
1 

 

O.  0012.3.14.2012 

PROTOKÓŁ  NR  14/2012 

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

odbytego w dniu 22 listopada 2012 roku w godz. 9,00 – 13,20. 

 

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, 

- Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Paweł Walkowiak, 

- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Książu Wlkp. Pan Piotr Radwański 

- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chwałkowie Kośc. Pani Elżbieta Kapcińska 

- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Konarzycach Pani Małgorzata Krzeszewska 

- Dyrektor Gimnazjum w Książu Wlkp. Pan Wojciech Świdurski 

- Dyrektor Zespołu Szkół  w Mchach Pani Barbara Kapturek 

- Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Szkoły w Chrząstowie Pan Zbigniew Szozda 

 

ad.1. Przewodniczący Komisji Radny Maciej Lewandowski otwierając  posiedzenie   

powitał członków Komisji i zaproszonych gości.  

Stwierdził, że na sali są  obecni wszyscy członkowie Komisji,  zatem Komisja jest władna do 

podejmowania prawomocnych decyzji. Następnie przedstawił porządek posiedzenie, do 

którego nie wniesiono uwag. 

Porządek posiedzenia: 

1.Otwarcie posiedzenia. 

  2.Funkcjonowanie oświaty na terenie Gminy Książ Wlkp. 

        3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

        4.Wolne głosy i informacje. 

 

ad.2. Funkcjonowanie oświaty na terenie Gminy Książ Wlkp. 

Przewodniczący Komisji Radny Maciej Lewandowski – w 2008 roku została uchwalona 

Polityka oświatowa Gminy Książ Wlkp. na lata 2008 – 2013. Dziś omówimy co z założeń 

zostało zrealizowane a co nie.  
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Przewodniczący Komisji omówił analizę SWOT, która przedstawiała się następująco: 

Mocne strony: 

1. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna,  nastawiona na stałe podnoszenie wiedzy; 

2. Zaangażowanie nauczycieli w pracę   dydaktyczno-wychowawczą skutkujące  sukcesami 

wychowanków w różnych dziedzinach życia; 

3. Dobre wyniki sprawdzianu w klasach VI   i egzaminów gimnazjalnych; 

4. Znajomość przez nauczycieli uczniów i ich środowiska; 

5. Wysoki stopień poczucia bezpieczeństwa  w placówkach; 

6. Funkcjonowanie klas specjalnych  oraz realizacja nauczania indywidualnego i prowadzenie 

zajęć rewalidacyjnych; 

7. Objęcie wszystkich uczniów opieką pedagoga i psychologa, prowadzenie zajęć 

logopedycznych (począwszy od przedszkola); 

8.Objęcie opieką (w ramach świetlic opiekuńczo-wychowawczych)ze środowisk     

najuboższych i rodzin patologicznych; 

9.Dobrze wyposażone pracownie informatyczne  ze stałym łączem do Internetu; 

10.Dobrze wyposażone sale lekcyjne  w pomoce dydaktyczne; 

11.Stosunkowo dobre wyposażenie istniejących  sal gimnastycznych w sprzęt; 

12.Funkcjonowanie bibliotek szkolnych  w każdej placówce; 

13.Zaangażowanie społeczności szkolnych   w realizowaniu programów ekologicznych 

     o zasięgu ogólnopolskim, np. „Sprzątanie  Świata, Dni Ziemi”; 

14.Dobra współpraca szkół z rodzicami i instytucjami lokalnymi ( organem prowadzącym, 

sołtysami i radami  sołeckimi, OSP, Policją, Centrum Kultury); 

15.Organizowanie imprez integrujących  społeczność szkolną i lokalną; 

16.Prawidłowo zorganizowana pomoc socjalna; 

17.Objęcie dożywianiem dzieci z najuboższych rodzin. 

