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O.  0012.3.2.2011 

PROTOKÓŁ  NR  2/2011 

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

odbytego w dniu 26 stycznia 2011 roku. 

 

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

protokołu. 

Nieobecni: 

Radny Sławomir Przybylski – usprawiedliwiony. 

Radny Leszek Kaczmarek – nieusprawiedliwiony,  

 

Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli: 

- Burmistrz Pan Teofil Marciniak 

- Przewodniczący GKRPA Pan Jerzy Ratajczak 

- Pani Małgorzata Zakrzewska – 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 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.Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych za 2010 rok i plany na 2011 rok. 

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 

4.Wolne głosy i wnioski 

Porządek posiedzenia i zaproszenie na posiedzenie komisji stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. 
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ad.2. Pan  Jerzy Ratajczak Przewodniczący  Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych złożył sprawozdanie z działalności Komisji za 2010 rok          

i plany na 2011 rok. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Radny Lewandowski – w 2011 roku nie są zaplanowane remonty a jest wzrost 

wynagrodzeń. 

Burmistrz wyjaśnił, że w 2010 roku wydano mniej środków na wynagrodzenia, ponieważ 

przez pewien okres był wakat, nie było chętnych osób do pracy w świetlicy. A że były 

oszczędności, to postanowiono przeprowadzić remonty dwóch świetlic. We 

Włościejewkach remont już zrobiono – obniżono sufit, wymieniono okna, zrobiono 

wewnątrz budynku łazienkę a w Zaborowie będzie wymiana okien. Najmniejsze 

zainteresowanie jest świetlicą w Mchach. Jakie są plany na 2011 rok, dziś nie powiem, ale 

musimy się zająć świetlicą w Książu Wlkp., ponieważ wchodzi do pomieszczenia woda. 

Pani Zakrzewska poinformowała, że świetlice są w Kołacinie, Mchach, Włościejewkach, 

Zaborowie i Książu Wlkp. W Kołacinie uczęszcza na zajęcia średnio 15 dzieci, w Mchach 

– 5 dzieci, w Włościejewkach -12 dzieci, w Zaborowie – od 7 do 18 dzieci, w Książu 

Wlkp. – 18 dzieci. 

Radny Mostowski – jakie warunki muszą spełniać opiekunki świetlicy. 

Pani Zakrzewska – powinny posiadać wykształcenie pedagogiczne. 

Radny Mądry – należy się zastanowić nad świetlicą w Mchach, zwłaszcza nad ofertą dla 

dzieci, będę chciał w tym temacie współpracować. 

Radny Lewandowski – należy w jakiś sposób zachęcić dzieci do uczęszczania do 

świetlicy, może ksiądz jak się dobra współpraca by zachęcił. 

Pan Ratajczak – w Mchach swego czasu była to jedna z najlepiej działających świetlic, 

chodziło 30-35 dzieci. Świetlicową była wtedy Pani Laura, mankamentem świetlicy w 

Mchach jest ogrzewanie, jest piec kaflowy, w którym należałoby dzień wcześniej palić 

ponieważ w innym przypadku jest zimno i wtedy nikt nie przychodzi. Wyposażenie 

wszystkich świetlic jest dobre. 

Radny Walkowiak – świetlica w Mchach nie wygląda źle, oprócz sali jest mały aneks 

kuchenny, jest tylko kwestia ogrzewania, ale dużo zależy od opiekunki. 

Radny Mostowski – ile godzi świetlice są czynne.  

Pani Zakrzewska – dwa razy w tygodniu po 3 godziny. 

Radna Jankowiak – pięć świetlic na gminie to nie jest dużo, jakie wymogi musi spełniać 

wioska aby była  świetlica. 
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Pan Ratajczak – potrzebne jest pomieszczenie, nie ma już warunku odpowiedniej ilości 

dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. 

Radny Szymański – czy jest wzrost osób, które mają problem alkoholowy i są wzywane 

na komisję. 

Pan Ratajczak – w porównaniu do tego co było 10 lat wstecz, to jest 90% więcej 

niebieskich kart. 

Radny Lewandowski – 2000 zł. przeznaczone jest na przeciwdziałanie narkomanii, nie 

jest to za mało. 

Radny Mostowski – na czym ma polegać to przeciwdziałanie. 

Pani Zakrzewska – Pani Haściło przeprowadza pogadanki z młodzieżą za co ma płacone 

jak również kupowane są broszury. 

Radny Lewandowski – czy było spotkanie na temat dopalaczy. 

Pan Ratajczak – spotkania takie miały się odbyć. 

Radny Mostowski – nauczyciele i rodzicie dzieci mieli spotkanie na temat dopalaczy. 

Jesteśmy jako nauczyciele przeszkoleni i na lekcjach wychowawczych o tym mówimy. 

Pani Zakrzewska – Pani Haściło gdy ma spotkania z młodzieżą to też mówi o 

dopalaczach. 

Radny Mostowski – należy poczynić starania aby w Mchach i Zaborowie chodziło do 

świetlicy więcej dzieci. 

Burmistrz – należy podjąć takie działania, aby dzieci zachęcić do chodzenia na świetlicę. 

