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Protokół 

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

          odbytego    w dniu 20. 06.2012 roku w Urzędzie Gminy w Sieroszewicach. 

 

 

Porządek posiedzenia: 

 1.Otwarcie posiedzenia Komisji. 

2.Przedstawienie porządku posiedzenia. 

3.Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji odbytego w dniu 23.05.2012 r 

4. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawie: 

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu                                                                   

Gminy  Sieroszewice za 2011 rok. 

b) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sieroszewice za 2011 rok.    

5. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Sieroszewice za 

rok 2011. 

6. Rozpatrzenie wniosku pani …1 dot. budowy przedszkola w Sieroszewicach. 

7. Wolne głosy i wnioski. 

8 .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.1004.  W posiedzeniu Komisji uczestniczyli wszyscy członkowie 

Komisji, Pan Wójt, pani Skarbnik  oraz pani Glapiak Joanna . Lista obecności stanowi załącznik 

nr 1 do protokołu. 

Ad.2) Pan Przewodniczący Komisji przedstawił program posiedzenia Komisji. Członkowie 

Komisji nie wnieśli uwag do przedstawionego porządku. 

Ad.3) Protokół ze wspólnego posiedzenie Komisji odbytego w dniu 23.05.2012 r. przyjęto 

jednogłośnie. 

Ad.4) Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawie: 

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu Gminy Sieroszewice za 2011 rok: 

                                                           
1
  Art.5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112 

,poz.1198 ze zmianami). 
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 Pan Wójt- przedstawił opinię RIO w Poznaniu odnośnie sprawozdania, oraz  pozytywną  opinię  

RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej. „Uchwalony plan dochodów ogółem wynosił 27.751.162,00 

zł , w tym dochody bieżące w kwocie 23.567.253,00 zł, dochody majątkowe 4.183.909, 00 zł. 

Środki pozyskane z budżetu UE to  kwota  4.024.510,17 zł. Pozyskane środki przeznaczono na 

zakup materiałów, wydano przewodnik na temat wycieczek rowerowych po gminie 

Sieroszewice, wyposażenie „Muzeum” w Ołoboku, wydatki związane z prowadzaniem oświaty, 

działania windykacyjne prowadzone są na bieżąco. Jeden z podatników spłaca i wpływają 

pieniądze na bieżąco. Dopłacamy do dzieci, które uczęszczają do w przedszkoli w Grabowie 

nad Prosną, Kaliszu i Ostrowie. Przekazano dotację na kulturę, ochotniczą straż pożarną, na 

kluby sportowe, działające na terenie gminy.” 

Pan Przewodniczący Komisji- Zapytał czy  są jakieś pytania do sprawozdania? 

Pan Paweł Siwak- Zwrócił uwagę, że w sprawozdaniu jest wykazana nadpłata 

Pan Wójt-Wyjaśnił, że nie są wysokie kwoty, ale wynikają ze zmian zachodzących w ciągu 

roku, a czasami z pomyłek. 

Komisja zaopiniowała pozytywnie, jednogłośnie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice 

za 2011 rok. 

Sprawozdanie finansowe stanowi załącznik Nr 2 do protokołu, a sprawozdanie z wykonania 

budżetu gminy za 2012 stanowi załącznik Nr 3 do protokołu. 

b) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sieroszewice za 2011 rok : 

Komisja zaopiniowała pozytywnie, jednogłośnie projekt uchwały w sprawie udzielenia 

absolutorium Wójtowi Gminy Sieroszewice za 2011 rok. 

Ad. 5) Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki                          

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie 

Gminy Sieroszewice za rok 2011: 

Pan Przewodniczący Komisji- przedstawił odpowiedź na wniosek z Komisji Kultury, Oświaty, 

Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji.  Odpowiedź stanowi załącznik Nr 2do protokołu. 

Pan Przewodniczący Komisji- stwierdził, że są różne opinie ze strony mieszkańców odnośnie 

wyjazdów dzieci na kolonie. 

Pan Wójt- wyjaśnił ,  że pieniądze są wydawane celowo, bo funkcjonują świetlice 

środowiskowe. Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

opłacany jest na poziomie  poprzedniego pełnomocnika , nie miał podwyższonego 

wynagrodzenia. 

Pan Przewodniczący Komisji-Zapytał, czy tak daleko trzeba  jechać na szkolenie, czy nie 

można zorganizować szkolenia na miejscu? 

Pan Dariusz Majewski- „Brałem udział w czterech szkoleniach: dwa odbyły się w Ostrowie, 

jedno  w Sieroszewicach i jedno atrakcyjniejsze w Rokosowie”. 

