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PROTOKÓŁ NR 2/2014
z posiedzenia Komisji Społeczno- Gospodarczej Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
odbytego w dniu 25 lutego 2015 r. w godzinach od 10:00 do 11:45 w sali nr 7 Urzędu
Miejskiego.
Ad 1. Otwarcie posiedzenia.
Przewodniczący Komisji Pan Marek Celka otworzył posiedzenie Komisji SpołecznoGospodarczej Rady Miejskiej w Książu Wlkp. oraz powitał obecnych członków komisji,
Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Sławomira Przybylskiego, Burmistrza Książa Wlkp.
Pana Teofila Marciniaka, Zastępcę Burmistrza Panią Mirelę Grześkowiak, Skarbnika Gminy
Panią Barbarę Matuszczak oraz Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Panią Różę
Jędrzejczak.
Przewodniczący Komisji stwierdził, że na sali obecnych jest 7 radnych, zatem komisja jest
władna do podejmowania prawomocnych decyzji.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Porządek posiedzenia wyglądał następująco:
1) Otwarcie posiedzenia.
2) Zasady przyznawania pomocy finansowo- materialnej podopiecznym Ośrodka Pomocy
Społecznej w Książu Wlkp.- przepisy prawne, procedury przyznawania pomocy.
Informacja z wykonywania tych zadań za 2014 rok.
3) Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4) Wolne głosy i wnioski.
5) Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący zapytał czy są uwagi do przedstawionego porządku. Uwag nie było, zatem
przystąpiono do realizacji poszczególnych punktów.
Ad 2. Zasady przyznawania pomocy finansowo- materialnej podopiecznym Ośrodka Pomocy
Społecznej w Książu Wlkp.- przepisy prawne, procedury przyznawania pomocy. Informacja
z wykonywania tych zadań za 2014 rok.
Przewodniczący Komisji Społeczno- Gospodarczej poprosił o zabranie głosu przez Panią
Różę Jędrzejczak.
Pani Róża Jędrzejczak Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu wlkp. omówiła
zasady przyznawania pomocy finansowo – materialnej podopiecznym Ośrodka, przepisy
prawne i procedury. Przygotowany materiał stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
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Przewodniczący komisji podziękował Pani Kierownik za wyczerpujące omówienia materiału
i otworzył dyskusję w sprawie ww. tematu.
Zdaniem radnej Antoniny Jankowiak bardzo dobrze, że funkcjonuje „Karta Dużej
Rodziny”. Niezależnie od wysokości uzyskanego dochodu przysługuje ona rodzinom
z przynajmniej trójką dzieci.
Pani Róża Jędrzejczak poinformowała, że z każdym dniem powiększa się wachlarz
propozycji i możliwości w Karcie.
W czasie dyskusji Pani kierownik Róża Jędrzejczak doprecyzowała także niektóre
przedstawione przez siebie zagadnienia. Na zakończenie spotkania przewodniczący komisji
Pan Marek Celka zapytał w jaki sposób radni Rady Miejskiej mogą pomoc placówce
w realizacji jej zadań. Pani Róża Jędrzejczak poprosiła radnych o pomoc w zorganizowaniu
świetlicy dla osób niepełnosprawnych, którzy są już pełnoletni i nie mogą korzystać z zajęć
dla dzieci.
Ad 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia:
Protokół nr 1/2014 z dnia 16 grudnia 2014 roku został przyjęty jednogłośnie w obecności 7
radnych.
Ad 4. Wolne głosy i wnioski.
Przewodniczący poprosił o składanie wniosków.
Radna Anna Szymanowska poprosiła o interwencje w sprawie zapadającej się kostki
brukowej
na
ulicach
Zakrzewskiej
i
Krasickiego
w
Książu
Wlkp.
Radna Anna Szymanowska poprosiła także o możliwość wglądu do kosztorysu zadania pn.
” Budowa drogi Konarzyce- Zawory”.
Radna Antonina Jankowiak poprosiła o podjęcie działań w sprawie zamontowania lamp
przy posesjach Państwa Krupów i Szczepaniaków w Chrząstowie, oraz o zniwelowanie
skarpy i utwardzenie terenu a także o ustawienie wiaty przystankowej w miejscowości
Chrząstowo, (w kierunku Książa Wlkp.). Ponadto radna Antonina Jankowiak poprosiła, aby
wykaszanie trawy w okolicach przystanku autobusowego odbywało się częściej, ( radna i jej
rodzina wykonują prace porządkowe w jego okolicach).
Radny Sławomir Przybylski poprosił o usunięcie pnia po wyciętym drzewie, znajdującym
się na drodze powiatowej nr 4080 P we Włościejewkach (obok obory), następnie o naprawę
asfaltu w miejscowości Włościejewki (za Panem Brylem), otwarcie bramy znajdującej się na
terenie Urzędu Miejskiego co umożliwi swobodny przejazd samochodów oraz
o przeanalizowanie możliwości ruchu jednokierunkowego przy posterunku policji oraz banku
spółdzielczego. Ponadto radny poprosił o przesunięcie znaku „zakaz zatrzymywania się
i postoju”, znajdującego się przy posterunku policji w taki sposób, aby był widoczny.
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Ad 5. Zamkniecie posiedzenia.
Ponieważ wyczerpano punkty porządku posiedzenia Przewodniczący podziękował wszystkim
za udział i zakończył posiedzenie o godz. 11:45.
Protokołowała

Przewodniczący komisji

Danuta Biniasz- Celka

Marek Celka
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