O.0012.3.14.2017

PROTOKÓŁ NR 14/2017
z posiedzenia Komisji Społeczno- Gospodarczej Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia
17 maja 2017 r. w godzinach od 10:00 do 13:15 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego
w Książu Wlkp.
Ad 1. Otwarcie posiedzenia.
Przewodniczący Komisji Społeczno- Gospodarczej, Radny Marek Celka, otworzył
posiedzenie Komisji oraz powitał obecnych członków komisji, Przewodniczącego Rady
Miejskiej - Pana Sławomira Przybylskiego, Burmistrza Książa Wlkp. - Pana Teofila
Marciniaka, Zastępcę Burmistrza - Panią Mirelę Grześkowiak oraz Skarbnika Gminy Panią
Barbarę Matuszczak.
Przewodniczący komisji stwierdził, że na sali obecnych jest 6 radnych, zatem komisja była
władna do podejmowania prawomocnych decyzji.
Nieobecny, a zarazem usprawiedliwiony- Radny Marcin Weiss
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Porządek posiedzenia wyglądał następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Analiza wykonania budżetu gminy za 2016 r.
3. Działalność Centrum Kultury Książ Wlkp.
4. Funkcjonowanie Kompleksu Wypoczynkowego (obecnie nazwa terenu rekreacyjnego)
w Jarosławkach i przygotowanie do letniego sezonu 2017r.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia
Zaproszenie wraz z porządkiem posiedzenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
protokołu.
Przewodniczący komisji zaproponował do porządku posiedzenia wprowadzić zmiany,
mianowicie punkt 3 i 4 o nazwie Działalność Centrum Kultury Książ Wlkp., oraz
Funkcjonowanie Kompleksu Wypoczynkowego w Jarosławkach omówić jako punkt 5 i 6
ze względu na wyjazd w teren do Jarosławek.
Radni poprzez jednomyślne głosowanie wyrazili aprobatę na ww. propozycje.
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A zatem porządek posiedzenia wyglądał następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Analiza wykonania budżetu gminy za 2016 r.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Wolne głosy i wnioski.
5. Działalność Centrum Kultury Książ Wlkp.
6. Funkcjonowanie Kompleksu Wypoczynkowego (obecnie nazwa terenu rekreacyjnego)
w Jarosławkach i przygotowanie do letniego sezonu 2017r.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Ad 2. Analiza wykonania budżetu gminy za 2016 r.
Na wstępie Pani Barbara Matuszczak Skarbnik Gminy poinformowała o uwagach
wniesionych przez Regionalną Izbę Obrachunkową (RIO), a następnie odczytała uchwałę nr
SO - 0954/55/11/Ln/2017 Składu Orzekającego RIO w sprawie wyrażenia opinii
o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Książ Wlkp. za 2016 rok, wraz z informacją
o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.
Pytań dodatkowych ze strony radnych nie było.
Przewodniczący komisji zarządził głosowanie nad analizą wykonania budżetu za 2016 r.
Radni w obecności 6 radnych jednogłośnie opowiedzieli się za pozytywnym przyjęciem
sprawozdania.
Ad 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Protokół nr 13/2017 z posiedzenia Komisji Społeczno- Gospodarczej z dnia 27 lutego
2017 r. roku został przyjęty jednogłośnie w obecności 6 radnych.
Ad 4. Wolne głosy i wnioski
W tym miejscu glos zabrał pracownik tut. Urzędu Pan Krzysztof Korasiak, który
poinformował, że Rozporządzenie Ministerstwa Rolnictwa z dnia 29 grudnia 2016 r.,
w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów,
wprowadza jednolity odbiór segregacji odpadów na terenie całej Polski. Uchwała dotycząca
selektywnej zbiórki pojemników wchodzi w życie od 1 lipca, pomimo, że będzie dopiero
obowiązywała od momentu podpisania nowej umowy na odbiór odpadów. Aby zmieścić się
w ustawowych terminach musimy jak najwcześniej podjąć uchwałę. Jej projekt należy
