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O.  0012.3.9.2011 

PROTOKÓŁ  NR 9/2012 

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

odbytego w dniu 23 lutego 2012 roku w godz. 9,04 -11,10 

 

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

protokołu. 

Nieobecni nieusprawiedliwieni –  Radny Sławomir Przybylski. 

Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli: 

- Burmistrz Pan Teofil Marciniak, 

- Z-ca Burmistrza Pani Bogumiła Walczak 

- Skarbnik Gminy Pani Barbara Matuszczak 

- Inspektor UM Pani Małgorzata Lenartowska 

 

ad.1. Przewodniczący Komisji Radny Maciej Lewandowski otwierając  posiedzenie   

powitał członków Komisji i zaproszonych gości. 

Stwierdził, że na sali jest  obecnych 7 radnych,  zatem komisja jest władna do podejmowania 

prawomocnych decyzji. Następnie przedstawił porządek posiedzenie, do którego nie 

wniesiono uwag. 

Porządek posiedzenia: 

1.Otwarcie posiedzenia. 

2.Racjonalizacja wydatków na pracowników gospodarczych Urzędu Miejskiego. 

Harmonogram pracy, składniki wynagrodzenia. 

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

4.Wolne głosy i informacje. 

Porządek posiedzenia i zaproszenie na posiedzenie komisji stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. 

                                             

ad.2. Racjonalizację wydatków na pracowników gospodarczych Urzędu Miejskiego. 

Przedstawiła Pani Małgorzata Lenartowska, informując, m.in.: że jest 7 etatów w tym 1 etat 

jest przypisany do ORLIKA i obsługi szaletu. Pracownik ten obsługuje szatnię sportową, 

boisko Orlik, plac zabaw, sprząta szalet po godzinach zamknięcia. Obsługuje targ w dni 
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wolne od pracy i sprząta go ale bez nadgodzin. W ciągu dnia za czystość szaletu odpowiada 

co miesiąc inny pracownik zieleni.  

Jeśli chodzi o pozostałych 6 pracowników to jeden pracownik wykonuje usługi ciągnikiem, 

dodatkowo co dwa tygodnie sprząta przystanki autobusowe a w okresie letnim 

co tydzień przystanki w Konarzycach i Chrząstowie. Z pracownikami zieleni co tydzień jest 

spotkanie i omawiamy sprawy. Pracownicy sprzątają rynek i każdy pracownik ma przypisane 

do sprzątania co dzień trzy ulice, gdy chodnik przylega do posesji to sprzątanie należy do 

właściciela posesji. 

Radny Kaczmarek zwrócił uwagę, że śnieg z chodnika jest zgarniany na jezdnię, a gdy jedzie 

spych to odgarnia ten śnieg na chodnik. 

Pani Lenartowska poinformowała, że przejścia dla pieszych pracownicy muszą po 

przejechaniu spycha odgarnąć, chodnik też musi być udrożniony, czysty do przejścia. 

Radny Szymański – pracownicy gdy wykonują prace na jezdni powinni mieć kamizelki. 

Pani Lenartowska – pracownicy kamizelki mają, ale nie zawsze zakładają, tak samo osoby 

obcinające krzewy mają kask i okulary.    

Radny Mądry – należałoby pomyśleć o kompostowniku dla liści. 

Pani Lenartowska – ale gdzie taki kompostownik miałby być, proszę wskazać mi miejsce, 

liści jest bardzo dużo, bo 23 przyczepy. 

Radny Mądry – kompostowniki są w sprzedaży i można by zakupić. 

Radny Lewandowski – jest zatrudnionych 7 pracowników, ale najbardziej obciążony               

i najbardziej widoczny jest P. Żółtowski. Może dobrze byłoby, aby jeden z pracowników był 

odpowiedzialny za pracę pozostałych. 

Pani Lenartowska - system ten nie sprawdzał się, obecnie pracownicy są bardziej 

zdyscyplinowani. 

Radny Lewandowski – jak rozumiem nie ma harmonogramów dziennych, bo zadanie 

zrobiono w ciągu 3 godzin a nie 8 godzin, pokazuje to po co zatrudniać tyle ludzi. 

Pani Lenartowska – zdarzało się tak, ale zakres obowiązków mają taki, że rzadko się zdarza, 

że mają „luz”, ponieważ targ jest prawie co dzień i też muszą posprzątać. 

Radny Lewandowski – ile było usług zewnętrznych ciągnikiem. 

Pani Lenartowska – usługa ciągnikiem to wywóz nieczystości, ale jest coraz mniej tej usługi. 

Czasem zdarza się, że podstawiamy przyczepę do gruzu. Miesięcznie jest 6-7 usług. 

Ponadto wykaszane są pobocza dróg i wykonywane jest równanie dróg. 

