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O.0012.3.24.2014 

 

PROTOKÓŁ NR 24/2014 

z posiedzenia Komisji Społeczno- Gospodarczej odbytego w dniu 17 czerwca 2014 r.  

w godz. od  9 : 00 do 11:00  w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp., oraz na terenie  

Ośrodka Wypoczynkowego w Jarosławkach. 

 

W komisji uczestniczyło 6 radnych- lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

protokołu.  

Nieobecnych 2 radnych tj. 

- Sławomir Przybylski- usprawiedliwiony 

- Leszek Kaczmarek- usprawiedliwiony 

Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli: 

- Burmistrz Książa Wlkp. – Pan Teofil Marciniak 

- Przewodniczący Rady Miejskiej- Pan Paweł Walkowiak 

- Dyrektor Centrum Kultury- Pani Mariola Kaźmierczak 

 

Ad 1. Przewodniczący Komisji Społeczno- Gospodarczej Radny Maciej Lewandowski 

otwierając posiedzenie powitał członków i zaproszonych gości. Stwierdził, że na sali 

obecnych jest 6 radnych, zatem komisja jest władna do podejmowania prawomocnych 

decyzji. Następnie z uwagi na jeden z punktów posiedzenia jakim jest przygotowanie Ośrodka 

Wypoczynkowego w Jarosławkach do sezonu letniego zaproponował zmianę porządku 

posiedzenia, (zmianę kolejności punktów). Komisja jednogłośnie przyjęła propozycję. 

Zatem porządek posiedzenia wyglądał następująco: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

3. Wolne głosy i informacje. 

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

 

Porządek posiedzenia oraz zaproszenia na posiedzenie stanowią załącznik nr 2  

do niniejszego protokołu. 

 

Ad 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. Protokół nr 23/2014  

z dnia 18 kwietnia został przyjęty jednogłośnie, bez uwag. 
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Ad 3. Wolne głosy i informacje. 

 

Radny Ryszard Szymański 

- proszę o wycięcie krzaków na skrzyżowaniu ulic Strzeleckiej i Wichury w Książu Wlkp. 

- na ulicy 23 stycznia w Książu Wlkp., proszę o posprzątanie piasku przy studzienkach, 

należy także wyciąć trawę przy centrali telefonicznej. 

Radna Antonina Jankowiak- mam przed sobą dyplom za udział w mistrzostwa juniorów 

w teakwondo  jednego z uczniów szkoły w Chrząstowie. Proszę o informację, czy byłaby 

możliwość ufundowania nagród  dla młodych, zdolnych i odnoszących sukcesy. Może 

stypendia byłyby zasadne. 

Burmistrz Teofil Marciniak- ci uczniowi, którzy w jakiejkolwiek dziedzinie odnoszą 

sukcesy mają być obecni na najbliższej sesji, tak jak to było w roku ubiegłym. Przewidziane 

są dla nich  upominki, (gadżety- latarki, pendrive itp.). 

Jeśli chodzi o stypendia. Na chwilę obecną możliwości takiej nie ma ponieważ pieniądze 

budżetowe zostały już rozdysponowane, ale sprawa będzie poddana pod dyskusję.   

W kolejnych latach można pomyśleć o zabezpieczeniu większej sumy w budżecie 

z przeznaczeniem na stypendia dla tych, którzy odnoszą sukcesy na szczeblu krajowym  

i międzynarodowym.   

Radny Maciej Lewandowski- proponuję zakup upominków w postaci tabletów. Jest to koszt 

około 200 zł za sztukę. 

Radna Antonina Jankowiak- proszę o informację, jakie są dalsze losy wozu strażackiego  

w Chrząstowie. Na chwilę obecna samochód jest naprawiony, ale co dalej w przypadku 

kolejnych napraw? Kolejna sprawa to zakup bramy do strażnicy, czy jest możliwy? 

Burmistrz Teofil Marciniak- rozmowy w tym kierunku są podejmowane bardzo często. 