Słabe strony: 

 1. Brak zracjonalizowanej sieci szkół; 

 2. Istnienie klas łączonych; 

 3. Brak racjonalnej polityki dokształcania  nauczycieli w stosunku do potrzeb szkół; 

 4. Brak wykwalifikowanych nauczycieli  do nauki języków obcych; 

 5. Niedostateczna ilość kółek zainteresowań; 

 6.Brak pełnowymiarowych sal gimnastycznych  i niedostateczna oferta zajęć sportowych; 

 7 Brak dobrze wyposażonych pracowni  do nauki języków obcych; 
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 8. Niewystarczająca liczba toalet w szkołach; 

 9.Brak szatni i  przebieralni; 

10.Istnienie barier architektonicznych; 

11.Brak monitoringu na zewnątrz i wewnątrz  szkół; 

12.Wymagający prac remontowo-renowacyjnych stan techniczny obiektów szkolnych              

(stolarka okienna, pokrycia  dachowe, ocieplenie budynków,  malowanie izb lekcyjnych), 

13. Konieczność dowożenia dzieci do szkół tzw. przyczepami szkolnymi; 

14. Brak zaangażowania szkół w pozyskiwanie środków z funduszy pozagminnych; 

 Następnie omówiono jakie były potrzeby inwestycyjne na lata 2008-2013 oraz co 

zrealizowano. 

W Szkole Podstawowej im. Wiosny Ludów w Książu Wielkopolskim i Gimnazjum             

im. Dr. Maksymiliana Krybusa w Książu Wielkopolskim potrzeby inwestycyjne były 

następujące: 

- ocieplenie dachu, 

- dokończenie wymiany stolarki okiennej, 

- wymiana drzwi wejściowych do budynku, 

- wymiana wykładzin w izbach lekcyjnych, 

- generalny remont szatni przy Sali gimnastycznej, 

- adaptacja pomieszczeń na dodatkowe toalety dla uczniów i nauczycieli, 

- malowanie korytarzy i dostosowanie ich wystroju do współczesnych standardów, 

- malowanie izb lekcyjnych, 

- adaptacja pomieszczeń na potrzeby internetowego centrum multimedialnego, 

- adaptacja pomieszczeń po byłej kotłowni na salę lekcyjną, 

- budowa utwardzonego parkingu przy szkole, 

- założenie systemu monitoringu na terenie szkoły oraz w jej otoczeniu. 

Dyrektor Szkoły Pan Piotr Radwański poinformował, że z w/w zadań nie zrealizowano    

następujących zadań: 

-  nie wymieniono we wszystkich izbach lekcyjnych wykładzin,  

- malowanie korytarzy i dostosowanie ich wystroju do współczesnych standardów 

zrealizowano częściowo, 

 - malowanie izb lekcyjnych trwa cały czas. 

Dyrektor poinformował, że jest potrzeba  wymiany instalacji elektrycznej. W tym roku 

zmniejszyły się dwa oddziały i odeszły z pracy dwie Panie,  zaoszczędzone środki finansowe 
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przeznaczone będą na sprawy elektryczne i na salę komputerową. Zakupione będą 24 laptopy 

dla dzieci najmłodszych. Muszą  być wykonane pomiary odgromowe i elektryczne oraz  

zwiększona moc prądu. Inne potrzeby szkoły, to w 2014 roku do szkoły trafią trzy dodatkowe 

oddziały, a nie ma dla nich miejsca, prawdopodobnie dzieci te będą musiały uczyć się           

w przedszkolu. Jest też problem z zajęciami pozalekcyjnymi, aby odbywały się po 

zakończeniu zajęć, ponieważ w tym czasie nie ma wolnej sali.  

Radny  Lewandowski – nie wszystkie kółka zainteresowań muszą być w sali lekcyjnej, 

ponieważ biologiczne czy geograficzne może być w parku, ponadto są jeszcze inne 

pomieszczenia, czy to w przedszkolu czy w Centrum Kultury. Jest to kwestia zorganizowania. 

Radny Mądry - jakie jest zainteresowanie uczniów dodatkowymi zajęciami. 

Pan Radwański – zależy od tego jakie są to zajęcia, największym powodzeniem cieszą się 

zajęcia sportowe. Dużo dzieci ma  problemy logopedyczne, myślę aby razem z przedszkolem 

wystąpić o zatrudnienie logopedy. 

Pan Świdurski – w gimnazjum kółka zainteresowań, to klub fotograficzny, który liczy           

20 uczniów, młodzieżowa grupa teatralna, kółka geograficzne, chemiczne, matematyczne      

są realizowane z 19 i 20 godziny „karcianej”.   

Radny Mądry – czy gimnazjum ma sprzęt na kółko fotograficzne. 

