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O.  0012.3.16.2013 

PROTOKÓŁ  NR 16/2013 

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

odbytego w dniu 22 stycznia 2013 roku w godz. 9,00 -10,55. 

 

W Komisji uczestniczyło 5 radnych  - lista obecności, stanowi załącznik  do niniejszego 

protokołu. 

Nieobecni usprawiedliwieni – Radny Leszek Kaczmarek, Radny Jacek Mądry, Radny 

Sławomir Przybylski. 

Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli: 

- Burmistrz Pan Teofil Marciniak, 

- Z-ca Burmistrza Pani Bogumiła Walczak 

- Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Róża Jędrzejczak 

 

ad.1. Przewodniczący Komisji Radny Maciej Lewandowski otwierając  posiedzenie   

powitał członków Komisji i zaproszonych gości. 

Stwierdził, że na sali jest  obecnych 5 radnych,  zatem komisja jest władna do podejmowania 

prawomocnych decyzji. Następnie przedstawił porządek posiedzenie, do którego nie 

wniesiono uwag. 

 

Porządek posiedzenia: 

1.Otwarcie posiedzenia. 

2.Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej 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. Działalność  Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. przedstawiła Pani Róża 

Jędrzejczak Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej.               

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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Radny Lewandowski – czym jest spowodowana tendencja malejąca osób korzystających        

z pomocy społecznej. 

Pani Jędrzejczak – prowadzimy działania, aby osoby nie mające pracy zarejestrowały się       

w Powiatowym Urzędzie Pracy, czy pracowały chociażby na umowę zlecenie. W tym roku 

podniesiono kryterium dochodowe do 456 złotych, dlatego może być wzrost osób, które trafią 

do nas po pomoc. W styczniu korzysta z pomocy więcej osób, ponieważ firmy budowlane na 

okres zimowy zwalniają pracowników. 

Pani Jędrzejczak poinformowała też, że obecnie OPS ma za mało pomieszczeń, w jednym 

biurze pracuje 5 osób, a zadań ciągle przybywa, wnioskowałam, aby zaadaptować na biura 

pomieszczenia piwniczne pod Policją, dlatego zwracam się aby była przychylność Rady, gdy 

Burmistrz zwróci z propozycją adaptacji pomieszczeń.  

Złożoną informację komisja przyjęła bez uwag. 

 

ad.5. Protokół nr 15/2012 z dnia 07 grudnia 2012 roku został przyjęty bez uwag – 

jednogłośnie. 

 

ad.6.Wolne głosy i informacje.    

Radna Jankowiak – w Chrząstowie będą robione badania geofizyczne a rolnicy nie zostali      

o tym poinformowani. Obecnie chodzą przedstawiciele Geofizyki do rolników z umowami do 

podpisania. Rolnicy boją się że gdy będą jeździć ciężkie samochody to pozarywają mostki. 

Rolnicy pytają się jakie jest porozumienie między Geofizyką a Gminą. Powinien się tym ktoś 

zainteresować. 

Pani Walczak Z-ca Burmistrza poinformowała, że umowy między Geofizyką a Gminą nie ma. 

Geofizyka tylko nas powiadamia, że będą takie badania przeprowadzane. Zainteresujemy się 

tylko czy nie niszczą dróg i mostków.   

Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący Komisji  podziękował 

wszystkim za udział i zakończył posiedzenie. 

 

 

Protokołowała :                                                                        Przewodniczący Komisji 

 

Irena  Witko                                                                                Maciej Lewandowski  


