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O.  0012.3.4.2011 

PROTOKÓŁ  NR 4/2011 

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

odbytego w dniu 20 kwietnia 2011 roku. 

 

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

protokołu. 

Nieobecni: 

Radny Leszek Kaczmarek – nieusprawiedliwiony,  

Radny Sławomir Przybylski – nieusprawiedliwiony. 

Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli: 

- Burmistrz Pan Teofil Marciniak 

- Sekretarz Gminy Pani Mirela Grześkowiak 

- Dyrektor Przedszkola Pani Irena Wojciechowska 

 

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.Funkcjonowanie Przedszkola w Książu 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. Funkcjonowanie przedszkola w Książu Wlkp. omówiła Pani Irena Wojciechowska 

Dyrektor Przedszkola  informując, m.in. że: do przedszkola uczęszcza 171 dzieci             

8 oddziałów, w których uczy 18 nauczycieli (osób). Dzieci jest więcej, dlatego, że jest 
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grupa popołudniowa 3 i 4-latków od godz.12,00 – 17,00. W przyszłym roku szkolnym jest 

dużo dzieci 4-letnich,  będzie 9 oddziałów w tym 2 grupy popołudniowe. Na ostatnich 

godzinach, które są płatne jest mniej dzieci, ponieważ gdy rodzic ma możliwość odebrania 

wcześniej, to odbiera, dlatego dzieci są łączone i na ostatniej godzinie jest jedna grupa 

dzieci młodszych i jedna grupa dzieci starszych. 

W dyskusji Radna Jankowiak zwróciła się z zapytaniem jaki jest koszt, gdy dziecko 

przebywa w przedszkolu ponad 5 godz. oraz ile dzieci nie przyjęto do przedszkola.  

Pani Dyrektor Przedszkola poinformowała, że koszt wynosi miesięcznie ok. 80 zł. 

Pani Grześkowiak – poinformowała, że poprzednio opłatność wynosiła 52 zł za cały pobyt 

dziewięciogodzinny. 

Pani Dyrektor Przedszkola – wszystkie chętne dzieci zostały do przedszkola przyjęte. 

Radna Jankowiak – jaki jest największy problem tak finansowy jak i pedagogiczny. 

Pani Wojciechowska – potrzeby zawsze są duże, parkiety co pewien czas muszą być 

wycyklinowane. Jeśli chodzi o wyposażenie to w 70% jest nowe. 

Radny Lewandowski – ilu pracowników niepedagogicznych jest zatrudnionych. 

Pani Wojciechowska – 14 osób, w tym w  kuchni 3 osoby i intendent. 

Radny Mądry – jak przedszkole jest czynne godzinowo. 

Pani Wojciechowska – od godz. 6,45 do 17,00. 

Burmistrz – chcemy aby dwa oddziały 6-latków jako pierwsza klasa były w przedszkolu. 

Radny Mądry – czy środki, które Pani otrzymuje wystarczają. 

Pani Wojciechowska – muszą wystarczyć. 

Ponieważ więcej głosów w dyskusji nie było, członkowie komisji udali się na wizytację 

przedszkola. 

Po powrocie z przedszkola Radna Jankowiak stwierdziła, że przedszkole jest piękne, 

przestrzenne, że jest pod wrażeniem. Dobry jest pomysł, że 5-latki jako pierwsza klasa 

szkoły podstawowej zostaną w przedszkolu. Gdy będzie robiona termomodernizacja 

przedszkola, należy zrobić też wejście-schody i daszek. 

Radny Kuderczak – w przedszkolu jest jeden problem, ponieważ pękają ściany. 

Burmistrz – już to oglądaliśmy, może trzeba będzie zrobić filar.   

