O.0012.3.19.2018
PROTOKÓŁ NR 19/2018

z posiedzenia Komisji Społeczno- Gospodarczej Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia
16 maja 2018 r. w godzinach od 10:00 do 11:45 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, Burmistrza Książa Wlkp.,
Zastępcę Burmistrza, Skarbnika Gminy oraz Dyrektora Centrum Kultury.
Przewodniczący 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 Biblioteki Publicznej i Izby Regionalnej Gminy Książ Wlkp.
w 2017 r.
3. Działalność Centrum Kultury Książ Wlkp. (przygotowanie do obchodów ważnych
rocznic patriotycznych w 2018 roku).
4. Analiza wykonania budżetu Gminy Książ Wlkp. za 2017 r.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
6. Wolne wnioski i głosy.
7. Zamknięcie posiedzenia.
Wzór zaproszenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Ad 2. Funkcjonowanie Biblioteki Publicznej i Izby Regionalnej Gminy Książ Wlkp. w 2017r.
Przewodniczący Komisji poprosił o zabranie głosu Dyrektor CK, która poinformowała,
a zarazem przedstawiła prezentację w powyższym zakresie informując, że:
W Bibliotece Publicznej w Książu Wlkp. miały miejsce takie wydarzenia jak:
- Spotkanie z Robertem Czerniakiem współautorem książki „ Podróże do granic”.
- Wielkanocne warsztaty – rękodzieła.
- Narodowe czytanie w rytmie poloneza „ Wesele” Stanisława Wyspiańskiego.
Ksiąska biblioteka liczy 18 156 książek. W 2017 r. wypożyczono 12 930 książek. Czytelnik
o najwyższej liczbie wypożyczeń to 413.
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W Izbie Regionalnej natomiast odbywały się takie wydarzenia jak:
- Wystawa pt. „Wołyń 1943. Wołają z grobów, których nie ma”.
- Wystawa fotograficzna, spotkanie z Marleną Grewling.
- Książ krwawym symbolem Wiosny Ludów w Wielkopolsce – Wykłady oraz wystawa.
Dwa mini wykłady Panów Macieja Włodarskiego i Radosława Franczaka, które dotyczyły
sytuacji politycznej, społecznej i gospodarczej w Europie oraz w naszym mieście w czasie
wydarzeń w 1848 r.
- Warsztaty dla najmłodszych w Izbie Regionalnej Gminy Książ Wlkp. „ Kolory dwa”.
Rozetki w wykonaniu przedszkolaków
- Życie codzienne w okupowanej Wielkopolsce 1939-1945
- Wystawa „Tak się żyło”
- Wernisaż bez … prądu.
- WOJENNA HISTORIA SŁOWEM I FOTOGRAFIĄ OPOWIEDZIANA
1. Prelegent dr Marek Rezler - historyk, autor wielu publikacji i jeszcze większej
ilości recenzent.
2. Wystawa IPN pt. „Polska Walcząca”.
3. Wystawa kwietniowego pleneru fotograficznego „Piąte spojrzenie. Mchy,
Sebastianowo. Charłub”.
- Z KOSĄ NA PRUSAKA, CZYLI PIERWSZY, HISTORYCZNY MURAL W KSIĄŻU.
Nowe nabyte eksponaty w Izbie:
1. Kabłąk spustowy – warkocz kabłąka i ołowiana kula muszkietowa z pruskiego
sztucera z połowy XVIII w.
Przewodniczący komisji podziękował Pani Dyrektor za obszerne słowo i prezentacje.
Ad 3. Działalność Centrum Kultury Książ Wlkp. (przygotowanie do obchodów ważnych
rocznic patriotycznych w 2018 roku).
Przewodniczący Komisji poprosił o zabranie głosu także Panią Dyrektor CK, która
poinformowała, a zarazem przedstawiła prezentację w powyższym zakresie informując, że:
za nami już część uroczystości rocznicowych 2017/2018 pod hasłem „ Łączy nas pamięć”,
a w szczególności:
1. Bal małych i dużych Braci Kurkowych – odbył się 9 lutego, organizatorem było
