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O.  0012.3.10.2012 

PROTOKÓŁ  NR  10/2012 

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

odbytego w dniu 26 kwietnia 2012 roku w godz. 9,05 – 10,25 

 

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

protokołu. 

Nieobecni:  

Radny Sławomir Przybylski - usprawiedliwiony, 

Radny Leszek Kaczmarek - nieusprawiedliwiony 

 

Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli: 

- Burmistrz Pan Teofil Marciniak, 

- Skarbnik Gminy Pani Barbara Matuszczak 

- Sekretarz Gminy Pani Mirela Grześkowiak 

- Pan Jerzy Ratajczak Przewodniczący GKRPA 

- Pani Małgorzata Zakrzewska Podinspektor UM 

 

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.Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

za 2011 rok i plany na 2012 r. 

     3.Analiza wykonania budżetu gminy za 2011 rok  

         4.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

         5.Wolne głosy i informacje. 
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ad.2. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych za 2011 rok i plany na 2012 r złożył  Pan Jerzy Ratajczak Przewodniczący 

GKRPA. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.    

Radny Lewandowski – czy jest tendencja rosnąca osób uzależnionych  i czy to są te same 

osoby. 

Pan Ratajczak – liczba osób utrzymuje się na tym samym poziomie, są też osoby które wyszły 

z nałogu. Ostatnio tendencja wzrasta w stosunku do kobiet i młodzieży. 

Radny Szymański – znam osoby, które wyszły z nałogu i pracują, czyli skuteczność jest duża. 

Radna Jankowiak – jaki jest procent kobiet w uzależnieniu. 

Pan Ratajczak – ok. 10%, ale są to kobiety które się ujawniły, ponieważ są też osoby które są 

w nałogu, ale nie uczestniczą w żadnej terapii. 

Radny Lewandowski – zwrócił uwagę na to, że skład komisji liczbowo jest za duży, na 

członków komisji wydano 17.106 złotych a na opiekunki świetlic 10.303 złote. Skąd się wziął 

harmonogram wydatków na 2012 rok, chciałbym wyjaśnień dlaczego jest tak duży wzrost. 

Pani Zakrzewska wyjaśniła, że świetlica w Książu Wlkp. zaczęła działać dopiero od jesieni 

2011 roku. Świetlice w Mchach i Kołacinie też były uruchomione później i czynne były jeden 

dzień w tygodniu. 

Pani Matuszczak wyjaśniła, że składki ZUS zależą od tego czy opiekunka pracuje jeszcze 

gdzieś czy nie. 

Pan Ratajczak – jeśli chodzi o szkolenia, to nasza komisja wydaje najmniej środków                

w województwie. 

Radny Lewandowski – czy zakupiono coś dla Orlika. 

Pani Zakrzewska – zakupiono piłki, siatkę, paletki do tenisa, bramki. 

Radny Lewandowski – chciałbym aby sprawozdanie było szczegółowe, płacimy za czynsz     

w Mchach a świetlica miała być w szkole. Dlaczego nie zaplanowano żądnych remontów. 

Pan Ratajczak – w Mchach jest to jedno pomieszczenie gdzie można się spotkać, do świetlicy 

tej zmieści się 40 osób.  Remontów nie zaplanowano, ponieważ są zrobione i na razie nie ma 

potrzeb remontów. 

Radny Lewandowski – na posiedzeniu Komisji opiekunka mówiła, że w Mchach świetlica 

jest w złym stanie, dlatego była sugestia aby świetlicę przenieść do szkoły. 

Burmistrz – decyzję o remontach zazwyczaj podejmuję sam pod koniec roku, gdy wiemy ile 

mamy środków. W Kołacinie konieczna jest przeróbka toalet, świetlica w Zaborowie jest 

zrobiona, Książ Wlkp. też został wyremontowany i zakupiono nowe meble. Jestem też za 



3 

 

tym, aby pieniądze były przeznaczone na sport. Działania sportu są i będą wspierane, na biegi 

przełajowe przekazaliśmy 1500 zł. 

Radny Mostowski – na narkomanię jest 3000 złotych na co są te środki przeznaczone. 

Pani Zakrzewska wyjaśniła, że Pani Haściło przeprowadza warsztaty z młodzieżą I i III klas 

gimnazjum. 

Radny Mostowski – dobrze, że są pogadanki z młodzieżą na temat uzależnień, ponieważ 

dawniej były na ten temat konkursy plastyczne, które nie zdawały egzaminu. Uważam, że 

świetlica w Mchach powinna być w szkole, gdyż są tam dobre warunki, jest plac zabaw, 

boisko, komputery. Boisko w Mchach powinno być normalnych rozmiarów, aby można było 

rozgrywać mecze. 

Burmistrz – boisko będzie zrobione z funduszu sołeckiego. 

Radny Mądry – przeniesienie świetlicy środowiskowej do szkoły, to nie może być w formie 

decyzji, mieszkańcy sami powinni zdecydować. 

Burmistrz – rozmawiałem z sołtysem, nie było by problemu aby przenieść świetlicę do 

szkoły, ale pod warunkiem że pomieszczenie które jest  pozostanie dalej do dyspozycji 

wioski. A wieś jeśli będzie chciała to może tą świetlicę wyremontować w ramach funduszu 

sołeckiego. 

Radny Mądry – jeżeli będzie tak jak Pan przedstawił to wszyscy będą zadowoleni.  

Radny Lewandowski zwrócił się aby następne sprawozdanie było szczegółowe. 

Komisja złożone sprawozdanie przyjęła. 

 

ad.3.Analiza wykonania budżetu gminy za 2011 rok. 

Po przeanalizowaniu sprawozdania z wykonania budżetu  gminy za 2011 rok komisja 

sprawozdanie zaopiniowała pozytywnie. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu. 

Pani Matuszczak Skarbnik Gminy zapoznała członków komisji z opinią Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 r. Opinia RIO jest 

pozytywna i stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

ad.4. Protokół nr 9/2011 z dnia 23 lutego 2012 roku został przyjęty bez uwag – jednogłośnie. 

 

ad.5.Wolne głosy i informacje.  

Radny Kuderczak – poinformował, że koło zewnętrzne fontanny nie świeci. 
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Burmistrz – dzisiaj jest przegląd techniczny, inwestycje będą przeglądnięte i gdy będą usterki 

to będzie wezwanie do naprawy. Lampy przy fontannie nie działają po zimie, ale będzie to 

naprawione w ramach gwarancji. System sterowniczy fontanny jest poniżej poziomu, dlatego 

myślimy aby przenieść go do pomieszczenia za bankomatem.  

Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący Komisji  podziękował 

wszystkim za udział i zakończył posiedzenie. 

 

 

Protokołowała :                                                                        Przewodniczący Komisji 

 

Irena  Witko                                                                                Maciej Lewandowski  


