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O.  0012.3.6.2011 

PROTOKÓŁ  NR 6/2011 

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

odbytego w dniu 29 czerwca 2011 roku. 

 

W Komisji uczestniczyło 8 radnych  - lista obecności, stanowi załącznik  do niniejszego 

protokołu. 

Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczył: 

 - Burmistrz Pan Teofil Marciniak 

- Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Paweł Walkowiak 

- Komendant Gminny Związku OSP RP Pan Marcin Weiss 

 

ad.1. Przewodniczący Komisji Radny Maciej Lewandowski otwierając  posiedzenie   

powitał członków Komisji i zaproszonych gości. 

Stwierdził, że na sali jest  obecnych 8 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 Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Książ Wlkp. 

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. Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Książ Wlkp. 

przedstawił Pan Marcin Weiss - Komendant Gminny Związku OSP RP, informując, że     

w czerwcu bieżącego roku wybrano nowy Zarząd OSP Książ  Wlkp. – protokół z zebrania 

w załączeniu. Obecnie na terenie gminy Książ Wlkp. funkcjonuje 6 jednostek OSP w tym 

dwie z nich funkcjonują w ramach Krajowego Systemu Reagowania Gaśniczego tj. OSP 

Książ Wlkp. i OSP Chrząstowo. OSP Chwałkowo też czyniło starania, aby działać w 

ramach Krajowego Systemu Reagowania, ale  na terenie gminy mogą istnieć dwie takie 
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jednostki.  OSP Chrząstowo do tej pory  bardzo słabo działa w ramach tego systemu. 

Obecnie wybrano nowe władze i coś się ruszyło, zaczęli działać. Wyposażenie tych dwóch 

jednostek jest bardzo dobre i drogie. 

Pani Radna Antonina Jankowiak - obecnie w OSP Chrząstowo jest 17 nowych strażaków, 

są to ludzie młodzi ambitni, chce im się działać. 

Pan Radny Maciej Lewandowski - czy istnieje rywalizacja pomiędzy poszczególnymi 

jednostkami. 

Tak istnieje odpowiedział Marcin Weiss generalnie OSP Chwałkowo jest lepiej 

wyposażone w sprzęt. Jeśli jest pożar to dana jednostka, która jest bliżej danego zdarzenia 

dostaje sygnał, jadąc na pożar, mają płacone z KSRG, co roku  na dwie jednostki jest to 

suma 40 tysięcy złotych. OSP Chrząstowo nie otrzymało tych środków, gdyż do tej pory 

byli bardzo mało aktywni, aby otrzymać pieniądze z KSRG trzeba brać udział w akcjach. 

Ogólnie sprzęt strażacki jest bardzo drogi. Sprzętu  pożarniczego mamy dużo i jest bardzo 

dobry, chcielibyśmy środki z dotacji odłożyć i zakupić nowy samochód, ale nie wolno 

Tego robić, dotacje musimy wykorzystać na działalność OSP. 

Pan Radny Maciej Lewandowski – mam pytanie na co są przeznaczone środki finansowe z 

dotacji Gminy. 

Pan Marcin Weiss – dotacja, którą otrzymujemy z Urzędu przeznaczona jest na szkolenia  

strażaków, szkolenia ratowników medycznych, zakup odzieży, sprzęt, szkolenia przeciw 

powodziowe, będą też szkolenia w zakresie Euro 2012 i wyjazdy strażaków na pożar. 

Najpierw na pożar jedzie jednostka z systemu KSRG a później jednostka pomocnicza 

OSP. Procedury ratownicze zmieniają się co 5 lat. 

Pan Radny Maciej Lewandowski - czyli na zgłoszony pożar najpierw jest zawiadamiana 

jednostka z systemu krajowego, która jest najbliżej zdarzenia a później dopiero jednostka  

pomocnicza OSP.   

