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O.0012.3.25.2014 

PROTOKÓŁ NR 25/2014 

z posiedzenia Komisji Społeczno- Gospodarczej odbytego w dniu 13 sierpnia 2014 r.  

w godz. od  9 : 00 do 11:30  w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. 

W komisji uczestniczyło 7 radnych- lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

protokołu.  

Nieobecny 1 radny tj. 

- Leszek Kaczmarek- usprawiedliwiony 

Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli: 

- Zastępca Burmistrza Książa Wlkp. – Pani Bogumiła Walczak 

- Skarbnik Gminy- Pani Barbara Matuszczak 

- Przewodniczący Rady Miejskiej- Pan Paweł Walkowiak 

- Prezes Zarządu Miejsko- Gminnego OSP Książ Wlkp. – Pan Marian Suchecki 

- Komendant Gminny Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej  Rzeczypospolitej Polskiej 

(ZOSP RP) w Książu Wlkp.- Pan Marcin Weiss 

- Eugeniusz Pawlaczyk- prezes jednostki OSP  Kołacin 

 

Ad 1. Przewodniczący Komisji Społeczno- Gospodarczej Pan Maciej Lewandowski 

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

obecnych jest 7 radnych, zatem komisja jest władna do podejmowania prawomocnych 

decyzji.  

Porządek posiedzenia wyglądał następująco: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Książ Wlkp., 

 w 2013 roku. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

4. Wolne głosy i informacje. 

 

Ad 2. Funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Książ Wlkp.,  

w 2013 roku. 

Przewodniczący Komisji poprosił o zabranie głosu Komendanta Gminy Książ Wlkp. Pana 

Marcina Weiss. 

Pan Marcin Weiss przedstawił informacje z zakresu działalności jednostek OSP na terenie 

Gminy Książ Wlkp. w roku 2013. Gmina Książ Wlkp. posiada 6 jednostek OSP tj. jednostki 

stacjonujące w miejscowościach: Książ Wlkp., Chrząstowo, Mchy, Chwałkowo Kościelne, 

oraz Włościejewice- Ługi. W każdej z jednostek funkcjonuje niezbędny tabor samochodowy. 
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Aktualny wykaz pojazdów stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.  

Pan Marcin Weiss poinformował, że w 2013 roku jednostki OSP gminy Książ Wlkp. 

uczestniczyły w ponad 100 zdarzeniach. Były to zgłoszone pożary i inne zagrożenia np. 

likwidacja gniazd pszczół i szerszeni. Najczęściej wyjeżdżającymi jednostkami były jednostki 

w Książu Wlkp., Chrząstowie i Chwałkowie Kościelnym. W jednostkach OSP naszej Gminy 

przeprowadzane były szkolenia wewnętrzne  niezbędne  z powodu przesunięć pojazdów  

w jednostkach Książ Wlkp., Mchy oraz Kołacin. Ponadto w 2013 roku zostało 

przeprowadzonych wiele działań prewencyjnych, takich jak zabezpieczanie imprez masowych 

(dni Książa Wlkp., Obchody rocznicy Wiosny Ludów, Wielka Orkiesta Świątecznej Pomocy, 

Mikołajki) a także uliczne biegi w Chwałkowie Kościelnym i uroczystości kościelne. 

W poprzednim roku jednostki Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego (KSRG) naszej 

gminy brały udział w manewrach w miejscowościach Konarzyce i Śrem zorganizowanych 

przez Państwową Straż Pożarną, następnie w pokazach ratownictwa technicznego jak  

i pokazach szkoleniowych oraz wykładach dla dzieci z zakresu udzielania pierwszej pomocy. 

W 2013 roku przeprowadzono na szczeblu gminnym turniej z zakresu wiedzy pożarniczej. 

Zwycięzcy zostali zakwalifikowani do kolejnego etapu na szczeblu powiatowym, a następnie 

jeden z uczestników zakwalifikował się  do wojewódzkiego etapu, który ukończył na 14 

miejscu. Poziom turnieju był bardzo wysoki. Ponadto były przeprowadzane zawody 

sportowo-pożarnicze. Najsprawniejszą jednostką okazała się załoga z jednostki OSP Kołacin. 

