
O.  0012.3.20.2013 

PROTOKÓŁ  NR 20/2013 

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

odbytego w dniu 03 grudnia 2013 roku w godz. 9,00 -12.00  

 

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

protokołu. 

Nieobecni usprawiedliwieni  Radny Sławomir Przybylski. 

Nieobecni nieusprawiedliwieni – Radny Leszek Kaczmarek 

Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli: 

- Burmistrz Pan Teofil Marciniak, 

- Skarbnik Gminy Pani Barbara Matuszczak 

- Przewodniczący  Rady  Paweł Walkowiak. 

 

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. Działalność związków, klubów i organizacji sportowych działających na terenie 

gminy Książ Wlkp. 

3. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2014 rok. 

4. Opracowanie planu pracy komisji na 2014 rok 

5.   Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

6.   Wolne głosy i informacje. 

 

Porządek posiedzenia i zaproszenie na posiedzenie komisji stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. 

 

ad.2. Działalność związków, klubów i organizacji sportowych działających na terenie 

gminy Książ Wlkp. 



Działalność Klubu Sportowego „Pogoń” w Książu Wlkp. przedstawił Pan Jan Rodziak. 

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Na wstępie podziękował Burmistrzowi i Radzie za dofinansowanie  do działalności klubu.  

Jan Rodziak poinformował o odbytym meczu w Wiarą Lecha w dniu 5.10.2013 r.  

W organizacji tego meczu bardzo pomogła mi Pani Mariola Kaźmierczak – Dyrektor CK. Na 

szczęście nic się nie wydarzyło, ale naszym zdaniem  kibice jak i  piłkarze  tego zespołu są  

niepoważni wszczynają burdy, ale  ochrona zapanowała nad nimi. 

Radna Antonina Jankowiak czy trenerzy obydwu zespołów pobierają  wynagrodzenie. 

Rodziak Jan  odpowiedział , trenerzy Pan Zenon Kuderczak i Pan Marek Mostowski na rzecz 

Klubu Pogoń od kilku lat pracują charytatywnie. 

Pan Marek Mostowski nie tylko pracujemy charytatywnie, ale też  dopłacamy z własnej 

kieszeni, np. telefony do piłkarzy, uzgadnianie meczy czy autobusu. 

Radny Jacek Mądry na przyszłość trzeba wcześniej zaangażować się w organizację meczu 

takiego jak był z Wiarą Lecha  dnia  5.10.2013.  czyli  w terminie zgłosić imprezę do 

właściwych instytucji aby zachować terminy administracyjne. Doceniam pracę charytatywną 

trenerów Klubu Pogoń. Bardzo dużo środków finansowych wydawana jest na transport 

piłkarzy na mecze, proszę przemyśleć zakup jakiegoś małego busa na Stowarzyszenie wtedy 

będzie to wydatek tylko na paliwo. W styczniu 2014 r. będą następne rozdania środków 

finansowych ze Stowarzyszenia LGD Lider Zielonej Wielkopolski, może będą jakieś środki  

na rozwój sportu, trzeba ten temat rozważyć, przemyśleć i złożyć wniosek o dofinansowanie 

np. remont szatni. Budżet jest mały, więc musicie sobie radzić sami,  gratulacje z działalności 

i osiągnięć klubu. 

Burmistrz Teofil Marciniak – obecna szatnia odbiega od obiektu, ale  na razie nie możemy nic 

planować, tam prosiłby się budynek nowy wraz z szatnią i ubikacjami. Na pewno nie kupimy 

gotowego kontenera. 

Radny Paweł Walkowiak moje zdanie jest takie, zajmujecie się młodzieżą, która ma chęci do 

grania i reprezentowania naszej Gminy, nabierają oni znajomości, widzą stadiony jak i 

sportowców np. Lecha Poznań. Jestem przeciwny tym złym dzikim  zachowaniom na 

meczach , ale takie drużyny jak Wiara Lecha wraz z kibicami, którzy jeżdżą za nimi trzeba 

wyeliminować z grupy, czy PZPN czy WZPN o tym nie wie. Co chwilkę widzimy w telewizji 

co się dzieje na stadionach, szkoda publicznych pieniędzy. 

Zenon Kuderczak my rozmawiamy z trenerami tych drużyn,  aby ich wyeliminować z grupy, 

a reakcji ze strony związku nie ma. 

Radny Ryszard Szymański  wina leży na górze, powinni karać od ręki. 



