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O.  0012.3.11.2012 

PROTOKÓŁ  NR  11/2012 

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

odbytego w dniu 16 maja 2012 roku w godz. 9,00 – 10,30. 

 

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

protokołu. 

Nieobecni:  

Radny Jacek Mądry - usprawiedliwiony 

Radny Sławomir Przybylski - nieusprawiedliwiony, 

 

Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli: 

- Burmistrz Pan Teofil Marciniak, 

- Pani Dorota Jańczak Z-ca Dyrektora Centrum Kultury. 

 

ad.1. Przewodniczący Komisji Radny Maciej Lewandowski otwierając  posiedzenie   

powitał członków Komisji i zaproszonych gości. 

Stwierdził, że na sali jest  obecnych 6 radnych,  zatem komisja jest władna do podejmowania 

prawomocnych decyzji. Następnie przedstawił porządek posiedzenie, do którego nie 

wniesiono uwag. 

 

Porządek posiedzenia: 

1.Otwarcie posiedzenia. 

  2.Funkcjonowanie bibliotek na terenie Gminy Książ Wlkp. 

        3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

        4.Wolne głosy i informacje. 

                                          

ad.2. Informację dotyczącą funkcjonowanie bibliotek na terenie Gminy Książ Wlkp. w roku 

2011 rok oraz w I kwartale 2012 r. złożyła Pani Dorota Jańczak Z-ca Dyrektora Centrum 

Kultury. Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.    

Radny Maciej Lewandowski  zapytał się, czy działa  w bibliotece usługa sms – tak działa 

odpowiedziała Pani Jańczak zwłaszcza w wekendy,  zaś osobom  niepełnosprawnym książki 

są dostarczane bezpośrednio do domu , ale tych usług jest mało. 
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Radny Maciej Lewandowski - ile osób jest zatrudnionych w bibliotece, jak wygląda sytuacja 

finansowa biblioteki. 

Pani Dorota Jańczak odpowiedziała, że w bibliotece są zatrudnione dwie osoby  - ogółem       

1 ½ etatu, drugie  pół etatu  osoba ta ma w CK, jeśli chodzi o finanse to wszystko jest 

w porządku proporcjonalnie do okresu. 

Radna Antonina Jankowiak – czy ilość zatrudnionych osób jest wystarczająca. 

Pani Jańczak - osoby zatrudnione w bibliotece  dają sobie radę, ale jeśli ktoś wypadnie  już 

mamy kłopot, tym bardziej że pracujemy w każdą  sobotę  i za ten dzień przysługuje się 

pracownikowi dzień wolny od pracy. 

Radny Maciej Lewandowski -  analizując  sprawozdania nam przedstawione, ilość  

wypożyczeń, odwiedzin biblioteki, ilość zakupionych corocznie  książek  - widzę sens 

działalności tej placówki,  bo dużo się dzieje. Czego nie mogę powiedzieć o bibliotece           

w Chwałkowie, gdzie też jest zatrudniony pracownik,  księgozbiór stary , czynna jest do         

16 godziny, trzeba by pomyśleć o likwidacji tej placówki lub przeniesienie jej w całości do 

szkoły. Podobna sytuacja była w Konarzycach.    

Jak wygląda wypożyczanie książek z innych bibliotek dla studentów tzw. wypożyczalnia 

międzybiblioteczna, jakie zajęcia są w soboty, jaki jest budżet biblioteki. 

Pani Dorota Jańczak - na bieżąco i według zapotrzebowania wypożyczamy książki dla 

studentów z innych  bibliotek, termin ściągnięcia książki około 2 tygodnie. W soboty są 

zajęcia w ramach tzw. zwariowanych sobót – na zajęcia przychodzi około 15- 20 dzieci, 

działa kafejka internetowa, organizujemy też  kursy komputerowe. Obecny budżet wynosi 

161 tysięcy plus około 4 tysiące złotych z Biblioteki Narodowej na zakup książek 

Radny Maciej Lewandowski – jak wygląda  sprawa dachu na bibliotece, czy w dalszym ciągu 

zacieka. 

