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P r o t o k ó ł 

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

odbytego w dniu 30 stycznia 2012 roku  w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia Komisji. 
2. Przedstawienie porządku posiedzenia. 
3. Przyjęcie protokołu ze wspólnego   posiedzenia Komisji Kultury… i Komisji 

Rolnictwa… 
odbytego w dniu 16 grudnia 2011 roku . 

4. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawach: 
a) zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Psarach, 
b) ustalenia zryczałtowanych diet dla radnych Gminy Sieroszewice, 
c) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok. 

5. 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 o godz.1000. Powitał wszystkich członków Komisji , Pana Wójta , Panią 

Skarbnik . W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 9 członków, nieobecny był Pan 

Anatol Piaskowski .  Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.  

 

Ad.2) Pan Przewodniczący Komisji –przedstawił  zaproponowany porządek 

posiedzenia Komisji . 

Pan Andrzej Gierlach -wnioskował o zniesienie  w pkt.4 ppkt b , uzasadniając 

tym ,że będzie zły odbiór społeczny , że radni likwidują szkołę  , a sobie 

podnoszą diety. 

Pan Przewodniczący Komisji- poddał pod głosowanie wniosek  zgłoszony przez 

Pana Andrzeja Gierlacha  w powyższej sprawie.  

Za przyjęciem wniosku  głosował 1 członek Komisji , 8 członków było „ przeciw”. 

Porządek posiedzenia Komisji został przyjęty przy 1 głosie  „ przeciw”.  

 

