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P R O T O K Ó Ł  NR XII 

z  XII sesji Rady Gminy Sieroszewice odbytej w dniu  2 lutego 2012 roku 

w  sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach 

 

 

Punkt 1 – Otwarcie obrad : 

Pan Przewodniczący Rady o godz.1008 dokonał otwarcia XII sesji  Rady Gminy Sieroszewice. 

Powitał Pana Czesława Berkowskiego- wójta Gminy Sieroszewice,  Panią Mirosławę Busza- 

sekretarza gminy , Panią Teresę Grzeszczyk-skarbnika gminy, radnych powiatowych : Pana 

Marka Michalczaka i Pana  Arkadiusza Wojtczaka, Panią Marię Marciniak – dyrektora GBP 

w Sieroszewicach , Pana Jerzego Pawłowskiego - dyrektora  GOK w Sieroszewicach , Pana 

Krzysztofa Portasiaka - prezesa Stowarzyszenia „ Kurkowe Bractwo Strzeleckie”                        

w Sieroszewicach , przybyłych sołtysów oraz dyrektorów i kierowników gminnych jednostek 

organizacyjnych , Panią Ewę Kotowską-Rasiak – redaktora strony  internetowej Urzędu 

Gminy.  

 

Punkt 2 – Stwierdzenie quorum:  

W obradach XII  sesji  uczestniczyło 14 radnych , wobec ustawowego składu Rady 

wynoszącego 15  osób.  Nieobecny był  radny  Pan  Anatol Piaskowski  

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  Lista obecności sołtysów 

stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Punkt 3 – Przedstawienie porządku obrad: 

Przewodniczący Rady-  przedstawił proponowany porządek obrad XII  sesji Rady Gminy 

Sieroszewice  oraz wniosek Pana Wójta  w sprawie wprowadzenia  do porządku obrad XII 

sesji   w punkcie  8 podpunktu „ d”  dotyczącego  podjęcia uchwały  w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2012-2017.   

 Porządek obrad z dodatkowym projektem uchwały został przyjęty jednogłośnie przez Radę 

Gminy.  

 

Punkt 4-  Przyjęcie protokołu  z XI  sesji: 

Protokół z  XI sesji  został  przyjęty jednogłośnie bez uwag.  

 

 

Punkt 5 -  Interpelacje i zapytania radnych :  

Radny Dariusz Majewski-  złożył interpelację Klubu Radnych „ Nasza Wieś – Nasza 

Gmina” dotyczącą przygotowania wykazu osób zatrudnionych ( także sezonowo) ,                          

w Urzędzie Gminy Sieroszewice i  Gminnym Zakładzie Komunalnym w roku 2011. Wykaz 

powinien zawierać zajmowane stanowiska i zakres obowiązków przypisany poszczególnym 

pracownikom. 
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Punkt 6 -  Informacja  Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej  

                  w   okresie międzysesyjnym: 

Pan Przewodniczący  Rady- przedstawił  informację z swojej działalności podejmowanej                      

w okresie międzysesyjnym. Informacja stanowi załącznik Nr 3 do protokołu. 

Rada nie wniosła  pytań  i uwag do przedstawionej informacji.  

 

Punkt 7  - Sprawozdanie wójta z działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym: 

Sprawozdanie  wójta z działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym zostało 

przesłane radnym wraz z materiałami na sesję. Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 4 do 

protokołu. 

Radny Dariusz Majewski-   zapytał, czego  dotyczyła narada w  Kuratorium Oświaty                  

w  Kaliszu, jakie były omawiane sprawy?  

Pan Wójt –wyjaśnił, że  uczestniczył w naradzie w Kaliszu w dniu 23.01.2012 roku                               

z Wielkopolskim Kuratorem  Oświaty, podczas której omawiane były sprawy dotyczące 

nadzoru pedagogicznego, likwidacji szkół  oraz przeprowadzania awansu zawodowego 

nauczycieli. 

 

Punkt 8 – Podjęcie uchwał Rady Gminy w sprawach: 

a) sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej 

położonej w Westrzy:  

Pan Wójt- omówił projekt uchwały w powyższej sprawie . Wyjaśnił, że  została podzielona  

działka nr 435 o pow.  około 1,00 ha położona we wsi Westrza. „Przeznaczenie działki do 

sprzedaży jest spowodowane tym, że  znalazł się chętny inwestor. Odbyło się zebranie 

wiejskie  w Westrzy w dniu 31.01. br. i została podjęta uchwała w sprawie wyrażenia zgody 

na sprzedaż  nieruchomości niezabudowanej położonej w Westrzy.” 

Radny Rafał Bartnik- przedstawił  pozytywną opinię Komisji Rolnictwa… dotyczącą projektu 

uchwały w powyższej sprawie. Opinia stanowi załącznik Nr 5 do protokołu. 

