O.0012.3.9.2016

PROTOKÓŁ NR 9/2016
z posiedzenia Komisji Społeczno- Gospodarczej Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia
17 maja 2016 r. w godzinach od 10:00 do 12:15 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, Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana
Sławomira Przybylskiego, a także Burmistrza Książa Wlkp. Pana Teofila Marciniaka,
Zastępcę Burmistrza Panią Mirelę Grześkowiak, Skarbnika Gminy Panią Barbarę Matuszczak
oraz Panie prowadzące świetlice środowiskowe Panią Elżbietę Studzińską, Emilię Jarosz
oraz Natalię Wasilewską.
Przewodniczący Komisji stwierdził, że na sali obecnych jest 6 radnych, zatem komisja była
władna do podejmowania prawomocnych decyzji.
Nieobecny: radny Bohdan Kaczmarek
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Porządek posiedzenia wyglądał następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Analiza wykonania budżetu gminy za 2015 r.
3. Funkcjonowanie świetlic środowiskowych.
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. Analiza wykonania budżetu gminy za 2015 r.
Przewodniczący Komisji Społeczno- Gospodarczej Radny Marek Celka zapytał czy są
pytanie dotyczące analizy wykonania budżetu gminy za 2015 r. Pytań dodatkowych radni nie
mieli, zatem przystąpiono do zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu.
Komisja w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie
z wykonania budżetu na 2015 rok.

1

Ad 3. Funkcjonowanie świetlic środowiskowych.
Przewodniczący Komisji Społeczno- Gospodarczej Radny Marek Celka poprosił , aby panie
prowadzące świetlice środowiskowe przedstawiły sprawozdania z ich funkcjonowania.
Pierwsza sprawozdanie przedstawiła Pani Natalia Wasilewska

prowadząca świetlicę

w Kołacinie informując, że świetlica czynna jest w poniedziałki i wtorki w godz. od 14.00
do 17.00. Praca w świetlicy oparta jest na wytworzonym wspólnie z dziećmi wewnętrznym
regulaminie. Główne zadania realizowane w ciągu całego roku szkolnego to kształtowanie
nawyków kultury osobistej i współżycia w grupie, udzielanie pomocy uczniom mającym
trudności w nauce, organizacja czasu wolnego i kulturalnej rozrywki oraz współpraca
i współdziałanie z domem, a także środowiskiem lokalnym. W ciągu zajęć udzielana jest
pomoc uczniom w odrabianiu lekcji oraz utrwalanie wiadomości zdobytych na zajęciach
lekcyjnych.
Szczegółowe sprawozdanie z funkcjonowania świetlicy stanowi załącznik nr 3
do niniejszego protokołu.
Następnie sprawozdanie przedstawiła Pani Emilia Jarosz prowadząca świetlice w Zaborowie.
Świetlica czynna jest w poniedziałki i wtorki od godz. 15.00 do 18.00. Główne zadania
realizowane w ciągu całego roku to m.in. organizacja czasu wolnego i rozrywki, współpraca
i współdziałanie z domem oraz środowiskiem lokalnym, propagowanie zdrowego stylu życia
oraz zdrowej żywności. Ponadto organizowane są zajęcia cykliczne takie jak odrabianie
lekcji, przygotowanie posiłku , zabawy na świeżym powietrzu oraz spacery po okolicy.
Szczegółowe sprawozdanie z funkcjonowania świetlicy stanowi załącznik nr 4
do niniejszego protokołu.
Funkcjonowanie świetlic środowiskowych w Książu Wlkp. oraz we Włościejewkach
przedstawiła Pani Elżbieta Studzińska informując, że zajęcia realizowane są w wymiarze po
trzy godziny tygodniowo, w poniedziałki i środy od godziny 14.00 do 17.00 w świetlicy
w Książu Wlkp., natomiast w czwartki i piątki w tych samych godzinach w świetlicy
we Włościejewkach. Główne cele działalności świetlicy to: stworzenie w grupie atmosfery
bezpieczeństwa, ukazanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu, przygotowanie
dziecka

pod

względem

fizycznym,

emocjonalnym,

społecznym,

i intelektualnym do podjęcia dalszych zadań edukacyjno-

sprawnościowym

wychowawczych. Ponadto
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umożliwienie dzieciom poznanie najbliższego otoczenia, stworzenie warunków do rozwijania
samodzielności, zapewnienie opieki i umożliwienie rozwoju w bezpiecznym i zdrowym
środowisku, aktywowanie do ćwiczeń psychoterapeutycznych, pogłębienie rozumienia zasad
bezpieczeństwa, promowanie rozwagi i ostrożności na drogach oraz wyrabianie sprawności
ortograficznej i ćwiczenia sprawności czytani i pisania.
Szczegółowe sprawozdanie z funkcjonowania świetlicy stanowi załącznik nr 5
do niniejszego protokołu.
Ad 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia:
Protokół nr 8/2016 z posiedzenia Komisji Społeczno- Gospodarczej z
2016 r. roku został przyjęty jednogłośnie w obecności 6 radnych.

dnia 24 lutego

Ad 5. Wolne głosy i wnioski.
Brak.
Ad 6. Zamknięcie posiedzenia.
Ponieważ wyczerpano punkty porządku posiedzenia Przewodniczący komisji podziękował
wszystkim za udział i zakończył posiedzenie o godz. 12:15
Protokołowała

Przewodniczący komisji

Danuta Biniasz- Celka

Marek Celka
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