to jest tylko problem bramek.
Pan Rodziak – aby chłopcy ci grali u nas to trzeba by zakupić bramki, ale jest to duży temat i
nie chcę się tego podejmować. Ale może warto się nad tym zastanowić gdyż od sierpnia jest
nowa runda.
Burmistrz – pięć lat temu było więcej sponsoringu i było klubom łatwiej.
Radny Jędrzejczak – warto byłoby pomyśleć aby uczniowie grali na naszym terenie i
reprezentowali naszą gminę.
Burmistrz – a jaki Pan Panie Mostowski ma pomysł na to aby drużyna była u nas.
Radny Mostowski – nie mam pomysłu, ale widzę ten problem, może razem jakiś pomysł
wymyślimy.
Burmistrz – trzeba by poszukać środków w budżecie lub znaleźć sponsoring.
Pan Rodziak – w gminie Dolsk najmłodsi piłkarze otrzymują środki z Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Złożoną informację komisja przyjęła.
Przewodnicząca Komisji zarządziła przerwę, która trwała od godz. 11,40 do godz. 11,55.
ad.3. Na posiedzenie Komisji nie przybył usprawiedliwiając się Dyrektor Powiatowego
Zarządu Dróg wobec tego zapoznano się tylko z realizacją inwestycji na drogach gminnych
oraz planem napraw i inwestycji na drogach gminnych w 2012 roku, którą to informację
przedstawił Pan Grzegorz Rabczewski Kierownik Referatu Gospodarczego UM.
Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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Radna Stępa – czy Pan Beger skoro jest na naszym terenie przyjedzie obaczyć jak wygląda
droga w Kiełczynku, którą robił.
Pan Rabczewski – Pan Beger powiedział, że pojedzie, poproszę też Panią sołtys i razem
zobaczymy.
Radna Stępa – droga w Kiełczynku na odcinku od wjazdu

od strony Śremu do Pana

Kujawskiego powinna być naprawiona.
Pan Rabczewski – na tym odcinku powinna być nowa podbudowa, ponieważ nakładka nic nie
da, ale nie wiadomo czy będzie możliwość naprawy w tym roku ze względu na środki.
Radna Stępa – w Książu Wlkp. przy ul. Wiosny Ludów (przy ogródkach działkowych) był
beton aby piesi nie chodzili jezdnią, a teraz nie ma ani chodnika ani przejścia bo teren jest
zarośnięty.
Burmistrz – otrzymaliśmy wiadomość, że do Starostwa wpłynął wniosek mieszkańców
Kiełczynka i ul. Wiosny Ludów w sprawie tego chodnika.
Radna Weber-Hałaburda – w Kiełczynie przy drodze na Śrem potrzebne były by dwie lampy
oświetleniowe.
Pan Rabczewski – gdy będą zdjęte lampy z ul. Jana Pawła II to będą tam założone i to nie
dwie a trzy.
Radna Weber-Hałaburda – skręcając z drogi od strony Mchów do Śremu powinna być
narysowana linia, ponieważ nie wiadomo w którym miejscu stanąć by przepuścić pojazdy
jadące. Poinformowała też, że Gmina Jaraczewo do zimowego utrzymania dróg jest dzielona
na rejony, każdy kto staje do przetargu może brać udział w przetargu na dwa rejony.
Radny Jędrzejczak – w Chwałkowie Kośc. na drodze w kierunku Radoszkowa przed Panem
Ratajczakiem zarywa się mostek.
Radny Kaczmarek – czy będzie robiony mostek w Konarzycach, czy przy drogach gminnych
nieutwardzonych gmina obcina krzewy.
Pan Rabczewski – na remont mostku nie ma na razie środków, wykonanie tej inwestycji to
koszt około 70 000 złotych. Jeśli chodzi o wycinkę krzewów to środków na ten cel za dużo
nie mamy, jak ktoś jest chętny do wycinki to może się zgłosić a my chętnie wydamy zgodę.
Radny Kaczmarek – w Brzóstowni przy drodze po prawej stronie rosną krzewy i jabłonki,
które powinny być obcięte, ponieważ jadąc nie ma dobrej widoczności. Wjazd z drogi Książ
Wlkp. – Śrem do Zawór powinien być poszerzony na odcinku aż za las, gdyż jest bardzo
wąski.
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Pan Rabczewski – włączenie się z ta drogę jest nawet szersze niż powinno być, ale będę w tej
sprawie rozmawiał.
Burmistrz – nie możemy robić odstępstw od projektu, ponieważ nie moglibyśmy się starać o
dofinansowanie.
Radna Skiera – w Kołacinie w tzw. Olszynkach mamy ograniczenie prędkości, ale stan drogi
na tym odcinku pogarsza się, droga się rozmywa.
Radny Zegar – wiemy, że drogi powiatowe nie są odśnieżane, wnioskowałem, że jak będzie
Pan Czekała aby był też zaproszony członek Zarządu Pan Rylski. Co do dróg gminnych to
mało kładziemy asfaltu. Kierownik lub Burmistrz powinien przyjechać do Włościejewek i
zobaczyć jak mamy wyczyszczone drogi.
Złożoną informację komisja przyjęła.
ad.4. Protokół nr 5/2011 z dnia 12 grudnia 2011 roku został przyjęty bez uwag jednogłośnie.
ad.5.Wolne głosy i informacje.
Komisja ustaliła, że następne posiedzenie odbędzie się w dniu 27 kwietnia br. o godz. 11,00.
Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodnicząca Komisji

podziękowała

wszystkim za udział i zakończyła posiedzenie.

Protokołowała :

Przewodnicząca Komisji

Irena Witko

Bogumiła Skiera
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