Ad.3 ) Protokół z ostatniego wspólnego  posiedzenia Komisji  został przyjęty 

jednogłośnie  bez uwag.  
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Ad.4)  a) Pan Wójt-  wyjaśnił, że sprawa zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej           
w Psarach  nie jest nowa , jest mniejsza liczba uczniów w szkole w Psarach  oraz 
we wszystkich szkołach  na terenie Gminy . Przedstawił informację  odnośnie 
liczby uczniów w szkołach i przedszkolach w latach 2002-2011  wg stanu na 
dzień 30 września  2011 r. Informacja w tej sprawie stanowi załącznik Nr 2 do 
protokołu. 
Poinformował, że im mniej uczniów , tym gmina otrzymuje  mniejsza 
subwencję. „Ubywa też dzieci w Rososzycy ,gdybyśmy zlikwidowali Szkołę 
Filialną w Psarach i dzieci z Psar  uczęszczałyby do Szkoły Podstawowej               
w Rososzycy  , to  w szkole tej będzie około 100 uczniów, a w klasach od 17 do 
19 uczniów. Takie rozwiązanie nie spowodowałoby zwiększenia zatrudnienia 
nauczycieli.” Przedstawił wydatki w  Szkole Filialnej w  Psarach poniesione         
w 2011 roku,, które wyniosły ogółem 171.487,14 zł. Informacja w tym  zakresie 
stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.  Wyjaśnił ,że główny powód likwidacji 
szkoły w Psarach to problemy demograficzne. Na dzień dzisiejszy dotyczy to 
szkoły w Psarach , ale nie jest to koniec zmian w oświacie, wariant najdalej 
idący  , to likwidacja  trzech szkół , ewentualnie przekazanie szkół mniejszych,  
poniżej 70 uczniów  do prowadzenia stowarzyszeniom.” 
Pan Rafał Bartnik-  przekazał  na ręce Pana Przewodniczącego Komisji  „ Listę 
osób przeciwnych likwidacji Szkoły Filialnej w Psarach  z dniem 31.08.2012 r.” , 
na której widnieje 303 podpisy. Lista stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.  
„ Mieszkańcy wsi Psary nie zgadzają się z likwidacją szkoły .  Nie mogę osobiście 
zgodzić się z wypowiedzią Pana wójta, że likwidacja szkoły jest spowodowana  
niżem demograficznym, a z przedstawionej tabelki wynika ,że jest wzrost  
uczniów w następnych latach. W Psarach są młode małżeństwa, które  będą się 
rozwijać i będzie przybywać dzieci. Ja sobie nie wyobrażam , aby 6 –letnie dzieci 
z plecakami  czekały na mrozie po 1 godzinie lub więcej  w okresie zimy na 
autobus  dowożący je do szkoły w Rososzycy. Pan Wójt mówi                                 
o oszczędnościach, ale patrząc na zestawienie widać ,że  koszty , które zostały 
pokazane  w szkole w Psarach -  wynoszą 13 tys. zł. na jednego ucznia .  Jeżeli      
w następnych latach będzie więcej dzieci , to koszt sie zmniejszy.  Według 
moich wyliczeń  oszczędność w przypadku likwidacji  szkoły w Psarach  wyniesie 
8 tys. zł. a nie 149 tys. zł. , jak zostało przedstawione w zestawieniu.” 
Pan Wójt-  „ Jeżeli zdecydowalibyśmy się na utrzymanie  Szkoły Filialnej               
w Psarach , to musimy robić nakłady . Panujące warunki pracy w tej szkole są 
niemożliwe  na dłuższą metę.  Jeżeli będziemy rozbudowywać szkoły , to będą 
duże nakłady finansowe. Jest również wątek edukacyjny – słyszę opinie ,że 
dzieciom  trudno jest  odnaleźć się w nowej szkole.” 
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Pan Rafał Bartnik- „ Panie Wójcie myśmy też przechodzili z jednej do drugiej        
i trzeciej szkoły.” 
Pan Wójt -  „ Jeżeli  nie zrobimy żadnych ruchów , to nie będzie nas stać  na 
inwestycje. Gminy są  zmuszane do likwidacji  szkół ,a zatrudnienie nauczycieli 
się  nieco  zmniejszyło.  
 W  2002 roku było zatrudnionych 143 nauczycieli, a w 2011 roku – 125 
nauczycieli, czyli o 18 mniej niż w 2002 roku. Należałoby zaznaczyć ,że w 2011 
roku mieliśmy 60 nauczycieli dyplomowanych, co się wiąże z większymi 
wydatkami  na wynagrodzenia.” 
Pan Kazimierz Urban- zwrócił uwagę, że  oszczędza się  na szkołach , a zwiększa 
się co roku  wydatki na sport, z których przeznacza się środki na zakup 
zawodników.  
Pan Przewodniczący  Rady – prosił Pana sołtysa z Psar  o wyjaśnienie sprawy 
związanej z kupnem zawodników, twierdząc ,że jest to niedopuszczalna 
sytuacja.  
Pan Kazimierz  Urban-  odpowiedział ,że nie wie z jakich środków , czy                 
z dotacji?  
Pan Dariusz Majewski- „ Z informacji związkowych wynika ,że będzie  
likwidowane około 1 tysiąca  szkół  w kraju. Na pewno będą oszczędności , ale 
czy wszystko należy przeliczać na pieniądze. Rząd pozbywa się problemu , 
przekazuje niską subwencję  na tereny wiejskie  i wyręcza  się  samorządami.” 
Pan  Przewodniczący Komisji – wyraził opinię ,że cisza jaka panuje na komisji 
świadczy o tym ,że radni są przeciwni likwidacji szkoły w Psarach. Poparł 
wypowiedź  radnego Pana Rafała Bartnika. 
Pan Przewodniczący Rady – odniósł się do wcześniejszych wypowiedzi ,             
a mianowicie ,że z racji pełnionej funkcji jeździ po szkołach. „Jest grupa szkół          
i przedszkoli , gdzie standard jest rewelacyjny np. w Przedszkolu Publicznym        
w Latowicach. Z własnego doświadczenia wiem, że rodzicom chodzi o to , aby 
ich dzieci i wnuki  uczęszczały do  profesjonalnych szkół. Jeżeli chodzi o szkołę    
