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P r o t o k ó ł 

z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury    

odbytego   w dniu 31 stycznia 2012 roku  w  Gminnym Ośrodku Kultury            

w Sieroszewicach 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia Komisji. 

2. Przedstawienie porządku posiedzenia. 

3. Przyjęcie protokołu z ostatniego wspólnego posiedzenia Komisji 

Rolnictwa… i Komisji Kultury… odbytego w dniu 16 grudnia 2011 roku. 

4. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawach: 

a) sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości 

niezabudowanej położonej w Westrzy, 

b) zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Psarach, 

c) ustalenia zryczałtowanych diet dla radnych Gminy Sieroszewice, 

d) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok. 

5. Wolne głosy i wnioski. 

6. Zamknięcie posiedzenia.  

Ad.1) Otwarcia posiedzenia Komisji dokonał Pan Henryk Jędroszka –

przewodniczący Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury o 

godz. 1005.Powitał  Pana Wójta , Panią Skarbnik  oraz wszystkich członków 

Komisji. W posiedzeniu  Komisji uczestniczyło 11 członków, nieobecny był Pan 

Anatol Piaskowski, uczestniczył również sołtys wsi Psary Pan Kazimierz Urban. 

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.  

Ad.2) Pan Przewodniczący Komisji – przedstawił  porządek posiedzenia Komisji  

oraz zaproponował, aby w pkt 4  wprowadzić dodatkowy ppkt „ e” dotyczący 

zaopiniowania projektu uchwały  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2012-2017. Komisja przyjęła 

jednogłośnie porządek posiedzenia  Komisji z dodatkowym  podpunktem. 

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

jednogłośnie bez uwag . 

Ad.4)  a)  Pan Wójt- omówił projekt uchwały w sprawie  sprzedaży w drodze 

przetargu nieograniczonego  nieruchomości niezabudowanej położonej              

w Westrzy. Wyjaśnił, że sprawa dotyczy  przeznaczenia do sprzedaży  działki      
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o pow. 1 ha położonej w Westrzy  z uwagi na to ,że znalazł się  chętny  

inwestor. Poinformował, że  w dniu dzisiejszym odbędzie się zebranie  wiejskie 

w Westrzy.  Zebranie  musi podjąć uchwałę o wyrażeniu zgody na sprzedaż , 

ponieważ  nieruchomość ta stanowi mienie gminne.  

Pani Teresa Lis -  zwróciła uwagę , aby w Westrzy  był wydzielony pas do 

przystanku autobusowego – jest to prośba mieszkańców wsi.  

Pan Wójt-  wyjaśnił ,że sprawa ta została załatwiona. 

Pan Jerzy Kasprzak-  zwrócił się z pytaniem , czy nabywca  określił jaką będzie 

prowadził działalność? 

Pan Wójt-  odpowiedział, że przedsiębiorstwo transportowe- mechanika. 

Pani Teresa Lis – wyraziła pozytywną opinię na temat projektu uchwały , 

twierdząc ,że skoro powstanie zakład , to ludzie znajdą zatrudnienie.  

Z uwagi na zakończenie dyskusji Pan Przewodniczący Komisji poddał pod 

głosowanie  projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu 

nieograniczonego  nieruchomości niezabudowanej  położonej w Westrzy.  

 

Komisja zaopiniowała pozytywnie , jednogłośnie projekt uchwały  w powyższej 

sprawie.  

 

       b) Pan Wójt – „ Głównym powodem  likwidacji Szkoły Filialnej w Psarach  
jest spadek liczby urodzeń . 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. W szkole           
w Psarach jest zatrudnionych  dwóch nauczycieli na pełnym etacie 
mianowanych i dwóch  nauczycieli  na część  etatu : do nauki religii (4/18)            
i języka niemieckiego(2/18) . Należy dostosować sieć szkół do  istniejących  
potrzeb. 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 do prowadzenia stowarzyszeniom.” 
Pan Rafał Bartnik-  Poinformował, że na wczorajszym posiedzeniu Komisji  była 
dyskusja  długa i merytoryczna . „Wczoraj złożyłem listę osób , które są 
przeciwne likwidacji Szkoły Filialnej w Psarach .Lista zawiera 303 podpisy 
mieszkańców wsi Psary . Pan Wójt wskazuje, że są przyczyny demograficzne , 
ale w tabelce możemy zobaczyć , że  liczba dzieci w szkole w Psarach zwiększa 