Radny Andrzej Gierlach- przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu… dotyczącą projektu 

uchwały  w w/w sprawie. Opinia stanowi załącznik Nr 6 do protokołu. 

Pan Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję nad projektem uchwały w sprawie sprzedaży 

w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w Westrzy. 

Nikt  z pośród radnych  nie zabrał głosu w dyskusji . 

Pan Przewodniczący Rady -  zachęcił radnych i sołtysów  do emitowania w swoich wsiach ,że 

gmina jest otwarta  na współpracę , na pozyskanie inwestorów  do prowadzenia działalności 

gospodarczej.  Zwrócił się z prośbą do sołtysów, aby mówili o tych sprawach na zebraniach 

wiejskich. 

W dalszym ciągu obrad poddał pod głosowanie  projekt uchwały w sprawie sprzedaży                         

w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w Westrzy. 

Rada podjęła jednogłośnie uchwałę w powyższej sprawie .Uchwała Nr XII/108/2012  Rady 

Gminy  stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.  
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b)  ustalenia zryczałtowanych diet dla radnych Gminy Sieroszewice: 

Radny Stanisław Płomiński- przedstawił pozytywną opinię Komisji Kultury, Oświaty … 

dotyczącą projektu uchwały w sprawie ustalenia zryczałtowanych diet dla radnych Gminy 

Sieroszewice. Opinia stanowi załącznik Nr 8 do protokołu. 

Radny Rafał Bartnik- przedstawił pozytywną opinię Komisji Rolnictwa…  dotyczącą projektu 

uchwały w powyższej sprawie. Opinia stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.  

Radny Andrzej Gierlach- przedstawił  pozytywną  opinię Komisji Budżetu , Finansów… 

dotyczącą projektu uchwały  w w/w sprawie. Opinia stanowi załącznik Nr 10 do protokołu. 

  

O godz. 1025  na posiedzenie Rady przybył  Pan Marek Michalczak  - radny Powiatu 

Ostrowskiego, którego powitał  Pan Przewodniczący  Rady. 

Rada podjęła  uchwałę w sprawie ustalenia zryczałtowanych diet dla radnych Gminy 

Sieroszewice.Za  przyjęciem uchwały głosowało  13 radnych  , 1  radny był  „przeciw” . 

Uchwała Nr XII/109/2012  stanowi załącznik Nr 11 do protokołu. 

 

c) Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok: 

Pan  Mieczysław Gawełek – przewodniczący Komisji Rewizyjnej  - przedstawił  „Plan pracy 

Komisji Rewizyjnej na 2012 rok”. Plan pracy stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.  

Radny Stanisław Płomiński- przedstawił pozytywną opinię Komisji Kultury , Oświaty…  

dotyczącą projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 

rok. Opinia stanowi załącznik Nr 13 do protokołu. 

Radny Rafał Bartnik- przedstawił pozytywną opinię  Komisji Rolnictwa… dotyczącą projektu 

uchwały  w powyższej sprawie. Opinia Komisji  stanowi załącznik Nr 14 do protokołu. 

Radny Andrzej Gierlach- przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu… dotyczącą projektu 

uchwały w w/w sprawie. Opinia stanowi załącznik Nr 15 do protokołu.  

Wnioskował o wydelegowanie  jednego z członków Komisji Rewizyjnej do pracy w Komisji 

Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia.  

Radny Jerzy Kasprzak -  poparł propozycję  radnego Gierlacha  i wnioskował                                       

o wydelegowanie   radnego Romana Maląga. 

Pan Przewodniczący Rady -  zwrócił się z pytaniem do Pana  Maląga, czy jest chętny do pracy 

w Komisji ? 

Radny Roman Maląg -  wyraził zgodę na  udział w posiedzeniach Komisji Budżetu… . 

Radny  Andrzej Gierlach –wystąpił z propozycją , aby osoba ta  była prawnym członkiem 

Komisji Budżetu… . 

Radny Roman Maląg – wyjaśnił ,że członkowie Komisji Rewizyjnej  ustalą między sobą, kto 

będzie  uczestniczył w danym posiedzeniu Komisji. Budżetu…. 

Pan Przewodniczący Rady- poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie  

zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok. Uchwała w powyższej sprawie 
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została  podjęta przez Radę  jednogłośnie .Uchwała Nr  XII/110/2012  stanowi załącznik Nr 

16 do protokołu. 

 

d) zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2012-2017: 

Pan Wójt- wyjaśnił  Wysokiej Radzie, że  zmiana  WPFG jest dokonywana, ponieważ nadzór 

zakwestionował wcześniej podjętą uchwałę, w której zostały ukryte dane historyczne za lata 

2009-2011, w związku z powyższym należy dokonać zmiany uchwały. 

