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O.  0012.3.8.2011 

PROTOKÓŁ  NR 8/2011 

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

odbytego w dniu 08 grudnia 2011 roku w godz. 9,00 -11,30 

 

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

protokołu. 

Nieobecni usprawiedliwieni – Radny Marek Mostowski, Radny Sławomir Przybylski. 

Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli: 

- Burmistrz Pan Teofil Marciniak, 

- Sekretarz Gminy Pani Mirela Grześkowiak, 

- Skarbnik Gminy Pani Barbara Matuszczak 

- Przewodniczący Rady Pan Paweł Walkowiak 

- Kierownik OPS Pani Róża Jędrzejczak 

 

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.Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. 

3.Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2012 rok. 

4.Opracowanie planu pracy komisji na 2012 rok. 

5.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

6.Wolne głosy i informacje. 

Porządek posiedzenia i zaproszenie na posiedzenie komisji stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. 

 

ad.2.Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. przedstawiła Pani 

Róża Jędrzejczak Kierownik OPS. Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

W dyskusji głos zabrali: 
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Radny Lewandowski – zwrócił się z zapytaniem jak jest obliczany zasiłek okresowy. 

Pani Jędrzejczak poinformowała, że brany jest dochód wszystkich członków rodziny           

i dzielony przez ilość osób w rodzinie, kryterium jest 351 zł. na osobę. 

Radny Lewandowski zwrócił się z zapytaniem jak jest monitorowany program ze środków 

unijnych „Barwny Horyzont”, czy osoby biorące udział w tym programie znalazły pracę. 

Pani Jędrzejczak – w programie tym biorą udział osoby, które są wykluczone spocznie, 

obecnie mamy 12 osób. Zatrudnienie znajdują 2-3 osoby, z tego roku mają podjąć 

zatrudnienie 4 osoby. 

Złożoną informację komisja przyjęła. 

 

ad.3.Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2012 rok. 

Ponieważ projekt budżetu gminy na 2012 rok omawiany był już na wspólnym posiedzeniu 

komisji dlatego przystąpiono do dyskusji. 

Na pytania dotyczące projektu budżetu odpowiedzi udzielała Pani Matuszczak Skarbnik 

Gminy i Burmistrz Pan Teofil Marciniak. 

W dyskusji głos zabrali: 

Radny Lewandowski – mamy dwie kuchnie w przedszkolu i szkole, z kuchni w szkole 

należałoby zrezygnować. 

Burmistrz poinformował, że nie można zlikwidować kuchni, ponieważ związani jesteśmy 

umową unijną, gdyż było dofinansowanie m.in. do baterii słonecznych. 

Radny Lewandowski – należy zabezpieczyć środki w wysokości 30 tys. zł. na wymianę 

przedniej fasady i okien w szkole w Chrząstowie. W Centrum Kultury są zwiększone 

środki, czy planuje się obchody „Dni Książa”. 

Burmistrz wyjaśnił, że w CK zwiększono środki, ponieważ dodany został koszt ponoszony 

przez ośrodek Jarosławki tj. ok. 50 tys. zł., który do tej pory my ponosiliśmy. Środki 

zaproponowane do CK są na poziomie roku 2011, chociaż potrzeby CK były dużo 

większe, nie jest nawet uwzględniona inflacja, dlatego będzie im na pewno trudno. Dni 

Książa będą ale jednodniowe. Jeśli chodzi o wymianę przedniej fasady i okien w szkole w 

Chrząstowie, to musi być projekt uzgodniony z Konserwatorem zabytków. Z tego co wiem 

to konserwator nie zgadza się na okna plastikowe. Gdy będzie projekt to musi być na 

całość, musi być wpisane zadanie do WPF a wtedy muszą być zabezpieczone środki          

w kwocie ok. 250 tys. zł.  

Radny Mądry – okna plastikowe są do przejścia, gdy wykaże się że są przejściowe. 



