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O.  0012.3.19.2012 

 

PROTOKÓŁ  NR  19/2013 

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

odbytego w dniu 24 września 2013 roku w godz. 9,00 – 10,30. 

 

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

protokołu. 

Nieobecni:  

Radny Leszek Kaczmarek   - nieusprawiedliwiony 

Radny Sławomir Przybylski - usprawiedliwiony, 

 

Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli: 

- Z-ca Burmistrza  Pani Bogumiłą Walczak,, 

- Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Paweł Walkowiak 

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

2013. 

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

4.Wolne głosy i informacje. 
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ad.2. 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 na czym polegały organizowane 

półkolonie. 

Pani Kaźmierczak Dyrektor CK poinformowała, że zajęcia na wsiach odbywały się raz           

w tygodniu. 

Radna Jankowiak – czy opłaca się organizować zajęcia dla 102 dzieci. 

Pani Kaźmierczak – za zajęcia nie płacimy, prowadzi je stażysta, który i tak musiałby czekać 

w następnej wiosce na zajęcia. 

Radny Szymański – informacja dotycząca letniego wypoczynku dzieci powinna być też ze 

szkół. 

Radny Walkowiak – oferta była dość bogata i kto chce może z niej skorzystać. 

Radny Lewandowski – w Kompleksie wypoczynkowym Jarosławki kontenery na śmieci 

powinny być ustawione na uboczu, przy drogach powinny być małe kosze, które mogą być 

opróżnianie przez pracownika. 

Pani Kaźmierczak – kontenery, które znajdują się przy plaży należą do stowarzyszenia, w 

ośrodku są też problemy z szambem. 

Radny Mądry – powinno być szambo ekologiczne. 

Pani Kaźmierczak – Burmistrz ma plany, ale dopiero po opracowaniu planu 

zagospodarowania, chce też, aby budynek administracji sprzedać a ustawić kontener na 

naszym terenie. Na zrobienie szamba czy innych inwestycji muszą być zabezpieczone środki 

w Gminie. 

Radny Lewandowski – centrum ośrodka Jarosławki powinno być wizytówką a nie jest. 

Radny Mądry – gdy z ośrodka korzysta dużo ludzi, to sporadycznie powinni być skierowani 

do pomocy w sprzątaniu pracownicy zieleni. 

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

złożoną informację. 

 

ad.3. Protokół nr 18/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 roku został przyjęty bez uwag – 

jednogłośnie. 
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ad.4.Wolne głosy i informacje.  

Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący Komisji  podziękował 

wszystkim za udział i zakończył posiedzenie. 

 

 

Protokołowała :                                                                        Przewodniczący Komisji 

/-/Irena  Witko                                                                         /-/ Maciej Lewandowski  