Radny Mądry – Pani dyrektor przedszkola w Książu, jest odpowiednią osobą na 

odpowiednim stanowisku, jest też odpowiedni dobór personelu do pracy jak i wyposażenie 

tej placówki. 
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Burmistrz – przyjrzę się jeszcze wydatkom bieżącym, ponieważ nie jestem tak bardzo 

zafascynowany działaniami Pani dyrektor z uwagi na to, że muszę sprawdzić czy dzielenie 

oddziałów na mniejsze, jeśli chodzi o grupy popołudniowe jest celowe.  

 

Posiedzenie komisji opuścił usprawiedliwiając się Radny Ryszard Szymański, odtąd 

komisja działała w 5 osobowym składzie. 

 

ad.3. Protokół nr 3/2011 z dnia 24 lutego 2011 roku został przyjęty bez uwag – 

jednogłośnie. 

 

ad.4. Wolne głosy i informacje.    

Radny Marek Mostowski - jadąc ul. Strzelecką za strumykiem na łące jest składowisko 

śmieci (beczki po smole itp.) 

Radny Zenon Kuderczak - przy skręcie z ulicy Wichury w ul. Dąbrowskiego zarwana 

jest studzienka,  

  - na drodze do Zakrzewic (za cmentarzem przy lesie) na łuku drogi przy mostku jest wyrwa 

w drodze, która stwarza niebezpieczeństwo. 

Burmistrz -  29 kwietnia będzie Konwent Burmistrzów, Burmistrz Śremu ma 

przygotować propozycję współpracy, ponieważ chcemy wejść w współpracę z Strażą 

Miejską ze Śremu. 

Radny Maciej  Lewandowski - na drodze Sroczewo-Łężek, przy mostkach zapada się 

grunt, co stwarza niebezpieczeństwo, 

- mieszkańcy ul. Krybusa parkujący na chodnikach, twierdzą, że nie ma znaku                    

zabraniającego parkowania na chodniku, 

- przy ul. Polnej  gdzie mieszkał P. Krauze – posesja jest zaniedbana, rosną chwasty, są też 

szczury, chodnik przed posesją też jest zarośnięty.  

Radna Antonina Jankowiak – czy było uzgadniane z handlującymi w jakie dni mogą 

handlować. 

Burmistrz – wszystkich potrzeb handlujących nie możemy uwzględniać, ponieważ 

parking ten służy również do parkowania. Na razie handel odbywa się 3 dni w tygodniu 

zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej. Poinformował też, że gdy handel w tym miejscu się 

przyjmie, to szalet przy ul. Łąkowej będzie zlikwidowany, a zrobiony będzie przy ul. 

Ogrodowej. 
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Radny Maciej Lewandowski – gdy będą środki należy zrobić schody do biblioteki, 

ponieważ beton się kruszy. Należałoby też znaleźć miejsce na izbę pamięci. 

Burmistrz – poszukamy oszczędności, aby zrobić niektóre rzeczy, jak schody itp. Można 

tez rozpatrzyć czy na izbę pamięci nie będą nadawać się pomieszczenia po PKO.  

Następnie Burmistrz poinformował, że Pani dyrektor szkoły podstawowej w Konarzycach 

wystąpiła o utworzenie przedszkola, ale na razie przedszkola w Konarzycach nie będzie z 

przyczyn ekonomicznych. Był też wniosek, aby zasilić przedszkole 4-latkami, na co 

została wyrażona zgoda. 

Radna Antonina Jankowiak – ile gmina dokłada własnych środków do oświaty. 

Burmistrz – dokładamy do oświaty ok. 2,5 do 2,8 mln. zł. 

Radny Jacek Mądry – będę oczekiwał pomocy, aby rozpocząć działania w sprawie  

stawku w Mchach. 

Burmistrz – pismo w sprawie stawku w Mchach  zostało już wysłane do Agencji, i 

Ochrony Środowiska, ponieważ była skarga, że  jest smród. 

Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący Komisji  podziękował 

wszystkim za udział i zakończył posiedzenie. 

 

 

 

Protokołowała :                                                                        Przewodniczący Komisji 

 

  Irena Witko                                                                               Maciej Lewandowski  

 

 

                   

 


