O.0012.3.17.2018
PROTOKÓŁ NR 17/2018
z posiedzenia Komisji Społeczno- Gospodarczej Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia
27 lutego 2018 r. w godzinach od 10:00 do 11:30 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, Zastępcę Burmistrza - Panią
Mirelę Grześkowiak, Skarbnika Gminy Panią Barbarę Matuszczak oraz pracownika tut.
Urzędu Miejskiego Panią Małgorzatę Zakrzewską.
Przewodniczący komisji stwierdził, że na sali obecnych jest 7 radnych, zatem komisja była
władna do podejmowania prawomocnych decyzji.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Porządek posiedzenia wyglądał następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Funkcjonowanie świetlic środowiskowych w 2017 r.
3. Sprawozdanie

z

działalności

Gminnej

Komisji

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych za 2017 rok.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
5. Wolne głosy i wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia
Wzór zaproszenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Ad 2. Funkcjonowanie świetlic środowiskowych w 2017 r.
Informacje w powyższym zakresie przedstawił pracownik tut. Urzędu Pani Danuta BiniaszCelka, która tytułem wstępu poinformowała, że utrzymanie i prowadzenie świetlic
środowiskowych na terenie Gminy Książ Wlkp. oraz zatrudnianie wychowawców tych
świetlic jest konsekwencją podjętej przez Radę Miejską w Książu Wlkp. uchwały Nr
XXVI/174/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.
Na terenie Gminy Książ Wlkp. zgodnie z aktualnym wykazem, tj. załącznikiem do
zarządzenia nr 32/2017 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 28 lutego 2017 r. na terenach
wiejskich wyodrębniono cztery świetlice, które jednocześnie pełnią dwie funkcje: świetlicy
wiejskiej i środowiskowej. Są to świetlice w: Kołacinie, Mchach, Włościejewkach i
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Zaborowie. Ponadto funkcjonuje świetlica środowiskowa w Książu Wlkp. Pomieszczenie tej
świetlicy jest także miejscem, w którym funkcjonuje Punkt informacyjno– konsultacyjny
wykorzystywany w pracy psychologów z osobami poszukującymi pomocy w ramach
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Program zajęć we wszystkich świetlicach realizowany jest dwa razy w tygodniu po trzy
godziny, z wyłączeniem świetlicy w Mchach, w której zajęcia odbywają raz w tygodniu przez
trzy godziny.
Frekwencja w każdej świetlicy w roku 2017 wynosiła ok. 6, 8 osób max 10 osób. W Książu
Wlkp. w październiku, listopadzie i grudniu przychodziły niestety tylko 1, 2 lub 3 osoby, a
zdarzyło się, że nie było nikogo.
Rodzaje i charakter zajęć: Z faktu, iż świetlice środowiskowe mają służyć przede
wszystkim dzieciom i młodzieży, które w rodzinach zetknęły się z problem uzależnienia,
głównym motywem przewodnim wszystkich zajęć są pogadanki, ćwiczenia, warsztaty
poświęcone profilaktyce uzależnień.
Świetlica środowiskowa w Książu, Mchach, Kołacinie w roku kalendarzowym 2017,
W przeciągu listopada i grudnia w ww. świetlicach został zrealizowany plan, w zakresie:
- porządkowania świetlic,
- opracowania regulaminu świetlic,
- obchodów Andrzejek (zabawa andrzejkowa, wróżby),
- zajęć w kwestii zdrowego odżywianie (malowanie plakatów o zdrowym odżywianiu,
wspólne przygotowanie sałatki owocowej),
- wigilii świetlicowej (śpiewanie kolęd, upominki dla dzieci),
- pogadanki oraz malowania plakatów na temat różnego rodzaju uzależnień (komputer,
nikotyna, alkohol i inne używki),
- pierwszej pomocy (informacja na temat numerów alarmowych, bezpiecznej pozycji
w przypadku omdlenia)
Ponadto odbywały się zabawy ruchowe oraz zabawy przy muzyce.
Każdemu spotkaniu towarzyszyła zdrowa przekąska tj. owoc, płatki z mlekiem, kanapki,
jogurt.
Świetlica w Zaborowie i Kołacinie w roku kalendarzowym 2017.
Od stycznia do czerwca w ww. świetlicach prowadzone były zajęcia i pogadanki tematyczne,
