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O.  0012.3.3.2011 

PROTOKÓŁ  NR 3/2011 

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

odbytego w dniu 24 lutego 2011 roku. 

 

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

protokołu. 

 

Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli: 

- Burmistrz Pan Teofil Marciniak 

- Sekretarz Gminy Pani Mirela Grześkowiak 

- Pani Agata Weiss-Nowak – Podinspektor UM Książ Wlkp. 

- Przewodniczący Rady Pan Paweł Walkowiak 

 

ad.1. Przewodniczący Komisji Radny Maciej Lewandowski otwierając  posiedzenie   

powitał członków Komisji i zaproszonych gości. 

Stwierdził, że na sali jest  obecnych 8 radnych, czyli komisja jest w pełnym składzie zatem  

jest władna do podejmowania prawomocnych decyzji. Następnie przedstawił porządek 

posiedzenie, do którego nie wniesiono uwag. 

 

Porządek posiedzenia: 

1.Otwarcie posiedzenia. 

2.Omówienie racjonalizacji obwodów szkolnych w gminie Książ Wlkp. 

3.Zapoznanie się z funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Konarzycach. 

4.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 

5.Wolne głosy i wnioski 

Porządek posiedzenia i zaproszenie na posiedzenie komisji stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. 

 

ad.2. Pan Maciej Lewandowski Przewodniczący Komisji omówił otrzymane przez 

komisję materiały tj. obwody szkole jak i strukturę demograficzną  dzieci w wieku 

szkolnym i przedszkolnym. W/w materiały stanowią załącznik do protokołu. 
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Dyskusja dotyczyła m.in.: 

- wysokości otrzymywanej subwencji na oświatę, 

- zbyt wysokiego kosztu utrzymania szkoły w Konarzycach, 

- zbyt dużej ilości etatów nauczycieli w stosunku do uczniów ( 15 etatów, w osobach 21), 

- uruchomienia przedszkola 9-cio godzinnego w szkole w Konarzycach, 

- jakie należy poczynić starania, aby zmniejszyć koszty utrzymania szkoły, 

W wyniku dyskusji komisja doszła do wniosku, że celem obniżenia kosztów utrzymania 

szkoły w Konarzycach, byłoby prowadzenie szkoły przez stowarzyszenie. 

 

ad.3. Komisja udała się do Szkoły Podstawowej w Konarzycach celem zapoznania się       

z jej funkcjonowaniem. 

Zapoznano się z propozycją Pani dyrektor dotycząca wzbogacenia oferty edukacyjnej dla 

dzieci. Oferta stanowi załącznik do protokołu. 

Dyrekcja szkoły wnioskuje o utworzenie 9 godzinnego przedszkola przy warunkach 

technicznych, które istnieją. 

Członkowie Komisji przedstawili argumenty za i przeciw funkcjonowaniu przedszkola, jak 

również małej szkoły, sugerując stworzenie stowarzyszenia, które prowadziłoby szkołę 

niepubliczną. 

Następnie komisja zapoznała się ze stanem technicznym szkoły. Komisja zauważyła zbyt 

duże zatrudnienie nauczycieli do ilości dzieci. 

Radny Leszek Kaczmarek – należy dążyć do stworzenia stowarzyszeń do prowadzenia 

niepublicznych szkół na terenie gminy Książ Wlkp. 

 

ad.4. Protokół nr 2/2011 z dnia 26 stycznia 2011 roku został przyjęty bez uwag – 

jednogłośnie. 

 

ad.4. Wolne głosy i wnioski.    

Radny Sławomir Przybylski - należy wyciąć krzewy przy drodze Brzóstownia – 

Włościejewki, ponieważ wchodzą  w drogę i ograniczają widoczność. 

Radny Marek Mostowski - przy wyjeździe z Książa Wlkp. do Śremu na zakręcie po 

prawej stronie, nieruchomość jest  zarośnięta krzewami, co utrudnia widoczność.  

Radna Jankowiak – jak daleko jest w załatwiona sprawa P. Szczepaniaków dotycząca 

wodociągowania i kanalizacji. 
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Burmistrz – Prezes PWiK nie przedstawił jeszcze propozycji. 

Burmistrz poinformował też, że wczoraj wpłynęła decyzja administracyjna z Ministerstwa 

w sprawie odrolnienia gruntów pod ceramikę, rozmawiałem z firmą Leier i w dalszym 

ciągu są zainteresowani tym gruntem. 

Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący Komisji  podziękował 

wszystkim za udział i zakończył posiedzenie. 

 

 

 

Protokołowała :                                                                        Przewodniczący Komisji 

 

  Irena Witko                                                                               Maciej Lewandowski  

 

 

 

 

 