Odpowiedziała Pani  Jańczak -  tak dach przecieka, nie mam  pojęcia jaki zakres robót 

należałoby wykonać, i ile by to kosztowało, nie mamy zaplanowanych żadnych środków 

finansowych na ten cel.  

Radny Maciej Lewandowski  - 6 maja  była impreza w parku, jaka była frekwencja, dlaczego 

w maju  odbyła się tylko jedna impreza, chociaż cały tydzień  od 30 kwietnia do 6 maja był 

tygodniem dla większości osób tygodniem wolnym od pracy. 

Pani Dorota Jańczak odpowiedziała  - 6 maja br. frekwencja  po południu była niska, zaś 

zabawa się udała,  pomimo zimnej pogody. Imprez jest tak mało gdyż, każda impreza 

kosztuje, są to koszty orkiestry, montażu i demontażu sceny, koszt ochrony. 
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Jak planowaliśmy zabawę to tylko 6 maja  zespół Pagost miał wolne i dlatego zabawa ta  była 

6 maja, gdy  zespół ten gra to zawsze jest spora frekwencja. 

Radny Maciej Lewandowski - dlaczego tak dużo płacimy za  montaż i demontaż sceny, 

ustalenia przy jej zakupie były inne, zostaliśmy wprowadzeni w błąd, czy tego nie mogą 

zrobić pracownicy np. zieleni. 

Pani Dorota Jańczak  odpowiedziała, w naszym budżecie mamy zaplanowanych 6 montaży     

i demontaży sceny, pozostałe są płatne przez wypożyczających. Osoby wykonujące te prace 

to osoby przeszkolone  w tym zakresie, prace te najczęściej wykonywane są w nocy przed      

i po imprezie, muszą być one wykonane precyzyjnie, nie można  zgubić żadnego elementu. 

Radny Maciej Lewandowski - pamiętam, że scenę tą miała rozkładać i składać firma               

sprzedająca nam ją, tak nam mówiono przy jej zakupie. Mam pytanie jakie pieniądze 

zarobiono na imprezie 6 maja. 

Zebraliśmy pieniądze z dwóch stoisk, na festyny bierzemy jedną firmę z każdej branży –     

odpowiedziała Pani Jańczak. 

Radny Ryszard Szymański - są jednak prośby od młodzieży i mieszkańców, aby te imprezy 

odbywały się w soboty, a nie w niedzielę  gdyż w poniedziałek trzeba iść do pracy, nie można 

wypić piwka na imprezie. 

Pani Dorota Jańczak odpowiedziała, że festyny i imprezy mogą odbywać się w soboty, gorzej 

z dobrym zespołem na zabawę, zazwyczaj Pagost ma wolne w niedziele, a jak oni grają to 

zazwyczaj  zabawy się udają. 

Pan Radny Marek Mostowski - jakie są koszty  organizacji festynu. 

Odpowiedziała Pani Jańczak – montaż i demontaż sceny 800 złotych, ochrona 3 osoby + 2 

osoby na telefon 500 złotych, zespół 2,500 złotych,  toalety 400 złotych. Są to duże koszty      

a trudno cokolwiek zarobić. Handlujący  opłacają tzw. opłatę targową i nam  po 50 złotych od 

stoiska. 

Pan Radny Leszek Kaczmarek - czy są chętni do sprzedawania – tak są odpowiedziała Pani 

Jańczak. 

Radny Ryszard Szymański  - jeśli wydajemy na imprezy i festyny nasze pieniądze, a  zysku 

jest bardzo mało, to uważam, że trzeba zmienić termin organizacji ich z niedziel na soboty, 

aby udogodnić młodzieży i ludziom pracującym udział. Uważam również, że była bardzo 

słabo rozplakatowana impreza 6 maja., plakaty były formatu  A4 mało widoczne. 