przedszkole w Książu Wlkp.
2. Prelekcja i wystawa w Izbie Regionalnej „ Wiosna w sercach, wolność na
sztandarach” – odbyła się 6 kwietnia.
3. Obchody 170 rocznicy „Bitwy o Książ”, w tym:
- Bieg kolorów z Kosynierem.
- Uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
- Inscenizacja Wydarzenia Historycznego – bitwy o Książ 1848 r.
- Uroczyste obchody 170. Bitwy o Książ. Msza polowa.
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- Święto Flagi.
- Imieniny ulicy Stacha Wichury.
- Zawody Wędkarskie o Puchar Wiosny Ludów.
Ponadto przed nam w najbliższym czasie:
- w czerwcu 2018 r. samochodowy rajd nawigacyjny.
- wrzesień/ październik przygotowanie wystawy pt.: „ Przystanek Niepodległości”.
- październik 2018 r. - Gminny Konkurs Recytatorski „ Poezja Patriotyczna”.
- październik 2018 r. „ Kocham Cię szkoło” – czyli co wiemy o naszych patronach.
Przewodniczący komisji podziękował Pani Dyrektor za złożenie informacji.
Ad 4. Analiza wykonania budżetu Gminy Książ Wlkp. za 2017 r.
Przewodniczący komisji Radny Marek Celka poprosił o zabranie głosu Panią Skarbnik.
Pani Skarbnik omówiła opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Poznaniu z wykonania budżetu Gminy Książ Wlkp. za 2017 rok wraz z informacją o stanie
mienia jednostki samorządu terytorialnego. Opinia jest pozytywna z uwagami. Wszystkie
uchybienia i nieprawidłowości zostały przez Panią Skarbnik szczegółowo wyjaśnione.
Przewodniczący komisji zapytał radnych czy są jeszcze pytania bądź uwagi. Pytań nie było, a
zatem przewodniczący zarządził głosowanie. Podczas głosowania nad wyrażeniem opinii
o wykonaniu budżetu wzięło udział 7 danych. W głosowaniu jawnym jednogłośnie przy 7
głosach „ za” komisja przyjęła sprawozdanie za 2017 r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Ad 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Protokół nr 18/2018 z posiedzenia Komisji Społeczno- Gospodarczej z dnia 28 marca
2018 r. roku został przyjęty jednogłośnie w obecności 7 radnych.
Ad 6. Wolne głosy i wnioski.
Radny Bohdan Kaczmarek wnioskował, aby książka „Stach Wichura” Macieja
Wierzbińskiego była obowiązkową lokalną lekturą w placówkach oświatowych Gminy Książ
Wlkp.
Radny Marek Celka wnioskował o:
- wykoszenie poboczy przy drodze powiatowej w kierunku Włościejewic
- wycięcie zarośli znajdujących się przy lustrze w Mchach w kierunku Włościejewic
oraz naprawę ubytków w asfalcie naprzeciwko tego lustra
- ponowne położenie kostki brukowej na chodniku przy wjeździe do firmy AN-KON w
Mchach (przy pracach Zakładu Usług Komunalnych została zdemontowana).
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Radny Marian Suchecki wnioskował o:
- naprawienie ubytku w asfalcie na ul. Dąbrowskiego oraz ul. Krybusa w Książu Wlkp.
- pomalowanie pasów w Książu Wlkp. na ulicach:
z Krybusa przez Zakrzewską, z Zakrzewskiej na Piaskową.
Ad 7. Zamknięcie posiedzenia.
Ponieważ wyczerpano punkty porządku posiedzenia Przewodniczący komisji podziękował
wszystkim za udział i zakończył posiedzenie o godz. 11:45.

Protokołowała
/-/Danuta Biniasz- Celka

Przewodniczący komisji
/-/ Marek Celka
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