O.0012.3.20.2018
PROTOKÓŁ NR 20/2018
z posiedzenia Komisji Społeczno- Gospodarczej Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia
12 września 2018 r. w godzinach od 10:00 do 11:45 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego
w Książu Wlkp. , w tym także wyjazd w teren.
Ad 1. Otwarcie posiedzenia.
Przewodniczący Komisji Społeczno - Gospodarczej Radny Marek Celka, otworzył
posiedzenie Komisji oraz powitał obecnych członków komisji i Zastępcę Burmistrza.
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 publicznych szkół i przedszkoli na terenie Gminy Książ Wlkp.
w 2017/2018 r. (wyjazd w teren)
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Wolne wnioski i głosy.
5. Zamknięcie posiedzenia.
Wzór zaproszenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Ad 2. Funkcjonowanie publicznych szkół i przedszkoli na terenie Gminy Książ Wlkp.
w 2017/2018 r. (wyjazd w teren)
Przewodniczący Komisji Społeczno - Gospodarczej Radny Marek Celka poprosił
o zabranie głosu przez Zastępcę Burmistrza.
Zastępca Burmistrza poinformowała, że w roku szkolnym 2017/2018 Gmina Książ Wlkp.
była organem prowadzącym dla 1 przedszkola publicznego oraz 4 szkół podstawowych. Są
to:
1. Szkoła Podstawowa w Chwałkowie Kościelnym
2. Szkoła Podstawowa w Konarzycach
3. Szkoła Podstawowa w Mchach
4. Szkoła Podstawowa w Książu Wlkp.
5. Przedszkole w Książu Wlkp.
Stan organizacji szkół podstawowych, przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach
Stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Baza lokalowa ww. placówek nie zmieniła się. Jednakże – jak wspomniała Zastępca
Burmistrza placówki zostały doposażone w szeroki zakres pomocy dydaktycznych, urządzeń
sportowych i rekreacyjnych.
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Ponadto Zastępca poinformowała, że zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe do dnia 31
października będzie radnym przedstawiona informacja o stanie realizacji zadań oświatowych
za poprzedni rok szkolny. Informacja będzie obszerna, ponieważ będzie zawierała
następujące zagadnienia:
 Stan organizacji szkół,
 Bazę lokalową oraz wyposażenie,
 Stan zatrudnienia nauczycieli i ich wykształcenie,
 Wykaz osiągnięć uczniów,
 Dowozy szkolne,
 Dofinansowanie kształcenia młodocianych,
 Udział placówek w programach i projektach edukacyjnych,
 Finansowanie oświaty.
Radna Antonina Jankowiak zapytała o ilość wydawanych obiadów w szkołach.
Zastępca Burmistrza odpowiedziała, że około 200 szt.
Ad 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Protokół nr 19/2018 z posiedzenia Komisji Społeczno- Gospodarczej z dnia 16 maja
2018 r. roku został przyjęty jednogłośnie w obecności 7 radnych.
Ad 4. Wolne głosy i wnioski.
Brak
Po odbytym posiedzeniu w Sali sesyjnej Przewodniczący Komisji zaprosił radnych na wizję
w teren do Szkoły Podstawowej w Mchach. Rozmowy w szkole z Panią Dyrektor Barbarą
Kapturek dotyczyły potrzeb szkoły, bieżącej działalności oraz planów na przyszłość.
Dyskutowano również o problemach wychowawczych, które obecnie występują w szkołach, a
także problemy zagrożeń związanych z likwidacją gimnazjów i powstanie szkół
podstawowych – ośmioklasowych.

Protokołowała

Przewodniczący komisji

/-/ Danuta Biniasz- Celka

/-/

Marek Celka
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