Tak - odpowiedział Marcin Weiss. W najbliższą niedzielę miały odbyć się  Gminne 

Zawody Pożarnicze, ale je przełożymy na sierpień. Zawody te są głównie przeznaczone dla 

drużyn młodzieżowych a mamy ich kilka,  w różnych grupach wiekowych 12-13 lat, 14-16 

lat, oraz dziewczęce. Organizujemy również Rajdy Strażackie Młodzieżowych Drużyn 

Pożarniczych. Przeprowadziliśmy szkolenia  podstawowe dla 88 ochotników w tym 38 

szkoleń medycznych. Planujemy  zorganizować następne szkolenia podstawowe dla 18 

ochotników, oraz szkolenia przeciw powodziowe dla 10 ochotników, a we wrześniu br. 

szkolenia dla Zarządu OSP. 
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Pan Radny Marek Mostowski - czy ratownicy medyczni OSP mogą przeprowadzić 

szkolenia w zakresie pierwszej pomocy dla uczniów naszej szkoły. 

Tak odpowiedział Pan Marcin Weiss , należy tylko zgłosić kiedy mielibyśmy 

przeprowadzić takie szkolenie. Ponadto  OSP bierze czynny udział w różnych imprezach 

np. pokazy strażackie, zawody strażackie na różnych szczeblach, pokazy na WOŚP, 

pokazy  Toyoty na Autodromie w Włościejewkach, pomoc przy obsłudze imprez 

lokalnych, kościelnych. 

Pan Radny Ryszard Szymański – czy w nocy jesteście zobowiązani używać sygnałów 

dźwiękowych. 

Pan Marcin Weiss - nie ma zakazu używania sygnału dźwiękowego, jest to decyzja 

kierowcy  samochodu i zabezpieczenie  dla OSP. 

Pan Radny Paweł Walkowiak – sygnał powinien być włączony wtedy gdy jest duży pożar   

i zagrożenie, w Zaborowie było przewrócone drzewo i samochód z OSP jechał na sygnale 

w nocy przez Książ, Kiełczynek i Zaborowo. 

Pani Radna Antonina Jankowiak - opinia OSP Chrząstowo jest  niechlubna ze względu na 

stary Zarząd , zrobili jak zrobili. Obecnie  jest nowy Zarząd oraz dużo młodzieży wstąpiło 

do straży, są ambitni i chcą działać, chcieliby jakiś obiekt, teraz ćwiczą na boisku. 

Pan Marcin Weiss – nikt nie pobuduje nowej strażnicy, są to  obietnice pana Pszeniczki. 

Młodzież chce w Chrząstowie działać, mają auto które nie jest wyeksploatowane, 

ponieważ w ostatnim czasie ich mobilność była znikoma. Nasz średni wóz strażacki, gdy 

dostaniemy nowy przekażemy do OSP Chrząstowo, a ten z Chrząstowa przekażemy do 

OSP Kołacin. 

Pan Radny Maciej Lewandowski – nie rozumiem dotychczasowych działań strażaków 

OSP Chrząstowo, co roku stracili 40 tysięcy złotych. 

Pan Marcin Weiss - jestem przekonany, że sytuacja ta się zmieni, gdyż obecnie jest to 

grupa młodych i aktywnych strażaków, szkolą się, interesują się działaniami OSP zaś stara 

ekipa odeszła do lamusa. 

Pan Radny Jacek Mądry czy przyjmujecie zgłoszenia o ogniskach szerszeni od Straży 

Państwowej tzw. zawodowców. 

Pan Marcin Weiss - przy zgłaszaniu rojów os, pszczół czy szerszeni należy podać miejsce  

tego roju, gdyż  często wyjazdy są niepotrzebnie zgłaszane. Ważne jest podanie, gdzie to 

miejsce roju się znajduje np. dom, gospodarstwo rolne – dyspozytor  powiadamia 

odpowiednią jednostkę OSP i oni działają. Należy zakupić oczywiście na własny koszt 
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odpowiedni płyn. Są dwa przypadki niszczenia rojów natychmiast czyli jeśli jest to teren 

szkoły, bądź świetlicy oraz gdy w miejscu tym znajdują się osoby niepełnosprawne. 

