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O.  0012.3.5.2011 

PROTOKÓŁ  NR 5/2011 

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

odbytego w dniu 16 maja 2011 roku. 

 

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

protokołu. 

Nieobecny nieusprawiedliwiony Radny Sławomir Przybylski. 

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 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.Analiza wykonania budżetu gminy za 2010 rok. 

3.Zapoznanie się z funkcjonowaniem Niepublicznych Szkół Podstawowych i Przedszkoli – 

     posiedzenie wyjazdowe. 

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.Analiza wykonania budżetu gminy za 2010 rok. 

Po przeanalizowaniu sprawozdania z wykonania budżetu  gminy za 2010 rok komisja 

sprawozdanie zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie. 

Pani Matuszczak Skarbnik Gminy zapoznała członków komisji z opinią Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 r. Opinia RIO 

jest pozytywna i stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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ad.3.Komisja udała się do Chrząstowa, aby zapoznać się z funkcjonowaniem 

Niepublicznej Szkoły Podstawowej i  Przedszkola. 

Komisję powitali: Pan Zbigniew Szozda Prezes Stowarzyszenia na Rzecz                                                                               

Szkoły w Chrząstowie oraz Dóbr    Wsi Chrząstowo, Łężek i Okolic oraz przedstawiciele 

Zarządu, Pan Sołtys i Dyrektor Szkoły. 

Komisja zapoznała się z problemami szkoły i przedszkola, stwierdzając, że wskazana 

byłaby: 

- wymiana okien, przy czym wycenę okien przygotuje stowarzyszenie, 

-odnowienie elewacji zewnętrznej z wykorzystaniem funduszu konserwacji zabytków, 

należy odszukać dokumentację techniczną 

- wymiana centralnego ogrzewania. 

 Prezes Stowarzyszenia zapoznał Komisję z problemami rozliczania się szkoły z 

Urzędem Miejskim w zakresie utrzymania samochodu - busa do dowozu dzieci. 

Sołtys wsi zabierając głos mówił o celowości i zasadności funkcjonowania szkoły i 

przedszkola. 

Pani Sekretarz Stowarzyszenia wniosła, aby Urząd wydał decyzję odnośnie rozliczania 

busa. 

Radna Antonina Jankowiak – zwróciła uwagę na niski koszt (21 tys. zł) pobudowania 

placu zabaw w parku przy szkole w Chrząstowie mimo, że jest duża ilość elementów 

składających się na ten plac jak również w cenie tej są zrobione ławeczki i kosze na śmieci 

w parku. 

Radny Maciej Lewandowski – w trakcie rozmowy z Prezesem Stowarzyszenia P. 

Szozdą, wyraził swoją opinię na temat wystąpienia Prezesa na ostatniej sesji Rady 

Miejskiej w dniu 28.04.2011r. , gdzie kilku Radnych poczuło się urażonych w związku z 

wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa co do uchwały z dnia 9 listopada 2009 roku. 

Prezes Pan Zbigniew Szozda wyjaśnił, że nie chodziło o to by urazić Radnych, tylko o to, 

że uchwała ta jest niepełna gdyż: nie przewiduje możliwości odwołania od zaleceń 

pokontrolnych i nie określa sposobu dokumentowania przebiegu kontroli. 

Radny Marek Mostowski – prosił Prezesa Stowarzyszenia o wyjaśnienie czy istnieje 

konflikt pomiędzy Burmistrzem Książa Wlkp. a Prezesem. Czy prawdą jest, że Prezes był 

członkiem Komitetu Burmistrza w czasie wyborów na burmistrza w 2007 r. 

Prezes Szozda potwierdził, że był członkiem komitetu burmistrza oraz potwierdził to, że 

burmistrz nie wywiązał się z obietnic mu danych w ratowaniu szkoły. 
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Komisja prosiła Prezesa Stowarzyszenia P. Szozdę o pisemne umówienie się na spotkanie 

z Burmistrzem i wyjaśnienie kwestii spornych w związku z prowadzeniem szkoły                

i przedszkola w Chrząstowie. 

Komisja po oględzinach szkoły i przedszkola wydała bardzo pozytywną opinię na temat 

wyglądu szkoły jak i placu zabaw dla dzieci. 

 Następnie Komisja udała się do Włościejewic, aby zapoznać się z funkcjonowaniem 

Niepublicznej Szkoły Podstawowej i  Przedszkola. 

Z funkcjonowaniem  szkoły zapoznała Komisję Pani Maria Wasielak Dyrektor Szkoły. 

Komisja zapoznała się ze stanem technicznym  budynku szkoły.  

