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O.  0012.3.17.2013 

PROTOKÓŁ  NR 17/2013 

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

odbytego w dniu 22 lutego 2013 roku w godz. 9,05 -10,55. 

 

W Komisji uczestniczyło 7 radnych  - lista obecności, stanowi załącznik  do niniejszego 

protokołu. 

Nieobecni nieusprawiedliwieni – Radny Leszek Kaczmarek. 

Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli: 

- Burmistrz Pan Teofil Marciniak, 

- Przewodniczący GKRPA Pan Ireneusz Ratajczak, 

- Podinspektor UM Pani Małgorzata Zakrzewska, 

- Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Paweł Walkowiak. 

 

ad.1. Przewodniczący Komisji Radny Maciej Lewandowski otwierając  posiedzenie   

powitał członków Komisji i zaproszonych gości. 

Stwierdził, że na sali jest  obecnych 7 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 2012 rok i plany na 2013 rok. 

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. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych za 2012 rok i plany na 2013 rok przedstawił Przewodniczący GKRPA Pan 

Ireneusz Ratajczak. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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W dyskusji głos zabrali: 

Radny Marek Mostowski – spotykam się z młodzieżą co ma problemy z nauką, jakie kryteria 

musi spełniać uczeń, aby mógł uczestniczyć w zajęciach OHP. 

Pan Ireneusz Ratajczak – aby uczestniczyć w zajęciach OHP uczeń musi mieć problemy        

z nauką, orzeczenie od psychologa, osoba która kilka lat repetuje, musi mieć ukończoną 

szkołę podstawową. Umowa z OHP musi być podpisana przed ukończeniem 18 roku życia. 

Radny Maciej Lewandowski – jeżeli uczeń ma 16 lat i jest w szóstej klasie, to powinien mieć 

pomoc poprzez stawianie pozytywnej oceny, aby mógł iść do innej szkoły. Ponieważ gdy      

w odpowiednim czasie trafi np. do OHP, to zdobędzie zawód. 

Ile jest przypadków osób, które wycofały sprawę przemocy z Prokuratury i ponownie się 

zgłosiły. 

Pan Ireneusz Ratajczak – zgłoszenia do Prokuratury są jednostkowe, do Sądu skierowaliśmy 

11 spraw. 

Radny Maciej Lewandowski – jeżeli dana osoba wycofuje zgłoszenie przemocy, co wtedy 

Komisja robi. 

Pan Ireneusz Ratajczak – dalej rodzinę tą kontroluje Policja, ja jako Kurator Sądowy,              

a Komisja dalej nic nie robi, ponieważ nie może.     

Radny Marek Mostowski – mam propozycję, aby Pani Haściło podczas pogadanek w klasach 

gimnazjalnych zwróciła też uwagę na szkodliwość napojów energetycznych, ponieważ są to 

substancje trujące. 

Pan Ireneusz Ratajczak – jest to dopuszczalne do sprzedaży i można kupować, ale należy 

młodzież uświadomić. Tego typu pogadanki mogłyby mieć też higienistki szkolne. 

Radny Zenon Kuderczak – czy Komisja wspiera zawody sportowe. 

Pan Ireneusz Ratajczak – finansami zarządza Burmistrz, sport jest ważny, ale moje zdanie jest 

takie, że pieniądze z alkoholi są znaczone. Jak są organizowane biegi sportowe, które w swym 

haśle mają temat związany z przemocą, alkoholem itp. to można dofinansować, ale musimy 

wiedzieć w jakim zakresie.       

Radny Zenon Kuderczak – np. animator chciałby wyjechać z drużyną na zawody sportowe do 

Środy Wlkp. 

Pan Ireneusz Ratajczak – jeżeli są to sprawy związane z profilaktyką, to tak. Na zawody 

cykliczne nie przeznacza się środków. Jeżeli działania sportowe są organizowane i mają 

pokazywać, że nałóg jest zły, wtedy jak najbardziej można dofinansować. 
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Radny Sławomir Przybylski – osoby po wyrokach muszą odpracować 20 godzin miesięcznie 

na cele społeczne. Osoba taka powinna odpracowywać karę w środowisku w którym mieszka. 

Pan Ireneusz Ratajczak – przepisy nie pozwalają na to,  umowa z Sądu podpisywana jest        

z Burmistrzem. 

Radny Sławomir Przybylski – czy organ pomocniczy nie mógłby tego robić. 

Pan Ireneusz Ratajczak – niektórzy skazani chcą, aby nikt ich nie widział, przez co dojeżdżają 

np. do Śremu. Jest to kara i nie można tych osób piętnować. Nie może też tej osoby 

kontrolować obojętnie jaka osoba, robione są też sprawozdania. 

Burmistrz – niektórzy skazani nie chcą nawet pracować na rynku, wtedy pracują w parku lub 

na mogiłach. 

Radny Przybylski – jeżeli osoba taka byłaby pod moją opieką, to rozliczałbym z efektów 

pracy. 

Pan Ireneusz Ratajczak – właśnie z efektów są rozliczani. 

Złożoną informację komisja przyjęła bez uwag. 

Salę obrad opuścił usprawiedliwiając się Radny Marek Mostowski 

 

ad.5. Protokół nr 16/2  z dnia 22 stycznia 2013 roku został przyjęty bez uwag – jednogłośnie.        

 

ad.6.Wolne głosy i informacje.    

Radny Zenon Kuderczak zwrócił uwagę, że w parku wczoraj cały dzień świeciły się lampy. 

Radny Ryszard Szymański – przyjęliśmy nowy regulamin utrzymania czystości i porządku,    

z którego wynika, że właściciele posesji powinni odśnieżać też chodnik, a na ul. 23 Stycznia 

nie wszyscy odśnieżają. Nie odśnieża P. Janiszewski, Telekomunikacja, P. Józiak,                  

P. Niespodziańska. 

Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący Komisji  podziękował 

wszystkim za udział i zakończył posiedzenie. 

 

 

Protokołowała :                                                                        Przewodniczący Komisji 

/-/rena  Witko                                                                          /-/ Maciej Lewandowski  


