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PROTOKÓŁ NR 13/2017
z posiedzenia Komisji Społeczno - Gospodarczej Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia
27 lutego 2017 r. w godzinach od 10:00 do 11:20 w sali CK w Książu Wlkp.
Ad 1. Otwarcie posiedzenia.
Przewodniczący Komisji Społeczno- Gospodarczej, Radny Marek Celka, otworzył
posiedzenie Komisji oraz powitał obecnych członków, Przewodniczącego Rady Miejskiej,
Burmistrza Książa Wlkp. Pana Teofila Marciniaka, Skarbnika Gminy Panią Barbarę
Matuszczak oraz zaproszonych gości, Dyrektora Centrum Kultury oraz Kierownika OPS.
Przewodniczący Komisji stwierdził, że na sali obecnych jest 6 radnych, zatem komisja była
władna do podejmowania prawomocnych decyzji.
Nieobecny, a zarazem usprawiedliwiony Radny Marcin Weiss
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Porządek posiedzenia wyglądał następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Funkcjonowanie Biblioteki Publicznej i Izby Regionalnej na terenie Gminy Książ
Wlkp. za 2016 rok.
3. Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu 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.
Ad 2. Funkcjonowanie Biblioteki Publicznej i Izby Regionalnej na terenie Gminy Książ
Wlkp. za 2016 rok.
Przewodniczący komisji poprosił o zabranie głosu Panią Mariolę Kaźmierczak - Dyrektora
Centrum Kultury.
Pani Mariola Kaźmierczak w kwestii funkcjonowania biblioteki poinformowała, że liczba
zarejestrowanych czytelników wynosi 984. Liczba osób odwiedzających bibliotekę to ponad 8
tys. czytelników, natomiast liczba wypożyczonych książek stanowi 13 341. W działalność
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biblioteki wpisuje się forma tzw. bookcrossingu, który funkcjonuje w przychodni lekarza
rodzinnego „Bellus” w Książu Wlkp., następnie przed biblioteką oraz na plażach publicznych
w Jarosławkach. Pani Dyrektor poinformowała także o kafejce internetowej z której
korzystało ponad 600 osób w różnym przedziale wiekowym. Ponadto funkcjonuje system
MAK+ oraz katalog online. Podsumowując w minionym roku łącznie wypożyczono 13 404
książki. Największym powodzeniem cieszyły się książki z serii „Pięćdziesiąt odcieni”
o Chrystianie Greyu. Cały księgozbiór liczy 19 728 książek. W miesiącu marcu wypożyczono
1 506 pozycji.
Pani Dyrektor poinformowała także, że nad terminowym oddawaniem książek czuwa
biblioteczny system informatyczny.
W kwestii finansowej funkcjonowanie biblioteki w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31
grudnia 2016 r. wyniosło 193 207,68 zł, na powyższą kwotę składały się:
- dotacja z Urzędu Miejskiego w kwocie 183 230,70 zł.
- amortyzacja w kwocie 702,90 zł.,
- usługi ksero w kwocie 1750,08 zł,
Radna Anna Szymanowska zapytała czy zdarzają się kradzieże książek?
Dyrektor CK odpowiedziała, że bywa, że niekiedy zdarzają się zaginięcia.
Przewodniczący komisji zapytał czy w bibliotece funkcjonuje wypożyczenie elektroniczne
książek ( e-booki)?
Dyrektor CK odpowiedziała, że jeszcze nie, ale w przyszłości będzie taka możliwość.
W zakresie funkcjonowania Izby Regionalnej w 2016 r. pani Dyrektor CK poinformowała, że
były podjęte m.in. następujące działania:
 Prezentacja kolekcji białej broni i prelekcja nt. Wiosny Ludów w Książu Wlkp.
 Lekcje regionalne nt. Wiosny Ludów oraz prezentacja kolekcji białej broni
w Gimnazjum w Książu Wlkp., Niepublicznej Szkole Podstawowej w Chrząstowie,
Gimnazjum w Chrząstowie oraz w Przedszkolu w Książu Wlkp.
 168. Rocznica Wiosny Ludów
 Przegląd kroniki – Przedszkole publiczne Książ Wlkp.
 Wystawa poplenerowa dotycząca pleneru fotograficznego- Marlena Grewling
 Zwiedzanie izby, quest „ z kosą na prusaka” oraz prelekcja filmu „Świat moich
wujków”
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 Zwiedzanie izby, prelekcja nt. Wiosny Ludów z” kosą na prusaka” oraz prelekcja filmu
„Świat moich wujków” w Zespole Szkół w Mchach
 Prezentacja eksponatów w izbie, zwiedzanie ternu mogił- rowerzyści z PTTK Odlewnik
Śrem
 Zabawa puzzlami historycznymi – Przedszkole Książ Wlkp.
 Akcja przegrywania kaset VHS z działalności CK
 77. Rocznica Rozstrzelania Obywateli Ziemi ksiąskiej i dolskiej
 Wystawa Książ Wlkp. na przedwojennej i powojennej fotografii
 Inwentaryzacja fotografii
 Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Dziecko” oraz otwarcie wystawy „Dziecko”
Małgorzata Porażewska i
- Koło Emerytów i Rencistów
- Grupy przedszkolne- przedszkole Książ Wlkp.,
- Szkoła Podstawowa Książ Wlkp.
 „Urząd od podszewki” – Gimnazjum w Książu Wlkp. warsztaty i zwiedzanie.
Szczegółowe informacje w ww. zakresie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Ad 3. Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wlkp.
Przewodniczący komisji, Pan Marek Celka poprosił, aby działalność Ośrodka Pomocy
Społecznej omówiła Pani Róża Jędrzejczak, kierownik OPS.
Pani Róża Jędrzejczak omówiła szczegółowo jakie zadania są