W 2013 roku z dotacji celowej z Urzędu Miejskiego zostały zakupione na potrzeby OSP 

aparaty powietrzne, ubrania specjalne, węże, rękawice , kominiarki i hełmy. 

W kolejnym etapie posiedzenia Przewodniczący Komisji Pan Maciej Lewandowski poprosił  

o przedstawienie funkcjonowania jednostki OSP w Książu Wlkp. Pana Mariana 

Sucheckiego Informacje z zakresu działalności organizacyjnej oraz ratowniczo – 

szkoleniowej stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Książu Wlkp. Pan Paweł Walkowiak-  z informacji 

które przedstawił Pan Marian Suchecki wynika, że problem fałszywych alarmów nadal 

istnieje a czy wiadomo kto je wszczyna?, 

- kolejne pytanie dotyczy środków owadobójczych, mianowicie czy zawsze są w posiadaniu 

jednostki OSP? 

Pan Marian Suchecki- niestety osoby te dzwonią z numerów zastrzeżonych, natomiast jeśli 

chodzi o środki owadobójcze to w posiadaniu jednostki OSP są, ale należy je zwrócić. Lepiej 

jest samemu wcześniej zakupić. 

Przewodniczący Komisji Społeczno- Gospodarczej- proszę o informację czy wyjazdy na 

fałszywe alarmy były odległe, (chodzi o pokonane km). 

Pan Marcin Weiss- było to alarmy na terenie Gminy Książ Wlkp., konkretnie w Książu 

Wlkp. odległość niedaleka, ale wymagała uruchomienia całej procedury, objazdu  

i sprawdzenia terenu. 

Pan Marian Suchecki- w naszej jednostce zostały przeszkolone 32 osoby, są to te osoby, 

które mogą wyjeżdżać na akcję alarmową. Brak danej osoby na liście przeszkolonych 

dyskwalifikuje do wyjazdu. Jeśli chodzi o kierowców to mamy ich 8. Są to osoby, które 

muszą mieć specjalistyczne badania lekarskie. Koszt wykonania takiego badania to 35 zł, 

wykonuje się je raz na 2 lata. 
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Następnie przewodniczący Komisji Społeczno- Gospodarczej w zastępstwie prezesa OSP 

Włościejewice –Ługi przedstawił funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w w/w 

miejscowości. Informacje stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.  W kolejnym 

etapie posiedzenia przedstawiono informację z zakresu Funkcjonowania Straży Pożarnej 

w Kołacinie. 

Radna Antonina Jankowiak odczytała powyższą informację, która stanowi załącznik nr 5  

do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Komisji Społeczno- Gospodarczej Pan Maciej Lewandowski-  

z przeczytanej informacji wynika, że jednostka OSP w Kołacinie w roku 2013 nie odnotowała 

wyjazdu na alarm. Proszę o informację czy przeglądy eksploatacyjne pojazdów zostały 

sukcesywnie wykonane? 

Prezes OSP Kołacin- Pan Eugeniusz Pawlaczyk- tak, przeglądy zostały wykonane. 

Przewodniczący Komisji Społeczno - Gospodarczej- informuję, że na posiedzenie komisji 

zostali zaproszeni prezesi wszystkich jednostek OSP, ale nie przybyli. Nieobecni a zarazem 

nieusprawiedliwieni to przedstawicieli OSP  w Mchach, Chwałkowie Kościelnym  

oraz w Chrząstowie. 

Proszę o pytania. 

Radny Ryszard Szymański- proszę o informację czy OSP dysponuje kluczami do otwierania 

hydrantów? 

Pan Marcin Weiss- na dzień dzisiejszy nie, ale jestem po rozmowie z dyrektorem Zakładu 

Usług Komunalnych (ZUK) Panem Marianem Kaźmierczakiem i w dniu jutrzejszym tj. 

14.08.2014 r. ZUK przekaże protokołem Zarządowi OSP spis lokalizacji hydrantów na 

terenie Gminy Książ Wlkp. oraz klucze do otwierania hydrantów. 

Radny Maciej Lewandowski- ważna kwestią jest także pomalowanie wszystkich  hydrantów 

na odpowiedni kolor. 