Bolączką szkoły jest to, że nie można wykorzystać finansów zgromadzonych w ciągu roku 

kalendarzowego w roku następnym. 

Komisja zapoznała się też z bieżącymi sprawami szkoły. 

Prezes Stowarzyszenia Pan Mądry poinformował Komisję o współpracy szkoły z 

rodzicami. Przedstawił komisji prace wykonane przez Stowarzyszenie i lokalną 

społeczność mi.in. zakup i montaż nowych okien, położenie płytek i remont łazienek dla 

dzieci, wykonanie i montaż przez członków Zarządu nowych schodów z drewna w szkole, 

zakup mebli do pokoju nauczycielskiego. Obecnie trwają prace przy wymianie drzwi do 

jednej z klas. Prezes zwrócił też uwagę na wzorową współpracę sołectwa Włościejewice ze 

Stowarzyszeniem, oraz duże zaangażowanie w prace na rzecz szkoły i przedszkola.. 

 Po dokonaniu przez Komisję oględzin obu szkół niepublicznych i przedszkoli 

zapoznano się z funkcjonowaniem tych placówek i stwierdzono duże zaangażowanie się 

Zarządu Stowarzyszenia, społeczności lokalnej, ponieważ obiekty są remontowane przez 

ludzi dobrej woli, widać prace związane z upiększaniem tych placówek. 

 

ad.4. Protokół nr 4/2011 z dnia 20 kwietnia 2011 roku został przyjęty bez uwag – 

jednogłośnie. 

 

ad.5.Wolne głosy i informacje. 

Radna Jankowiak – czy wiadomo kiedy będzie naprawiana droga z Chrząstowa do 

Wieszczyczyna. 

Burmistrz poinformował, że pismo w tej sprawie zostały wysłane w ubiegłym tygodniu. 

Radny Maciej Lewandowski – w Kiełczynku (koło krzyża) przy zjeździe z asfaltu na 

drogę w kierunku Zawór  są dziury, które należy naprawić. 
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Radny Leszek Kaczmarek: 

* na tej samej drodze w kierunku Zawór  przy rozgałęzieniu na Łężek jest dużo małych 

dziur, powinna być podsypka i uwałowane. 

* w Chrząstowie w lesie konary drzew wchodzą na drogę, są to drzewa z lasu, które należy 

usunąć, gdyż stwarzają niebezpieczeństw (duże samochody zaczepiają o konary). 

* na drodze w Zaworach za Panem Wojtczakiem w kierunku Sroczewa na kanale jest 

mostek, który nie ma balustrad i rozpada się.  

Radny Mądry – jeśli chodzi o usunięcie konarów drzew w Chrząstowie, to lasy mają 

obowiązek utrzymać pas 80 cm od asfaltu tak górą jak i dołem. Aby to zrobić musiałaby 

być zamknięta droga. Zwrócił też uwagę, że gałęzie po obcince na drodze od Jarosławek 

do Zawór nie są sprzątnięte. 

Radny Kuderczak – na ul. Kościuszki jest wyrwa w jezdni. 

Radny Mostowski – mieszkańcy zgłaszają uwagi, że prace na rynku są bardzo powolne, 

że wykonawca nie zdąży w terminie zrobić przy tym tempie. 

Burmistrz – prace wykonywane są zgodnie z harmonogramem i będą zakończone do 15 

września br. 

Radny Lewandowski – zwrócił się z zapytaniem jak postępują prace z nowym 

przystaniem PKS. 

Burmistrz udzielając odpowiedzi  poinformował, że na wjeździe do Książa będzie tylko 

jedna zatoka – naprzeciw posesji P. Staszak. Jeśli chodzi i teren między ul. Nowomiejską a 

Dębniacką to jest zlecenie do geodety o wytycznie działki pod zatokę autobusową. 

Radny  Ryszard  Szymański : 

* przy poczcie w Książu Wlkp. kruszy się następny pas asfaltu (jeden pas był już 

naprawiony), 

* osoby wieszające plakaty na drzewach powinny je sprzątnąć, dużo plakatów nie  jest 

sprzątniętych np. cyrku. 

Radna Jankowiak – mostek na drodze Sroczewo-Łężek coraz bardziej się obrywa. 

Burmistrz – w tym tygodniu PZD rozpocznie naprawę, najpierw będzie robiony mostek od 

strony Łężku.  

Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący Komisji  podziękował 

wszystkim za udział i zakończył posiedzenie. 

Protokołowała :                                                                        Przewodniczący Komisji 

  Irena Witko                                                                             /-/  Maciej Lewandowski  