Radny Marek Mostowski od wielu lat pracuję z PZPN czy WZPN w Poznaniu. Tam ludzie są 

niepoważni, zajmują posady i biorą kasę, zdarzyło się tak, że pojechaliśmy na mecz ale nie 

wzięliśmy w nim udziału.  Zachowania trenerów  jak i samych piłkarzy jest niedopuszczalne, 

to inaczej horda dzikich psów, wywołują również działania psychiczne na sędziów, 

prowokują ich. Podobnie działa szef Szkolnego Związku Sportowego w Śremie , który nie 

tylko, że źle traktuje dzieci z naszej gminy,  ale również nie przyjechał  do nas na Mistrzostwa  

Powiatu. Nauczyciele z naszej Gminy powinni nas wspierać i pomagać, a dzieje się inaczej 

nasze dzieci wybitnie uzdolnione sportowo, kierują do Szkoły Podstawowej nr 6 w Śremie . 

Przecież mamy salę , boisko, Orlika ale to ich nie zadawala, chyba nie chce im się pracować. 

Złożoną informację komisja przyjęła bez uwag. 

Działalność  Stowarzyszenia Amatorskie  Zespoły Sportowe Klasa „W”  Książ Wlkp. 

przedstawił Pan Daniel Gurling.  

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Podziękował Burmistrzowi i Radzie za dofinansowanie działalności stowarzyszenia.   

Radny Maciej Lewandowski  czy Liga W jest zarejestrowana jako Stowarzyszenie jakie 

środki otrzymaliście  na działalność z budżetu Gminy. 

Pan Daniel   Gurling  jesteśmy zarejestrowani w Starostwie Powiatowym w Śremie, z budżetu 

Gminy Książ Wlkp. otrzymaliśmy kwotę  5700 zł., oferta na wykonanie zadania publicznego 

opiewała na kwotę 7.000 zł., z czego  800 zł nasz wkład własny ze składek członkowskich, 

oraz 500 zł.  środki z GKRPA.  Najwięcej kosztują nas sędziowie. 

Radny Marek Mostowski  korzystacie z boisk sportowych w Kołacinie i Włościejewkach, czy 

na tych boiskach wykonujecie jakieś prace   - nie odpowiedział Daniel Gurling nie jesteśmy 

gospodarzami tych boisk. 

Radna Antonina Jankowiak  czy można zwiększyć dotacje na rzecz Ligi W ze środków 

alkoholowych. Burmistrz odpowiedział, że corocznie z tych środków zakupywane są nagrody 

i puchary . 

Radny Paweł Walkowiak  pieniądze powinny iść na stroje, trampki, piłki a nie na sędziów. 

Złożoną informację komisja przyjęła bez uwag. 

Działalność Gminnego Szkolnego Związku Sportowego w Książu Wlkp. przedstawił Pan 

Wojciech Świdurski.  

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Pan Świdurski Wojciech zasygnalizował, że wszelkie imprezy sportowe dla dzieci 

organizowane w Śremie  przez obecnego szefa SZS  są nienależycie zorganizowane. 

Złożoną informację komisja przyjęła. 



 Przewodniczący komisji zarządził przerwę, która trwała od godz. 10,30 -10.45. 

ad.3  Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Książ Wlkp. na rok 2014. 

Radny Maciej Lewandowski  kwota 210 .000 zł   wydatki bezosobowe. Odpowiedziała Pani 

Skarbnik jest to planowana kwota wydatków na BHP pracowników. 

Radny Maciej Lewandowski – opiekunki świetlic środowiskowych złożyły na ręce 

Burmistrza wniosek o podwyższenie ich wynagrodzenia, czy ten wniosek jest uwzględniony. 

Odpowiedziała Pani Skarbnik - plan budżetu został zrobiony na podstawie planowanych 

wydatków przedstawionych przez poszczególnych pracowników, mam na myśli w tym 

przypadku  p. Małgorzatę Zakrzewską. Nie wiem czy zostały uwzględnione podwyżki.  

Burmistrz Teofil Marciniak  ja rozmawiałem na ten temat z p. Zakrzewską  zastanowimy się 

nad tym tematem. 

Radny Maciej Lewandowski – dotacja  na budowę ulicy Wiosny Ludów 200 tysięcy zł. 