3 
 

się o 100 %.Nie przemawia do mnie takie uzasadnienie ,że liczba uczniów się 
zmniejsza. Jeżeli chodzi o koszty, to większość stanowią  pensje nauczycieli ,       
a jeżeli chodzi o koszty związane z utrzymaniem szkoły , to wynoszą  8 tys. zł.  
Myślę ,że Państwo Radni , którzy uczestniczyli w posiedzeniu Komisji Kultury … 
słyszeli moją argumentację dotyczącą likwidacji szkoły w Psarach.” 
Pan Kazimierz Urban- sołtys wsi Psary  - wyraził opinię ,że nie wszystko można 
przeliczyć na pieniądze , a najważniejsze  jest dobro dzieci.  
Pan Stanisław Płomiński- „ Ja jestem za tym , aby utrzymać małe szkoły na 
terenie naszej gminy , nie można ignorować  głosu mieszkańców. Może warto 
byłoby zwiększyć ilość nauczycieli dojeżdżających  z jednej szkoły do drugiej . 
Nie wiem tego , czy nauczyciele są wykorzystywani w 100 % . Wiemy o tym ,że 
szkoła w Ołoboku  nie jest całkowicie wykorzystana.”  
Pan Wójt- odniósł się do wypowiedzi radnego Płomińskiego, że można byłoby 
tak zrobić , ale korzystniej byłoby zapłacić nadgodziny nauczycielowi. Wyjaśnił 
członkom Komisji  ,że  nie chciałby likwidować  szkoły w Psarach , ale jest 
zmuszony ze względów finansowych.  
Pan Przewodniczący Rady- wyraził opinię, że  należałoby  popatrzeć na warunki  
edukacyjne  dzieci  w poszczególnych szkołach . „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. To są takie dylematy, które musimy rozwiązywać 
my jako Rada . ”  
Pani Teresa Lis-  „ Panie Przewodniczący - ja twierdzę, że prawda jest pośrodku, 
bo niektóre dzieci  z rodzin  mniej sytuowanych uczą się bardzo dobrze. Dzieci 
w Psarach są za małe , aby można je dowozić do szkoły w Rososzycy.” 
Pan Wójt – „ Jeżeli  pochylamy się nad dziećmi młodszymi , to należałoby 
rozważyć  zmiany  w szkołach , gdzie jest mała liczba dzieci.  Takie rozwiązanie  
spowodowałoby oszczędności dla budżetu gminy.” 
Pan  sołtys wsi Psary- zwrócił uwagę ,że mówi się o oszczędnościach ,                  
a rozbudowuje się szkołę w Masanowie.  
Pan  Stanisław Płomiński-  poinformował, że  w Gminie Brzeziny                          
w miejscowości Czempisz  wybudowano nową szkołę i w ogóle jej nie otwarto     
i  przekazano do prowadzenia stowarzyszeniu. Stwierdził, że jeżeli gmina 
zlikwiduje jedna szkołę , to Rząd będzie naciskał ,aby likwidować następne. 
Pan Mieczysław Gawełek- wyraził opinię ,że  Rada nie ucieknie przed 
problemem likwidacji szkoły w Psarach .  „ W przyszłości nie  utrzymają  się 
szkoły w Zamościu  oraz w Masanowie. Problem ten zostanie jedynie odłożony 
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w czasie  do 2 lat. Jeżeli zaniechamy inwestycje kosztem szkół , to będzie 
jeszcze gorzej.” 
Pani Teresa Lis – poruszyła sprawę złej komunikacji  publicznymi środkami 
transportu  na terenie gminy. 
Pan Mieczysław Gawełek- poinformował, że wystosował pismo do  Prezesa 
MZK w Ostrowie Wlkp. o przywrócenie kursu  na trasie Ostrów – Zamość – 
Grabów. Wyjaśnił, że pisał to pismo dlatego ,że  młodzież  uczęszczająca do 
Szkoły Ekonomicznej w Ostrowie  rozpoczyna zajęcia o godz. 700 , a nie ma 
możliwości  dojazdu. Dodał ,że dopiero teraz otrzymał odpowiedź, że MZK 
może przywrócić ten kurs, ale gmina  musiałaby zapłacić  1480 zł. miesięcznie.  
Pan Stanisław Płomiński – wyraził zdanie ,że zna problemy związane                       
z dojazdami do szkół  z własnego doświadczenia. Podzielił zdanie radnego  Pana 