3 

 

Burmistrz poinformował też, że jeśli chodzi o gospodarkę odpadami to nie ma sensu 

przejścia do Czempinia, ponieważ sfinansowali by nam tylko dokumentację,                       

a rekultywację musimy zrobić sami. Poinformował też, że dodatkowo została 

doprowadzona jest woda w Chrząstowie do nowo powstałych działek budowlanych, 

zlecono też projekt budowlany na doprowadzenie wody do Pana Filipiaka w Chrząstowie.   

Radny Lewandowski – należy dążyć do przekształcenia szkół w gminie Książ Wlkp. a już 

na pewno szkoły w Konarzycach i Chwałkowie Kośc. 

Radny Kaczmarek zwrócił się z zapytaniem na czym polegać będzie rekultywacja 

wysypiska w Włościejewkach. 

Burmistrz – poinformował że musi być zagęszczenie wysypiska i 30 letni monitoring, 

przesypanie, utwardzenie. Projekt jest w Urzędzie i można się z nim zapoznać. 

Radny Kuderczak – wnosi aby 5. 000 zł. zdjąć z Centrum Kultury a dołożyć na sport. 

Wnosi też aby „Orlik” od zmiany czasu letniego na zimowy był czynny do godz. 20,00 a 

nie do 22,00.     

Radny Maciej Lewandowski -  jeżeli po przetargach pozostaną wolne środki, to 30 000 zł. 

należy przeznaczyć na wymianę okien w szkole podstawowej w Chrząstowie. 

Radna Jankowiak – zwróciła się z zapytaniem jakie jest zadłużenie gminy w 2011 roku. 

Pani Matuszczak poinformowała, że zadłużenie wynosi ok. 27% tj. 7.844.646 zł. 

W wyniku dyskusji Komisja  Społeczno - Gospodarcza Rady Miejskiej w Książu Wlkp. po 

przeanalizowaniu projektu budżetu gminy na rok 2012 na posiedzeniu komisji w dniu      

08 grudnia 2012 roku zaopiniowała projekt budżetu gminy na  2012 rok pozytywnie. 

Komisja wnioskuje aby w uchwale w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok, 

zdjąć z działu 921  rozdz. 92109   paragraf 2480     -    5.000 zł.  (dotacja podmiotowa         

z budżetu dla Centrum Kultury). Komisja proponuje przeznaczyć w/w środki: do działu 

926  rozdz.  92605   paragraf 2820  -  5.000 zł.   na dotacje do klubu „Pogoń”  

Projekt budżetu gminy na 2012 r. oraz opinia komisji stanowi załącznik do 

protokołu.  

 

ad.4. Komisja opracowała plan pracy na 2012 rok, który przedstawia się następująco: 

I kwartał   

1. Racjonalizacja wydatków  na pracowników gospodarczych Urzędu Miejskiego, 

harmonogram pracy, składniki wynagrodzenia.  
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2. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych     za 2011 rok i plany na 2012 r. 

3. Funkcjonowanie bibliotek na terenie Gminy Książ Wlkp. 

 

II kwartał 

1. Analiza wykonania budżetu gminy za 2011 rok.  

2.Funkcjonowanie świetlic środowiskowych. 

3.Przygotowanie  Kompleksu Wypoczynkowego w Jarosławkach do sezonu. 

 

III kwartał   

1.Sprawozdanie z realizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – akcja lato 

2012. 

2. Funkcjonowanie oświaty na terenie Gminy Książ Wlkp. 

 

 IV kwartał 

1. Działalność związków, klubów i organizacji sportowych działających na terenie gminy 

Książ Wlkp. 

2. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2013 rok. 

3. Opracowanie planu pracy komisji na 2013 rok 

 

ad.5. Protokół nr 7/2011 z dnia 16 listopada 2011 roku został przyjęty bez uwag – 

jednogłośnie. 

 

ad.6.Wolne głosy i informacje. 

Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący Komisji  podziękował 

wszystkim za udział i zakończył posiedzenie. 

 

 

Protokołowała :                                                                        Przewodniczący Komisji 

 

Irena  Witko                                                                                Maciej Lewandowski  