gry i zabawy świetlicowe, balik karnawałowy, gimnastyka i inne zajęcia ruchowe. Często
także odbywało się wspólne czytanie bajek, malowanie farbami, rysowanie kredkami,
sprzątanie
i wyjścia na plac zabaw. W zależności od kalendarzowych uroczystości dzieci
przygotowywały gazetki i laurki tematyczne, w tym m.in.. gazetkę walentynkową, laurki na
Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki. Prowadzone były rozmowy o bezpiecznych wakacjach.
Koszty związane z prowadzeniem świetlic:
1) faktury za żywność i materiały biurowe – ok. 15 000,00 zł.,
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2) drobne bieżące wyposażenie (talerzyki, szklanki, łyżeczki) – ok. 1000, 00 zł
3) wynagrodzenie dla osób prowadzących ponad 42 00,00 zł
W ramach prowadzenia świetlicy zorganizowana została dwudniowa wycieczka na koniec
roku szkolnego do Kołobrzegu. Koszt (wyżywienie, nocleg, przejazd) - 5720,00 zł.
Szczegółowe sprawozdanie z ww. funkcjonowania stanowi załącznik nr 3 do niniejszego
protokołu.
Radna Pani Antonina Jankowiak podzieliła się uwagą dotycząca niskiej frekwencji dzieci.
Wydaje się, że problemem jest m.in. to, że dzieci zbyt późno kończą zajęcia w szkole. Po
szkole dzieci chcą trochę pobyć w domu. Ponadto trzeba też odrobić lekcje na następny dzień.
Zastępca Burmistrza Pani Mirela Grześkowiak odpowiedziała, że nawet jeśli w świetlicy
środowiskowej jest możliwość odrabiania lekcji, a nawet jest to wskazane, to dzieci nie
wykazują inicjatywy i chęci.
Ponadto radni dyskutowali, że w dużej mierze frekwencja zależy od osoby prowadzącej
świetlicę środowiskową, sposobu jej podejścia do dzieci i zachęcenia do aktywnego
uczestniczenia.
Ad 3. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych za 2017 rok.
Przewodniczący komisji poprosił o zabranie głosu Panią Małgorzatę Zakrzewską, która
poinformowała, że Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Książu
Wlkp. działa w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, który zatwierdzany jest corocznie Uchwałą Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
Skład Komisji był pięcioosobowy, ich rolę oraz zadania w komisji określa Zarządzenie
Burmistrza Książa Wlkp. nr 128/2012, z dnia 26 października 2012r.
Komisja w okresie od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. odbyła 12 posiedzeń.
Skierowano 2 sprawy do Sądu Rejonowego w Śremie Wydział Rodzinny i Nieletnich
o zastosowanie leczenia odwykowego. Ponadto 5 spraw do biegłego sądowego przy czym 2
opinie nie zostały wykonane, ponieważ osoby nie przybyły na wezwanie biegłego.
Na posiedzenie Komisji poproszono 30 osób, w tym 5 osób było zaproszonych z rodziny.
Na zaproszenie przybyło 20 osób, w tym 5 osób z rodziny.
Do dnia 31.12.2017r. Komisja wydała 19 postanowień dotyczących wydania opinii na
sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:
SKLEPY - 8 postanowień:
- do 4.5 proc. zawartości alkoholu oraz piwa
- pow. 4.5 proc. do 18 proc. zawartości alkoholu (z wyj. piwa)
- pow. 18 proc. zawartości alkoholu

-3
-2
-3

GASTRONOMIA - 2 postanowienia:
- do 4.5 proc. zawartości alkoholu oraz piwa

-2
3

- pow. 4.5 proc. do 18 proc. zawartości alkoholu (z wyj. piwa)
- pow. 18 proc. zawartości alkoholu

- 0
-0

SPRZEDAŻ JEDNORAZOWA – 9 postanowień na piwo
Przewodniczący podziękował za przedstawione sprawozdanie, które stanowi załącznik nr 4
do niniejszego protokołu.
Ad 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Protokół nr 16/2017 z posiedzenia Komisji Społeczno- Gospodarczej z dnia 7 grudnia
2017 r. roku został przyjęty jednogłośnie w obecności 7 radnych.
Ad 5. Wolne głosy i wnioski.
Brak
Ad 6. Zamknięcie posiedzenia.
Ponieważ wyczerpano punkty porządku posiedzenia Przewodniczący komisji podziękował
wszystkim za udział i zakończył posiedzenie o godz. 11:30.

Protokołowała
/-/Danuta Biniasz- Celka

Przewodniczący komisji
/-/ Marek Celka
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