Bartnika i Pana sołtysa, że są to za małe dzieci , aby  można było je dowozić do 
szkoły w Rososzycy. 
Pan Sołtys  wsi Psary-  „ Wszyscy widzą winę rządu w sprawie likwidacji szkół      
w kraju , ale czy nie należałoby bardziej naciskać na  rząd w tej kwestii.” 
Pan Jerzy Kasprzak- „ Jestem  20 lat w tej Radzie i do zamiaru likwidacji Szkoły 
Filialnej w Psarach podchodzimy już  trzeci raz . Ja zagłosowałem raz  za 
likwidacją  i nie zmienię  swojej decyzji. Zaskoczyło mnie to , co powiedział Pan 
sołtys ,że rozbudowujemy Szkołę Podstawową w Masanowie  , a później 
będziemy likwidować . Jest mi nieprzyjemnie  jak patrzę na Pana radnego            
z Psar i Pana sołtysa , ale pewien ciężar jako radni i sołtysi musimy ponieść.” 
Pan Wójt- wystąpił z propozycją , aby zawiesić  inwestycje w oświacie.  
Pan Mieczysław Gawełek- zwrócił się z pytaniem , czy w przypadku likwidacji 
szkoły w Psarach  dzieci będą dowożone do szkoły w Rososzycy? 
Pan wójt-  wyjaśnił, że  jeżeli odległość od miejsca zamieszkania do szkoły 
będzie wynosić powyżej 3 km , to będzie dowóz.  
Pan Mieczysław Gawełek- „ Jeżeli będzie zapewniony dowóz , to nie widzę  
problemu.” 
Pan Wójt- „ Likwidacja szkoły w Psarach  jest to wstęp do zmian w oświacie , bo 
musi być dalsza  reorganizacja. Mamy opracowaną prognozę  , z której można 
się dowiedzieć ,ile będzie uczniów w następnych latach w poszczególnych 
szkołach . W przypadku likwidacji szkoły w Psarach , szkoła w Rososzycy po 
połączeniu z Psarami miałaby stabilną sytuację.” 
Pan sołtys -  zwrócił się z prośbą do radnych , aby utrzymać w dalszym ciągu  
Szkołę Filialną w Psarach. 
Pan Mieczysław Gawełek-  zapytał Pana sołtysa na jak długo?  Stwierdził ,że za 
rok   trzeba będzie wrócić do tego tematu.  
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Pan Przewodniczący Rady –stwierdził ,że doskonale rozumie  radnego i sołtysa, 
ale należałoby popatrzeć  całościowo na ten problem , ponieważ radni są  
radnymi  całej gminy.  
Pani Bernadeta Biała- „ Ja bym się zgodziła , gdyby dzieci były dowożone na 
czas . Mnie nikt nie przekona , bo  dzieci czekają na dowóz po godzinie lub dwie  
godziny na przystankach , a najgorzej jest w okresie zimowym. Skoro dzieci 
wracają po 11 godzinach do domu  ze szkoły , to czy  są w stanie   uczyć się          
i przygotować  do lekcji na następny dzień.” Zaproponowała, aby  utrzymać 
szkołę w Psarach  jeszcze jeden rok.  
Pani Teresa Lis-  poparła propozycję Pani Białej . 
Pan Wójt – zasygnalizował, że są dwa wyjścia odnośnie zmian w oświacie:           
- pierwsze , to można powierzyć prowadzenie  mniejszych szkół  
  stowarzyszeniom,  
- drugie , to utrzymać klasy od I – III. 
Pani Teresa Lis- zapytała , co będzie z remontami budynków w przypadku 
przekazania szkół  stowarzyszeniom? 
Pan Wójt- wyjaśnił ,że  gmina oddałaby budynek w użyczenie  stowarzyszeniu. 
Dodał, że  musiałby być dobry menadżer  do kierowania szkołą. 
W wyniku zakończenia dyskusji odnośnie likwidacji Szkoły Filialnej w Psarach  
Pan Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie projekt uchwały                  
w powyższej sprawie.  
Komisja zaopiniowała negatywnie projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji 
Szkoły Filialnej w Psarach , ponieważ za przyjęciem projektu uchwały głosowało 
3 członków Komisji , 8 było „przeciw”. 
 