Radny Kuderczak – nowy ciągniczek powinien być tylko do wykaszania boiska. 
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Pani Lenartowska – żadko jest używany na mogiłach i na placu przy ul. 23 Stycznia. Chcemy 

wyremontować stary ciągniczek, trzeba do niego zakupić akumulator. 

Radny Szymański – forma zadaniowa pracy jest bardzo dobrą formą. Po zimie należy 

sprzątnąć piasek na ulicach, aby nie dostawał się do studzienek. 

Pani Lenartowska – przed okresem zimowym studzienki będą czyszczone, ponieważ dostają 

się do nich liście. 

Radny Szymański – studzienka przy przystanku PKS (przy CPN) jest zatkana liśćmi, nie jest 

odetkana. 

Radny Kuderczak – czy pracownicy w okresie letnim pomagają P. Żółtowskiemu w parku czy 

na mogiłach. 

Pani Lenartowska – Pan Żółtowski w parku i na mogiłach sprząta butelki, puszki sprawdza, 

czy ktoś nie wyrwał krzewów zaś na placu 23 Stycznia kosi tylko trawę, pozostałe prace 

wykonują pozostali pracownicy. Odpowiada za porządek w szatani w sensie socjalnym 

pomieszczeń, odpowiada też za porządek na Orliku, żeby nie było żadnego szkła itp. 

Radny Kuderczak – na boisko Orlik od strony szkoły przy wietrze nawiewane jest dużo 

piasku, należało by zrobić zabezpieczenie aby piasek nie był nawiewany. 

Pani Lenartowska – zastanawialiśmy się już nad tym, jest też problem podpierania płotów 

nogą przez uczniów z czym zwróciłam się do dyrektorów szkoły, aby zwrócili na to uwagę. 

Radny Mostowski – obserwuję i wiem, że P. Żółtowski dobrze pracuje, dlatego wnioskuję 

aby przyznać temu Panu premię dodatkową, by czuł się dowartościowany. 

Radny Lewandowski – nie można premii dawać za to, co należy do obowiązków pracownika.   

Burmistrz – pracownik ten jest zauważany, jest doceniony - ma wyższe wynagrodzenie niż 

średnio pozostali pracownicy zieleni – gdy są nagrody to też otrzymuje więcej niż pozostali 

pracownicy. 

Radny Kuderczak – czy w tym roku będzie czesanie boiska. 

Pani Lenartowska – zależy jak będzie wyglądało po zimie.   

Pani Matuszczak Skarbnik Gminy przedstawiła sprawy dotyczące wynagrodzeń, informując, 

że średnie wynagrodzenie brutto z całego roku wynosi 2 380 zł. – składa się na to 

wynagrodzenie zasadnicze, stażowe i premia regulaminowa. Zaś z trzynastką, składką ZUS, 

FP - średnio wychodzi 3.072 zł. W kwocie brutto była też jubileuszówka. 

Burmistrz – w 2011 roku na utrzymanie czystości i zieleni wydaliśmy 298 917 zł. a mamy 

149 km² a np. Kórnik na ok. 183 km²  wydaje  853 tys. zł., Gmina Borek Wlkp. 273 tys. zł. 

ma na 2012 rok zaplanowane. Jaraczewo ma zaplanowane 306 640 zł. Gminy, które miały do 
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sprzątania wyłonione w przetargu firmy zewnętrzne i tak pracowników musieli mieć, 

ponieważ firma wykonywała wyłącznie te prace które wykazane w specyfikacji zamówienia, 

a wszystkich prac nie jest się wstanie wykazać – przewidzieć. 

Pani Matuszczak poinformowała, że planowane było w ubiegłym roku ok. 430 tys. zł. w tym 

roku mamy 314 tys. zł. i 14 tys. zł. na utrzymanie stadionu 

Radny Lewandowski – jeśli chodzi o sprzątanie ulic, to nigdy nikogo nie było na ul. Polnej      

i Piaskowej. 

Pani Lenartowska – sprawdzę to. 

Złożoną informację przyjęto. 

 

ad.3. Protokół nr 8/2011 z dnia 08 grudnia 2011 roku został przyjęty bez uwag – 

jednogłośnie. 

 

ad.4.Wolne głosy i informacje.   

Pani Witko przedstawiła informację dotyczącą wydatkowania środków z funduszu sołeckiego 

za 2011 rok. Informacja w załączeniu. 

Radny Mostowski – czy to prawda, że w Chwałkowie w świetlicy przecieka dach. 

Burmistrz – prawda, będzie dach naprawiony w ramach gwarancji. 

Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący Komisji  podziękował 

wszystkim za udział i zakończył posiedzenie. 

 

 

Protokołowała :                                                                        Przewodniczący Komisji 

 

Irena  Witko                                                                                Maciej Lewandowski  


