O.0012.3.15.2017

PROTOKÓŁ NR 15/2017
z posiedzenia Komisji Społeczno- Gospodarczej Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia
28 września 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, Zastepcę Burmistrza - panią
Mirelę Grześkowiak, Skarbnika Gminy panią Barbarę Matuszczak oraz zaproszonych gości
pana Jana Rodziaka - prezesa Klubu Sportowego „ Pogoń” oraz pana Daniela Gurlinga prezesa „ Ligi W”.
Przewodniczący komisji stwierdził, że na sali obecnych jest 5 radnych, zatem komisja była
władna do podejmowania prawomocnych decyzji.
Nieobecni, a zarazem usprawiedliwieni- radna Anna Szymanowska i radny Bohdan
Kaczmarek.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Porządek posiedzenia wyglądał następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Funkcjonowanie niepublicznych szkół i przedszkoli na terenie Gminy Książ Wlkp.
w 2017 r.
3. Działalność związków, klubów i organizacji sportowych działających na terenie gminy
Książ Wlkp.
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.
Przewodniczący komisji pan Marek Celka zaproponował do porządku posiedzenia
wprowadzić zmiany, mianowicie punkt 3 o nazwie Działalność związków, klubów i
organizacji sportowych działających na terenie gminy Książ Wlkp. omówić jako punkt 2.
Radni poprzez jednomyślne głosowanie wyrazili aprobatę na ww. propozycje.

1

Ad 2. Działalność związków, klubów i organizacji sportowych działających na terenie gminy
Książ Wlkp.
Na wstępie głos zabrał pan Jan Rodziak - prezes Klubu Sportowego „ Pogoń” informując,
że Klub Sportowy” Pogoń” prowadzi zajęcia sportowe w dziedzinie Piłka Nożna w sezonie
2017/2018. Do udziału w rozrywkach zostały zgłoszone trzy drużyny: drużyna „Orlika”,
drużyna „Młodzika” rocznik 2006, drużyna „Junior Młodszy” rocznik 2002-2003.
Do Drużyny Orlika zgłoszono 15 chłopców. Trenerem drużyny jest pan Waldemar Józiak.
Zajęcia odbywają się na obiekcie Orlik, w rundzie wiosennej rozegrano 11 spotkań,
zwycięstwo uzyskano w 6 spotkaniach.
Do Drużyny Młodzik zgłoszono 23 chłopców. Trenerem drużyny jest pan Mariusz
Wachowiak, w rundzie wiosennej rozegrano 10 spotkań, zwycięstwo tak samo jak wyżej,
uzyskano w 6 spotkaniach.
Do Drużyny Junior Młodszy zakwalifikowano 22 zawodników. Trenerem drużyny jest pan
Marcin Tomaszewski, w rundzie wiosennej rozegrano 9 spotkań.
Ponadto istnieje Drużyna Senior reprezentowana przez 24 zawodników. Trenerem jest pan
Zenon Kuderczak.
Do działalności dodatkowej Klubu Sportowego „Pogoń” zaliczamy: organizację turnieju
ogólnodostępnego, podsumowanie sezonu dla drużyn młodzieżowych. Na tę okoliczność
zorganizowany został piknik, liczący około 80 osób. Ponadto co roku organizowany jest
międzyzakładowy turniej. W turnieju bierze udział 8 zakładów pracy z terenu naszej gminy.
Niewątpliwie jak poinformował prezes klubu, remontu wymaga szatnia „Orlika”. Ponadto
niezbędna jest wymiany siatek bramkowych.
Następnie głos zabrał pan Daniel Gurling- prezes Ligi „W” który poinformował o
gminnych rozrywkach klasy „W”. Niewątpliwie ciekawym przedsięwzięciem była
zorganizowana VII Gminna Spartakiada organizowana przez Niepubliczne Przedszkole w
Chrząstowie. Ponadto dnia 9 czerwca 2017 r. po raz siódmy w ksiąskiej szkole odbyła się
Gminna Spartakiada lekkoatletyczna klas I- III. Udział wzięło 60 uczniów z pięciu szkół:
Chrząstowa, Chwałkowa Kościelnego, Konarzyc, Książa Wlkp. oraz Mchów. Uczniowie
startowali w następujących konkurencjach : biegu na 50 m, biegu na 300 m, rzucie piłeczką
palantową i skoku w dal.
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Szczegółowe sprawozdania z działalności Klubu Sportowego „ Pogoń”, Ligi „ W” oraz
Mojego Boiska „ Orlik” stanowią załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Ad 3. Funkcjonowanie niepublicznych szkół i przedszkoli na terenie Gminy Książ Wlkp. w
2017 r.
Na wstępie głos zabrała Zastępca Burmistrza pani Mirela Grześkowiak i pracownik tut.
Urzędu pani Paulina Sieńkowska - Łabenda, informując, że :
wiatowe na terenie Gminy Książ
Wlkp. są :
Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Chrząstowie oraz Dóbr Wsi Chrząs owo
prowadząc :