Radny Rafał Bartnik- przedstawił pozytywną opinię Komisji Rolnictwa… dotyczącą projektu 

uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 

2012-2017. Opinia stanowi załącznik Nr 17 do protokołu. 

Radny Andrzej Gierlach-przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu… dotyczącą projektu 

uchwały w powyższej sprawie. Opinia stanowi załącznik Nr 18 do protokołu.  

Pan Przewodniczący Rady –otworzył dyskusję  nad projektem uchwały, jednak nikt z pośród 

radnych nie zabrał głosu.  

Rada podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Sieroszewice na lata 2012-2017. Uchwała Nr XII/111/2012 stanowi załącznik Nr 19 do 

protokołu.  

 

Punkt 9 – Wolne głosy i wnioski: 

Radny Dariusz Majewski – „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado  bardzo dobrze się stało, że 

przychodzą do nas inwestorzy i z tym się zgadzamy, chyba  nie ulega to wątpliwości. Ja 

chciałbym mieć informację, jakie tereny i w jakich miejscowościach ma gmina do 

zaoferowania. Myślę, że wszyscy bylibyśmy taką informacją zainteresowani.” 

Radny Rafał Bartnik- „Wysoka Rado, Panie Przewodniczący, Panie wójcie, Szanowni goście 

zaproszeni  na  posiedzeniach poszczególnych Komisji Rady,  Pan Wójt  przedstawił jeszcze 

jeden projekt uchwały dotyczący zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Psarach. Była 

prowadzona długa i merytoryczna dyskusja, były różne argumentacje za likwidacją przeciwko 

i likwidacji. Nie chciałbym przedstawiać tych argumentów, tylko chciałem podziękować  tym 

radnym, którzy  głosowali przeciwko likwidacji  szkoły – poparli  argumentację moją i Pana 

sołtysa, aby  te najmniejsze  dzieci  mogły uczęszczać do szkoły w swojej miejscowości. 

Dziękuję jeszcze raz Państwu radnym, którzy przyjęli tę argumentację.” 

Pan Marek Michalczak - radny Powiatu ostrowskiego- zabrał głos w sprawie  programu  tzw. 

„Solary cieplne”, informując ,że można skorzystać z dofinansowania  na ten cel w wysokości 

75 %.  „Koszty  domu o kubaturze 220 metrów  wyniosłyby w granicach  6 tys.zł., jeżeli ktoś 

nie ma pieniędzy, to może wziąć kredyt, gdzie oprocentowanie na ten cel wynosi 6 %. Myślę, 

że jest to korzystne rozwiązanie, bo cały rok mamy ciepłą wodę. Aby  zrealizować  ten 

program  musiałoby być chętnych co najmniej 250 osób. Szukamy wszędzie oszczędności, 

chcemy likwidować szkoły, ze swej strony miałbym prośbę, aby powołać  komisję  z udziałem 

Pana Jamroziaka, która dokonałaby kontroli  w zakresie  kradzieży wody.” 

Pan Lech Warga – sołtys wsi Biernacice - poruszył w swoim wystąpieniu  następujące 

sprawy: 
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 - wnioskował o ustawienie karetki pogotowia ratunkowego w okolicach Rososzycy lub 

Ołoboku, ponieważ karetka jadąca  z Ostrowa Wielkopolskiego do Zamościa, czy Biernacic  

musi pokonać  ponad 30 km, co znacznie wydłuża czas oczekiwania  chorego na jej przyjazd, 

- zwrócił uwagę, że we wsi Biernacice nie ma kanalizacji  i w związku z tym należałoby 

pomyśleć  o budowie  przydomowych oczyszczalni ścieków, 

- złożył podziękowania: Panu Wiktorowi Jamroziakowi - kierownikowi GZK w Sieroszewicach  

za wyremontowanie budynku hydroforni w Biernacicach, Panu Ryszardowi Lubryka – 

prezesowi GS w Rososzycy za wyremontowanie sklepu  spożywczego  i Pani Bernadecie Białej 

– sołtysowi wsi Strzyżew za to, że była inicjatorem  wprowadzenia funduszu sołeckiego, 

dzięki czemu została wybudowana połowa chodnika w Biernacicach. Stwierdził, że wykonane  

remonty  upiększyły  w dużym stopniu wieś  Biernacice, 

- poruszył kwestię użytkowania ziemi sołeckiej, a mianowicie sołtysowi wsi Biernacice należy 

się  1 ha ziemii, jednak tak są sporządzone umowy, że od 6 lat jest sołtysem i do tej pory nie  

mógł wydzierżawić ziemi. 