         c)  Pani Skarbnik Gminy-  wyjaśniła ,że   została opublikowana ustawa 
budżetowa na 2012 rok  i zgodnie z tą ustawą wysokość diety przysługującej  
radnemu nie może przekroczyć w ciągu miesiąca  łącznie półtora krotność  
kwoty bazowej . W związku z powyższym  dieta zryczałtowana  dla  Pana 
Przewodniczącego Rady  po podwyżce maksymalnie  będzie wynosić  1.324,84 
zł, a do tej pory wynosiła  1.295,00 zł.  
Pan Przewodniczący Rady – wystąpił z wnioskiem , aby diety dla radnych  
podwyższyć o 100,00 zł. 
Pan Mieczysław Gawełek-  zaproponował, aby zlikwidować w projekcie 
uchwały  § 2 ust.1 ust.2  i ust.3  . Wyraził opinie ,że  prawo tworzone przez Radę  
jest bardziej restrykcyjne , aniżeli przepisy państwowe.  Wystąpił z propozycją  , 
aby  sprawę potrąceń  za nieobecności na posiedzeniach Rady pozostawić do 
decyzji Prezydium Rady Gminy.  
Pan Wójt- zaproponował, aby   wysokość  potrąceń zmniejszyć  do 10 %. 
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Komisja  poparła propozycję Pana Wójta i wnioskowała,    aby w projekcie 
uchwały w sprawie diet dla radnych   wprowadzić następujące zmiany : 
-  w§ 2 ust.1 pkt.1 i pkt.2  zmniejszyć potrącenia  z 10 %  na  5 %   , 
 -  w§ 2  ust.2  zmienić  z 20 %  na 10 %. 
Komisja zaopiniowała pozytywnie , jednogłośnie projekt uchwały w sprawie 
ustalenia zryczałtowanych diet dla radnych Gminy Sieroszewice  z  wniesionymi 
poprawkami. 
 
e) Pan Wójt -  wyjaśnił, że  Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 
zakwestionowała  uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2012-2017. We wcześniej podjętej  
uchwale nie zostały ukryte dane historyczne  za lata 2009-2011 , w związku          
z powyższym należy dokonać zmiany uchwały. 
 
Komisja zaopiniowała  pozytywnie , jednogłośnie projekt  uchwały w sprawie  
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2012-
2017.  
 

f) Pan Mieczysław Gawełek- przewodniczący Komisji Rewizyjnej –
przedstawił  Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok. 

 
Komisja zaopiniowała pozytywnie , jednogłośnie projekt uchwały w sprawie  
zatwierdzenia  planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok. 
 
 Ad.5) Pan Przewodniczący Komisji- zwrócił się do członków Komisji , aby 
zastanowili się nad propozycjami do planu pracy Komisji na 2012 rok . 
Pan Mieczysław Gawełek- zapytał , kiedy  zostanie dokończona wymiana rur 
azbestowych  na odcinku 300 metrów  w wodociągu w Kani? 
Pan Wójt- wyjaśnił, że nie jest udowodnione ,że rury azbestowe mają 
niekorzystny wpływ na zdrowie ludzi.   
Pan sołtys wsi Psary –podziękował wszystkim radnym , którzy głosowali  
przeciw likwidacji  Szkoły Filialnej w Psarach.  
 
Ad.6) Z uwagi na wyczerpanie porządku posiedzenia Pan Przewodniczący 
Komisji o godz.1140 dokonał zamknięcia posiedzenia Komisji Rolnictwa, Rozwoju 
Gospodarczego i Infrastruktury .                 
      
                             Protokołowała :                                                            Przewodniczący  
                                                                                                            Komisji Rolnictwa, Rozwoju 
                                                                                                               Gospodarczego i Infrastruktury 
                            Joanna Glapiak                                                               Henryk Jędroszka  
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                                                                                                    Henryk Jędroszka 
 
 
 
  
 

 