ż k i Okolic

1) Niepubliczną ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ks. Prałata Piotra Wawrzyniaka
w Chrząstowie
Niepubliczną sześcioletnią Szkołę Podstawową, która stałą się niepubliczną ośmioletnią
Szkołą Podstawową z włączonymi klasami dotychczasowego gimnazjum
3) Niepubliczne Przedszkole im. Ks. Prałata Piotra Wawrzyniaka w Chrząstowie
S owarzysz ni na z cz ozwoj
prowadzi:

świa y i Kultury Wiejskiej we Włości j wicach, k ór

1) Niepubliczną Szkołę Podstawową we Włościejewicach
2) Niepubliczną sześcioletnią Szkołę Podstawową o niepełnej strukturze, która stałą się
ośmioletnią Szkołą Podstawową o niepełnej strukturze
3) Niepubliczne Przedszkole we Włościejewicach
Jakub Tylman Jolanta Tylman Śr m
1) Przedszkole Niepubliczne „Truskawkowa Polanka” w Książu Wlkp.
Finansowanie placówek oświatowych odbywa się na podstawie uchwał y Nr
XXVII/181/2016
Rady Miejskiej w Ksią u Wlkp. z dnia 15 grudnia 2016 r.
w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu
i zakresu kontroli p

ł

ci ich pobrania i wykorzystywania

Niepubliczne szkoł y o uprawnieniach szkół publicznych, w któ
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ci równej kwocie przewidzianej na ucznia danego typu i rodzaju szkoł y,
wiatowej subwencji ogó

.

1) Niepubliczna Szkoła Podstawowa we Włościejewicach – 769,88 zł
Niepubliczna Ośmioletnia Szkoła Podstawowa im. Ks. Prałata Piotra Wawrzyniaka
w Chrząstowie klasa I-III – 769,88 zł klasa IV-VII – 739,79 zł klasy dotychczasowego
Gimnazjum – 589,05 zł
Uczniowie niepełnosprawni: waga 1,4 kod P4 – 648,06 zł waga 3,6 kod P6 – 1666,45 zł
Przedszkola niepubliczne
i p liczn prz dszkola
o rzym ją
w wysokości
pods awow j kwo y
ni p łnosprawn o w wysokości ni
ni p łnosprawn o prz dszkola w cz ści
min .

na każd o cznia z
dż
miny do acj
do acji dla prz dszkoli z ym ż na cznia
niższ j niż kwo a prz widziana na cznia
oświa ow j subwencji ogóln j o rzyman j prz z

Podstawowa kwota dotacji – kwota wydatków bieżących zaplanowanych na prowadzenie
przez gminę przedszkoli, pomniejszone o opłaty za korzystanie z wychowania
przedszkolnego, opłaty za wyżywienie, kwoty przewidziane w części oświatowej subwencji
ogólnej dla uczniów niepełnosprawnych oraz dla uczniów objętych wczesnym
wspomaganiem rozwoju, wydatki finansowane z użyciem środków U i podzielona przez
statystyczną
liczbę
uczniów
w przedszkolach pomniejszoną o liczbę uczniów niepełnosprawnych.
Ad 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Protokół nr 14/2017 z posiedzenia Komisji Społeczno- Gospodarczej z dnia 17 maja
2017 r. roku został przyjęty jednogłośnie w obecności 5 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 w tut. Urzędzie na sali sesyjnej o godz. 11:25, a
następnie komisja udała się w teren do miejscowych placówek oświatowych.
Protokołowała

Przewodniczący komisji

/-/Danuta Biniasz- Celka

/-/ Marek Celka
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