Pan Wójt- „Chciałbym się odnieść do wypowiedzi radnego Pana Rafała Bartnika oraz do 

kwestii poruszanych przez Pana sołtysa wsi Biernacice. Wyjaśniam ,że projekt o zamiarze 

likwidacji Szkoły filialnej w Psarach nie znalazł się w porządku obrad dzisiejszej sesji , 

ponieważ nie miał się znaleźć. W związku z obowiązującą procedurą  w sprawie likwidacji 

szkoły, gdyby  projekt uchwały  uzyskał  pozytywne opinie w komisjach Rady – punkt ten 

znalazłby się w porządku sesji, która  planowana  była  na 27 lutego br. Skoro temat został 

wywołany , to nie chciałbym pozostawić bez komentarza , jakie są powody takiej propozycji. 

Na posiedzeniach Komisji uzasadniałem, że głównym powodem likwidacji szkoły w Psarach 

jest spadek liczby urodzeń w gminie. Chciałbym podać kilka danych odnośnie liczebności klas, 

uczniów  oraz wydatków, jakie  ponosi gmina na utrzymanie jednego ucznia.  Rozpocznę od 

podania liczby uczniów, w 2002 roku mieliśmy w szkołach podstawowych i gimnazjach  1389 

uczniów, a w 2011 roku  liczba uczniów wynosiła 963 uczniów. Wiemy wszyscy, że subwencja 

oświatowa naliczana jest na jednego ucznia. Podam też dane dot. zatrudnienia nauczycieli     

w szkołach, gdzie 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, 

natomiast w 2002 roku mieliśmy tylko 3 nauczycieli dyplomowanych. Biorąc pod uwagę taką 

sytuację musimy podjąć działania mające na celu  dostosować sieć szkół do liczby uczniów, 

by nie doprowadzić do katastrofy finansowej gminy. Docierają do nas informacje z innych 

gmin, gdzie prowadzą działania  dotyczące likwidacji szkół, w jednych gminach mniej 

drastyczne, a w drugich bardziej drastyczne. Ja na początek zaproponowałem zamiar  

likwidacji Szkoły Filialnej w Psarach. Temat nie jest nowy, ponieważ 4 lata temu 

proponowałem zamiar likwidacji  i od czegoś powinniśmy  zacząć te zmiany w oświacie.   

W szkole W Psarach w roku szkolnym  2011/2012  mamy 12 dzieci, należy przyznać, że jest to 

nie wiele przy zatrudnieniu 2,5 etatu. Należałoby przedstawić prawdziwą sytuację,  

a mianowicie 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.                            
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W przyszłych latach ta liczba się będzie stopniowo zwiększać i maksymalnie w 2018 roku 

będzie 31 uczniów pod warunkiem ,ze wszystkie dzieci trafią do szkoły w Psarach. Obecnie 

jest tak, że czworo dzieci z Psar uczy się w Szkole Podstawowej w Rososzycy. Mówiąc              

o szkole w Psarach należałoby wspomnieć również o szkole w Rososzycy, w której ubywa 

uczniów.  Gdybyśmy zlikwidowali Szkołę Filialną w Psarach i dzieci z Psar uczęszczały 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. Padały pytania na czym można  zaoszczędzić, niestety największe wydatki gmina 

ponosi na zatrudnienie. Jeżeli chodzi o koszty utrzymania  szkoły w Psarach związane                  

z ogrzewaniem, to wynoszą 8 tys.zł. Jest tez prawdą, że nie inwestujemy w te szkołę, warunki 

nie są tam najlepsze, dlatego koszty utrzymania nie są wysokie. Zachęcam Państwa do 

głębokiej refleksji, do pochylenia się nad problemem oświaty, ucieczka  od tych problemów 

nic nie przyniesie. Jeżeli nie zmieni się polityka Państwa w stosunku do oświaty na terenach 

wiejskich, a raczej nie możemy liczyć, że  ona zmieni się diametralnie, to popadniemy             

w niezłe tarapaty finansowe.  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. Różne są możliwości rozwiązania problemów w oświacie, ale nie 

chciałbym dzisiaj  mówić o szczegółach, ponieważ będzie inna okazja. Przedstawię na piśmie 

informację  dotyczącą propozycji  i jakie przyniesie to ewentualne oszczędności na oświatę.  

Dyskusja może toczyć się dalej, gdyż w porządku obrad  dzisiejszej sesji nie było  ujętych  zbyt 

wielu tematów.” Odniósł się do wypowiedzi Pana sołtysa z Biernacic odnośnie ziemi sołeckiej  

wyjaśniając, że Pan sołtys  zrezygnował kiedyś z dzierżawy, a obowiązują takie procedury, że 

skoro zmienia się dzierżawca, to zebranie wiejskie musi podjąć uchwałę w tej sprawie. 