w Rososzycy , to standard jest podwyższony , ale część szkół na terenie gminy 
jest niedoinwestowanych. Ja sobie zdaję sprawę z tego , że nie na pierwszym 
miejscu  powinny być finanse , tylko dobro dziecka.”  
Pan Kazimierz Urban- stwierdził ,że szkołę w Psarach  do takiego  stanu  
doprowadziły nasze władze.  
Pan Andrzej Gierlach- „ Gminy przejęły zadania z zakresu oświaty na początku 
lat dziewięćdziesiątych , na początku ścieraliśmy się o rozbudowę Szkoły 
Podstawowej w Wielowsi. Zwróćmy uwagę , ile obiektów oświatowych  
powstało na terenie naszej gminy w ciągu  20 lat. W szkołach zmniejsza się 
liczba dzieci, co powoduje ,że musi się zmniejszać liczba nauczycieli . Musimy 
zwrócić uwagę na koszty , subwencja oświata  jest przekazywana w zależności 
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od ilości dzieci . Należy rozważyć ,ile jesteśmy w stanie dokładać do  oświaty.      
W Latowicach likwidowano pierwszą szkołę, gdzie chodziło dużo uczniów. 
Bardzo to przeżyliśmy , ale dzieci poszły do nowej szkoły w Sieroszewicach o 
wysokim  standardzie.      Ja jestem rozdarty na dzień  dzisiejszy , jeżeli chodzi o 
likwidację szkoły w Psarach. Moim zdaniem muszą nastąpić  relacje  w szkołach: 
Masanów,  Wielowieś , Zamość .” 
Pan Wójt- „ Proszę zobaczyć  ilu było nauczycieli  dawniej i w jakich warunkach 
uczyły się dzieci. Nauczyciele  mieli  mniejsze pensje o połowę . Nie chciałbym 
wytykać nauczycielom ,że dużo zarabiają . Nie stać nas , aby  w jednym oddziale 
było pięcioro  , czy sześcioro dzieci . Zgadzam się ,że szkoła pełni rolę 
kulturalno-oświatową na wsi.” 
Pan Kazimierz Urban – wyraził opinię, że skoro jest za dużo szkół , to należałoby 
zlikwidować cztery szkoły , a nie jedną w Psarach.  
Pan Wójt-  zwrócił uwagę  Panu sołtysowi , aby nie używał takich argumentów , 
jeżeli chodzi o udzielanie dotacji na  finansowanie sportu. 
Pan  Kazimierz Urban- zabrał głos w sprawie obrony  dalszego funkcjonowania  
Szkoły  Filialnej w Psarach , uzasadniając tym, że do  tej szkoły uczęszczają 
najmłodsze dzieci. Zwrócił uwagę, że  w Sieroszewicach została wybudowana  
hala sportowa ,ale żeby można było wejść na  salę , to trzeba zapłacić. 
Pan Wójt-  wyjaśnił, że szkoła w Psarach nie prowadzi zajęć pozalekcyjnych.  
Dodał ,że kiedyś były szkoły w Raduchowie i w Latowicach  i zostały 
zlikwidowane . Uprzedził o tym  ,aby nie było odbioru społecznego ,że gmina 
chce zrobić zmiany w oświacie kosztem Psar. Zapewnił ,że likwidacja jednej 
szkoły nie wystarczy , muszą być cięcia daleko idące, jednak  chodzi o to , aby 
skutki były  jak najmniejsze. Dodał, że można powierzyć prowadzenie szkół 
stowarzyszeniom. 
Pani Bernadeta Biała- wystąpiła z propozycją, że najpierw  należałoby 
uzasadnić i przekonać rodziców odnośnie likwidacji szkoły w Psarach.                   
„ Zastanawiam się na tym ,czy  wydatki ponoszone na utrzymanie szkoły , 
dałyby  wielkie oszczędności dla gminy?” 
Pan Rafał Bartnik-  stwierdził ,że przedstawiona kwota oszczędności – 149 tys. 
zł. dotyczy może likwidacji etatów. 
Pan Wójt- wyjaśnił odnośnie obowiązującej  procedury  , że najpierw organ 
prowadzący podejmuje uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji szkoły  , a 
dopiero później w sprawie likwidacji szkoły. Jeżeli Rada podjęłaby uchwałę o 
zamiarze likwidacji , to wójt jest zobowiązany do poinformowania rodziców w 
terminie do końca lutego.  
Pani Bernadeta Biała- wyraziła negatywną opinię  na temat  dowozu dzieci ze 
Strzyżewa do Gimnazjum w Sieroszewicach. Podała przykłady ,że dzieci               
w okresie zimowym wychodzą po ciemku z domu i po ciemku wracają do domu. 
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Zwróciła uwagę, że  skoro dzieci wracają po 11 godzinach do domu  ze szkoły , 
to czy  są w stanie   uczyć się  i przygotować  do lekcji na następny dzień. 
Pani Teresa Lemiesz-  stwierdziła, że rozumie doskonale rodziców ,że 
najmłodsze dzieci powinny uczęszczać do szkoły w swojej miejscowości. 
Wystąpiła z propozycją, aby od 2014 roku  przeprowadzić kompleksowe zmiany 
w oświacie.  
Pan Wójt- odniósł się do wypowiedzi Pani Lemiesz, że w przypadku 
kompleksowej restrukturyzacji w oświacie  nie należy liczyć na akceptację 
środowiska , skoro nie ma przyzwolenia w przypadku zamiaru likwidacji  
najmniejszej Szkoły Filialnej  w Psarach . 
Pan Przewodniczący Komisji – zwrócił uwagę, że  w uzasadnieniu do projektu  
uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły  Filialnej w Psarach  jest napisane, 
że czworo dzieci zamieszkałych w Psarach   jest dowożonych do Szkoły 
Podstawowej w Rososzycy.  
Pan Rafał Bartnik-  stwierdził, że jest uwarunkowane  tym , jeżeli ktoś ma 
możliwości dowożenia, to może dowozić do szkoły w Rososzycy. „Myślę ,że 
kadrę pedagogiczną też mamy dobrze przygotowaną  w szkole w Psarach , 
nauczyciele są mianowani. Odnośnie warunków panujących w szkole , jeżeli 
tyle lat nie było  inwestowane , to nie ma się co dziwić, że budynek jest w takim 
stanie.” 
O godz. 1108 posiedzenie Komisji opuścił Pan Dariusz Majewski. 
 