Pan Świdurski – sprzętu nie ma, ale myślę, aby kupić sprzęt profesjonalny. 

Radny Mostowski – dużym błędem było ścięcie czterech dodatkowych godzin z budżetu 

gminy, ponieważ na ta zajęcia przychodziło 20-30 osób. Wnioskuję, aby te godziny wróciły. 

Nie ma też oferty do młodzieży  lat 16+. 

 

W Zespole Szkół im. Ks. Abp. A. Baraniaka w Mchach potrzeby inwestycyjne były 

następujące: 

- ocieplenie dachu budynku oraz ścian szczytowych, 

- konserwacja dachu na całym budynku, 

- dokończenie opłotowania budynku – wykonanie bram przed głównym wejściem i zatoczki dla 

autobusów szkolnych, 

- utwardzenie drogi dojazdowej do szkoły, 

- wykonanie drenażu terenu przed głównym wejściem do szkoły, 

- dokończenie i wyposażenie boisk szkolnych (boisko do gry w piłkę siatkową, koszykową, 

ręczną, skocznia w dal, bieżnia wokół boiska i wyposażenie w sprzęt z wymaganymi 

atestami). 
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Dyrektor Zespołu Szkół Pani Barbara Kapturek poinformowała, że z w/w zadań 

zrealizowano:  

- utwardzenie drogi dojazdowej do szkoły, 

- wykonanie drenażu terenu przed głównym wejściem do szkoły, 

- częściowo zmodernizowano boisko szkolne. 

Co do słabych i mocnych stron, to mamy wykwalifikowanych nauczycieli do nauki języków 

obcych. Jest wyposażona pracownia językowa, założony jest też monitoring. Problemem jest, 

że wzrasta liczba uczniów z problemami logopedycznymi. Uczniowie odnoszą sukcesy 

sportowe i tematyczne, kilku uczniów zakwalifikowało się do konkursów rejonowych. Jeśli 

chodzi o ofertę zajęć pozalekcyjnych to skupiliśmy się na godzinach porannych gdy 

uczniowie czekają na rozpoczęcie zajęć. Skupiliśmy się głównie na podniesieniu wyników 

egzaminów, realizujemy program naprawczy, nauczyciele chętnie uczestniczą w szkoleniach. 

Radny Mostowski – czy boisko w Mchach będzie pełnowymiarowe i jakie jest Pani 

stanowisko w sprawie stypendium dla uczniów za osiągnięcia. 

Pani Kapturek – boisko jest pełnowymiarowe, co do stypendium to jestem zwolennikiem 

nagradzania uczniów, ponieważ jest to forma mobilizująca. 

Radny Mostowski – stypendium powinno być przyznane jeżeli uczeń wygra konkurs na 

szczeblu wojewódzkim. Uczniowie którzy będą mieli przyznane stypendium  powinni mieć je 

wręczone w obecności Burmistrza i Przewodniczącego Rady na wspólnym posiedzeniu 

komisji. W jakiej wysokości  miałoby być stypendium, to nie wiem. Zwrócił się też                 

z zapytaniem jak funkcjonuje sala gimnastyczna w Mchach, uważa, że gdy powstawała nowa 

szkołą to powinna też powstać sala gimnastyczna. 

Pani Kapturek – funkcjonuje na tyle ile może, ale lepsze to niż gdyby nie było jej w ogóle. 

 

W Szkole Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej  w Konarzycach potrzeby inwestycyjne 

były następujące: 

- malowanie izb lekcyjnych, 

- wymiana wykładzin podłogowych, 

- naprawa dachu – wymiana uszkodzonych i uzupełnienie brakujących dachówek, 

- budowa nowego szamba, 

- zakup nowych mebli szkolnych, 

- wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej, 

- wymiana 3 okien na parterze i 3 okien na piętrze na PCV, 
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- wymiana stolarki wewnątrz budynku (drzwi do sal lekcyjnych), 

- wymiana drzwi wejściowych do budynku, 

- wymiana rynien i naprawa dachu, 

- modernizacja centralnego ogrzewania – m.in. wymiana grzejników, 

- ocieplenie i malowanie elewacji budynku, 

- nowe chodniki wokół budynku szkoły, 

- wymiana instalacji elektrycznej, 

- malowanie sal lekcyjnych i pomieszczeń szkolnych, 

- adaptacja pomieszczeń na strychu szkolnym na sale lekcyjne.  

