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Protokół 
 

z posiedzenia  Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji odbytego w 

dniu 13. 03.2012 roku, w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach  

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia Komisji. 
2. Przedstawienie porządku posiedzenia. 
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji odbytego w dniu 30 stycznia 2012 r. 
4. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawach: 

a) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki                 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu    
Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Sieroszewice na 2012 rok, 

           b)    zmian w budżecie gminy na 2012 rok. 

6.  Opracowanie  planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej  

     i Promocji na 2012 rok. 

7.  Wolne głosy i wnioski. 

6.   Zamknięcie posiedzenia Komisji. 
 

Ad.1)  Otwarcia posiedzenia Komisji Kultury , Oświaty , Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji  
dokonał  Pan Stanisław Płomiński , Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy 
Społecznej i Promocji o godz.1105.  W posiedzeniu nieobecny był pan Marek Rosik,  uczestniczyło  
9  członków Komisji P. Wójt , p. Skarbnik  oraz p. Glapiak Joanna . 
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
 
Ad.2) Pan Przewodniczący Rady -  przedstawił projekt porządku posiedzenia, który radni 

otrzymali na piśmie. Zaproponował zmiany w porządku  posiedzenia , a mianowicie 

wprowadzenie dodatkowego projektu uchwały w punkcie 4:  

c)przekazanie przez Gminę Sieroszewice do Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce zadania pod 

nazwą „ Umieszczenie osób będących mieszkańcami Gminy Sieroszewice w ośrodku wsparcia- 

środowiskowym domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi , prowadzonym 

przez Gminę i Miasto Nowe  Skalmierzyce.”  

Komisja przyjęłajednogłośnie zaproponowany porządek posiedzenia z dodatkowymi projektami 

uchwał. 

Ad.3 ) Protokół z ostatniego posiedzenia Komisji odbytego w dniu 30 stycznia 2012 r. został 
przyjęty jednogłośnie bez uwag. 
 

Ad. 4 a)Pan wójt- omówił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Sieroszewice na 2012 rok.  
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Chcemy zrobić remont klatki schodowej prowadzącej do świetlicy środowiskowej w 

Sieroszewicach która mieści się na salce w piwnicy w budynku Urzędu Gminy w tym: wykonanie  

balustrady, malowanie klatki i świetlicy oraz remont ubikacji przy świetlicy. 

Wcześniej nie zostały zaplanowane środki w budżecie na ten cel , w związku  z powyższym 

zachodzi konieczność  dokonania zmian w  „Preliminarzu wydatków związanych z realizacją 

zadań przyjętych w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych, 

i Programu Przeciwdziałania Narkomani na rok 2012”. 

Komisja zaopiniowała pozytywnie , jednogłośnie projekt uchwały dotyczący zmiany uchwały  w 

sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki   i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Sieroszewice na 2012 

rok. 

b) Pan Wójt – Przedstawił propozycję podziału nadwyżki budżetowej na rok 2011 w kwocie 

293,936,00zł.  Podział nadwyżki stanowi załącznik nr.2 do protokołu. 

Pan Przewodniczący Rady- wyraził opinię, że co roku jest coraz mniej wolnych środków do 

podziału, można zauważyć, że jeśli jest prowadzona działalność na terenie gminy, to są większe 

dochody do budżetu. Trzeba podjęć działania i zachęcić,  aby powstawały  przedsiębiorstwa. 

Pan Anatol Piaskowski -zwrócił się z pytaniem do pana Wójta czy konflikt w zakresie 

finansowania dotacji celowych mają inne gminy z Powiatu ostrowskiego? 

Pan Wójt- „ Nie można nazwać konfliktem,  jest to raczej spór, z sąsiednich gmin mają: Gmina      

i Miasto Ostrzeszów i Gmina Sośnie.  

Komisja zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie propozycję pana Wójta dotyczyła podziału 

wolnych środków za 2011 rok. 

c)Pan Wójt- omówił projekt uchwały o przekazaniu przez Gminę Sieroszewice do Gminy i 

Miasta Nowe Skalmierzyce zadania pod nazwą „ Umieszczenie osób będących mieszkańcami 

Gminy Sieroszewice w ośrodku wsparcia- środowiskowym domu samopomocy dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi , prowadzonym przez Gminę i Miasto Nowe  Skalmierzyce.” 

