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O. 0012.2.11.2013                                                                       

PROTOKÓŁ  NR  11/2013 

z  posiedzenia  Komisji Budżetu, Prawa i Samorządu Rady Miejskiej w Książu Wlkp. 

odbytego w dniu 29 stycznia 2013 roku w godz. 10,04 -12,20 

 

W Komisji uczestniczyło 7 radnych - lista obecności, stanowi załącznik  do niniejszego 

protokołu. 

Nieobecny nieusprawiedliwiony Radny Leszek Kaczmarek.  

Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli: 

- Burmistrz Pan Teofil Marciniak 

- 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, do którego nie 

wniesiono uwag. 

 

Porządek posiedzenia: 

1.Otwarcie posiedzenia. 

2. Działalność klubów i organizacji sportowych działających na terenie gminy Książ Wlkp. 

wraz z rozliczeniem w zakresie spraw finansowych za 2012 rok. 

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

4.Wolne głosy i informacje. 

           Porządek posiedzenia i zaproszenie na posiedzenie komisji stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. 

 

ad.2. Działalność Gminnego Szkolnego Związku Sportowego w Książu Wlkp. oraz 

rozliczenie finansowe za 2012 rok przedstawił Pan Wojciech Świdurski, Sprawozdanie 

stanowi załącznik do protokołu.                  
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Radny Kuderczak zwrócił się z zapytaniem w jakiej wysokości było dofinansowanie               

z Komisji Rozwiązywania Problemów Przeciwalkoholowych. 

Pan Świdurski – dofinansowanie było  w wysokości ok. 1500 złotych, za środki te kupiono 

medale i nagrody dla uczestników biegów Wiosny Ludów i na zawody, które odbyły się w 

Mchach. Poinformował też, że odbył się Wielkopolski turniej „Orlika”, Książ Wlkp. wygrał   

2 rudny, przegrali dopiero w finale regionu. 

Radny Jędrzejczak – dobrze że działa Szkolny Związek Sportowy, ponieważ swego czasu  

niektórzy nauczyciele, nie bardzo interesowali się organizowanymi zawodami. 

Radny Mostowski – dyrektorzy szkół wiedzą, że są organizowane czwartki lekkoatletyczne     

i gdy są chętni do wzięcia udziału, to autobus po nich jedzie. 

Złożoną informację komisja przyjęła bez uwag. 

                                    

Działalność Klubu Sportowego „Pogoń” w Książu Wlkp. oraz rozliczenie finansowe za 

2012 rok  przedstawił Pan Jan Rodziak. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.   

Pan Rodziak podziękował  Burmistrzowi i Radnym za dofinansowanie klubu. 

Radny Mostowski poinformował, że od 35 lat klub płaci składki a  z Wojewódzkiego 

Związku Piłki Nożnej klub nie otrzymał do tej pory żadnej pomocy. Klub płaci też jeżeli 

zawodnicy otrzymają trzy i więcej żółtych kartek, traktują nas jak profesjonalistów. Opłata 

jest ze środków własnych, ponieważ z dotacji nie można płacić. 

Pan Rodziak – za rok płacimy za kartki około 700 złotych kary. Jeżeli zawodnik na ostatnim 

meczu zostaje z kartką, to trzeba go wykupić, aby mógł grać w następnym sezonie. 

Radny Mostowski – dla mnie kuriozalną sprawą oprócz opłat za żółte kartki jest płacenie 

obserwatorom jeżeli przyjeżdżają na mecz obserwować sędziów. 

Burmistrz – sześć lat temu jak objąłem stanowisko Burmistrza, to gminę sport kosztował 

ponad 30 000 złotych a dzisiaj na sport wydajemy 300 000 złotych. Ale warto dofinansować, 

możemy się pochwalić, że mamy zaplecze przygotowane i że młodzież ma gdzie ten sport 

realizować. 

Radna Weber-Hałaburda – w jakiej wysokości jest składka i kto ją płaci. 

Pan Rodziak – składka wynosi 10 złotych od zawodnika - ucznia i 20 złotych od zawodnika - 

seniora rocznie. Składkę tą płacą zawodnicy. 

Złożoną informację komisja przyjęła, bez uwag. 

                                         

Przewodnicząca Komisji zarządziła przerwę, która trwała od godz. 11,30 do godz. 11,40. 



3 

 

Działalność  Stowarzyszenia Amatorskie  Zespoły Sportowe Klasa „W”  Książ Wlkp. 

oraz rozliczenie finansowe za 2012 rok przedstawił Pan Kazimierz Zegar członek 

Zarządu Stowarzyszenia, ponieważ Prezes Pan Daniel Gurling nie mógł przybyć na 

posiedzenie – usprawiedliwiając się.  Sprawozdanie  stanowi załącznik do protokołu. 

Złożoną informację komisja przyjęła bez uwag. 

                                                                                                                 

ad.3. Protokół nr 10/2012 z dnia 12 grudnia 2012 roku został przyjęty bez uwag jednogłośnie. 

 

ad.4.Wolne głosy i informacje.    

Przewodnicząca Komisji zapoznała radnych ze sprawozdanie z działalności Komisji za 2012 

rok. Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do sprawozdania. 

Radny Błażej Jędrzejczak – na sali w Chwałkowie Kościelnym nie ma głównego wyłącznika 

prądu. 

Radny  Kazimierz Zegar – przy zjeździe z drogi wojewódzkiej na drogę powiatową do 

Konarskiego oraz przy wjeździe do wsi Konarskie są dziury na drodze. 

Radna Agnieszka Weber-Hałaburda – w Charłubiu na drodze przed świetlicą i za mostkiem 

na kanale Książ są dziury, ponadto przy mostku obrywa się pobocze. 

Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodnicząca Komisji  podziękowała 

wszystkim za udział i zakończyła posiedzenie. 

 

 

Protokołowała :                                                                        Przewodnicząca Komisji 

/-/ Irena Witko                                                                         /-/ Bogumiła Skiera 