Pan Paweł Siwak- Poinformował, że ostatnio szkolenie było w Urzędzie Gminy                                    

w Sieroszewicach, które było organizowane przez Stowarzyszenie „Kraina Nocy i Dni”                

z Koźminka .  Stwierdził, że całe  życie każdy człowiek misi się doskonalić i szkolić.  
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Pan Jerzy Kasprzak- zapytał odnośnie opiekunów świetlic, czy muszą mieć odpowiednie 

wykształcenie i przygotowanie? 

Pan Andrzej Gierlach- udzielił wyjaśnień, że osoba zatrudniona w świetlicy musi mieć 

przygotowanie pedagogiczne. 

Przewodniczący Komisji- zapytał, czy obowiązuje  jakaś kadencyjność  na opiekuna świetlic? 

Pan Wójt- wyjaśnił, że nie, a opiekunowie są zatrudnieni na umowę- zlecenie. 

Pan Andrzej Gierlach- wyraził opinię odnośnie szkoleń, że są potrzebne. „Moim zdaniem 

wszyscy radni powinni być przeszkoleni na początku kadencji. Ograniczyliśmy do przeszkolenia 

przewodniczących Komisji”.  

Na posiedzenie Komisji został poproszony pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych Pan Tomasz Woźniak. 

Pan Tomasz Woźniak- udzielił wyjaśnień, że opiekunowie świetlic mają płacone  „12,50 zł                              

(brutto) za 1 godzinę, wszyscy równo.  Wynagrodzenie zależy od ilości godzin, miesięcznie 

około 400 zł. Najlepszymi opiekunami są nauczyciele miejscowi, są zatrudniani na podstawie 

umowy cywilno-prawnej”.  

Pani Bernadeta Biała- „W Strzyżewie świetlica jest czynna 2 razy w tygodniu po 3 godziny                    

i jest dwóch opiekunów.” 

Pan Andrzej Gierlach- poinformował, że na świetlicy opiekunowie muszą spełniać 

wielofunkcyjność, oprócz prowadzenia zajęć trzeba posprzątać i napalić w piecu. 

Pan Wójt-„ Trzeba mieć  jakieś talenty plastyczne, wokalne, trzeba się przygotować                            

i sporządzić plan zajęć”. 

Pan Andrzej Gierlach-  stwierdził , że w  Latowicach sprawdza się świetlica i opiekunowie. 

Pan Paweł Siwak- wyraził opinię, że „ w Sieroszewicach świetlica również bardzo dobrze 

działa, opiekunka może wyjść z dziećmi na „ ORLIK””. 

Pan Tomasz Woźniak- przekazał informację odnośnie osób uzależnionych od alkoholu. „W tym 

roku skierowałem 17 osób do Sądu w Ostrowie Wlkp. na badanie biegłych lekarzy. Sądy 

działają na innych zasadach. Wszczęcie procedury z urzędu o ograniczenie władzy 

rodzicielskiej wobec dzieci i alimentację na dzieci. Do tej pory wydaliśmy 10 tys. zł. Dzisiaj 

będzie posiedzenie Komisji Profilaktyki, otrzymaliśmy zgłoszenia, ze szkół. Kolonie będą 

zorganizowane dla 40 dzieci do Międzyzdrojów, dzieci są zadowolone, a termin wyjazdu to: od 

17 lipca do 26 lipca”. 

Pan Wójt- zaproponował, aby pojechała delegacja spośród radnych na kontrolę na kolonie. 

Pan Andrzej Gierlach- „ Miałem okazję być w Kołobrzegu i Ustce, moje odczucia były bardzo 

pozytywne”. 

Pan Tomasz Woźniak- dodał, że uczestnicy koloni będą mieć  zorganizowane trzy wycieczki. 

Komisja zaopiniowała pozytywnie, jednogłośnie sprawozdanie z działalności Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na terenie Gminy Sieroszewice za rok 2011. 
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Ad. 6) 

Pan Przewodniczący Rady- przedstawił treść pisma Pani … 2 dot. budowy przedszkola                     

w Sieroszewicach, które stanowi załącznik Nr 4 do protokołu . Poinformował członków komisji, 

że musi udzielić odpowiedzi na to pismo.  „Rozmawiałem w tej sprawie   z   panią Stasiak, 

dyrektorem GZEAS-u w Sieroszewicach  i panią dyrektor przedszkola w Latowicach                            

i dowiedziałem się  ,że dziecko się nie dostało do przedszkola  dlatego, że mama nie pracuje.    

