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O.  0012.3.7.2011 

PROTOKÓŁ  NR 7/2011 

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

odbytego w dniu 16 listopada 2011 roku w godz. 8,30 -11,10 

 

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

protokołu. 

Nieobecni nieusprawiedliwieni – Radna Antonina Jankowiak, Radny Leszek Kaczmarek.. 

Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczył - Burmistrz Pan Teofil Marciniak 

 

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 związków, klubów i organizacji sportowych działających na terenie gminy 

Książ Wlkp. 

3.Funkcjonowanie świetlic środowiskowych w roku szkolnym 2010/2011. 

4.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

5.Wolne głosy i informacje. 

Porządek posiedzenia i zaproszenie na posiedzenie komisji stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. 

 

ad.2. Działalność Klubu Sportowego „Pogoń” w Książu Wlkp. przedstawił Pan Jan 

Rodziak. Na wstępie podziękował Burmistrzowi i Radzie za dofinansowanie klubu. 

Poinformował że, działają dwie drużyny piłkarskie tj. seniorzy i juniorzy młodsi. Drużyna 

juniorów młodszych liczy 21 zawodników a trenerem jest P. Osiński. Meczy rozegrali 8    

w jednej rundzie – wygrali tylko dwa mecze i zajmują przedostatnie miejsce w tabeli.  



2 

 

Pan Rodziak stwierdził, że niepokojące jest to, że grupa chłopców rocznik 1999-2000 

którzy są uzdolnieni nie mogą grać w juniorach młodszych, gdyż są za młodzi, dlatego 14 

chłopców reprezentuje Klękę i jest obawa, że mogą już do nas nie wrócić. 

W drużynie seniorów zgłoszonych jest 19 zawodników a trenerem jest P. Kuderczak. 

Seniorzy trenują  3 razy w tygodniu, sezon rozpoczyna się we wrześniu a kończy               

w czerwcu. Rozpoczynając sezon 2011/2012 pierwsze dwa mecze to były porażki, ale 

pozostałe mecze były dobre, na 13 spotkań było 7 zwycięstw, 4 porażki i 2 remisy. 

Radny Przybylski zwrócił się z zapytaniem ile osób gra w klubie spoza gminy. 

Pan Rodziak – trzech zawodników jest ze Śremu i jeden z Boguszyna. 

Radny Lewandowski – w jaki sposób wyszukiwane są talenty i czy wystarcza środków na 

działalność klubu. 

Pan Rodziak – wyszukiwanie talentów jest poprzez turnieje szkolne, jest też grupa 

chłopców, która stworzyła zespół i gra na ORLIKU. Jeśli chodzi ośrodki to działamy 

ekonomicznie, mamy   budżet i musimy go dostosować do potrzeb. Sprzęt  i stroje mamy, 

nie jest źle, chociaż mogłoby być lepiej. 

Radny Lewandowski – jaki jest koszt, aby chłopcy którzy jeżdżą do Klęki trenowali u nas. 

Pan Rodziak – koszt bramek byłby 5000 zł. do tego zakup strojów a najdroższy byłby 

dojazd na mecze. Trenerzy nasi pracują społecznie, chociaż w sąsiednich gminach mają 

płacone. 

Radny Lewandowski – czy 8 000 zł. wystarczyło by, aby dzieci nie jeździły do Klęki tylko 

grały u nas. 

Pan Rodziak – myślę, że 8 000 zł. by wystarczyło i warto byłoby się nad tym zastanowić. 

Radny Mostowski – jeśli chodzi o talenty to wszyscy obserwujemy młodzież i wiemy kto   

z juniorów może przejść do seniorów. Niepokoi mnie, że 14 osób z naszej gminy 

reprezentuje inną gminę. Przy omawianiu budżetu będę robił wszystko, aby zespół mógł 

grać u nas. Jeśli chodzi o kibiców to  na mecze seniorów przychodzi ich coraz więcej. 

Pan Rodziak – gdy piłkarze dobrze grają to zainteresowanie jest większe i więcej 

przychodzi kibiców. 