Pan Kazimierz Urban -  prosił  Wysoką Radę o pozytywne zaopiniowanie   jego 
prośby i radnego Pana Rafała Bartnika , aby  utrzymać dalej Szkołę Filialną w 
Psarach.  Stwierdził ,że Pan wójt nie  da autobusu do dowozu uczniów z Psar do 
szkoły w Rososzycy – jest  to fikcja.  
Pan Wójt- wyjaśnił, że  obowiązują przepisy , zgodnie z którymi  jest obowiązek  
finansowania dowozu uczniów do szkół. My nie możemy finansować dowozu  , 
jeśli chodzi o młodsze dzieci - do 3 km., a jeżeli chodzi o dzieci starsze - do 4 km. 
Pan Jerzy Kasprzak- przypomniał, że ostatnio głosował za likwidacją  Szkoły 
Filialnej w Psarach  i teraz będzie głosował za likwidacją. 
Pan Rafał Bartnik-  zwrócił uwagę ,że w przypadku , gdyby liczba dzieci malała, 
to likwidacja szkoły byłaby uzasadniona , ale w przyszłym roku liczba dzieci 
trochę wzrośnie   i w I klasie będzie 12  uczniów, co spowoduje ,że wzrośnie 
liczba uczniów w całej szkole w Psarach do 18 uczniów. W przyszłych latach  ta 
liczba się będzie stopniowo zwiększać  i  maksymalnie w 2018 roku będzie 31 
uczniów.”  
Pan Wójt –„należy uwzględnić warunki w innych  szkołach , jest to nie rozsądne 
działanie.” 
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Pan Andrzej Gierlach-  Zwrócił się do członków Komisji,że  muszą  zdać sobie 
sprawę  z tego ,że trzeba będzie podejmować trudne  decyzje z rozdartym 
sercem .  
Pani Bernadeta Biała-  wyraziła opinię ,że na dzieciach nie należy oszczędzać        
i utrzymać jeszcze  przez pewien czas  szkołę w Psarach.  
Pan Wójt- stwierdził, że  odkładanie  tego problemu do 2014 roku nic nie da .     
„ Problem ten sam się nie rozwiąże. Rodzice mają prawo wysyłać  dzieci 6 –
letnie  do szkoły , ale nie chcą ich posyłać . Widzę, że są wahania ,najgorszym 
rozwiązaniem będzie podjęcie  decyzji  w sprawie zamiaru likwidacji szkoły.  
Jeżeli mieszkańcy wyczują wahania ze strony władzy  , to nasilą swoje protesty.  
W przypadku likwidacji szkoły byłyby oszczędności  w kwocie 150 tys.zł. – dla 
budżetu gminy jest duża kwota.” 
Pan Kazimierz Urban- zwrócił uwagę ,że na inne cele są pieniądze , a nie ma 
pieniędzy na małe dzieci. 
Pan Przewodniczący Komisji- poddał pod głosowanie  projekt uchwały               
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Psarach . 
Komisja odrzuciła  projekt uchwały , ponieważ za przyjęciem głosowało 3 
członków Komisji , 5 było „przeciw”  i 1 wstrzymał się od głosu.  
Pan Jerzy Kasprzak-  wnioskował, aby więcej nie występować z tą sprawą do 
Rady. 
 