Zaznaczył, że gmina cały czas oczekuje na uchwałę zebrania wiejskiego , aby mogła zawrzeć 

umowę z Panem sołtysem. Wyjaśnił, że  jeżeli chodzi o karetkę, to sprawa jest bardzo ważna 

i istotna, bo kto z Państwa był na spotkaniu ze Starostą, to była poruszana ta sprawa.  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami karetka powinna dojechać do chorego w ciągu 20 

minut. Poinformował ,że Pan Marek Michalczak prowadził  rozmowy w tym temacie z gminą 

Nowe Skalmierzyce, aby na terenie naszej gminy stworzyć taki punkt i wówczas karetka 

obsługiwałaby obydwie gminy. Jest taki paradoks, że stoi karetka w Grabowie, ale nie 

obsługuje terenów z innego powiatu, chociaż jest niewielka odległość – zaledwie 5 km do 

Biernacic. Odniósł się do wypowiedzi radnego Pana Dariusza Majewskiego odnośnie terenów 

inwestycyjnych, informując, że na terenie naszej gminy  nie ma zbyt wiele takich terenów.  

W przypadku gdyby ktoś był zainteresowany, to proszę kierować do urzędu. Ponadto 

możemy przygotować  informację na piśmie .” 

Radny Stanisław Płomiński- ustosunkował się do poruszanej sprawy związanej z postojem 

karetki  pogotowia ratunkowego, twierdząc, że  jeżeli karetka stoi  w innym Powiecie, to nic 

nie stałoby na przeszkodzie , aby Starostwo w Ostrowie  Wielkopolskim zapłaciło za karetkę  

do Ostrzeszowa. Jest to kwestia administracyjnego dogadania się i załatwienia sprawy. 
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Wyraził opinię, że w przypadku zawału jest to bardzo ważna sprawa, bo liczy się czas 

udzielenia choremu pomocy. Odniósł się do  tematu  likwidacji Szkoły Filialnej w Psarach         

i stwierdził, że dalsza dyskusja  jest bez sensu. Rada wyraziła swoje zdanie na posiedzeniach 

Komisji Rady . Stwierdził, że muszą być konkretne  propozycje, bo w przeciwnym razie każdy 

będzie miał swoje racje i nie dojdzie do konkretnego wniosku.  

Pan Wójt –  „Mówimy dzisiaj o likwidacji  szkoły w Psarach, czas na refleksję jest zawsze na 

razie chcemy podjąć uchwałę o zamiarze likwidacji Szkoły Filialnej w Psarach, a następnie 

przyjdzie czas na podjęcie uchwały odnośnie likwidacji szkoły. Aby rozmawiać z rodzicami  

i mieszkańcami musi być najpierw uchwała o zamiarze likwidacji szkoły.  Jest to pierwszy krok 

w kierunku zmian w oświacie.”  

Pan Przewodniczący Rady – „Nie chciałbym ucinać dyskusji , ponieważ jest to bardzo ważny 

temat. Wszyscy Państwo, którzy uczestniczyliście w posiedzeniach Komisji, to wiecie ,że 

dyskusja była wyczerpująca. Po tych posiedzeniach nasuwa mi się taka refleksja, aby do 

tematu restrukturyzacji szkolnictwa na terenie gminy podejść całościowo i robić to od razu. 

Każdy z nas musi mieć świadomość, że na tym poletku my jesteśmy gospodarzami i nikt  nie 

podejmie za nas pewnych decyzji.  Ja jako Przewodniczący Rady jeździłem po szkołach i mogę 

stwierdzić, że niektóre  obiekty oświatowe w szkołach  są pięknie  przygotowane  pod kątem 

bazy oświatowej, chociaż nie wszystkie  jak np.: Psary, Parczew i Masanów. Musimy 

emitować na zebraniach wiejskich, że coś z tym tematem musimy zrobić. Prowadzona 

dyskusja na komisjach była merytoryczna. Ja jestem za tym, aby do restrukturyzacji  

szkolnictwa  podejść całościowo, chociaż nie dziwię się niektórym radnym, że nie chcą brać 

na siebie i nie chcą  być w pewnym sensie likwidatorami  szkół. W niektórych  sytuacjach 

powinniśmy się wznieść ponad podziałami i patrzeć  na interes gminy całościowo, a na 

pierwszym miejscu na interes dziecka. Nasuwa mi się taki wniosek, czy lepiej  dowieź dziecko 

3 km do szkoły, gdzie standard  warunków pracy jest bardzo dobry, czy zaprowadzić  dziecko 

200 metrów do szkoły na miejscu. Na pewno są to dylematy, od których nie uciekniemy  

i można powiedzieć, że wszyscy mają rację. Wiele tematów już się dzieje, tak jak powiedział 

pan wójt, że czworo dzieci z Psar jest dowożonych do szkoły w Rososzycy. Nasze szkoły 

powinny mieć odpowiedni standard, powinny być wyposażone w szatnie, stołówki, świetlice. 