 

ad.3. Protokół nr 5/2011 z dnia 16 maja 2011 roku został przyjęty po poprawkach 

dotyczących współpracy Sołectwa Włościejewice ze Stowarzyszeniem – przy 7 głosach 

„za” i 1 głosie „wstrzymującym się”. 

 

ad.4.Wolne głosy i informacje. 

Radny Szymański Ryszard -  monitowałem sprawę zjeżdżalni w parku, otrzymałem od 

Pana Rabczewskiego  jej projekt,  ale nie o to chodzi.  Zjeżdżalnia zagraża dzieciom, jest 

źle wykonana  przymocowana, beton jest ruchomy - to jest wina wykonawcy. Na placu 

zabaw na ulicy 23 stycznia  jest wszystko porządku. 

Opinia  o wykonawcy przebudowy rynku jest straszna, tam się nic nie dzieje czy jest 

opracowany harmonogram prac, codziennie jesteśmy pytani jak wydawane są środki 

publiczne. Z jakich środków będzie  finansowany festyn   9-10 lipca br.. 

Burmistrz odpowiedział, że CK Książ Wlkp. ma środki finansowe na ten festyn. 

Radny Maciej Lewandowski - prosiłem o harmonogram wykonywania prac na rynku, 

dostałem harmonogram rzeczowo-finansowy, to nie jest to samo. Pan  Janicki wykonuje na 

naszym terenie złą pracę, usterki w parku, schody rozwalające się przy wejściu do Urzędu, 

teraz rynek dlaczego go wybieramy, czy posiada kondycję finansową z tego co wiem to 

zalega z opłatami. 

Na posiedzenie komisji poproszono Pana Grzegorza Rabczewskiego – Kierownika  

Referatu Gospodarczego, który wyjaśnił kwestię prowadzonych inwestycji na terenie 

Gminy, ich terminowości, zasady postępowania przetargowego- wybór najkorzystniejszej 

oferty. Poinformował też, że nad jakością  wykonywanych prac czuwa  inspektor nadzoru. 

Radny Kuderczak Zenon – czy działa już urządzenie do podlewania boiska, które było 

popsute..  

Burmistrz – urządzenie zostało naprawione w dniu wczorajszym przez wykonawcę 

inwestycji. 

Radna Antonina Jankowiak -  czy są naprawione mostki na drodze Sroczewo-Łężek, 

droga do Wieszczyczyna się osuwa należy to zgłosić do PZD. 

Zwróciła się też z zapytaniem -  czy wpłynęło pismo od Prezesa Stowarzyszenia w sprawie 

spotkania Komisji Społeczno-Gospodarczej wraz z Burmistrzem. 
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Burmistrz odpowiedział, że nie wpłynęło żadne pismo o wspólnym spotkaniu. 

Radny Marek Mostowski - czy boisko Orlik może być dostosowane do tenisa ziemnego. 

Należy  wyciąć krzewy na łuku drogi  Śrem- Mchy ( prawej stronie). 

Burmistrz udzielając odpowiedzi poinformował, że boisko Orlik nie może być 

dostosowane do tenisa ziemnego. 

Kaczmarek Leszek zwrócił się o nawiezienie wjazdu drogi  do Zawór ( obok Pani 

Szymczak).  Przy drodze wojewódzkiej w Zaworach są dwa suche drzewa, należy je 

usunąć gdyż zagrażają bezpieczeństwu drogowemu. 

Radny Sławomir Przybylski -  należy wymienić bramki na boisku w Włościejewkach, te 

są  ciężkie , aby uniknąć nieszczęścia  albo je  zamocować  do podłoża. 

Droga przez Włościejewice jest wysadzana przez korzenie drzew, które niszczą tę drogę 

trzeba je po prostu usuną. 

Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący Komisji  podziękował 

wszystkim za udział i zakończył posiedzenie. 

 

 

Protokołowała :                                                                        Przewodniczący Komisji 

 

Zdzisława Wilak                                                                       Maciej Lewandowski  