realizowane w ramach

ustawy o pomocy społecznej. Są to:
- udzielenie pomocy w formie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych,
- świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,
- udzielanie pomocy w formie dożywiania,
- kierowanie i finansowanie pobytu mieszkańców naszej gminy do Domów Pomocy
Społecznej,
- przyznawanie i wypłacanie stałych zasiłków,
- opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne,
-świadczenia pracy socjalnej.
W powyższych zasiłkach obowiązują kryteria dochodowe.
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Kryterium na osobę w rodzinie wynosi 514 zł, dla osoby samotnej 634 zł.
Poza kryterium dochodowym musi wystąpić minimum jedna z przesłanek, aby udzielić
pomocy tj. bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc,
ochrona macierzyństwa, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych itp.
W roku 2016 pomocą społeczną objętych było 199 rodzin.
Kryteria uprawniające do uzyskania pomocy w formie dożywiania
150 % kryteriów uprawniających do uzyskania świadczeń z pomocy społecznej tj., 771 zł na
osobę w rodzinie, natomiast 951 zł dla osoby samotnej.
Zasiłki stałe jak poinformowała Pani kierownik wypłacane są osobom całkowicie niezdolnym
do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, nie posiadającym dochodu lub
posiadającym dochód niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
Zasiłki okresowe przyznawane są osobom spełniającym kryterium dochodowe z powodu
bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, braku możliwości podjęcia pracy ze
względu na opiekę nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny.
Zasiłki celowe, to zasiłki na zakup opału, żywności, leki i leczenie.
Kolejnym działaniem, jakie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej są: udzielanie schronienia,
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, dożywianie, świadczenia rodzinne,
świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawcze, dodatki mieszkaniowe
i energetyczne oraz zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Szczegółowe informacje w ww. działalności stanowi załącznik nr 4 do niniejszego
protokołu.
Ad 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Protokół nr 12/2016 z posiedzenia Komisji Społeczno- Gospodarczej z dnia 25 listopada
2016 r. roku został przyjęty jednogłośnie w obecności 6 radnych.

Ad 5. Wolne głosy i wnioski
Radny Marian Suchecki wnioskował, aby zainterweniować w sprawie istniejącej dziury
na drodze wojewódzkiej nr. 436, przy wyjeździe z Książa Wlkp., przed skrzyżowaniem
w kierunku Mchów. Radna Anna Szymanowska prosiła, aby utwardzić „dróżkę” pomiędzy
ulicą Zakrzewską, a ulicą Niepodległości. Przewodniczący Rady, Pan Sławomir Przybylski
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poprosił, aby sprawdzić czy jako gmina mamy możliwość zwolnienia wszystkie małżeństwa
powyżej 65 roku życia z płacenia podatku od posiadania psów.
Ad 7. Zamknięcie posiedzenia.
Ponieważ wyczerpano punkty porządku posiedzenia Przewodniczący komisji podziękował
wszystkim za udział i zakończył posiedzenie o godz. 11:20
Protokołowała

Przewodniczący komisji

Danuta Biniasz- Celka

/-/ Marek Celka

5