Radny Mostowski – można by dzieciom udostępnić salę komputerową w szkole. 

Burmistrz –  rozmawiając z dyrektorem szkoły w Mchach mam informację, że salę 

udostępni, ale nikt się nie zgłosił o udostępnienie. 

Pan Ratajczak – na posiedzeniu komisji też rozważaliśmy sprawę Mchów, czy świetlicy 

tej nie zamknąć. 

Radna Jankowiak – w jakim wieku chodzą dzieci do świetlicy. 

Pani Zakrzewska – w wieku od 7 do 16 lat. 

Radny Lewandowski – na posiedzenia komisji zaproszono 41 osób a przybyło 

przykładowo  25, a co wtedy z pozostałymi osobami.   

Pan Ratajczak – jeżeli zaproszona osoba nie przyjdzie, to jest zapraszana ponownie na 

następny miesiąc, jeżeli nie przyjdzie na trzy zaproszenia, wtedy zwracamy się do biegłego 

psychologa czy osoba ta jest uzależniona, czy wymaga leczenia lub spotkań z 
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psychologiem. Gdy nie bierze udziału w tych spotkaniach to sprawa kierowana jest do 

Sądu. 

Pani Zakrzewska – wykazane jest 41 osób, ale niektóre osoby są zapraszane po trzy razy. 

Radny Lewandowski – na jednej z komisji mówiono, że środki można też przeznaczać na 

sport. 

Radny Mostowski – już wiem, że z tych środków była pomoc do sportu. 

Burmistrz – pomoc na sport była, zakupiono koszulki na biegi z okazji 600 lecia nadania 

praw miejskich oraz zakupiono nagrody na zawody sportowe. 

Pan Ratajczak – wniosek o dofinansowanie można złożyć. 

Komisja złożoną informację przyjęła. 

 

ad.3. Protokół nr 1/2010 z dnia 21 grudnia 2010 roku został przyjęty bez uwag – 

jednogłośnie. 

 

ad.4. Wolne głosy i wnioski. 

Radny Ryszard Szymański - na ul. 23 Stycznia nie świeci lampa, 

- na ul. Jana Pawła II przy posesji Pani Strojny nie jest położona kostka, 

- poprawić  ciśnienie wody w sieci, ponieważ jest niskie. 

Radny Zenon Kuderczak- należy nadzorować  naprawy dziur na drogach, ponieważ  

dotychczasowe naprawy są nieskuteczne. 

Radna Antonina Jankowiak – czy coś już zrobiono w sprawie założenia hydrantu i wody 

Państwu Szczepaniak, czy rozmawiano z Gminą  Śrem w sprawie kanalizacji w 

Chrząstowie. Powinno być porozumienie, że jeżeli kładziona jest nitka wodociągowa czy 

kanalizacyjna w naszej gminnej drodze, to powinna być możliwość aby nasi mieszkańcy 

mogli się do niej podłączyć. Czy jest możliwość podłączenia się mieszkańców Chrząstowa 

do kanalizacji w Gminie Śrem. 

Burmistrz – z Burmistrzem Śremu jeszcze nie rozmawiałem, rozmawiałem z Panem 

Szczepaniakiem z PWiK, jest to temat do rozmowy. Jednak nie chciałbym robić mediów i 

przekazywać ich do Śremu. 

Radny Kuderczak – jak często są konserwowane hydranty, ponieważ zdara się, że straż 

nie może odkręcić hydrantu. 

Burmistrz – raz w roku powinny być konserwowane. 
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Radny Paweł  Walkowiak - handlujący na Placu Kosynierów wnoszą aby na nowym 

targowisku wprowadzić abonament . 

Radny Lewandowski – przedstawiciele Bractwa Kurkowego w Książu zwrócili się do 

mnie, że zabrano im grunty, gdzie była kiedyś strzelnica, nie wiem kogo te grunty są. 

Burmistrz -  są to grunty Nadleśnictwa Jarocin i w sprawie tych gruntów powinni 

wnioskować do Nadleśnictwa. 

Radny Lewandowski -będąc na spotkaniu opłatkowym w szkole w Konarzycach dałem 

im propozycję co zrobić aby przyciągnąć do szkoły więcej dzieci m.in. nauczanie języka 

angielskiego, który kończyłby się certyfikatem. Mają się w tej sprawie spotkać z 

Burmistrzem. Ponadto w Konarzycach chcą przedszkole – sanepid był i stwierdził, że 

wystarczy jeden sedes zrobić niższy i jedną umywalkę niższą. Pani Tomczak mówiłą, że 

byłby 1 etat a pozostałe byłyby z godzin dyrektorskich, Przedszkole czynne byłoby od 

7,00- 16,00. 

Burmistrz – na pewno nie wystarczy 1 nauczyciel przedszkola. Musi być zrobiona 

kalkulacja jaki byłby koszt, czyli analiza finansowa i dane o dzieciach. 

Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący Komisji  podziękował 

wszystkim za udział i zakończył posiedzenie. 

 

 

 

Protokołowała :                                                                        Przewodniczący Komisji 

 

  Irena Witko                                                                               Maciej Lewandowski  

 

 