Złożoną informację komisja przyjęła. 

                                         

Działalność Gminnego Szkolnego Związku Sportowego w Książu Wlkp. przedstawił 

Pan Wojciech Świdurski, informując, że  działalność GSZS skupia się na koordynacji 
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sportu w szkołach. Jako stowarzyszenie mamy 21 członków. Budżet wynosi 29.800 zł.       

z tego dotacja z UM – 13 000 zł., środki własne – 14 300 zł. są to wpłaty uczestników 

obozu, obsługa sędziowska i medyczna – 2 500 zł.  Wydatki na dzień dzisiejszy wynoszą 

27 582 zł. z tego wydatkowano na transport 6 210 zł. i na zakup nagród i dyplomów 3 626 

zł. Środków wystarczyło i wydatkowane były racjonalnie. Następnie Pan Świdurski 

zapoznał Radnych z imprezami jakie były organizowane na terenie gminy a były to: biegi 

im. Wiosny Ludów, biegi im. Dr.M.Krybusa, biegi przełajowe w Chrząstowie, mistrzostwa 

gminy w trójboju lekkoatletycznym, letnia olimpiada dla klas I-III w Mchach,. Były też 

wyjazdy na śremską ligę piłki siatkowej. Na ORLIKU był organizowany turniej Donalda 

Tuska i turniej Coca-Cola Cup. Sportowcy naszej gminy mają dość duże osiągnięcia, np.  

bieg Sokoła w Śremie wygrali gimnazjaliści z Książa Wlkp. a II miejsce zajęło gimnazjum 

Mchy. 

Radny Lewandowski – jak długo działa stowarzyszenie. 

Pan Świdurski – stowarzyszenie zarejestrowane jest od trzech lat, ale jako związek, to  

zajmuję tym  już  od 1990 roku. 

Radny Szymański – ile dzieci uczestniczyło w organizowanych imprezach. 

Pan Świdurski – w głównych imprezach biegowych bierze udział 250-300 osób,                

w mniejszych ok. 60 osób. 

Radny Mądry – zaproponował, że jeśli będą wyjazdy mniejszych grup – 9 osób, to można 

się zgłosić i wtedy można będzie zawieź dzieci za koszt paliwa. 

Podziękował też za zorganizowanie zawodów dla dzieci klas I-III w Mchach. 

Złożoną informację komisja przyjęła. 

 

Działalność  Stowarzyszenia Amatorskie  Zespoły Sportowe Klasa „W”  Książ Wlkp. 

przedstawił Pan Daniel Gurling. Na wstępie podziękował Burmistrzowi i Radzie za 

dofinansowanie działalności stowarzyszenia. Ponadto poinformował, że w tym roku 

ruszyła 11 edycja Ligii „W”. Stowarzyszeniem jesteśmy od 3 lat, dążymy do tego, aby     

w gminach ościennych też powstała liga „W”, ponieważ obecnie gramy tylko we własnej 

gminie. Jest 6 drużyn, dlatego rozgrywki odbywały się systemem szkockim, czyli 3 rundy. 

18 czerwca br. wspólnie z  GSZS zorganizowaliśmy imprezę dla klas I-IV w której 

uczestniczyły wszystkie szkoły, będziemy się starali, aby była to impreza cykliczna.        

W grudniu będzie III Mikołajkowy turniej halowy, zaś 2 października odbył się turniej 
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drużyn wiejskich powiatu śremskiego, gdzie Kołacin zajął II miejsce po rzutach wolnych. 

Największą bolączką jest  brak hali sportowej w naszej gminie. 

Radny Kuderczak – czy środki które stowarzyszenie otrzymuje z dotacji z Urzędu są 

dzielone na kluby. 

Pan Gurling – dzielone są na kluby, każda z drużyn miała 700 zł na zakup sprzętu, płacimy  

też ekwiwalent sędziowski.  

Złożoną informację komisja przyjęła. 