Wyjaśnił, że chodzi o formalne załatwienie sprawy, ponieważ z Gminy Sieroszewice osoby z 

zaburzeniami psychicznymi korzystają ze świadczeń i usług prowadzonych przez Środowiskowy 

Dom Samopomocy w Nowych Skalmierzycach  

Komisja zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie projekt uchwały w powyższej sprawie.  

Ad 5) Przewodniczący Komisji- przedstawił propozycję planu pracy Komisji Kultury Oświaty i 

Zdrowia, Pomocy  Społecznej i Promocji na 2012 rok.  

Przewodniczący Rady zwrócił uwagę , aby zorganizować wyjazd do szkół.  

Pan Andrzej Gierlach- „Nie wiem jak będzie zorganizowany wyjazd, oby nie było tak jak z 

wyjazdem Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury w ubiegłym roku. 

Dyskutujemy o problemach oświaty, wszyscy musimy dołożyć starań, aby były widoczne efekty. 

Chodzi  nie tylko o szkolę w Psarach,  ale o całą bazę oświatową na terenie gminy.” 
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Pan Przewodniczący Rady- wystąpił z propozycją,  aby nie nagłaśniać o wyjeździe, tylko 

pojechać bez wcześniejszego zawiadomienia. 

 Pan Jerzy Kasprzak- odniósł się do wypowiedzi pana Gierlacha, że skoro jest merytoryczna 

komisja do spraw oświaty to niech się zajmie szkołami, a komisja rolnictwa nie się zajmie 

swoimi sprawami. 

Pan Henryk Jędroszka- udzielił wyjaśnień, że termin Komisji Rolnictwa był uzgodniony z 

panem  Wójtem, z planu pracy na 2011 nie został wykonany jeden punkt dotyczący 

przeprowadzenia szkolenia na temat odnawialnych  źródeł energii. Punk ten zostanie wykonany 

w tym roku, w miesiącu kwietniu. 

Pan Andrzej Gierlach- powiedział, że podtrzymuje swoje stwierdzenie, że przygotowanie do 

tego wyjazdu był w cudzysłowie wzorowe.  

Komisja zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie plan pracy komisji na 2012 rok.  

Ad6.  Pani  Teresa  Lemiesz- zapytała o  termin  i miejscowość , gdzie będą organizowane  

Dożynki Gminne w tym roku? Poruszyła sprawę  dotyczącą utrzymania „ MUZEUM” w Ołoboku . 

Zwróciła uwagę , aby na stronie internetowej Urzędu  były zamieszczone informacje  odnośnie 

Muzeum”  oraz na temat Zespołu Pieśni i Tańca „ Ołobok”. 

Pan Wójt-  odpowiedział, że Dożynki Gminne będą w Zamościu w ostatnią niedzielę sierpnia. 

Odnośnie „ Muzeum , to nie funkcjonuje jako oddzielna instytucja. Wyjaśnił ,że jeżeli chodzi o 

ważniejsze wydarzenia na terenie gminy , to są zamieszczane informacje w BIP -ie.  Można 

przygotować informację i  przesłać  do gminy, ponieważ  p. Ewa Kotowska – Rasiak  nie zawsze 

jest obecna . 

Pan Przewodniczący Komisji- wrócił do sprawy  wyjazdu  Komisji do szkół . 

Komisja ustaliła termin na  koniec kwietnia br.  

Ad.7)  Z uwagi  na wyczerpanie  porządku posiedzenia pan Przewodniczący  Komisji  o godz. 

11:50 dokonał  zamknięcia  posiedzenia  Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej   

i Promocji. 

 

                   

                        Protokołowała:                                                             Przewodniczący Komisji 

                                                                                                             Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy 

                        Joanna Glapiak                                                                  Społecznej i Promocji  

                        insp.d/s. obsługi Biura Rady 

 

                                                                                                                    Stanisław Płomiński  

  