Moim zdaniem dziecko powinno przychodzić do domu i odpoczywać , a w szkole powinno 

uzyskać fachową opiekę i pomoc. Powinniśmy inwestować w standard placówek 

oświatowych na terenie gminy i naprawdę nie uciekniemy od tematu związanego                     

z funkcjonowaniem oświaty.” 

Pan Wójt- „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado ja może źle rozumiem Państwa stanowisko,  

czy uwagi, że ja nie przedstawiłem całościowo reformy oświaty, a nie przedstawiłem dlatego, 

że całościowo będzie przedstawiana na przyszły rok szkolny. Nie wyklucza to likwidacji szkoły 

w Psarach, dlatego, że gdybyśmy przedstawili kompleksowo, to czy Państwo są w stanie 

inwestować w szkołę w Psarach i podnosić jej standard, skoro mamy dobre szkoły i świecą 

pustkami. Uważam, że nie można patrzeć przez pryzmat swojej miejscowości, tylko rozważyć 

całościowo. Ja nie mam pretensji, że mieszkańcy są przeciwko likwidacji  szkoły, bo jeszcze  

nie zdarzyło się nigdy w Polsce, aby przypadku likwidacji szkoły  mieszkańcy poparli taką 
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decyzję. Rada Gminy musi wziąć pod uwagę wszystkie  argumenty i rozważyć je. Sytuacja 

finansowa gminy   lepsza już nie będzie  w najbliższych latach, tym bardziej widzę jakie 

zadania są nakładane na gminy, a jakie są przeznaczane pieniądze na realizacje tych zadań. 

Niestety takie jest  nastawienie, że zmusza się gminy  do podejmowania takich decyzji. Jeżeli 

gmina otrzymuje mniejszą subwencję na oświatę , to musi dostosować sieć szkół                        

i zatrudnienie do potrzeb. Kompleksowa reforma  będzie  przedstawiona, a ten rok dotyczył 

tylko zamiaru likwidacji Szkoły w Psarach .” 

Radny Andrzej Gierlach -  odniósł się do sprawy dyskusji  związanej z likwidacją szkoły           

w Psarach. „Jeżeli słyszę takie głosy, że dyskusja się odbyła, to już konie z tym tematem, ja 

się nie zgadzam, ponieważ problem ten wróci, nie da się go ominąć. Trzeba rozmawiać            

z każdym problemem się zmierzyć, należy znaleźć wspólne rozwiązanie. Przestańmy rzucać 

słowa, że dyskusja już się odbyła. Jeżeli chodzi o opiekę zdrowotną, to jest chora, wszyscy      

o tym dobrze wiemy – taka  jest moja dygresja. Ja zawsze porównuję do ochrony 

przeciwpożarowej, gdzie stanowiska dowodzenia zawsze wysyłają jednostki do zdarzenia.  

Trzeba w tym zakresie uzdrowić służbę zdrowia i służby ratownicze, nie może tak być, że 

wzywa się karetkę, która jedzie do chorego 40 km, a pod nosem  jest opieka. Trzeba ten 

temat ruszyć i nagłośnić. Na koniec pozwolę sobie podziękować panu wójtowi za 

zorganizowanie  uroczystości otwarcia  Przedszkola w Latowicach. Wszystkim Państwu, 

którzy zaszczycili  swoją obecnością  na tej uroczystości również serdecznie dziękuję.” 

Radny Mieczysław Gawełek -  zwrócił się do Pana Marka Michalczaka z pytaniem, kto 

finansuje  koszt karetki? Zaproponował,  aby Powiat  porozumiał się w sprawie karetki, która 

stacjonuje w Grabowie, aby obsłużyła  teren naszej gminy , łącznie z Masanowem, wówczas 

koszt byłby niższy, aniżeli postawienie nowego punktu oraz chodzi tez o szybkość dojazdu. 

Pan Marek Michalczak - poinformował, że było otwarcie „ SOR-u” w Ostrowie 

Wielkopolskim podczas którego była poruszana sprawa stacjonowania karetki. Były wnioski, 

aby karetkę postawić centralnie  w Ołoboku, bądź w Wielowsi.  Stwierdził ,że nasza karetka 

stoi w Przygodzicach, a przyczyniła się do tego  Pani burmistrz ze Skalmierzyc , która 

powiedziała, że jej karetka jest nie potrzebna. Poruszył sprawę pogorzelców, że Pani 

Burmistrz  przypisała sobie wszystkie zasługi i nie podziękowała za udzieloną pomoc.  Poparł 

wypowiedź Pana Wargi, że karetka z Ostrzeszowa nie przyjedzie, bo oni mają do obsłużenia 

swój teren. Dodał, że być może w tym zakresie  coś się zmieni w 2014, bądź 2015 roku. 