Z tego co wiem to 25 matek chciało zapisać dzieci do przedszkola, z tego 13 dzieci jest na liście 

rezerwowej. Wytworzył się dziwny rytuał bo w szkołach jest mało dzieci, a w przedszkolach jest 

dużo. W Sieroszewicach w szkole dzieci 5 i 6 letnie mogłyby chodzić do przedszkola do 

Sieroszewic, może należałoby jakoś zachęcić te matki . Przedszkole  w Latowicach przyjęło o 6 

dzieci więcej po rozbudowie. Nie wiem czy „Regulamin” jest dobrze opracowany, bo jest zapis, 

że w pierwszej kolejności dostają się dzieci z Latowic. Przedszkole powinno być dostępne do 

wszystkich. Każdy przypadek jest indywidualny i inny. Są przypadki, że dzieci z Sieroszewic 

chciałby chodzić do przedszkola w Latowicach, a nie są chętni, aby chodzić do „zerówki”                

w Sieroszewicach. Dziecko w przedszkolu uczy się wiele dobrego i  się lepiej rozwija.” 

Pan Andrzej Gierlach- odniósł się do wypowiedzi swojego przedmówcy, że został powołany do 

Komisji Kwalifikacyjnej. Sprostował, że „Regulamin” ustala Kuratorium Oświaty, a nie pani 

dyrektor. „Jeśli chodzi o rekrutację to sporo 6-latków jest w przedszkolu w Latowicach,                           

a mogliby uczęszczać do „zerówki ” w Zespole Szkół  w Sieroszewicach. Można śmiało 

powiedzieć, że ta sytuacja rozładuje się w przyszłym roku. Za dwa lata rodzice będą musieli 

posłać dzieci do szkół w wieku 6 lat.  Podzielił zdanie pana Przewodniczącego, że jak matka 

może znaleźć pracę, jeśli dziecko nie chodzi do przedszkola? Była taka sytuacja, że jedna 

matka z Wielowsi złożyła wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola w Wielowsi i do Latowic, 

dziecko zostało przyjęte do Wielowsi. W następnym roku  4-latkowie będą przyjmowani do 

przedszkola”.  

Pan Przewodniczący Rady-  sprostował ,że on  nie powiedział , że „Regulamin” opracowała 

pani dyrektor”.  

Pan Przewodniczący Komisji- „Problemem jest z dziećmi 5 i 6 letnimi. Chcemy zamykać 

szkoły, bo są puste, a  przedszkolaki się nie mieszczą w przedszkolach”. 

Pan Andrzej Gierlach- „Jest moja opinia, że jest parcie na przedszkole do Latowic. Moim 

zdaniem byłoby bezsensu, aby przyjmować  do przedszkola Publicznego  w Latowicach dzieci                          

z Westrzy.” 

Pan Wójt- „Są różne sytuacje, że przedszkole jest w miejscu zamieszkania, a rodzic zabiera 

dziecko do Ostrowa, a gmina za to płaci. Inicjatywa dot. budowy przedszkola w Sieroszewicach 

została podjęta przez Radę Sołecką wsi Sieroszewice, która przeznaczyła środki z funduszu 

sołeckiego na opracowanie dokumentacji. W Latowicach rozbudowa miała na celu polepszenie 

warunków. Podał przykład Ołoboku, w szkole jest dużo miejsca i można byłoby założyć, że                  

w 2014 „ zerówka ” będzie  w szkole, to bardzo dużo miejsca zwolniłoby się w przedszkolach. 

Nie mogę się wypowiedzieć odnośnie budowy przedszkola. My musimy odejść od spojrzenia 

terytorialnego, można było  wybudować nowe przedszkole w Latowicach , ale nie było zgody 

Rady.  Mówimy o planie  zagospodarowania przestrzennego , ludzie biorą wszystko pod uwagę, 

przedszkole, miejsce do pracy.”  

Pan Przewodniczący Rady- wyraził opinię, że w momencie zakładania rodziny, każdy to bierze 

pod uwagę. 
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Pan Przewodniczący Komisji- zaproponował, aby zrobić reorganizację szkół na terenie gminy. 

Pan Andrzej Gierlach- stwierdził, że barierą posyłania dzieci 6-letnich do szkół jest 

„Gimnazjum.” 

Pani Bernadeta Biała- poparła wypowiedź pana Gierlacha i zaproponowała, aby rozmawiać                               

z rodzicami (oddzielić małe dzieci od starszych). 

Pan Andrzej Gierlach- Wyraził opinię, że byłoby inne odczucie, gdyby dzieci 6- letnie oddzielić 

od dzieci starszych.  

Pan Jerzy Kasprzak- „U nas w Rososzycy „zerówka ” jest w szkole, a który rodzic chce to  

może dowozić  dziecko do przedszkola   w Psarach. Dziwię, się, że dzieci z Latowic nie są 

przyjmowane do przedszkola.” 

Pan Andrzej Gierlach- zwrócił uwagę panu Kasprzakowi, żeby nie ciągnął dalej tego tematu. 