Odpowiedział Burmistrz Teofil Marciniak  powiat zwrócił się z wnioskiem o udzielenie 

dotacji  na remont tej ulicy wraz z budową chodnika po stronie ogródków działkowych. 

Radny Maciej Lewandowski  załącznik nr 11 opłaty za korzystanie ze środowiska dział 900 

usuwanie azbestu  

Odpowiedziała Pani Skarbnik jest to zaplanowana dotacja na zadanie realizowane wspólnie ze 

Starostwem Powiatowym w Śremie na usuwanie azbestu przez mieszkańców naszej Gminy. 

Radny Maciej Lewandowski  plan wydatków  dział 900 fundusz sołecki  zieleń  kwota 8300 

zł. 

Pani Skarbnik  trzy sołectwa  z funduszu sołeckiego  zaplanowały środki finansowe na 

wydatki związane z utrzymanie zieleni i porządku w swoich sołectwach. 

Radny Jacek Mądry sołectwa, które nie zaplanowały sobie takich wydatków niech sobie teraz 

radzą sami. 

Radna Antonia Jankowiak w naszym sołectwie przystanki są  sprzątane przez mieszkańców,  

a w Konarskim nie ma kto wyciąć chwastów wokół przystanku. 

Radny Maciej Lewandowski  jestem zdziwiony, że sołectwo Ługi chce zakupić z funduszu 

sołeckiego kosiarkę samojezdną, nie wiem po co, przecież oni nie mają co kosić. 

Burmistrz odpowiedział, że kosiarka ma być również wykorzystana do koszenia boiska  

w Włościejewicach. 

Radna Antonina Jankowiak proszę o wyliczenie, jakie będą  koszty zwiększenia dotacji dla 

niepublicznych przedszkoli  z 75 % na 80 % na przykładzie 2013 r. 

Radny Jacek Mądry, zdarza się bardzo często, że liczba dzieci w naszych przedszkolach jest 

różna, dzieci przychodzą i odchodzą Ponadto Prezes Stowarzyszenia we Włościejewicach 

pracuje  w 100 % charytatywnie na rzecz Stowarzyszenia. To też są pieniądze i myślę, że w 

ciągu roku uzbierałaby się jakaś suma. 

Radna Antonina Jankowiak ja chcę wyjaśnić, że przez pierwsze 4 lata tak było, teraz od 

dwóch lat pobiera  pobory. 

Burmistrz odpowiedział, założyliście Stowarzyszenie podjęliście się tego zadania 

prowadzenia niepublicznej szkoły i przedszkola , wybraliście Prezesa i musicie sobie radzić. 

Jeśli was na to stać ,to może on pobierać pensje, ale od czego wy macie Dyrektora. Na prawie 

każdej  sesji jest podkreślane jest , że pracujecie  charytatywnie a tak nie jest, wydawane są 

pieniądze na dyrektora i prezesa. 



Skarbnik Gminy udzieliła odpowiedzi Pani Jankowiak kwota z tytułu zwiększenia dotacji z 

75 na 80% na prowadzenie niepublicznych przedszkoli  wynosiła by około 25.000 zł. i może 

ulec zmianie. 

Radny Maciej Lewandowski, aby szukać oszczędności, zaproponowano, aby Szkoła 

Podstawowa w Konarzycach stała się szkołą filialną  Zespołu Szkół w Książu Wlkp., 

co zostało  zrobione w tym zakresie.  

Burmistrz  odpowiedział,   pracownicy zajmują się tym  tematem jak  prawnie należałoby to 

zrobić , obecnie przepisy prawne z zakresu oświaty zostały zmienione . 

Radny Zenon Kuderczak proszę o wyjaśnienie działu transport i łączność. 

Pani Skarbnik jest to zaplanowana kwota dochodów za dzierżawę alei owocowych i gruntów 

pod reklamy. 

Radny Zenon Kuderczak  zaplanowana kwota 184 000 zł  na remonty chodników. 

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że jest to planowana kwota wydatków na remonty 

chodników w  naszej gminie ogółem. 

Radny Zenon Kuderczak  dział opieka społeczna-  utrzymanie Domu Pomocy Społecznej . 

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że jest to kwota wydatków zaplanowana za przebywanie 

naszych mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w  Śremie. Jest to nasze zadanie i 

musimy zaplanować środki zgodnie z zawartym porozumieniem. 

Radny Zenon Kuderczak kwota dotacji na OSP wynosi 75 tys. zł w ubiegłym roku  mieli 

więcej. 