Obiecał, że będzie rozmawiał  z Panem Starostą w tym temacie. 

Pan Przewodniczący Rady - odniósł się do wypowiedzi radnego powiatowego dot. 

pogorzelców, że uczestniczył w Spotkaniu Noworocznym w Skalmierzycach w dniu 13 

stycznia  br. podczas którego Pani  burmistrz podziękowała wszystkim z ościennych gmin za 

udzielenie pomocy  pogorzelcom. 

Radny Stanisław Płomiński - wrócił do sprawy związanej z dyskusją  na temat oświaty , 

twierdząc, że dyskusja powinna być merytoryczna, a w tej chwili nie ma ogólnego planu. 

Wyraził opinię, że  zauważył po posiedzeniach Komisji Rady, że większość radnych  zgodziłaby  

się na  zamknięcie szkoły za wyjątkiem jego miejscowości, tak jest z Parczewem, Ołobokiem, 
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Rososzycą. „ Pan Przewodniczący Rady rzucił na komisji hasło, aby  zlikwidować szkołę           

w Masanowie.” 

Pan Przewodniczący Rady– sprostował, że nie mówił, żeby zlikwidować szkołę                         

w Masanowie, tylko  mówił o tym, że są złe warunki bytowe. Chciałem zwrócić uwagę, że                    

w szkole w Masanowie jest 83 uczniów. Na temat Psar rozmawialiśmy na 3 komisjach                                

i ustaliliśmy, że nie będziemy likwidować szkół, tylko utrzymujemy szkoły mniejsze - nie 

zmieniajmy faktów. Ten temat  przerabialiśmy i musimy być odporni na różne hasła.  

Polikwidujemy szkoły, a za 5 lat  może się okazać, że będą problemy, podobnie było                            

z przedszkolami  były zamykane, a teraz okazuje się, że jest za mało przedszkoli.” 

Pan Wójt-  zwrócił się z pytaniem, czy Rada widzi potrzebę modernizacji szkoły w Psarach, 

czy jest takie przyzwolenie? Przypomniał, że  jak było pierwsze podejście do likwidacji  szkoły, 

to była mowa, że nie będziemy inwestować w ten obiekt.  Dodał, że jeżeli szkoła w Psarach 

będzie nadal funkcjonować, to trzeba  poprawić  warunki  bytowe  w tej szkole. 

Pan Przewodniczący Rady – wyjaśnił, że na posiedzeniach Komisji Rady nie było mowy            

o tym, że nauczyciele źle uczą oraz o likwidacji szkoły w Masanowie. Była mowa  na temat  

panujących warunków  w poszczególnych szkołach.  

Pan Lech Warga – sołtys wsi Biernacice- zwrócił  uwagę, że  pogotowie z Ostrzeszowa 

powinno przyjechać  na teren naszej gminy. 

Pan Dariusz Rybski – Kierownik Posterunku Policji w Sieroszewicach- udzielił wyjaśnień, że 

karetka pogotowia z Ostrzeszowa kilkakrotnie  przyjeżdżała  do zdarzeń losowych  na 

wezwanie  Policji na teren naszej gminy.  

Pan Kazimierz Urban-  sołtys wsi Psary – poinformował, że w dniu wczorajszym wracając  

z posiedzenia Komisji zauważył dzieci oczekujące na przystanku w Sławinie na autobus 

szkolny. Przekazał informację, że po wyjściu z komisji  spotkał się  z mieszkańcem 

Sieroszewic, który poruszył sprawę  udostępnienia świetlicy środowiskowej w Sieroszewicach  

do gry w tenisa.  Osoba ta mówiła, że w Wysocku  Wielkim mogliby  korzystać  z sali 

bezpłatnie, jednak zrezygnowali  ze względu na koszty  dojazdów.  

Radny Andrzej Gierlach- odniósł się do wypowiedzi  sołtysa z Psar, że nie ma takiej 

możliwości, aby mieszkańcy mogli korzystać z obiektów użyteczności publicznej bez 

opiekuna. Stwierdził, że w każdym obiekcie publicznym musi być opiekun.  

Radny Rafał Bartnik-  odniósł się do poruszanej kwestii związanej z warunkami szkoły             

w Psarach, twierdząc, że może przydałaby się  wymiana stolarki okiennej, czy założenie  

centralnego ogrzewania, jednak do tej pory dzieci uczyły się tyle lat i miały ciepło. 

Przedstawił swoje stanowisko, że  jest przeciwny , aby   dzieci 6-letnie   czekały  godzinę , czy 

dwie  na autobus  w okresie zimy  na mrozie, przy temperaturze  minus 10, czy  minus 17 

stopni. Dodał, że jeżeli szkoła zostanie zlikwidowana – fizycznie jej nie będzie, to nie będzie 

możliwości przekazania jej stowarzyszeniu. 

