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PROTOKÓŁ NR 6/2015
z posiedzenia Komisji Społeczno- Gospodarczej Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
odbytego w dniu 17 listopada 2015 r. w godzinach od 10:00 do 11:55 w sali nr 7 Urzędu
Miejskiego.
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 i Skarbnika Gminy Panią
Barbarę Matuszczak. Na posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni goście Pan Jana Rodziak
Prezes KS Pogoń, Pan Waldemar Józiak- animator boiska „Orlik”, a także Pani Dorota
Jańczak- Zastępca Dyrektora CK oraz Pani Małgorzata Lenartowska – Inspektor Urzędu
Miejskiego.
Przewodniczący Komisji stwierdził, że na sali obecnych jest 6 radnych, zatem komisja była
władna do podejmowania prawomocnych decyzji.
Nieobecny Radny Bohdan Kaczmarek usprawiedliwiony.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Porządek posiedzenia wyglądał następująco:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie posiedzenia.
Funkcjonowanie boisk sportowych na terenie gminy Książ Wlkp.
Działalność Centrum Kultury Książ Wlkp.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Wolne głosy i wnioski.
Zamknięcie posiedzenia

Ad 2. Funkcjonowanie boisk sportowych na terenie gminy Książ Wlkp.
Przewodniczący Komisji poprosił o zabranie głosu Pana Waldemara Józiaka, który
przedstawił sprawozdanie z działalności Moje Boisko „ORLIK”. Zajęcia na boisku odbywały
się codziennie począwszy od marca do końca listopada br. Zainteresowanie zajęciami było
duże, największym zainteresowaniem cieszyły się dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Animatorzy
organizowali i nadzorowali zajęcia sportowe w grach zespołowych: piłce nożnej,
koszykówce, piłce siatkowej i ręcznej oraz tenisie ziemnym. Najwięcej imprez sportowych i
zajęć treningowych odbyło się w piłce nożnej. W roku 2015 z boiska Orlik korzystało ok.
12500 osób, co stanowiło 15 % więcej uczestników niż w latach poprzednich. Turnieje
zorganizowane na Orliku to: Turniej Fire Ball Camp, Rozgrywki parafialne, Turnieje
piłkarskie, Zajęcia wakacyjne. Poza godzinami pracy animatorów na „Orliku” dzieci
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uczestniczyły w następujących turniejach piłki nożnej: Finał Wojewódzki turnieju Tymbark
w Grodzisku Wielkopolskim, Halowy turniej piłki nożnej Wart Cup w Śremie, Ogólnopolskie
Mistrzostwa Piłkarskie w Poznaniu, Finał powiatowy Turnieju Tymbark- gdzie uzyskano 1
miejsce, awans do Finału Wojewódzkiego, który odbędzie się w marcu 2016 r. Od przyszłego
roku chłopcy trenujący na Orliku mają reprezentować gminę Książ Wlkp. w rozgrywkach
piłki nożnej jako KKS Pogoń Książ, dzięki współpracy z prezesem klubu animatorzy będą
odpowiedzialni za grupę. Ponadto Pan Waldemar poinformował, że co miesiąc animatorzy
wypełniają swój dziennik, który jest zatwierdzony przez Ministerstwo Sportu.
Następnie Pan Jan Rodziak, który przedstawił funkcjonowanie boiska sportowego
używanego przez Klub Sportowy „ Pogoń”. Klub prowadzi zajęcia sportowe w dyscyplinie
nożnej. W sezonie 2015/ 2016 do udziału w rozgrywkach sportowych zostały zgłoszone dwie
drużyny. Drużyna juniorów liczyła 21 zawodników – trenerem drużyny był Pan Marcin
Lewandowski, natomiast drużyna seniorów liczyła 19 zawodników. Trenerem był Pan Zenon
Kuderczak.
Sprawozdania Panów Waldemara Józiaka i Jana Rodziaka stanowią odpowiednio załącznik
nr 2 i 3 do niniejszego protokołu.
Radna Antonina Jankowiak zapytała skąd Klub Sportowy oprócz dotacji z gminy ma
pieniądze?
Pan Jan Rodziak odpowiedział, że są sponsorzy, rodzice dzieci rozwijających pasje
wspomagają.
W dalszej kolejności głos zajęła Pani Małgorzata Lenartowska- inspektor Urzędu
Miejskiego, która poinformowała, ze na terenie miasta Książ Wlkp., istnieją trzy boiska
