O.0012.3.11.2016

PROTOKÓŁ NR 11/2016
z posiedzenia Komisji Społeczno- Gospodarczej Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia
25 października 2016 r. w godzinach od 10:00 do 11:15 w sali nr 7 w Książu Wlkp.
Ad 1. Otwarcie posiedzenia.
Przewodniczący Komisji Społeczno- Gospodarczej, Radny Marek Celka, otworzył
posiedzenie Komisji oraz powitał obecnych członków, a także Burmistrza Książa Wlkp. Pana
Teofila Marciniaka, Zastępcę Burmistrza Panią Mirelę Grześkowiak oraz Dyrektor Centrum
Kultury Panią Mariolę Kaźmierczak.
Przewodniczący Komisji stwierdził, że na sali obecnych jest 5 radnych, zatem komisja była
władna do podejmowania prawomocnych decyzji.
Radna Anna Szymanowska poinformowała o kilkuminutowym spóźnieniu.
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. Funkcjonowanie Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury.
3. Funkcjonowanie Izby Regionalnej.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
5. Wolne głosy i wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia
Zaproszenie wraz z porządkiem posiedzenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
protokołu.
Ad 2. Funkcjonowanie Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury.
Przewodniczący Komisji Społeczno- Gospodarczej Radny Marek Celka poprosił, aby
Dyrektor Centrum Kultury przedstawiła funkcjonowanie powyższych instytucji.
Pani Mariola Kaźmierczak przedstawiła wysokość dochodów jakie uzyskano w okresie
od stycznia 2016 r. do 23 października 2016 r. za funkcjonowanie CK i Biblioteka.
Na dochody składały się; wynajem sali, sceny, zajęcia stałe, sponsoringi zewnętrzne, Orkiesta
dęta, Mażoretki, Dni Miasta, Kalendarium, Tereny Rekreacyjne - Jarosławki, usługi ksero
i Biblioteka Narodowa. Ponadto Dyrektor Centrum Kultury przedstawiła ofertę zajęć stałych,
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ich częstotliwość oraz ilość osób korzystających zarówno w Centrum Kultury jak i na wsiach.
Zajęcia dla dzieci i młodzieży odbywały się również w okresie zimowym. Były to warsztaty
m.in. artystyczne, plastyczne, wokalno-sceniczne oraz warsztaty baletowe. Niewątpliwie
dużym zainteresowaniem cieszyły się organizowane dla dzieci w okresie ferii zimowych
wycieczki m.in. do Poznania, do kina i fabryki lizaków, następnie wyjazd na basen
do miejscowości Kórnik. Ponadto wycieczki były także organizowane w okresie
wakacyjnym, Były to: wyjazd do poznańskiej areny, „Star Wars” (muzeum gwiezdnych
wojen) w Witaszycach oraz Deli Parki (park edukacyjno- rozrywkowy) w Rosnówku. Dużym
zainteresowaniem cieszyły się majówka imprez plenerowa w lipcu oraz Dni Książa.
Oferta CK jest niewątpliwie obszerna. Możliwość wyboru zajęć i warsztatów jest duża.
Jednakże frekwencja dzieci na zajęciach organizowanych na wsiach jest wciąż
niedostateczna.
Radna Anna Szymanowska przybyła na posiedzenie o godz. 10:15.
Radny Krzysztof Sójka zapytał czy dzieci oprócz wyjazdów rozrywkowych, wyrażają chęci
wyjazdów pod względem edukacyjnym i poznawczym np. do Zamku i parku w Kórniku.
Dyrektor CK odpowiedziała, że najbardziej przekonywujące oferty dla dzieci, stanowią
wyjazdy rozrywkowe (na basen) połączone z wizytą w MC Donaldzie.
Szczegółowe informacje zawiera prezentacja, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego
protokołu.
Ad 3. Funkcjonowanie Izby Regionalnej.
Ww. punkt posiedzenia został przedstawiony i omówiony także przez Dyrektor Centrum
Kultury, która przedstawiła informacje na temat funkcjonowania Izby Regionalnej.
Izba Regionalna począwszy od stycznia 2016 r. do października 2016 r. działała m.in.
w następujących obszarach:
a) prezentacja kolekcji białej broni i prelekcja nt. Wiosny Ludów w Książu Wlkp.,
b) plener fotograficzny,
c) przegląd kroniki,
d) wystawa plenerowa,
e) zwiedzanie izby, quest „ Z kosą na Prusaka”,
f) prezentacja eksponatów w izbie, zwiedzanie terenu mogił.
g) akcja przegrywania kaset VHS z działalności CK,
h) 77. Rocznica Rozstrzelania Obywateli Ziemi Ksiąskiej i Dolskiej,
i) inwentaryzacja fotografii.
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Radny Bohdan Kaczmarek zapytał kto jest odpowiedzialny za prowadzenie Izby
Regionalnej.
Dyrektor CK odpowiedziała, że nie ma jednej osoby odpowiedzialnej, Wszystkie osoby
stanowiące kadrę merytoryczną CK i Biblioteki współpracują w zakresie izby.
Ponadto zdaniem Radnego Bohdana Kaczmarka tegoroczna wystawa z okazji 77. rocznicy
rozstrzelania obywateli ziemi ksiąskiej i dolskiej 20 października 1939 r. na rynku ksiąskim
była