Dyrektor Szkoły Pani Małgorzata Krzeszewska poinformowała, że z w/w zadań 

zrealizowano: 

- malowanie izb lekcyjnych, 

- wymiana wykładzin podłogowych, 

- zakup nowych mebli szkolnych, 

- wymiana 3 okien na parterze i 3 okien na piętrze na PCV, 

- wymiana drzwi wejściowych do budynku. 

Poinformowała też, że w związku z reorganizacją, gdzie mi.in. zostały wprowadzone klasy 

łączone nastąpiły oszczędności 11 tys. zł. miesięcznie. Najpotrzebniejszą rzeczą byłaby 

wymiana dachu, ponieważ przecieka, ocieplenie budynku, chodniki wokół budynku. 

Radny Lewandowski – od czerwca do sierpnia br. przy szkole rosły chwasty, co robił w tym 

czasie woźny, w innych latach teren ten w okresie wakacji był zadbany.  

Pani Krzeszewska - w ramach 19 i 20 godziny „karcianej” nauczyciele pracują i mamy w tych 

ramach świetlicę. Uczniowie naszej szkoły też wygrywali konkursy przyrodniczy                     

i matematyczny. Słabą stroną jest to, że mamy małą ilość dzieci, przez co jest duży koszt 

utrzymania jednego ucznia. Szkoła jest bezpieczna i przyjazna uczniom, jest dobrze 

wyposażona w pomoce naukowe. W tym roku dwóch nauczycieli dokształca się tj. pani od 

techniki i pani prowadząca bibliotekę. 

Radny Lewandowski – w Konarzycach test zdawało 9 uczniów, wynik był najlepszy             

w gminie, ale i tak jest to najniższa w powiecie, województwie, kraju. 

Pani Grześkowiak Sekretarz Gminy – jeśli chodzi o przyczynę słabych wyników, to nie 

można uderzać w uczniów tłumacząc, jakie zdolności lub ich brak mają uczniowie, że brak 

jest motywacji ze strony rodziców itp. Uważam, że nie zawsze jest to spowodowane 

czynnikiem ucznia ale też nauczyciela. 
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Radny Mądry – do Konarzyc są dokładane duże pieniądze z budżetu, będąc u was w szkole 

przekonywaliśmy Państwo do przekształcenia waszej placówki w placówkę niepubliczną. Co 

zrobiono w tej kwestii. 

Pani Krzeszewska – zorganizowaliśmy „Dzień otwarty” w szkole, ale przyszli tylko rodzice 

dzieci uczących się, inni nie byli zainteresowani. 

Radny Mądry – chodzi mi o stowarzyszenie. 

Pani Krzeszewska – nie bierzemy tego pod uwagę. 

Radny Mądry – może zabraknąć środków w budżecie gminy i wtedy będzie dylemat czy 

placówkę przekształcimy czy zlikwidujemy. Po raz drugi ponawiam prośbę o przemyślenie 

tego tematu. 

Radny Lewandowski – chcieliśmy odejść od klas łączonych, a klasy łączone znów zaistniały. 

Szukaliśmy różnego rodzaju wyjść, wiemy, że zmniejszono koszty na co zostały one 

przeznaczone. 

Pani Krzeszewska – dużo jest do zrobienia. 

Radny Lewandowski – pieniądze te muszą być wydane do końca grudnia? 

Burmistrz – jeżeli nie ma koncepcji co ma być zrobione, to najlepiej zwrócić do budżetu. 

Radny Przybylski – w Konarzycach też jest duże zagrożenie elektryczne. Druga sprawa to nie 

ma osoby, która stworzyłaby stowarzyszenie. Mamy wzorce, ponieważ funkcjonują już 

szkoły niepubliczne. 

Radny Kaczmarek – w jaki sposób zmiany te wpływają na nauczanie. 

Pan Szozda Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Szkoły w Chrząstowie – podziękował za 

zaproszenie ponieważ wspólne doświadczenia mogą dać wspólny efekt. U nas są 

oszczędności, ponieważ  nauczyciele nie są zatrudniani w oparciu o kartę nauczyciela              

a o kodeks pracy. Budżet naszej szkoły to 216 tys. zł. a Konarzyc 700 tys. zł. Aby placówka 

mogła funkcjonować, to siatka płac musi być tak ustalona, aby zostały jeszcze środki na 

naprawy itp. 