                                                                                                                 

         ad.3.Informację dotyczącą działalności świetlicy środowiskowej w Książu Wlkp.                         

i w Włościejewkach przedstawiła Pani Elżbieta Studzińska – opiekunka świetlicy.  

Działalność pozostałych świetlic środowiskowych tj. w Zaborowie, Mchach i Kołacinie 

przedstawiła Pani Małgorzata Zakrzewska – pracownik UM, informacja stanowi załącznik 

do protokołu.  

W dyskusji Radny Przybylski zaproponował aby w świetlicy we Włościejewkach założyć 

ogrzewanie elektryczne – grzejniki konwektorowe, ponieważ piec kaflowy zanim się 

nagrzeje to dzieci idą do domu. 

Burmistrz udzielając odpowiedzi poinformował, że temat ogrzewania świetlicy był 

omawiany, ale rada sołecka chce aby pozostał piec kaflowy. 

Złożoną informację komisja przyjęła 

 

ad.4. Protokół nr 6/2011 z dnia 29 czerwca 2011 roku został przyjęty bez uwag – 

jednogłośnie. 

 

ad.5.Wolne głosy i informacje. 

Radny Ryszard Szymański – przy przystanku PKS przy CPN jest słup na którym 

należałoby powiesić lampę oświetleniową. Należy też wyczyścić studzienkę kanalizacyjną 

z liści. 

Radny Mądry – czy w tym roku będą założone dodatkowe punkty oświetleniowe do szkoły 

w Mchach. 

Burmistrz – nie wiem czy w tym roku, ale będzie jeden punkt, ponieważ jest jeden słup. 

Radny Lewandowski – jak przedstawia się budowa ul Polnej i drogi w Radoszkowie. 

Burmistrz – na drogę w Radoszkowie jest opracowywana dokumentacja, a na ul. Polną 

będzie dokumentacja zlecona dopiero, ponieważ musi być odwodnienie, ponadto wchodzą 



5 

 

odnogi co podniosło wartość inwestycji. Będę chciał aby w 2012 roku było to zrobione 

kompleksowo. 

Radny Kuderczak – zwrócił uwagę, że należy naprawić chodni przy ul. Wichury.  

Burmistrz – mamy oszczędności na drogach i może będzie możliwość zrobienia tego 

chodnika.  

Radny Kuderczak – wnioskowałem w sprawie ogrzewania szatni klubu Pogoń, czy będzie 

robione. 

Burmistrz  - aby było ogrzewanie gazowe musi być projekt, jest ten wniosek do 

rozpatrzenia ale trzeba znaleźć środki. 

Radny Kudercza – czy fontanna  została już wyłączona i czy prawdą jest że                       

P. Dworczyńscy mają serwis. 

Burmistrz – fontanna jest już wyłączona, P. Dworczyński wykonuje serwis w ramach 

firmy serwisowej z Gdańska, która ma serwis. Za naprawy płaci serwisant. My 

zapłaciliśmy tylko 600 zł. za przygotowanie fontanny do okresu zimowego. 

Radny Mostowski – przy termomodernizacji szkoły był skuty beton i są teraz kamyczki, 

jest to niebezpieczne, ponieważ dzieci kamyczki rzucają na boisko Orlika. 

Burmistrz – sprawdzimy czy można coś zrobić. 

Radny Przybylski – byłem w szkole w Książu Wlkp., stan rozdzielni elektrycznej budynku 

jest w złym stanie, kable są gołe, wiszące – należy się tym problemem zająć. Ta sama 

sytuacja jest w szkole w Konarzycach. Na przedszkolu nie ma odgromników na instalacji 

do ogrzewania wody. 

Burmistrz poinformował, że dopiero w tym roku zasygnalizowano nam, że jest problem z 

instalacją elektryczną w Książu Wlkp.  

Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący Komisji  podziękował 

wszystkim za udział i zakończył posiedzenie. 

 

 

Protokołowała :                                                                        Przewodniczący Komisji 

/-/ Irena  Witko                                                                         /-/ Maciej Lewandowski  


