
O.  0012.3.21.2013 

  

PROTOKÓŁ  NR 21/2013 

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

odbytego w dniu 11  grudnia 2013 roku w godz. 9,00 – 12.00 

 

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, 

- Inspektor Małgorzata Lenartowska  

 

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.Funkcjonowanie  boisk – posiedzenie wyjazdowe. 

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. Funkcjonowanie  boisk – posiedzenie wyjazdowe. 

Członkowie komisji dokonali sprawdzenia  stanu boisk sportowych na terenie  gminy Książ 

Wlkp. według  niżej podanej kolejności ; 

1. Boisko sportowe w Książu Wlkp. 

2. Boisko sportowe w Włościejewicach, 



3. Boisko sportowe w Mchach – przy szkole, 

4. Boisko sportowe w Kołacinie. 

Radny Maciej Lewandowski - boisko sportowe w Książu Wlkp., wymagany jest  remont 

szatni przy boisku, która jest w opłakanym stanie, prace murarskie wykonano bardzo nie 

estetycznie, popękane ściany, należy  kompleksowo wyremontować ten obiekt bądź 

pobudować coś nowego z prawdziwego zdarzenia. 

Radny Sławomir Przybylski obiekt ten będzie wciąż wymagał remontu ze względu na sposób 

ogrzewania, jest tam zimno, wilgoć  wchodzi w mury, poprzednio ogrzewano z pieców 

akumulacyjnych, teraz prąd jest zbyt drogi i nie są one włączane. Najlepiej  było by zmienić  

ogrzewania na gazowe. 

Radny Ryszard Szymański  czy jest sens inwestować w obecny obiekt. Najlepiej  pobudować 

coś nowego, z toaletami i gazowym ogrzewaniem. 

Radny Marek Mostowski inicjatorem budowy tego obiektu był Pan Marcinkowski, jest on 

stary, zawilgocony, zimą  mniej wykorzystywany dlatego niszczeje. 

Radny Maciej Lewandowski nie jesteśmy w obecnej chwili pobudować nowej szatni, dlatego 

trzeba ją wyremontować, gdyż  korzystają z niej sportowcy naszych klubów w sezonach 

piłkarskich. 

Radny Sławomir Przybylski czy nie lepiej poczekać i pobudować coś dużego, z prawdziwą 

salą i toaletami, lepiej pobudować jeden obiekt duży niż kleić, może będzie możliwość 

dofinansowania z Lotto lub innych instytucji. 

Radny Maciej Lewandowski należy wymalować słupki na boisku są zardzewiałe, bądź je 

zakonserwować przed zimą , naprawić siatkę na orliku,  zdemontować ławki wzdłuż orlika  

i w parku, gdyż po zimie będą zniszczone lub zdewastowane. 

Małgorzata Lenartowska udzieliła wyjaśnień, szatnie  naprawiał Pan Mućka - murarz , osoba 

która odpracowuje u nas karę.  Remont jej jest nie ukończony, teraz nie przychodzi do pracy 

ze względu na pogrzeb. W parku codziennie jest coś do naprawienia, ponadto jest duża 

dewastacja ze strony mieszkańców. 

Radny Maciej Lewandowski  jest pięć osób zatrudnionych w zielni, co oni teraz robią, chyba  

mogą pomalować słupki i zdemontować ławki na zimę, oni na bieżąco powinni robić te 

rzeczy bez upominania. Niech jedna z osób więcej zarabia i dopilnuje, co trzeba zrobić  

i naprawić. Pracownicy zieleni powinni więcej angażować się w swoją pracę. 

Burmistrz odpowiedział, że materiał do konserwacji ławek jest zakupiony, wszystkie  

urządzenie na powietrzu niszczeją szybko na skutek wiatru, zima i wilgoci, tego nie  

unikniemy. Trzeba je konserwować. 



Radny Marek Mostowski – dewastacje w parku nie dzieją się w dzień tylko w nocy, dlatego 

jest tak trudno schwytać sprawców. 