sportowe, tj.: na ul. Strzeleckiej- boisko wraz z budynkiem szatni sportowej, na podstawie
umowy użyczenia zostało oddane do używania Klubowi Sportowemu „POGOŃ” , następnie
także na ulicy Strzeleckiej – kompleks boisk sportowych „ORLIK”. Obiekt powstał w 2010 r.
i jest ogólnodostępny bez żadnych opłat. Kompleks boisk sportowych posiada boisko do gry
w piłkę nożną ze sztuczną nawierzchnią oraz boisko wielofunkcyjne do gry w siatkówkę,
koszykówkę oraz tenisa. Trzecim boiskiem w Książu Wlkp. jest boisko naturalne mieszczące
się na ul. 23 Stycznia.
Ponadto na terenie gminy obecnie funkcjonują 2 boiska sportowe tj., we Włościejewkach oraz
w Kołacinie. Boiska te zostały przekazane pod bezpośredni nadzór sołectw. Koszty związane
z utrzymaniem wszystkich boisk ponosi Gmina. Jeśli chodzi o wykorzystanie boiska
sportowego na terenie sołectwa Włościejewki, to w roku 2015 odbyły się trzy mecze ligi
„W”. Koszt utrzymania boiska wyniósł
818, 51 zł, (zakup nawozu, środków
chwastobójczych oraz wapna). Gmina nie ponosi kosztów zakupu paliwa. Jeśli chodzi o
boisko w Kołacinie to koszt utrzymania wyniósł 937,12 zł., (jest to koszt wapna oraz nawozu,
koszt zakupu ON wyniósł 152, 72 zł.).
Szczegółowe informacje w ww. zakresie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
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Ad 3. Działalność Centrum Kultury Książ Wlkp.
Przewodniczący Komisji poprosił o zabranie głosu przez Panią Dorotę Jańczak – Zastępcę
Dyrektora Centrum Kultury . W 2015 r. oferta CK była bardzo obszerna. Odbywały się
takie imprezy i uroczystości jak: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kubusia Puchatka, Konkurs
Plastyczny, Walentynkowy Balik dla dzieci, Ferie zimowe, Noc Filmowa, Dzień Kobiet,
Przedszkolandia, Warsztaty Wielkanocne, Obchody Rocznicy Wiosny Ludów, Majówka,
Plener malarski, Noc horrorów, Akcja lato, Dożynki Powiatowo- Gminne, Dzień Pluszowego
Misia.
Wszystkie działania dotyczące ofert pracy CK przekazywane są w następujących formach:
- plakatów, ulotek, kurend, portali społecznościowych, imiennych zaproszeń, prasy lokalnej
oraz strony internetowej.
Działalność funkcjonowania CK stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia:
Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Społeczno- Gospodarczej z dnia 9 października
2015 roku został przyjęty jednogłośnie w obecności 7 radnych.
Ad 5. Wolne głosy i wnioski.
Radny Marian Suchecki wnioskował, aby uzupełnić piaskiem nierówności powstałe na
drodze przy posesji Państwa Krupów i Paluszkiewiczów w Książu Wlkp.
Radna Bogumiła Skiera zgłosiła wniosek o zamontowanie czujnika zmierzchowego
na latarni przy budynku strażnicy OSP w Kołacinie, prosiła także sprawdzić jakość
położonej papy na budynku strażnicy w Kołacinie, w związku z występującymi zaciekami.
Radna Anna Szymanowska wnioskowała o zamontowanie punktu świetlnego przy ulicy
23 stycznia w Książu Wlkp., ( zatoka nr 1 Genderka, zatoka nr 2 Józiak).
Radna Antonina Jankowiak wnioskowała o dołożenie punktów świetlnych w kierunku
szkoły w Chrząstowie.
Na posiedzeniu komisji dyskutowano także nad problemem parkowania w Książu Wlkp.
Ksiąski rynek od samego rana jest zaparkowany przez osoby dojeżdżające do pracy
autobusem do innych miejscowości.
Radny Marcin Weiss zaproponował, aby wprowadzić strefę parkowania z określoną ilością
godzin.
Ad 6. Zamknięcie posiedzenia.
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Ponieważ wyczerpano punkty porządku posiedzenia Przewodniczący komisji podziękował
wszystkim za udział i zakończył posiedzenie o godz. 13:15
Protokołowała

Przewodniczący komisji

Danuta Biniasz- Celka

Marek Celka
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