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O.  0012.3.13.2012 

PROTOKÓŁ  NR  13/2012 

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

odbytego w dniu 10 października 2012 roku w godz. 9,00 – 11,20. 

 

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

protokołu. 

Nieobecni:  

Radny Leszek Kaczmarek   - usprawiedliwiony 

Radny Sławomir Przybylski - usprawiedliwiony, 

 

Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli: 

- Burmistrz Pan Teofil Marciniak, 

- Sekretarz Gminy Pani Mirela Grześkowiak 

- Pani Małgorzata Zakrzewska Podinspektor UM. 

 

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 świetlic środowiskowych. 

  3.Sprawozdanie z realizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – akcja lato    

2012. 

4.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

5.Wolne głosy i informacje. 

 

ad.2. Informację z funkcjonowania świetlic środowiskowych przedstawiła Pani Małgorzata 

Zakrzewska Podinspektor UM. Informacja stanowi załącznik do protokołu. 
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Burmistrz poinformował, że w świetlicy w Kołacinie w tym roku będzie remont sanitariatów   

i pozostanie do remontu jeszcze świetlica w Mchach. 

Radny Lewandowski – świetlica w Mchach miała być przeniesiona do szkoły. 

Burmistrz – mieszkańcy chcą zająć się świetlicą, chcą by przekazać im pomieszczenie po 

poczcie, które wyremontowaliby ze środków funduszu sołeckiego. Wtedy my zajęlibyśmy się 

remontem świetlicy środowiskowej a wioska świetlicą wiejską. 

Radny Lewandowski – swego czasu mówiliśmy, aby ze środków funduszy 

przeciwalkoholowych dofinansować kluby sportowe. 

Burmistrz – ze środków tych mają być zakupione bramki na boisko we Włościejewicach. 

Radny Mądry – w Mchach bramki nie mają certyfikatu, nie wiem czy będzie załatwiony. 

Radna Jankowiak – czy opiekunki świetlic, też są opłacane ze środków przeciwalkoholowych. 

Pani Grześkowiak – tak, opłacane są z tych środków. 

Ponieważ więcej głosów w dyskusji nie było, Przewodniczący Komisji podziękował za 

złożoną informację. 

 

ad.3. Sprawozdanie z realizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – akcja lato   

2012 złożyła Pani Mariola Kaźmierczak Dyrektor Centrum Kultury w Książu Wlkp. 

Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

W dyskusji Radny Mostowski zwrócił się z zapytaniem kto decydował o doborze zespołów 

na Dni Książa. 

Burmistrz – Pani Dyrektor CK przedstawiła oferty i wspólnie z Centrum Kultury wybraliśmy 

te zespoły. 

Radny Mostowski – w jakiej formie są realizowane płatności dla zespołów. 

Pani Kaźmierczak – za występ Pani Markowskiej i zespołu Zakopower płaciliśmy przelewem, 

zaś zespołowi Big-Cyc część płaciliśmy przelewem a część gotówką. 

Radny Mostowski – czy Pani mąż malował Centrum Kultury. 

Pani Kaźmierczak – tak malował, ale w formie wolontariatu, ale nie jako mąż, wtedy był 

przyjacielem. 

Radny Mostowski – dlaczego Pan Madaliński został zwolniony z pracy. 

Pani Kaźmierczak – Pan Madaliński nie został zwolniony, wygasła mu umowa o pracę a nie 

przedłużono ponieważ nie sprawdzał się. Od stycznia została zatrudniona inna osoba. 

Radny Mostowski – dlaczego zabawa była 6 maja a nie 1 czy 3 maja. 
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Pani Kaźmierczak – nie pracowałam w tym okresie, dlatego poproszę Panią Zastępcę              

o wyjaśnienie. 

Radny Mostowski – ile kosztuje rozłożenie sceny i jaka firma to robi. 

Pani Kaźmierczak – koszt wynosi 800 złotych i jest to firma ze Śremu. 

Radny Mostowski – czy rozważa Pani inne możliwości. 

Pani Kaźmierczak – tak rozważam, jestem w trakcie rozmów z firmą „Kalia” z Książa Wlkp.  

Radny Lewandowski – rozmawiałem też o szkoleniu w tym zakresie, ponieważ szkolenie 

kosztuje 2000 zł. bez względu na ilość osób biorących w nim udział, może warto byłoby        

z tego skorzystać. 

Radny Mostowski – jak układa się wspólpraca z OSP. 

Pani Kaźmierczak – z OSP współpraca układa się dobrze, gorzej z gospodarzem. 

Radny Mostowski – jak układa się współpraca z orkiestrą dętą. 

Pani Kaźmierczak – według mnie układa się dobrze, zatrudniony jest jako instruktor emeryt    

który pracował w filharmonii, zakupujemy też instrumenty.   

Radny Szymański – dwa razy byłem w CK gdy był instruktor i myślę, że daje to dużo. Jeśli 

będą organizowane zabawy, to proszę organizować w soboty. 

Radny Mostowski – pytałem się Panią czy po Dniach Książa planuje się zorganizować 

imprezę dla młodzieży, była odpowiedź, że tak. Dlaczego impreza nie odbyła się. 

Pani Kaźmierczak – impreza nie została zorganizowana ze względu na brak środków.  