Ja wyraziłem swoją opinię i proszę jej nie podważać.  

Pan Wójt-stwierdził, że wina jest po stronie Ministerstwa Edukacji, bo jeżeli była reforma, to 

należałoby wprowadzić, a nie trzymać gmin w niepewności. 

Pani Bernadeta Białą- zapytała w jakim wieku jest dziecko pani, która napisała ten wniosek? 

Pan Andrzej Gierlach- „ma 3 lata”. 

Pan Dariusz Majewski- wystąpił z propozycją, aby zachęcić rodziców z Sieroszewic, aby swoje 

dzieci posłali do szkoły w Sieroszewicach,  a nie do przedszkola w Latowicach. Powinni o tej 

sprawie informować rodziców dyrektorzy szkół.  

Pani Teresa Lemiesz- „Należy rozwiązać sprawę budowy przedszkola w Sieroszewicach. 

Zapytała, czy jest prawdą, że zostało wybudowane boisko w Namysłakach, a gmina płaci 

dzierżawę? 

Pan Wójt- udzielił wyjaśnień ,że gmina  płaci  jak za łąkę 200 00 ,bądź 300,00  zł na rok. 

Pani Bernadeta Biała- „Podejrzewam, że są to groszowe sprawy. Namysłaki mają wszędzie 

daleko  i wydaje mi się, że to boisko było jak najbardziej potrzebne. Należałoby im pomóc, aby 

mieli  swoje lokum na zebrania.”  

Pan Henryk Jędroszka- „Boisko w Namysłakach jest małe, ale dzieci mają się gdzie zebrać. 

Rada Sołecka wsi Namysłaki dużo zrobiła we własnym zakresie”. 

Pan Wójt- „Decyzja odnośnie budowy Przedszkola w Sieroszewicach zostanie ewentualnie 

podjęta przy konstrukcji budżetu na 2013 rok”. 

Pan Przewodniczący Komisji- przypomniał, że w planie pracy jest zaplanowany wyjazd do 

szkół na początku lipca, później zrobimy podsumowanie. Należałoby wybrać, które szkoły 

odwiedzimy. 

Komisja zaproponowała do kontroli następujące szkoły:  

 Zespół Szkół w Sieroszewicach, 

 Szkoła Podstawowa w Ołoboku, 

 Szkoła Podstawowa w Masanowie, 

 Szkoła Podstawowa w Strzyżewie 
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Ad.7) Wolne głosy i wnioski: 

Pani Bernadeta Biała- poruszyła sprawę związaną z naprawą dziury na ul. Wydartej                           

w Strzyżewie, ponieważ z dnia na dzień dziura jest co raz większa.  

Pan Wójt- poinformował odnośnie dalszego funkcjonowania Ośrodków Zdrowia, jeżeli chodzi                         

o sprzedaż tych obiektów, to Rada musiałby podjąć konkretną uchwałą. „Jeżeli przeznaczymy 

do sprzedaży w drodze przetargu , to  wiadomo ,  że nie mamy wpływu  na nabywcę. Jeżeli ktoś 

chciałby zmienić przeznaczenie, to musi uzyskać pozwolenie na budowę.” 

Pan Przewodniczący Komisji- poinformował członków  Komisji, że w  ubiegłym tygodniu 

uczestniczył z panem Wójtem w XXI Festiwalu Piosenki Wakacyjnej. Wystąpił z propozycją, aby 

festiwale odbywały się w niedziele, a nie w co dzień, gdyż ludzie na wsi nie mają czasu.  

Pan Anatol Piaskowski- zwrócił uwagę, że jeżeli dojdzie do sprzedaży budynku „Ośrodka 

Zdrowia” w Wielowsi , to trzeba będzie  rozdzielić kotłownie, nie może być wspólna kotłownia     

z przedszkolem  , jak do tej pory. 

Pan Wójt- podzielił zdanie radnego pana Piaskowskiego. 

Pani Teresa Lemiesz- zapytała pana Wójta, czy został złożony wniosek na  budowę „Centrum 

wsi Ołobok”? 

Pan Wójt- udzielił wyjaśnień, że nie został złożony. 

Pan Przewodniczący Rady- zaprosił wszystkich  zebranych na 8 lipca br. na turniej, który 

odbędzie się na   „ ORLIKU” w Sieroszewicach. W turnieju będą uczestniczyć drużyny z Czech, 

Ostrowa     i Kalisza. 

Ad. 8) Zamknięcie posiedzenia Komisji: 

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 
 
Joanna Glapiak                Komisji Kultury Oświat Zdrowia, 
                                                                                            Pomocy  Społecznej i Promocji 
 
                                                                                            Stanisław Płomiński 

 

 