Burmistrz odpowiedział, że obecnie nasze jednostki mają dobry sprzęt i wyposażenia,  

dlatego zdjęto im ,z ich planu  dotacji 10.000 zł. Ponadto,  pomimo tej dotacji  jeszcze są 

wydawane środki na działalność OSP w ciągu roku. 

Komisja w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła  projekt Budżetu Gminy  Książ Wlkp. 

na 2014 r. Opinia komisji stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 4 Członkowie komisji opracowali plan pracy na 2014 r., który przedstawia się 

następująco; 

I  kwartał 2014 r. 

1. Zasady przyznawania pomocy finansowo- materialnej podopiecznym OPS w Książu 

Wlkp. - przepisy prawne, procedury przyznawania pomocy. Informacja z realizacji  

wykonania tych zadań za 2013 . 

II kwartał 2014 .  

1. Realizacja planowanych inwestycji do wykonania  w 2014 r. 

2. Przygotowanie Ośrodka Wypoczynkowego w Jarosławkach do sezonu letniego 2014. 

III kwartał 2014 

1. Funkcjonowanie OSP na terenie  Gminy Książ Wlkp. w roku 2013.  

IV kwartał 2014 r. 

1. Analiza projektu budżetu Gminy Książ Wlkp. na rok 2015. 

2. Opracowanie planu pracy komisji na 2015 r.  

 

 

 



 

Ad. 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia  komisji. 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół nr 19/2013 z posiedzenia Komisji Społeczno 

Gospodarczej z dnia 24.09.2013 r.  

 

Ad. 6. Wolne głosy i informacje . 

 

Radny Zenon Kuderczak  poruszę temat naszej szatni,  która jest w złym stanie, została ona 

przez pracowników z Urzędu  polakowana,  bez pomalowania jest brzydko. Proszę  o zakup 

na zimę dwóch grzejników do szatni. Stadion i park mamy ładny III liga, a szatnia   szpeci ten 

cały obiekt. 

Burmistrz mi również leży na sercu ta szatnia, obecnie  przy konstrukcji budżetu tak 

staraliśmy go zrobić, aby maksymalnie zejść z zadłużeniem Gminy, po to aby przy  

następnych rozdaniach środków finansowych z UE, można było się starać się o pieniądze na 

dalsze inwestycje. 

Radny Maciej Lewandowski  w projekcie budżetu jest zaplanowana kwota 247 tysięcy na 

remont szkoły w Mchach, jest to dość duża kwota. 

Burmistrz na szkole w Mchach  należy zrobić dach oraz cieplić budynek, często tam zacieka, 

dach ten był już naprawiany w 2006 r. Ponadto należy zająć się też salą w Mchach, która jest 

zdewastowana, zniszczona, podklejany parkiet. Jest to nasz budynek więc musimy go 

wyremontować, nie stać nas na nową salę. Budynek OSP, który  przerobiono na salę był też 

niedawno remontowany, ale wygląda strasznie. 

Radny Jacek Mądry w okresie  opadów w salach szkolnych na piętrze kapie woda. 

Radna Antonina Jankowiak – fontanna na rynku obecnie jest wyłączona i robi się zielona. 

Czy nie można by było ją zakonserwować przed glonami. 

Radny Maciej Lewandowski  co będzie z lampami na ulicy Długiej w Konarzycach.  

Burmistrz odpowiedział, że czekamy na  zezwolenie. 

Radny Zenon Kuderczak czy prawdą jest, że zabrakło środków na dokończenie remontu 

świetlicy w Konarzycach.  

Burmistrz  odpowiedział  nic nie wiadomo mi w tej sprawie. 

Radny Maciej Lewandowski na małej wiosce jest bezsens, aby były dwa budynki 

utrzymywane przez Gminę , ale jeśli istnieje możliwość pozyskania środków wyłącznie na te 

remonty, to trzeba je przeprowadzać, gdyż  jest to majątek Gminy o który trzeba dbać. 

Radna Antonina Jankowiak  moje zdanie jest takie aby każda  wioska miała jakąś salkę  na 

zebrania i spotkania mieszkańców. 

 

Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący Komisji  podziękował 

wszystkim za udział i zakończył posiedzenie. 

 

     Protokołowała :                                                                        Przewodniczący Komisji 

     Zdzisława Wilak                                                                         Maciej Lewandowski  

 


