O.0012.3.12.2016

PROTOKÓŁ NR 12/2016
z posiedzenia Komisji Społeczno- Gospodarczej Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia
25 listopada 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, Skarbnika Gminy Panią Barbarę Matuszczak, Zastępcę Burmistrza Panią
Mirelę Grześkowiak oraz zaproszonych gości.
Przewodniczący Komisji stwierdził, że na sali obecnych jest 6 radnych, zatem komisja była
władna do podejmowania prawomocnych decyzji.
Nieobecny, a zarazem usprawiedliwiony Radny Bohdan Kaczmarek
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Porządek posiedzenia wyglądał następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Działalność związków, klubów i organizacji sportowych działających na terenie gminy
Książ Wlkp.
3. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy Książ Wlkp. na 2017 r.
4. Opracowanie planu pracy Komisji na 2017 r.
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.
Ad 2. Działalność związków, klubów i organizacji sportowych działających na terenie gminy
Książ Wlkp.

Przewodniczący komisji poprosił o zabranie głosu zaproszonych gości. W pierwszej
kolejności głos zabrał Pan Mariusz Wachowiak animator boiska „Orlik” .
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Pan Mariusz Wachowiak poinformował, że zajęcia na obiekcie sportowym w roku 2016
odbywały się od pierwszego marca do końca listopada. Zainteresowanie zajęciami było duże,
oferta w głównej mierze skierowana była dla dzieci i młodzieży. Główną dyscypliną sportową
była piłka nożna. Natomiast głównym celem pracy animatorów jest propagowanie aktywnego
stylu życia wśród dzieci i młodzieży. W 2016 r. została utworzona „Akademia Piłkarska Orlik
– Pogoń Książ Wlkp.” W skład „ orlikowej” akademii piłkarskiej wchodzi pięć grup dzieci.
Każda z nich liczy ok. 20 osób . W roku 2016 korzystało z boiska ok. 14200 osób.
Pan Mariusz poinformował również o osiągnieciach poszczególnych drużyn oraz
podziękował za zaufanie i powierzenie tak odpowiedzialnej roli jaką jest „ Animator sportu”.
Następnie głos zabrał Pan Wojciech Świdurski prowadzący Klub Sportowy „Liga W”.
Główne cele klubu to:
- upowszechnienie sportu wśród dzieci i młodzieży w szkołach,
- wzrost zainteresowania sportem w środowisku szkolnym,
-zaangażowanie większej liczby dzieci i młodzieży w życie sportowe w swoich szkołach
i środowisku lokalnym,
- promocja Gminy Książ Wlkp.,
- sport jako działanie przed zagrożeniami i nałogami bądź jako wykluczenie społeczne.
W dalszej kolejności głos zabrał Pan Jan Rodziak – prezes klubu sportowego „Pogoń”.
Klub Sportowy”Pogoń” prowadzi zajęcia sportowe w dziedzinie piłki nożnej. Do udziału w
rozgrywkach sportowych zostały zgłoszone trzy drużyny:
- drużyna orlika rocznik 2006-2007 - do rozgrywek tego rocznika zgłoszono 17 chłopców
i jedną dziewczynkę.
- drużyna trampkarza rocznik 2002-2003 – do tej drużyny zgłoszono 23 chłopców.
- drużyna seniora – zespół ten jest reprezentowany przez 24 zawodników.
Radna Antonina Jankowiak podsumowując działalność związków, klubów i organizacji
sportowych powiedziała, że bardzo dobrze, że wszystkie ww. działają na terenie naszej
Gminy. Dzięki zaangażowaniu ze strony animatorów, prezesów klubów jest duży wzrost
poziomu sportowego i zdrowotnego u dzieci i młodzieży.

Szczegółowe informacje w ww. zakresie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Ad 3. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy Książ Wlkp. na 2017 r.
Przewodniczący Komisji Pan Marek Celka otworzył dyskusję na projektem budżetu na 2017
r. Radni pytań nie mieli. Pani Skarbnik poinformowała o pozytywnych opiniach
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z Regionalnej Izby Obrachunkowej. Opinie dotyczyły Wieloletniej Prognozy Finansowej
(WPF), budżetu na 2017 r. oraz zadłużenia gminy. Pani Skarbnik poinformowała także
o zmianach do projektu budżetu (autopoprawce burmistrza, dotyczącej dotacji na prace
konserwatorskie i zabytki oraz o oczywistych omyłkach pisarskich).
Przewodniczący Komisji, Pan Marek Celka przeprowadził głosowanie.
Komisja przy 5 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym się” pozytywnie przeanalizowała
projekt budżetu Gminy Książ Wlkp. na rok 2017.
Ad 4. Opracowanie planu pracy Komisji na 2017 r.
Skład komisji opracował plan pracy na 4 kwartały 2017 r.
I kwartał
1. Funkcjonowanie Biblioteki Publicznej i Izby Regionalnej na terenie Gminy Książ Wlkp. za
2016 r.
2. Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wlkp.
II kwartał
1. Analiza wykonania budżetu gminy za 2016 r.
2. Działalność Centrum Kultury Książ Wlkp.
3. Funkcjonowanie Kompleksu Wypoczynkowego w Jarosławkach i przygotowanie
do sezonu letniego 2017 r.- posiedzenie wyjazdowe)
III kwartał
1. Funkcjonowanie niepublicznych szkół i przedszkoli na terenie Gminy Książ Wlkp.
w 2017 r.
2. Działalność związków, klubów i organizacji sportowych działających na terenie gminy
Książ Wlkp. w 2017 r.
IV kwartał
1. Realizacja zadań z Funduszu Sołeckiego za 2017 r.
2. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy Książ Wlkp. na 2018 r.
3. Opracowanie planu pracy Komisji na 2018 r.
Ad 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Protokół nr 11/2016 z posiedzenia Komisji Społeczno- Gospodarczej z dnia 25 października
2016 r. roku został przyjęty jednogłośnie w obecności 6 radnych.
Ad 6. Wolne głosy i wnioski
Radny Krzysztof Sójka poprosił, aby odnowić widoczność nazwisk osób na tablicach
upamiętniających poległych podczas wojny.
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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 7. 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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