Radny Jacek Mądry  -  trzeba uczulić policjantów na ten problem. 

Radny Sławomir Przybylski nagrywarka od monitoringu powinna znajdować się w 

pomieszczeniu pana Stanisława Żółtowskiego, on codziennie by sprawdził  nagranie z nocy, 

była by lepsza widoczność, bo kamery znajdują się w parku. 

Radny Maciej Lewandowski  boisko w Włościejewicach  stan dobry, należy wymalować 

ogrodzenie wokół  boiska  - środki finansowe są zabezpieczone  odpowiedział Burmistrz. 

Radny Sławomir Przybylski należy zastanowić się nad zakupem piłko chwytu , który należy 

ustawić za bramkę ze strony parku , gdyż na pewno Pan  Bryl  ogrodzi ten teren płotem 

metalowym. 

Radny Ryszard Szymański co z gruntem w Włościejewkach, gdyż ten teren jest zaniedbany. 

Burmistrz  odpowiedział, że są prowadzone  rozmowy w tym zakresie, jeśli zwolni się ten 

grunt to przekażemy go  na rzecz sołectwa Włościejewki pod parking. 

Radny Maciej Lewandowski boisko w Kołacinie moim zdanie jest nie potrzebne, na 

wspólnej komisji był wniosek o założenie ogrodzenia., również rzecz zbędna. 

Radny Sławomir Przybylski  nie zgadzam się z tym , na naszym terenie działa Liga W, która 

korzysta z boiska sportowego w Kołacinie i Włościejewicach przez cały sezon piłkarski.  

W tygodniu z tych boisk korzystają dzieci. Lepiej, że grają w piłkę, wtedy są oderwane od 

innych rzeczy. Nie możemy również wymagać od tych mieszkańców aby wykonywali 

wszystkie prace na tych boiskach. Najlepiej aby pracownicy zieleni dbali o nie cały rok wraz 

z koszeniem, gdyż jest to majątek Gminy. 

 Maciej Lewandowski – boisko przy szkole w Mchach jest zadbane , pod kontrolą  

woźnego szkoły. Obecnie są wymontowane  bramki dlaczego ? 

Burmistrz odpowiedział, bramki te nie odpowiadały wymaganiom Sanepidu, dlatego są 

zdemontowane  Dyrektor szkoły  chce kupić tam bramki z atestem, nie ma obecnie funduszu 

na ten cel. 

Radny Marek Mostowski – był taki moment, że Liga W nie miała  boiska do grania w piłkę, 

wtedy było ustalone, że będzie to boisko w Mchach. 

Radny Ryszard Szymański  - budynek szkoły w Mchach siada, ściany pękają, woda zacieka.. 

Burmistrz odpowiedział, w projekcie budżetu na 2014 r.  są zaplanowane środki na remont 

dachu , ocieplenie szkoły jak i również na naprawę sali gimnastycznej. 

Radny Ryszard Szymański co z szatnią na Orlku,, jest tam uszkodzona szyba. 



Małgorzata Lenartowska szatnie zostały odnowione , nie widać obecnie żadnych zacieków 

jak również nie zgłaszano mi tego problemu. 

 

 

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia 

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół nr 20/2013  z posiedzenia Komisji Społeczno-

Gospodarczej z dnia 03.12.2013r. 

 

Ad.4. Wolne glosy i wnioski. 

Radny Maciej Lewandowski – kostka brukowa przy studzienkach na Orliku jest zapadnięta, 

czy istnieje możliwość naprawy w ramach gwarancji.  

Ponadto na ulicy Piaskowej, Krybusa  i 23 stycznia  nie świecą lampy od kilku dni.  

Na ulicy Żwirowej geodeta wkopał  kamienie , zaś rolnik je wyorał. 

 

Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący Komisji  podziękował 

wszystkim za udział i zakończył posiedzenie. 

 

 

 

 

 

 

     Protokołowała :                                                                        Przewodniczący Komisji        

Zdzisława Wilak                                                                               Maciej Lewandowski  