Radny Kaczmarek – sprowadzi się to do tego, że nikt nie będzie chciał uczyć. 

Radny Mądry – o poziom kształcenia proszę się nie obawiać, ponieważ pracuje ta sama kadra.  

Oprócz tego że nie funkcjonuje karta nauczyciela, to nie tylko bazujemy na tym co 

otrzymamy z budżetu, ale szukamy środków. Na początku może nauczyciele byli zawiedzeni, 

ale z czasem się wszystko ustabilizowało, dobry nauczyciel ma dobre wynagrodzenie. 

Pani Krzeszewska – rozmawiając z nauczycielami z Chrząstowa, to narzekają, że mają niższe 

pensje. 
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Pani Kapcińska –w szkołach niepublicznych nie widzę stabilizacji, jaki był wynik w kl. VI. 

Pan Szozda – w tym roku był najniższy w gminie i powiecie, ale zdawało tylko 6 dzieci         

w tym dwójka z orzeczeniem, ale w poprzednich latach mieliśmy wynik najlepszy. Uważam, 

że wynik ucznia zależy od nauczyciela, ucznia i rodzica. Wynik po raz pierwszy mamy zły 

dlatego musimy zrobić wszystko, aby go poprawić. Mamy przygotowany program 

naprawczy, ale pewności nie mamy czy będzie lepiej, ponieważ znów  mamy 6 dzieci i 2 z 

orzeczeniem. 

Radny Mostowski – w  małej szkole jest mała próba, dlatego dziś jest np. 15 punktów a za rok 

może być 25 punktów. W Gimnazjum jest egzamin końcowy, ale kto ma dziś na rynku pracy 

większe szanse, po szkole zawodowej czy po studiach. Dziś nie opłaca się studiować, do 

gimnazjum przyjeżdżają przedstawiciele szkół ponadgimnazjalnych i robią reklamę, że 

przyjmą każdego bez względu na otrzymane punkty. 

Radny Mądry – zaskoczyła mnie Pani swoją wypowiedzią, bo myślałem, że zawód 

nauczyciela jest z powołania. We Włościejewicach mamy klasy od I-III i na etacie mamy 

logopedę, nauczyciele u nas zarabiają godnie. 

Pani Kapturek – wyniki egzaminów nie można upraszczać, bo 18 punktów w jednej szkole 

może mieć większy sukces niż zdobycie 25 punktów w innej. Szkoła osiągając 25 punktów 

może uważać to za porażkę. 

 

W Szkole Podstawowej im. Powstańców Wlkp. w Chwałkowie Kościelnym potrzeby 

inwestycyjne były następujące: 

Termomodernizacja budynku nr 3: 

- wymiana stolarki okien i drzwi, 

- wymiana pokrycia dachowego, 

- naprawa elewacji zewnętrznej budynku (ocieplenie, tynkowanie), 

- adaptacja pomieszczeń odzyskanych z mieszkania na cele świetlicy szkolnej z założeniem 

kanalizacji i ogrzewania, 

- wymiana zagrzybionych podłóg w 2 izbach lekcyjnych. 

- budowa łącznika z obszernym korytarzem miedzy budynkami nr 1 i nr 2, 

- budowa szamba – ekologicznej oczyszczalni ścieków, 

   - adaptacja strychu budynku nr 1 na pomieszczenia użytkowe (gabinet higienistki szkolnej,   

pedagoga), 

- naprawa lub wymiana schodów w budynku nr 2, 
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- budowa boisk sportowych i sali gimnastycznej. 

Dyrektor Szkoły Pani Elżbieta Kapcińska poinformowała, że z w/w zadań nie 

zrealizowano    następujących zadań: 

- budowa łącznika z obszernym korytarzem miedzy budynkami nr 1 i nr 2, 

- naprawa lub wymiana schodów w budynku nr 2, 

- budowa boisk sportowych i sali gimnastycznej. 