Radny Marek Mostowski - muszę pochwalić działalność biblioteki, miło jest tam iść, jest to 

moja opinia jak również mieszkańców. 
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Radny Paweł Walkowiak – warunki biblioteki są bardzo dobre, jest duża przestronna jest to  

w końcu efekt wieloletnich starań i pracy. Połączenie trzech instytucji było uzasadnione 

głównie celami finansowymi. Muszę również pochwalić działalność Centrum Kultury bo tam 

się dużo dzieje, zakres usług jest duży, atrakcji i zajęć wciąż wzrasta, pomimo utrudnień          

i oczywiście wzrostu kosztów. 

Głos zabrał Pan Burmistrz - jeśli chodzi o  bibliotekę w Chwałkowie to jest czynna 12 godzin 

tygodniowo,  w najbliższym czasie – książki stare mają być wysprzedawane po złotówce.     

Ze względu na to, że nie może być  przeniesione przedszkole do szkoły, wystąpiły problemy 

budowlane, za mało jest miejsca, nic nie wolno dobudować , bibliotekę tę można by przenieść 

do szkoły. 

Radny Ryszard Szymański – czy istnieje możliwość aby przedszkole funkcjonowało  

w świetlicy- myślę , że nie bo nie mamy 100 m 
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 odpowiedział Burmistrz. 

Komisja złożone sprawozdanie przyjęła. 

 

ad.3. Protokół nr 10/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 roku został przyjęty bez uwag – 

jednogłośnie. 

 

ad.4.Wolne głosy i informacje.  

Radny Marek Mostowski - kto został dyrektorem Szkoły Podstawowej w Chwałkowie  

i Zespołu Szkół w Mchach  i na jaki okres  powierzy Pan to stanowisko. 

Odpowiedział Burmistrz -  w drodze konkursu wyłoniono Panią Elżbietę Kapcińską na 

dyrektora Szkoły Podstawowej w Chwałkowie, oraz Panią Barbarę Kapturek na dyrektora 

Zespołu Szkół w Mchach, na jaki okres powierzę te stanowiska jeszcze nie wiem. Na 

dyrektora Zespołu Szkół w Mchach był drugi kandydat, który nie miał odpowiedniego 

dokumentu. Na pewno pójdę w kierunku oszczędności finansowych. Zamierzam zlikwidować 

zastępców dyrektorów w szkołach Mchy i Książu Wlkp. nie widzę potrzeby aby te 

stanowiska istniały. 

Maciej Lewandowski - czy nie należałoby się zastanowić nad włączeniem szkoły 

podstawowej  w Chwałkowie  jako szkoła filialna  Zespołu Szkół w Mchach. Zaproponował 

aby przy ogłaszaniu konkursu na dyrektorów szkół prezentacja kandydatów była w formie 

multimedialnej.  

Radny Leszek Kaczmarek – czy zastępca dyrektora na  większe dodatki finansowe. Tak ma  

odpowiedział Burmistrz oraz pracuje w niższym wymiarze godzin. 
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Radny Ryszard Szymański  - jakie oszczędności finansowe wprowadzono w szkołach. 

Burmistrz odpowiedział, obecnie jesteśmy na etapie arkuszy organizacyjnych  

poszczególnych szkół,  likwidujemy tzw. etaty nie pełno wymiarowe, nauczyciele będą mięć 

etat + godziny ponadwymiarowe, wtedy unikniemy dodatkowych zatrudnień no i oczywiście 

kosztów. 

Radny Leszek Kaczmarek - obecny system oświatowy jest chory. 

Radny Marek Mostowski - słyszałem , że istnieją gminy gdzie nauczyciel pracują 8 godzin 

dziennie zgodnie z zarządzeniem Burmistrza, są to duże koszty i lokalowo jest to nie 

możliwe. 

Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący Komisji  podziękował 

wszystkim za udział i zakończył posiedzenie. 

 

 

  Protokołowała :                                                                   Przewodniczący Komisji 

Zdzisława  Wilak                                                                      Maciej Lewandowski  


