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O.  0012.3.12.2012 

PROTOKÓŁ  NR  12/2012 

z  posiedzenia  Komisji Społeczno-Gospodarczej Rady Miejskiej w Książu Wlkp.      

odbytego w dniu 27 czerwca 2012 roku w godz. 9,08 – 11,15. 

 

W Komisji uczestniczyło 6 radnych  - lista obecności, stanowi załącznik  do niniejszego 

protokołu. 

Nieobecni:  

Radny Leszek Kaczmarek   - nieusprawiedliwiony 

Radny Sławomir Przybylski - nieusprawiedliwiony, 

 

Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli: 

- Burmistrz Pan Teofil Marciniak, 

- Pani Mariola Kaźmierczak  Dyrektor Centrum Kultury. 

 

ad.1. Z-ca Przewodniczącego Komisji Radny Jacek Mądry otwierając  posiedzenie   

powitał członków Komisji i zaproszonych gości. Poinformował, że Przewodniczący Komisji 

spóźni się na posiedzenie. 

Stwierdził, że na sali jest  obecnych 5 radnych,  zatem komisja jest władna do podejmowania 

prawomocnych decyzji. Następnie przedstawił porządek posiedzenie, do którego nie 

wniesiono uwag. 

 

Porządek posiedzenia: 

1.Otwarcie posiedzenia. 

2.Przygotowanie Kompleksu Wypoczynkowego w Jarosławkach do sezonu. 

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

4.Wolne głosy i informacje. 

 

ad.2. Przygotowanie Kompleksu Wypoczynkowego w Jarosławkach do sezonu. 

Pani Mariola Kaźmierczak Dyrektor Centrum Kultury w Książu Wlkp. zapoznała członków 

komisji  z realizacją planu finansowego na dzień 25 czerwca 2012 roku. Informacja stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu. 

Ponadto poinformowała, że: 
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* w ośrodku Jarosławki zostało zatrudnionych 4 ratowników, 

* 2 pracowników gospodarczych z tym, że jeden będzie tylko zatrudniony godzinowo w razie  

potrzeby, 

* 2 pracowników stałych na parkingu i  dwóch dodatkowo w razie natężenia ruchu, 

* 1 pracownik w administracji. 

* od  1 lipca 2012 r. będzie w Jarosławkach działał przez okres dwóch miesięcy Posterunek 

Policji – pracować będzie dwóch Policjantów. 

Ponadto poinformowała,  sanepid w czasie sezonu będzie pobierał 4 razy próbki wody do 

badania oraz że zostały sprzedane domki campingowe. 

Burmistrz poinformował, że w ośrodku jesteśmy dzierżawcą starej plaży i terenu pod 

budynkiem administracji, ponieważ po sprzedaży odeszła dzierżawa terenu pod domkiem 

campingowym. Poinformował też, że ośrodek zostanie doposażony w nosze, wieżę dla 

ratownika i apteczki z tlenoterapią. 

W dyskusji Radny Mostowski zwrócił się z zapytaniem czy na prowadzenie parkingu będzie 

przetarg. 

Pani Kaźmierczak odpowiedziała, że przetargu nie będzie, obsługę parkingu będą mieli 

pracownicy zatrudnieni przez nas na umowę zlecenie, ponieważ wtedy cały dochód jest dla 

nas. Parking będzie kosztował od godz. 9,00 do 18,00 – 7 złotych a po godz. 18,00 – 3,50 zł. 

Na posiedzenie  przybył Przewodniczący Komisji Pan Maciej Lewandowski, odtąd Komisja 

pracowała w 6-cio osobowym składzie. 

Następnie członkowie Komisji pojechali do Kompleksu Wypoczynkowego w Jarosławkach, 

aby zobaczyć jak  przygotowany jest ośrodek do sezonu.  

Komisja nie wniosła żądnych uwag, stwierdziła, że Kompleks Wypoczynkowy jest dobrze 

przygotowany do sezonu. 

 

ad.3. Protokół nr 11/2012 z dnia 16 maja 2012 roku został przyjęty bez uwag – jednogłośnie. 

 

ad.4.Wolne głosy i informacje.  

Radny Marek Mostowski zwrócił się z zapytaniem jakie imprezy będą w tym roku 

organizowane w amfiteatrze. 

Pani Kaźmierczak odpowiedziała, że  w dniach 28-29 lipca br. odbędą się Dni Książa, w 

sierpniu będzie zabawa taneczna, zaś dożynki gminne odbędą się w Mchach. 
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Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący Komisji  podziękował 

wszystkim za udział i zakończył posiedzenie. 

 

 

Protokołowała :                                                                        Przewodniczący Komisji 

 

Irena  Witko                                                                              Maciej Lewandowski  


