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O.  0012.3.18.2013 

PROTOKÓŁ  NR  18/2012 

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

odbytego w dniu 17 kwietnia 2013 roku w godz. 9,00 – 10,10 

 

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

protokołu. 

Nieobecni usprawiedliwieni:  

Radny Jacek Mądry, 

Radny Leszek Kaczmarek, 

Radny Sławomir Przybylski. 

 

Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli: 

- Burmistrz Pan Teofil Marciniak, 

- Z-ca Burmistrza Pani Bogumiła Walczak 

- Skarbnik Gminy Pani Barbara Matuszczak 

- Dyrektor Centrum Kultury Pani Mariola Kaźmierczak 

 

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 Centrum Kultury Książ Wlkp. 

      3.Analiza wykonania budżetu gminy za 2012 rok  

         4.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

         5.Wolne głosy i informacje. 

                                          

ad.2. Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury za 2012 r. złożyła  Pani Mariola 

Kaźmierczak Dyrektor Centrum Kultury Książ Wlkp. 
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Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.    

Radny Marek Mostowski – jak przedstawia się sprawa kortu w Jarosławkach. 

Dyrektor CK – kort jest wydzierżawiony, dzierżawca płaci dzierżawę. 

Radny Ryszard Szymański – aby lepiej wykorzystać teren przy CK na parking, należy ściąć 

krawężniki i teren ten utwardzić. 

Radna Antonina Jankowiak – przedstawiła sprawę przepływu informacji między 

nauczycielem gry na instrumentach a rodzicami dzieci uczących się gry przy Centrum 

Kultury. 

Dyrektor CK wyjaśniła, że  nadzór merytoryczny nad nauką gry na instrumentach miał Pan 

Roman Ptak, który zgłosił, że ma problemy z nauczycielem – nie może się dogadać i dlatego 

chciał zrezygnować z prowadzenia orkiestry. W związku z tym poinformowałam nauczyciela, 

że pracuje tylko do końca marca. W kwietniu odbyło się spotkanie z rodzicami i wszystko 

zostało wyjaśnione. Obecnie jest nowy nauczyciel i dzieci dalej uczęszczają na naukę gry. 

Radny Zenon Kuderczak – czy w majowy weekend CK organizuje imprezy. 

Dyrektor CK poinformowała, że 3 maja Centrum Kultury organizuje w parku imprezę 

plenerową. Dni Książa odbędą się 27-28 lipca 2013 r. Gwiazdą będzie zespół Łzy.  

Komisja złożone sprawozdanie przyjęła. 

 

ad.3.Analiza wykonania budżetu gminy za 2012 rok. 

Po przeanalizowaniu sprawozdania z wykonania budżetu  gminy za 2012 rok komisja nie 

wniosła uwag i sprawozdanie zaopiniowała pozytywnie.  

 

ad.4. Protokół nr 17/2012 z dnia 22 lutego 2013 roku został przyjęty bez uwag – 

jednogłośnie. 

 

ad.5.Wolne głosy i informacje.  

Radny Zenon Kuderczak – kiedy będzie działać fontanna na Placu Kosynierów oraz kiedy 

będzie oświetlona. 

Radny Ryszard Szymański – gdy firma będzie robić frezowanie przy drodze wojewódzkiej, 

należałoby przy tej okazji  zniwelować wjazd do szkoły w Książu Wlkp. 

Radna Antonina Jankowiak – na przystanku PKS przy CPN jest oderwana deska w ławce, 

należy ławkę tą naprawić. 
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Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący Komisji  podziękował 

wszystkim za udział i zakończył posiedzenie. 

 

 

Protokołowała :                                                                        Przewodniczący Komisji 

/-/Irena  Witko                                                                        /-/ Maciej Lewandowski  


