
Protokół z zebrania Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Książenice (gm. Grodzisk 
Mazowiecki) 

W dniu  29 maja 2019r. z inicjatywy Sołtysa Pana Stanisława Kolasy odbyło się pierwsze po 
wyborach spotkanie Sołtysa z Radą Sołecką. Zebranie rozpoczęło się o godz.18:45 w 
siedzibie OSP w Książenicach. 

Rada Sołecka stawiła się w komplecie: 

1. Pan Michał Beńkowski,  
2. Pani Elżbieta Barbara Bralewska,  
3. Pan Jan Bralewski,  
4. Pani Aleksandra Jankowska 
5. Pani Ewa Mendel 
6. Pani Katarzyna Sobstel 
7. Pani Ewa Zdanowska 

W spotkaniu uczestniczyły również osoby zaproszone przez Sołtysa: 

1. Pani Agnieszka Wąsik - Kierownik Działu Promocji i Reklamy Ośrodka Kultury Gminy GR 
2. Pani Iwona Chorek – Główny Specjalista d/s uzależnień OPS 

 Zebranie prowadził Sołtys Pan Stanisław Kolasa, celem  było omówienie pilnych spraw 
związanych z realizacją zadań finansowanych z funduszu sołeckiego na rok 2019 w zw. z 
uchwałą Zebrania Wiejskiego wsi Książenice z dnia 25.09.2018r. oraz sprawy różne.   

Członkowie R.S. zapoznali się ofertą CK zajęć w świetlicy OSP w Książenicach, terminarzem 
zajęć wakacyjnych w świetlicach wiejskich oraz przykładową ofertą zakupu tyrolki.  

1. W obecności przedstawicieli CK w GM Omówiono problemy związane z 
funkcjonowaniem świetlicy wiejskiej i dostępnością zajęć/atrakcji organizowanych 
przez CK GM dla mieszkańców sołectwa. 

Przedstawicielki CK w GM wskazały, że oferta CK obejmuje zajęcia/ atrakcje realizowane 
w świetlicach wiejskich gm. GM w zależności od zapotrzebowania.   W roku 2018r. CK 
wykonało ankietę adresowaną do mieszkańców sołectwa Książenice, ale nie spotkała się 
ona z zainteresowaniem.   Warunkiem prowadzenia zajęć CK w świetlicy jest frekwencja 
(min. 8-10 osób) oraz dostępność pomieszczenia. 

Aktualnie zajęcia w świetlicy wiejskiej w Książenicach nie odbywają się. Zajęcia 
organizowane przez CK tj. Zumba, Fi[nes, Zajęcia Konstruktorskie odbywają się 
niezależnie od funkcjonowania świetlicy zgodnie z planem Centrum Kultury. 

Zidentyfikowano następujące przyczyny faktycznego nie funkcjonowania świetlicy 
wiejskiej w ostatnim czasie:  

1. Brak wychowawcy (zajęcia dla dzieci) – od czerwca 2018r. 

2. Brak opiekuna świetlicy – od kwietnia 2019r. (brak zapewnienia pożądanego stanu 
czystości, bezpieczeństwa  i ładu pomieszczenia oraz okolicznego terenu), 



3. Trudności w egzekwowaniu ustalonych z OSP terminów imprez, brak lub 
niedostateczna  dostępność dla mieszkańców sołectwa pomieszczeń w budynku OSP i 
okolicznego terenu wykorzystywanego przez mieszkańców sołectwa (imprezy OSP z 
pierwszeństwem,  problemy logistyczne- otwieranie/zamykanie/nadzór ).  

4. kwesaa atrakcyjności pomieszczenia (świetlica mieści się w podziemiach budynku OSP 
w Książenicach , przy ul. Olszowej). 

5. Brak frekwencji mieszkańców sołectwa (w tym dzieci). 

6. Popularność oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Książenicach. 

Od 2017r. wynagrodzenie opiekuna świetlicy finansowane były w połowie z funduszy 
gminnego i sołeckiego. Kwota zabezpieczona na realizację tego zadania w funduszu 
sołeckim na 2019 to kwota wynosi 5625,24 zł, przeznaczone jest to na przedsięwzięcie 
poszerzające usługi świetlicy wiejskiej (cześć wykorzystana na wypłatę wynagrodzenia 
opiekuna za prace w  I-szym Q2019r. oraz na zakup materiałów i usług.) 

Po dyskusji Sołtys – Pan Stanisław Kolasa zobowiązał się złożyć wniosek do UM dotyczący 
zatrudnienia opiekuna budynku  OSP i terenu przyległego - w całości finansowanego z 
budżetu gminy. W zakresie obowiązków powinno być utrzymanie w czystości, porządku i 
higienie strażnicy, placu zabaw, altany i całego terenu.   

2. Ustalono termin rajdu rowerowego i spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa 
wstępnie na dzień 01.09.2019r. rozpoczęcie o godz. 13:30.  Kwota z funduszu sołeckiego 
na realizację zadania – 4200 zł. 

Termin organizacji tej imprezy został zaakceptowany przez Panią Agnieszkę Wasik 
przedstawiciela CK obecną na spotkaniu (zapewnienie instruktorów i animatorów).  
Termin ten wymaga potwierdzenia z OSP – zarządcą budynku i terenu. 

Do końca czerwca br ma zostać oszacowana liczba dzieci biorących udział w imprezie 
(informacja do przekazania do CK- Pani Agnieszki  Wąsik)- w 2018r. było to ok. 40 dzieci.  

O terminie organizowanej imprezy mamy powiadomić  CK miesiąc wcześniej i 
zdecydować kto będzie przygotowywał plakaty. 