Radna Antonina Jankowiak- OSP Chrząstowo zaewidencjonowało w 2013 roku około 30 

wyjazdów. Samochód jest już wyeksploatowany, wskazany byłby zakup  nowszego 

samochodu. 

Radny Paweł Walkowiak-  tak wiemy. Wstępne rozmowy w tym temacie były już 

przeprowadzane.  

Radna Antonina Jankowiak- w momencie akcji gaśniczej w miejscowości Chrząstowo brak 

wody, co możemy zrobić, aby zniwelować problem? 

Radny Paweł Walkowiak- w tej kwestii musimy rozmawiać z dyrektorem ZUK Panem 

Marianem Kaźmierczakiem, a zatem poprośmy dyrektora na posiedzenie. 

Dyrektor ZUK Pan Marian Kaźmierczak w tej chwili jest na kontroli poza miejscem pracy, 

ale gdy wróci dołączy do posiedzenia. 

Radny Marek Mostowski- proszę o informację ilu jest czynnych strażaków? 

Pan Marian Suchecki- czynnych jest około 240 strażaków. 

Radny Marek Mostowski- w jaki sposób wynagradzani są ci najbardziej aktywni? 

Pan  Marcin Weiss- najbardziej aktywnym są wręczane odznaczenia i medale. 

Skarbnik Gminy Pani Barbara Matuszczak-  w kwestii dotacji celowej z Urzędu 

Miejskiego w Książu Wlkp. chciałam poinformować, że kwota dotacji w 2013 roku wynosiła 

85 000,000 zł 
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Ponadto chciałam zwrócić uwagę na fakt, iż w momencie wyjazdu naszych jednostek OSP na 

akcję pożarniczą na teren innego powiatu właściwy wg miejsca siedziby urząd gminy  obciąża 

nas kosztami. Gmina Dolsk to uczyniła. 

Przewodniczący Komisji Społeczno- Gospodarczej- na jakiej podstawie nas obciążają? 

Skarbnik Gminy- na podstawie zawartego porozumienia. 

Prezes OSP Kołacin Pan Eugeniusz Pawlaczyk o godz. 11:00 opuścił salę posiedzenia. 

Dyrektor ZUK Pan Marian Kaźmierczak dołączył do posiedzenia i poinformował,  

że w dniu jutrzejszym komendant gminny otrzyma dokumentację o rozmieszczeniu 

hydrantów na terenie Gminy Książ Wlkp., i informację o ich sprawności. Hydranty będą 

odpowiednio oznakowane i pomalowane. Zostaną także przekazane klucze do otwierania 

hydrantów. 

 

Ad 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

Protokół nr 24/2014 z dnia  17 czerwca 2014 został przyjęty jednogłośnie, bez uwag. 

 

Ad 4. Wolne głosy i informacje. 

Radny Sławomir Przybylski- proszę o wymianę szyby na przystanku autobusowym 

w miejscowości Mchy,(szyba jest zbita), 

-proszę o wykoszenie trawy na boisku w miejscowości Mchy, (w dniu 15 sierpnia 

zaplanowane są dożynki), 

- wnioskuję w sprawie frezowana dziur w jezdni na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 4080  

z drogą powiatową nr 436. 

Radny Marek Mostowski- proszę o ponowne złożenie wniosku do PZD w sprawie naprawy 

chodnika przy drodze powiatowej nr 4080 w miejscowości Kiełczyn, 

- ponawiam wniosek w sprawie braku wydzielonego miejsca dla pieszych na skrzyżowaniu 

drogi powiatowej nr 4080 z drogą wojewódzką nr 436. 

Radny Maciej Lewandowski- proszę o pisemną informację, (w ciągu 7 dni) kiedy 

 w miejscowości Zakrzewice przed tartakiem w lewo tj. droga wewnętrzna, działka nr 106 

będzie wyrównana nawierzchnia drogi. 

Radna Antonina Jankowiak- proszę o naprawę wiaty przystanku autobusowego 

 w miejscowości Chrząstowo ( na działkach). Wiata jest zdewastowana. 

Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący Komisji podziękował 

wszystkim obecnym za udział w posiedzeniu i o godzinie 11 : 30 zakończył posiedzenie. 

 

Protokołowała                                                                               Przewodniczący Komisji 

Danuta Biniasz- Celka                                                                   Maciej Lewandowski  