Ponieważ więcej głosów w dyskusji nie było, Przewodniczący Komisji podziękował za 

złożoną informację. 

 

ad.4. Protokół nr 12/2012 z dnia 27 czerwca 2012 roku został przyjęty bez uwag – 

jednogłośnie. 

 

ad.5.Wolne głosy i informacje.  

Radny Maciej Lewandowski – czy będą sankcje karne za nie wykonanie w terminie zatok 

autobusowych. 

Burmistrz – kary będą naliczane zgodnie z umowa. 

Radny Lewandowski – jako komisja rewizyjna mieliśmy uwagi do modernizacji Palcu 

Kosynierów, czy zrealizowano wnioski i zalecenia komisji. 

Burmistrz – drobne usterki naprawiono, wiem też, że Pan Janicki przekazał 12 000 zł. na 

zakup i wymianę lamp przy fontannie. 
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Radny Szymański – kostka na rynku powinna być zamulona. 

Radny Kuderczak – fontanna w pełni działała 3 miesiące, nie świeci też iluminacja pomnika. 

Radny Mostowski – wczoraj na komisji działy się rzeczy niebywałe. Dyrektor Zakładu Usług 

Komunalnych zarzucił koledze Radnemu brak obiektywizmu w swych wypowiedziach, 

dlatego że  pracuje w firmie Polin, zarzucił  Radnemu brak wiedzy, że nie ma pojęcia             

o niczym,  na niczym się nie zna. Przerywa wypowiedzi Radnych, mnie osobiście zarzucił że 

uprawiam demagogię, nie wiem czy do końca zdawał sobie sprawę co to słowo znaczy. Zrobił 

z siebie wielkiego filantropa, że brał na klatę wszystkie sprawy, płacił mandaty itd. Panie 

Burmistrzu czy miał te mandaty rekompensowane. 

Burmistrz – mandaty nie są rekompensowane, to że Polin wpuszczał chemikalia jest faktem. 

Dyrektor ZUK, który zawiaduje taką instytucją, powinien szukać sposobów na 

niedopuszczenie wpuszczania do naszej kanalizacji sanitarnej, do naszego kolektora takich 

chemikaliów, które będą szkodziły  naszej oczyszczalni ścieków. A że nie udawało mu się to, 

dlatego były przekraczane pewne parametry szkodliwych substancji za co otrzymywał kary. 

Radny Mostowski – z wypowiedzi dyrektora wynikało, że ratował Gminę przed milionowymi 

karami. Wczoraj słuchając tego potoku słów nie potrafiłem szybko ogarnąć, przemyślałem       

i nie może być tak, że dyrektor nie został przywołany do porządku. Mam pretensje do Pani 

Przewodniczącej, która prowadziła Komisję, częściowo do Przewodniczącego Rady i nawet 

do Pana Burmistrza, że w pewnym momencie nie przywołał do porządku swego pracownika. 

Burmistrz – ja nie prowadzę Komisji. 

Radny Mostowski – nie może być takiej sytuacji, że dyrektor odchodzi i z Radnych robi sobie  

„śmieci”, stosunek P. Drymela do Radnych jest mi znany. Jeżeli dyrektor w ten sposób z nami 

rozmawiał, to nie wyobrażam sobie jak rozmawiał z Panem Jańczakiem. Podejrzewam, że 

Pan Drymel nie potrafi się z nikim dogadać. Ta sprawa jest sprawą bardzo poważną, dla mnie 

jest bulwersujące, że nie zajęła się tym Komisja Ochrony Środowiska, jeżeli było zagrożenie. 

Radny Szymański – mnie tylko dziwi jedno, wypowiedzi dyrektora, przy pobieraniu próbek 

powiedział -  „jestem na wypowiedzeniu, to mogę P. Jańczaka wykończyć”. Sprawę tą WIOŚ 

przekazał do Prokuratury celem zbadania. Komisja może powinna się zapoznać                       

z dokumentami w tej sprawie. 

Burmistrz -  gdyby ktoś złożył wniosek to Przewodniczący może by zwołał komisję, ja nie 

życzę firmie Polin, aby płaciła karę. 

Radny Kuderczak – dyrektor mówił, że pracował też w sobotę i niedzielę, zadałem pytanie 

czy w sobotę i niedzielę też płynęły zanieczyszczenia, mówił, że było różnie. 
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Radny Lewandowski – gdyby doszło np. do zatrucia 3000 osób, to co wtedy, byśmy zrobili. 

W poprzedniej kadencji też mówiono, że oczyszczalnia jest zatruta przez Malko lub Polin. 

Mogła się odbyć wspólna Komisja, abyśmy się zapoznali z sytuacją. 

Burmistrz - jeżeli było podejrzenie, że ktoś zatruwa, to trzeba było pobrać próbki i dać do 

badania, działanie tutaj jest prawidłowe. 

Radny Kuderczak – sprawa ulicy przy aptece, można stanąć 50-60 cm od krawężnika i wtedy 

nie wchodzi się na trawnik. 

Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący Komisji  podziękował 

wszystkim za udział i zakończył posiedzenie. 

 

 

Protokołowała :                                                                        Przewodniczący Komisji 

/-/Irena  Witko                                                                         /-/ Maciej Lewandowski  