     Pan Michał Bieńkowski zgłosił się do organizacji strony formalnej imprezy (wymagane       
uzgodnienia i pozwolenia celem prawidłowego zabezpieczenia imprezy).  

Do rozstrzygnięcia kwesaa ubezpieczenia grupowego NNW uczestników imprezy (ew. 
udział po uprzednim odebraniu od dorosłego uczestnika oświadczenia o wzięciu udziału 
w imprezie na własne ryzyko i odpowiedzialność – dotyczy dorosłych/opiekunów dzieci 
do lat 18). 

3. Podjęto dyskusję w temacie organizacji i finansowania wyjazdu edukacyjnego dla 
mieszkańców Książenic na Podlasie (wyjazd dla 45 osób).  Kwota z funduszu sołeckiego 
na realizację zadania – 9200 zł. Pan Stanisław Kolasa zwrócił się do biura podróży  o 
przygotowanie kalkulacji wyjazdu.  

Podniesiono potrzebę organizacji tego rodzaju wyjazdów dla jak najszerszej grupy 
mieszkańców (za ewentualną dopłatą przez zainteresowanych ). Wskazano na potrzebę 
uregulowania zasad/ uproszczenia zapisów na wyjazdy.   



4. Podjęto dyskusję w temacie zakupu sprzętu do pielęgnacji trawy (traktora ogrodowego) 
na terenach rekreacyjnych wykorzystywanych przez mieszkańców sołectwa. Kwota z 
funduszu sołeckiego na realizację zadania – 9000 zł. 

W związku z zakupem traktora ogrodowego podniesiono konieczność jego konserwacji, 
przechowania, zapewnienia funduszów na zakup pal iwa, powierzenia 
„opiekunowi” (osoba nieustalona) oraz – w związku z pytaniami mieszkańców- kwesaę 
ewentualnego wypożyczania traktora mieszkańcom sołectwa (wymagałoby to określenia 
zasad wypożyczania).  

Sołtys – Pan Stanisław Kolasa zawnioskował o rozważenie kupna kosiarki  w miejsce 
traktora ogrodowego (poddanie pod głosowanie na najbliższym Zebraniu Wiejskim) i 
zapewnienie konserwatora z OSP.  

Jest również możliwość koszenia trawy na terenie rekreacyjnym wokół OSP przez Zakład 
Gospodarki Komunalnej, ponieważ teren wokół straży jest współwłasnością gminy i 
straży. 

5. Podjęto dyskusje w temacie zakupu tyrolki  (kwota z funduszu sołeckiego 2019 – 10400 
zł.) 

Dostępne na rynku oferty od ok. 10000 zł. (wykonanie z drewna sosnowego) do ok. 
15000 zł. (wykonanie z elementów trwałych – stal malowana proszkowo i elementy z 
tworzywa sztucznego HDPE). 

Wskazano na uzasadnienie zakupu tyrolki z trwalszego materiału (do użytkowania przez 
dłuższy okres czasu).  W tym przypadku ew. kwota różnicy pomiędzy kwotą 
zabezpieczoną na ten cel a rzeczywistą kwotą wydatku– do pokrycia z środków funduszu 
zaoszczędzonych przy realizacji innych zadań (poddanie pod głosowanie na najbliższym 
Zebraniu Wiejskim). 

6. Do ustalenia przez Radę Sołecką program działań dla sołectwa na kolejne lata.  

7. Zaplanowano podjęcie czynności związanych ze zmianą statutu sołectwa w celu m.in. 
usprawnienia Zebrań Wiejskich, w tym przebiegu głosowania (realizacja: Sołtys – Pan 
Stanisław Kolasa i Pani Katarzyna Sobstel). 

8. Pan Michał Bieńkowski wraz z Sołtysem – Panem Stanisławem Kolasa przedstawił  
założenia struktury i funkcjonalności gminnej strony internetowej sołectwa ( wdrożono 



już prace nad uruchomieniem  strony sołectwa Książenice). Pani Aleksandra Jankowska 
zaproponowała przekazanie prywatnej strony Facebook sołectwa Książenice którą 
prowadziła w swojej kadencji jako sołtys. Przejęcie strony Fb trzeba uzgodnić z gminą. 

9. Pan Michał Bieńkowski zaproponował zebranie udziałem mieszkańców sołectwa i 
przedstawicieli gminy w celu zapoznania mieszkańców sołectwa z programem „stare 
piece” oraz organizowania pikników ekologicznych w celu rozwoju ekologii na terenie 
sołectwa. 

  

10. Pani Aleksandra Jankowska zawnioskowała o ustalenie stałego kalendarza / 
harmonogramu posiedzeń R.S. 

11. Ponadto dyskutowano na temat innych spraw związanych z potrzebami mieszkańców 
sołectwa, tj. rozwiązania komunikacyjnego przy skrzyżowaniu ulicy Mazowieckiej, Al. 
Sadowej i  Parkowej, oświetleniu ul. Owocowej, ustawieniu koszy i ławek (miejsc do 
spoczynku) przy ul. Marylskiego i przedłużeniu w stronę Radoni. Poruszono kwesae 
udostępnienia przez Agri-Rol terenu pomiędzy Strefa Ruchu Książenice  a blokiem ul. 
Młodości na potrzeby wsi, możliwości urządzenia rynku, parku ogólnodostępnego dla 
mieszkańców, sprawy zw. z organizacją obchodów Bożego Ciała (ulokowanie ołtarza przy 
blokach). 

Na tym posiedzenie R.S. zakończono o godz. 22:00. 

Protokolant -  Katarzyna Sobstel 

Przewodniczący posiedzenia-Stanisław Kolasa