Pan Wójt- podkreślił, że gmina  nie po to chce zaoszczędzić na oświacie, aby przeznaczyć 

pieniądze na inny cel, tylko uniknąć krachu finansowego. „Jeżeli byłaby wola, aby  szkoła 

mogła być przekazana stowarzyszeniu, to gmina nie będzie mieć z tego tytułu żadnych 
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oszczędności, bo będzie musiała przekazać  subwencję stowarzyszeniu. Jest to pole do 

porozumienia i dialogu.” Przedstawił  wydatki na jednego ucznia w poszczególnych szkołach: 

        -  w Psarach – 13 tys.zł.  

       -   w Zamościu- ponad 10 tys.zł. 

       -   w Masanowie  - 10 tys.zł. 

       -  w Gimnazjum w Sieroszewicach  - około 7 tys.zł. 

       -  w Wielowsi  - około 7 tys.zł. 

Chodzi o to, aby w tych zmianach uwzględnić stan bazy oświatowej i nie inwestować 

dodatkowych pieniędzy w szkoły, gdzie nie ma szans na dalsze utrzymanie. Wydaje mi się , że 

coś pozytywnego wypływa z tej dyskusji , bo dociera   do świadomości mieszkańców , chociaż 

nie oczekuje na zrozumienie ze strony rodziców w przypadku likwidacji szkoły, bądź 

przekazania szkoły do prowadzenia przez stowarzyszenie. Może warto byłoby obejrzeć dobre 

przykłady funkcjonowania szkół prowadzonych przez stowarzyszenia.” 

Pan Jerzy Pawłowski- poinformował, że przed wielu laty  poprzednie władze Starostwa         

w Ostrowie Wlkp. dały przyzwolenie, aby instruktorzy z MDK z Ostrowa  jeździli na wieś.  

GOK w Sieroszewicach pozyskał dwie osoby w zakresie:  dziennikarstwa , tańca i teatru. 

Teraz zmieniły się władze, warunki i idea. Pan Starosta był na sesji i zostało wyartykułowane, 

że będzie się od tego odchodzić. My stracimy instruktorów, którzy mieli blisko do pracy. Jest 

to zrzucanie na gminę i gmina będzie zmuszona partycypować w kosztach. Jeżeli chodzi          

o dziecięcy teatr, to jest najlepszy w powiecie ostrowskim.” Zwrócił się z prośbą do Pana 

Przewodniczącego Rady, wszystkich  radnych, do Pana wójta  , gdy  będą mieć możliwości , 

aby przekazali tę informację Panu Staroście. Odniósł się do wypowiedzi Pana sołtysa z Psar  

odnośnie  gry w tenisa w GOK-u  mówiąc, że nie czuje się uprawniony, aby polemizować ze 

względu na to, że druga strona jest nieobecna. Wyjaśnił, że jeżeli sala na dole w przyszłości 

zostanie ocieplona, to zależy mu bardziej na tym, aby odbywały się zajęcia taneczne                  

i teatralne, a do gry w tenisa jest hala sportowa w Sieroszewicach. 

Pan Kazimierz Urban-  zwrócił się do Pana dyrektora GOK-u, że chyba źle zrozumiał jego 

wypowiedź, ponieważ nie wtrącił się w intencje sali, tylko opowiedział historię, jaka miała 

miejsce  po posiedzeniu  komisji.  

Pan Jerzy Pawłowski – dodał, że była inna forma oczekiwań na udostępnienie sali                   

w Sieroszewicach.  

Radny Dariusz Majewski- nawiązał do zmian w oświacie, że nie chodzi o reformę w oświacie, 

tylko o reformę wydatków na oświatę. Poinformował, że rząd pozbywa się problemu, 

przekazuje niską subwencję na tereny wiejskie i obarcza samorządy  takimi wydatkami. 

Poruszył sprawę  odnośnie słynnego ACTA, że  został skierowany od dołu protest  przeciwko 

działania Rządu w tym temacie, może dobrze byłoby wystąpić z protestem odnośnie  

wiejskiej oświaty. Wyraził opinię, że prywatne uczelnie nie zapewniają takiego poziomu 

nauczania , jak uczelnie państwowe.  

Pan Przewodniczący Rady-  wyraził opinię ,że urząd , Pan wójt jest przygotowany do dyskusji 

na temat reformy oświaty , a Rada musi się przygotować do tej dyskusji i podejść  w poważny 

sposób do tego tematu. 
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Punkt 10-  Zamknięcie obrad:  

Z uwagi na wyczerpanie  porządku  obrad  Pan Przewodniczący Rady o godz.1155 dokonał 

zamknięcia obrad XII sesji Rady Gminy Sieroszewice . 
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