Niemalże co tydzień przeprowadzam konwersacje ze strażakami. Na chwilę obecną samochód 

jest naprawiony i mamy nadzieję, że przez jakiś czas nie będzie problemów, a jeśli chodzi  

o  perspektywę dalszych napraw, to myślę, że nie będą miały sensu. Być może trzeba 

pomyśleć o zabezpieczeniu w budżecie na 2016 rok kwoty 100 000 zł, ze starostwem 

śremskim próbować się porozumieć i zakupić profesjonalny wóz strażacki dla jednostki 

Chrząstowo. W temacie bramy do strażnicy to trzeba dopilnować, aby pieniądze z funduszu 

sołeckiego przeznaczyć na jej zakup. 

Radny Maciej Lewandowski- może zamienić wóz strażacki z miejscowości Kołacin? 

Burmistrz Teofil Marciniak-  w Kołacinie wóz strażacki także nie należy do najmłodszych. 

Radny Maciej Lewandowski- proszę o informację co z  funkcją dyrektora szkoły w Książu 

Wlkp. i w Konarzycach? Wiem, że w Książu Wlkp. nie było żadnego kandydata na objęcie 

stanowiska. Co w związku z tym? 

Burmistrz Teofil Marciniak- jeśli chodzi o dyrektora w Książu Wlkp. to  ponownie będzie 

ogłoszony konkurs, a w Konarzycach konkurs nie został pozytywnie rozstrzygnięty. 

Radny Ryszard Szymański- proszę o informację, czy jest rozważana procedura połączenia 

szkół (podstawowej i gimnazjum) w  Zespołu Szkół w Książu Wlkp.? 

Burmistrz Teofil Marciniak- jest taka możliwość, trzeba byłoby się przymierzyć  

w przyszłym roku.  
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Radny Marek Mostowski- jeśli przepisy na utworzenie Zespołu Szkół zezwalają to w mojej 

ocenie dobrym rozwiązaniem byłoby połączyć obie szkoły. Kwestia uzupełnienia godzin 

i etatów byłaby dogodniejsza. 

Radny Paweł Walkowiak- sytuacja obecna czyli brak kandydata na dyrektora szkoły 

w Książu Wlkp. jest zastanawiająca, w mojej ocenie jest to „ucieczka” od odpowiedzialności. 

Burmistrz Teofil Marciniak- nauczyciele mają możliwość skorzystania, ale niestety nie 

wykazują chęci inicjatywy i dla mnie też sytuacja jest niezrozumiała. 

Radny Maciej Lewandowski- proszę o wykoszenie trawy na ulicach Polna, Piaskowa  

i Krótka. 

Radny Zenon Kuderczak- na jakim etapie są prace związane z budową siłowni w parku? 

Burmistrz Teofil Marciniak- myślę, że do końca lipca prace powinny być zakończone, 

kwestia oddania budynku do użytkowania to około dwa tygodnie po zakończeniu prac. 

Radny Marek Mostowski- jestem zaniepokojony stanem budynku na boisku „Orlik”, 

wewnątrz  jest zdewastowany, ponadto musimy znaleźć inne rozwiązanie pokrycia dachu, 

(obecny dach stale przecieka). Trzeba będzie zabezpieczyć pieniądze w budżecie na naprawę 

budynku, bądź zbudować nowy od podstaw. 

Burmistrz Teofil Marciniak- myślę, że dach dwuspadowy byłby rozwiązaniem problemu.  

Radny Paweł Walkowiak- musimy się zastanowić i skonsultować temat naprawy/ wymiany 

dachu z fachowcami, ale może lepszym rozwiązaniem byłaby płyta obornicka. 

Radny Maciej Lewandowski- proszę o wymalowanie słupków na „Orliku” oraz ławek na 

rynku. Niektóre z nich wymagają konserwacji i odnowienia.   

  

Ad 4. Przygotowanie Ośrodka Wypoczynkowego w Jarosławkach do sezonu letniego 2014.  

 

Komisja w 6 osobowym składzie z udziałem Dyrektor Centrum Kultury Panią Mariolą 

Kaźmierczak udała się do Ośrodka Wypoczynkowego. 

W ocenie komisji przygotowanie kompleksu w Jarosławkach do sezonu letniego nie budzi 

zastrzeżeń. 

 

Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący Komisji podziękował 

wszystkim za udział i zakończył posiedzenie o godz. 11:00.  

 

 

Protokołowała                                                                    Przewodniczący Komisji 

Danuta Biniasz- Celka                                                       Maciej Lewandowski 
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