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PROTOKÓŁ NR 10/2016
z posiedzenia Komisji Społeczno- Gospodarczej Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia
21 września 2016 r. w godzinach od 10:00 do 11:45 w sali nr 7 w Książu Wlkp.
Ad 1. Otwarcie posiedzenia.
Przewodniczący Komisji Społeczno- Gospodarczej, Pan Marek Celka, otworzył posiedzenie
Komisji oraz powitał obecnych członków, a także Burmistrza Książa Wlkp. Pana Teofila
Marciniaka, Zastępcę Burmistrza Panią Mirelę Grześkowiak oraz Pana Krzysztofa Korasiaka.
Przewodniczący Komisji stwierdził, że na sali obecnych jest 6 radnych, zatem komisja była
władna do podejmowania prawomocnych decyzji.
Nieobecny: radny Marian Suchecki
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Porządek posiedzenia wyglądał następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Działalność Ochotniczej Straży Pożarnych na terenie gminy Książ Wlkp.
3. Funkcjonowanie oświaty publicznej 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.
Ad 2. Działalność Ochotniczej Straży Pożarnych na terenie gminy Książ Wlkp.
Przewodniczący Komisji Społeczno- Gospodarczej Radny Marek Celka poprosił, aby radny
Marcin Weiss przedstawił sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej.
Radny przedstawił działalność OSP w jednostkach: Książ Wlkp., Chrząstowo, Kołacin,
Chwałkowo Kościelne, Włościejewice – Ługi oraz Mchy multimedialnie. Informacje
zawierały stan organizacyjny danej jednostki, działalność ratowniczo- gaśniczą, działalność
organizacyjną, szkoleniową i prewencyjną.
Szczegółowe informacje zawiera prezentacja, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego
protokołu.
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Zdaniem radnej Antoniny Jankowiak tam gdzie funkcjonuje jednostka OSP coraz bardziej
zauważa się aktywność młodzieży. Ponadto strażacy aktywnie uczestniczą w

różnych

uroczystości. Niewątpliwie przynależność do jednostki kształtuje postawy prospołeczne.
Radny Marcin Weiss zwrócił uwagę na problem dotyczący zabierania strażaków pod
wpływem alkoholu na akcje ratowniczo- gaśnicze.
Zastępca Burmistrza zapytała jaka jest różnica pomiędzy funkcją prezesa gminnego OSP, a
komendantem gminnym.
Radny Marcin Weiss wyjaśnił, że osoba prezesa gminnego, OSP to przede wszystkim
funkcja reprezentująca na zewnątrz i zobligowana do składania podpisów w wytworzonych
dokumentach, natomiast na komendancie gminnym ciąży obowiązek logistyczny oraz
odpowiedzialność za zaplecze robocze i sprawność pojazdów.
Ad 3. Funkcjonowanie oświaty publicznej na terenie gminy Książ Wlkp.
Ww. punkt posiedzenia został przedstawiony i omówiony przez Zastępcę Burmistrza Panią
Mirelę Grześkowiak, która przedstawiła informacje na temat granic obwodów, liczby
uczniów w poszczególnych szkołach, liczby oddziałów, pracowników, a także informacje na
tematy liczb uczniów dojeżdżających. Niewątpliwie jak dodała Pani Burmistrz szykują się
zapowiedziane zmiany w strukturze oświaty w roku 2017 r. czyli powrót do wcześniejszego
systemu sprzed 1999 r. do dwustopniowego systemu szkolnictwa, co z pewnością może
wpłynąć na konkurencyjność i redukcją zatrudnienia wśród nauczycieli.
Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania oświaty stanowią załącznik nr 4
do niniejszego protokołu.
Ad 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Protokół nr 9/2016 z posiedzenia Komisji Społeczno- Gospodarczej z
2016 r. roku został przyjęty jednogłośnie w obecności 6 radnych.

dnia 17 maja

Ad 5. Wolne głosy i wnioski.
Radna Antonina Jankowiak zapytała czy został rozstrzygnięty przetarg na budowę drogi
w Chrząstowie.
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Burmistrz odpowiedział, że rozstrzygniecie dopiero nastąpi, ale w dniu 20 września br.
nastąpiło otwarcie ofert. Trzy firmy złożyły oferty więc budowa drogi niebawem będzie
realizowana.
Ad 6. Zamknięcie posiedzenia.
Ponieważ wyczerpano punkty porządku posiedzenia Przewodniczący komisji podziękował
wszystkim za udział i zakończył posiedzenie o godz. 11:45
Protokołowała

Przewodniczący komisji

Danuta Biniasz- Celka

Marek Celka
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