przygotowana

nieprofesjonalnie.

Pojawiły

się

liczne

błędy

chronologiczne

i ortograficzne.
Burmistrz odpowiedział, że wystawa historyczna była robiona na szybko. Liczono na pomoc
Kurkowego Bractwa, a w szczególności na możliwość udostępnienia od Bractwa
profesjonalnej wystawy. Zadania (w ramach inicjatywy lokalnej w 2013 r.) na wystawę
historyczną i wykonanie fotografii wzbogacających wystawę rozstrzelania obywateli były
dotowane z budżetu gminy.
Radny Bohdan Kaczmarek poinformował o fotografiach, które niegdyś zostały użyczone
przez Bractwo Kurkowe, a zostały zniszczone przez nieodpowiednie zabezpieczenie przed
warunkami atmosferycznymi.
Radny Bohdan Kaczmarek poprosił o wyjaśnienie tematu w sprawie realizowanego kursu
komputerowego, mianowicie dlaczego osoba 60 letnia z wyższym wykształceniem została
wyłączona z możliwości uczestniczenia w nim.
Dyrektor CK poinformowała, ze kurs jest prowadzony przez firmę zewnętrzną. Ponadto jest
unijnie dotowany i w związku z tym rządzi się swoimi prawami- miedzy innymi takimi,
że uczestnikami mogły zostać tylko osoby z podstawowym, zawodowym i średnim
wykształceniem.
Radny Bohdan Kaczmarek wspomniał także o wystawie „Białej Broni”, wypożyczonej
przez kolekcjonera. Zdaniem radnego to prawdziwe arcydzieła sztuki. Szkoda tylko, że nie
opowiada o niej osoba posiadająca szerokie i pełne informacje.
Dyrektor CK odpowiedziała, że osoby wypożyczające arcydzieła chcą niekiedy pozostać
anonimowe. Wtedy korzysta się z innych chętnych prelegentów.
Radny Marian Suchecki poinformował, że uczestniczącym w obchodach 77. rocznicy
rozstrzelania nie podobało się, że podczas apelu poległych odczytany został apel smoleński,
a także kampania reprezentacyjna wojska nie wykazała się podstawowymi umiejętnościami
musztry wojskowej.
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Ad 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Protokół nr 10/2016 z posiedzenia Komisji Społeczno- Gospodarczej z dnia 21 września
2016 r. roku został przyjęty jednogłośnie w obecności 6 radnych.
Ad 5. Wolne głosy i wnioski
Radny Krzysztof Sójka poprosił, aby odnowić napisy na tablicach upamiętniających
poległych.
Radny Marian Suchecki wnioskował, aby posprzątać ulicę Zakrzewską w Książu Wlkp..
Ponadto poprosił, aby naprawić chodnik przy ulicy Kościuszki (istnieje wyrwa) oraz chodnik
przy ulicy Dąbrowskiego w Książu Wlkp.
Ad 6. Zamknięcie posiedzenia.
Ponieważ wyczerpano punkty porządku posiedzenia Przewodniczący komisji podziękował
wszystkim za udział i zakończył posiedzenie o godz. 11:15
Protokołowała

Przewodniczący komisji

Danuta Biniasz- Celka

Marek Celka
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