        b)  Pan Przewodniczący Komisji -  „ Na grudniowej sesji  podwyższyliśmy 
diety dla sołtysów, był wniosek z posiedzenia Komisji Budżetu… o podwyższenie 
diet dla radnych . 
Pan Przewodniczący Rady -  wnioskował, aby  podwyższyć dotychczasowe  
diety dla radnych o 100,00 zł.  
Pan Jerzy Kasprzak -  zapytał, czy Pani skarbnik ma zaplanowane  środki na 
podwyżki dla radnych? 
Pani Skarbnik-  udzieliła odpowiedzi ,że w budżecie gminy na 2012 rok  nie ma 
uchwalonych środków na podwyżki dla sołtysów  oraz dla radnych.  
Pan Andrzej Gierlach- zwrócił się do członków Komisji , aby  wzięli pod uwagę 
jego wniosek , aby poczekać z podwyżkami do nowego budżetu.  
Przewodniczący Komisji –poddał pod głosowanie  wniosek zgłoszony przez 
Pana Przewodniczącego Rady Gminy.  
 
Komisja przyjęła wniosek  dotyczący podwyższenia  dotychczasowych diet dla 
radnych o 100,00 zł. Za przyjęciem wniosku głosowało 8 członków Komisji , 1 
był „przeciw”.  
Pani Bernadeta Biała- poruszyła sprawę dotyczącą  potrąceń za nieobecności 
na sesjach i komisjach Rady . Stwierdziła ,że zdarzają się takie sytuacje  
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wyjątkowe  jak : choroba , śmierć bliskiej osoby  oraz oddelegowanie do 
pełnienia obowiązków radnego, w takich przypadkach nie powinno być 
potrąceń.  
Pan Wójt – wyjaśnił, że jest zmiana odnośnie sołtysów  nie ma w nowej 
uchwale potrąceń , ponieważ sołtysi nie muszą obowiązkowo uczestniczyć         
w sesjach.  
 
         c) Pan Jerzy Kasprzak-  przedstawił plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady 
Gminy Sieroszewice  na 2012 rok. Członkowie Komisji nie wnieśli uwag , ani 
dodatkowych punktów do przedstawionego planu pracy. 
Komisja zaopiniowała pozytywnie , jednogłośnie projekt uchwały w sprawie 
zatwierdzenia  planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2012. 
 
Ad.5) Pan Rafał Bartnik- podziękował wszystkim radnym, którzy głosowali 
przeciwko  likwidacji Szkoły Filialnej w Psarach.  
Pan Kazimierz Urban – przyłączył się do podziękowań i  podziękował radnym za 
podjęcie takiej decyzji . 
Pan Wójt – wyraził swoją opinię ,że  przeprowadzone głosowanie  przeciwko 
likwidacji szkoły w Psarach  nie jest zwycięstwem . „Przed nami na pewno 
zmiany w oświacie , zmiany w strukturze sieci szkół. Apeluję do Państwa o to, 
aby nie odpychać tego problemu, bo sam się nie rozwiąże . Są różne możliwości 
rozwiązania , najdalej idące  poprzez likwidację niektórych szkół , ewentualnie  
obniżenia stopnia organizacyjnego szkół , dalsza sprawa  to  przekazanie szkół 
stowarzyszeniom. Przedstawimy wariant zmiany sieci szkół  jeszcze w tym roku.  
My rozmawiamy o sprawach gminy , a w przypadku zamiaru likwidacji Szkoły 
Filialnej w Psarach , ja nie mam  nic  w stosunku do Pana Rafała Bartnika , ani 
do Pana sołtysa z Psar.” 
 
Ad.6)  Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad  Pan Przewodniczący Komisji      
o godz.1154 dokonał zamknięcia posiedzenia Komisji Kultury , Oświaty, Zdrowia 
, Pomocy Społecznej i Promocji. 
        
 
                   Protokołowała:                                                                   Przewodniczący Komisji 
                                                                                                              Kultury, Oświaty , Zdrowia, 
                                                                                                              Pomocy Społecznej i Promocji      
                      Joanna Glapiak                                                                  
                                                                                                                    Stanisław Płomiński 
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