Poinformowała też, że powinna być naprawiona instalacja w budynku głównym na  piętrze, 

modernizacja sieci informatycznej. Nie mamy miejsca na salę multimedialną. Cieszymy się    

z decyzji Pana Burmistrza ponieważ biblioteka będzie przeniesiona ze świetlicy do szkoły      

a w miejscu biblioteki będzie funkcjonował zespół przedszkolny.  

Radny Lewandowski – ile środków udało się zaoszczędzić i na co przeznaczono. 

Pani Kapcińska – kwotowo nie wiem, ale za zaoszczędzone środki zakupiliśmy szafki. 

Przewodniczący Komisji zarządził przerwę, która trwała od godz. 11,15 – 11,30. 

Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Szkoły w Chrząstowie Pan Zbigniew Szozda – 

przedstawił funkcjonowanie niepublicznej szkoły w Chrząstowie oraz poinformował, że 

Stowarzyszenie jest w trakcie organizowania gimnazjum, ale czy gimnazjum powstanie na 

dziś nie wiemy. Złożył też niezobowiązującą propozycję, że w Konarzycach mogłaby być 

szkoła podstawowa lub gimnazjum a w Chrząstowie odwrotnie było by gimnazjum lub 

podstawówka. 

Pan Jacek Mądry  przedstawił funkcjonowanie niepublicznej szkoły podstawowej we 

Włościejewicach. 

Następnie omówiono realizację zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012 w szkołach 

prowadzonych przez Gminę Książ Wlkp. dotyczące budżetu szkół, osiągnięć dzieci             

i młodzieży, dowozów szkolnych. 

Pani Grześkowiak poinformowała, że gro kosztów pochłaniają wynagrodzenia. 

Wprowadzono dodatki wyrównawcze, ale nie idą one w parze z motywacją do pracy. 

Oszczędności w budżetach szkół pojawiły się po wprowadzeniu zarządzenia Burmistrza, 

szkoda tylko, że sami Państwo niego nie zauważyli i tych oszczędności nie wykazali 

wcześniej. Zmniejszyła się liczba etatów, dążyliśmy aby jak najmniej było cząstek etatu. 

Brakuje mi Państwa zaangażowania pozabudżetowego. Szkoły mogłyby oferować różne 

zajęcia i jeszcze na tym zarabiać, a Państwo skupiają się tylko na budżecie. Jeśli chodzi          

o 4 godziny zdjęte z budżetu to w arkuszu nie mogą być zapisy tego typu. 
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Radna Jankowiak – dowozy są zadaniem własnym gminy w tym roku jest to ponad 430 tys. 

zł. Bulwersuje mnie sprawa dowozu uczniów  przyczepami. 

Burmistrz – jest to ostatni okres wożenia przyczepami od 2014 roku nie będzie dowozu tzw. 

budami. 

Przewodniczący Komisji  zaproponował zorganizowanie 2-3 dniowych warsztatów dla 

nauczycieli, na które załatwi prelegenta. 

Ponieważ więcej głosów w dyskusji nie było, Przewodniczący Komisji podziękował 

dyrektorom szkół za udział w Komisji. 

 

ad.3. Protokół nr 13/2012 z dnia 10 października 2012 roku został przyjęty bez uwag – 

jednogłośnie. 

 

ad.4.Wolne głosy i informacje.    

Radny Lewandowski – kiedy będą zrobione zatoki autobusowe, pracownicy mówią, że 

podwalina miała być na 30 cm a jest na 15 cm. Od czego mamy kierownika budowy                

i inspektora nadzoru.  Czy na terenie naszej gminy powstaje „Biedronka”. 

Burmistrz – też mam pytania w tej sprawie od mieszkańców, ale nie ma mechanizmów, 

można oddać sprawę do Sądu, zerwać umowę, ale wtedy będzie inwestycja ta skończona       

w maju lub czerwcu przyszłego roku. Ostatnio wykonawca był u Pana Rabczewskiego            

i mówił, że będzie pracować więcej pracowników. Jeśli chodzi o Biedronkę to Pan Pachura 

będzie budował pawilon handlowy.  

Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący Komisji  podziękował 

wszystkim za udział i zakończył posiedzenie. 

 

 

Protokołowała :                                                                        Przewodniczący Komisji 

/-/Irena  Witko                                                                         /-/ Maciej Lewandowski  