przesłać do Powiatowej Stacji Epidemiologiczno- Sanitarnej, celem wydania opinii oraz musi
być poddany konsultacjom.
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W nowej uchwale należy wprowadzić nowy rodzaj pojemnika czyli worek brązowy
do segregacji odpadów „BIO”. Odpady te będą odbierane bezpośrednio od właścicieli
nieruchomości w momencie gdy podpiszemy nową umowę na odbiór odpadów komunalnych
czyli od 1 lipca 2018 r. W związku z powyższym jak poinformował Pan Krzysztof Korasiak
zmiany będą dotyczyły uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku
w gminach oraz uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Innymi słowy
zmieni się także częstotliwość odbioru, a co za tym idzie prawdopodobnie wzrosną koszty
o około 1/3.
Ad 5. Działalność Centrum Kultury Książ Wlkp.
Przewodniczący komisji poprosił o sprawozdanie z działalności Panią Mariolę
Kaźmierczak- Dyrektora Centrum Kultury. Pani Dyrektor w formie multimedialnej
zaprezentowała funkcjonowanie CK.
Do stałych zajęć, które odbywają się w CK należą: nauka gry na instrumentach dętych,
Orkiestra Dęta, Mażoretki Venus, Mażoretki Juniorki i Kadetki oraz Mażoretki Małeprzedszkolaki, Fittnes, ABT, Zumba, Rytmika, Akademia wolaku, Chór Consensus, Ognisko
muzyczne, nauka gry na instrumentach, warsztaty plastyczne, nauka języka angielskiego, chór
dziecięcy, brydż, muzykolandia, salsa. Zajęcia te odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu.
W okresie ferii zimowych odbywały się zajęcia z cyklu warsztaty z tancerzem, teatrzyk,
warsztaty cyrkowe, balik, kafejka internetowa, noc filmowa i sala multimedialna. Ponadto
odbywały się warsztaty na wioskach tj. w Chrząstowie, Konarzycach, Sroczewie, Zaborowie,
Zakrzewicach, Kiełczynku, Włościejewkach, Włościejewicach, Mchach, Chwałkowie
Kościelnym i Kołacinie. Podczas ferii zimowych zorganizowano wyjazd do kina,
do laboratorium oraz na występ Jump Arena.
Razem z oferty zimowej skorzystało 554 osób.
W dniu 7 stycznia br. zorganizowano w kościele pw. Św. Mikołaja w Książu Wlkp. koncert
góralski, 25 stycznia odbył się 25. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Nie zabrakło też oferty dla dorosłych. Zorganizowano dwa wyjazdy do kina oraz koncert
walentynkowy i nagranie programu „ Milionerzy”
W styczniu br. w Zespole Szkół w Mchach odbyło się Międzygminne Forum Wolontariatu
organizowane we współpracy z Gminą Dolsk, Wielkopolską Radą Koordynacyjną,
Związkiem Organizacji Pozarządowych oraz Centrum Kultury Książ Wlkp.
Miłośnicy śląskich szlagierów wzięli udział w zorganizowanej przez CK biesiadzie śląskiej,
która odbyła się w kwietniu br. w restauracji Słoneczny Dwór.
Nie obyło się bez nagród i wyróżnień w których uczestniczyli przedstawiciele z naszej gminy
tj. w VII Powiatowym Przeglądzie Piosenki Romantycznej oraz w Mistrzostwach Mażoretek
Polski Zachodniej.
Szczegółowe informację w powyższym zakresie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego
protokołu.
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Ad 6. Funkcjonowanie Kompleksu Wypoczynkowego (obecnie nazwa terenu rekreacyjnego)
w Jarosławkach i przygotowanie do letniego sezonu 2017r.
Skład komisji społeczno- gospodarczej udał się na wyjazd w teren do Jarosławek. Pani
Dyrektor CK oprowadziła po terenie rekreacyjnym.
Komisja stwierdziła, że inwestycje, które zostały poczynione na terenie rekreacyjnym były
zasadne. Uwag nie było.
Ad 7. Zamknięcie posiedzenia.
Ponieważ wyczerpano punkty porządku posiedzenia Przewodniczący komisji podziękował
wszystkim za udział i zakończył posiedzenie o godz. 13:15
Protokołowała

Przewodniczący komisji

Danuta Biniasz- Celka

Marek Celka
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