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odbytego w dniu 06 czerwca 2016 roku  

w Urzędzie Gminy w Cielądzu 
 
 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji - zgodnie z listą obecności, stanowiącą 

załącznik do niniejszego protokołu. 

Radna nieobecna: Anna Kłos 

 

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 

1. Małgorzata Rosa  Przewodnicząca Rady Gminy 

2. Sylwester Krawczyk Sekretarz Gminy 

3. Jadwiga Gaćkowska Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego  

Szkół w Cielądzu 

Punkt 1. 

Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 10:00 dokonała Przewodnicząca Komisji – Beata 

Lewandowska, witając członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdziła obecność 4 

członków Komisji (istnienie quorum) i uprawnienie Komisji do podejmowania wiążących 

decyzji.  

 

Punkt 2. 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia – Beata Lewandowska 

przedstawiła proponowany porządek: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Zapoznanie się z planem imprez kulturalnych na 2016 rok. 

4. Zapoznanie się z projektami organizacyjnymi szkół na rok szkolny 2016/2017. 

5. Sprawy różne. 

6. Zamknięcie posiedzenia.  

Do przedstawionego porządku posiedzenia wniosków i uwag nie zgłoszono.  

Członkowie Komisji w głosowaniu 4 głosami „za” przyjęli przedstawiony porządek 

posiedzenia. 
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Punkt 3. 

W następnym punkcie posiedzenia, Komisja zapoznała się z planem imprez kulturalnych 

przewidywanych w 2016 roku. Informację na ten temat przedłożył Sekretarz Gminy Sylwester 

Krawczyk.  Planowane imprezy to: 

1) Powitanie lata w Sierzchowach – 26 czerwca 

2) Rajd rowerowy – 2 lipca 

3) Święto pomidora w Sierzchowach – 7 lipca 

4) Piknik rodzinny w Cielądzu połączony z piknikiem militarnym – 14 sierpnia 

5) II Bieg Niepodległości – 11 listopada. 

Sekretarz dodał, iż w sprawie imprezy planowanej na 14 sierpnia trwają rozmowy ze 

Stowarzyszeniem Rekonstrukcyjnym na temat inscenizacji bitew z okresu II wojny światowej. 

Na temat  II Biegu Niepodległości stwierdził, iż na ten rok będzie zakupionych więcej gadżetów 

i lepiej się do tej imprezy już przygotujemy. 

Radny Jarosław Ciesielski zgłosił uwagę, że podczas ubiegłorocznego Pikniku 

militarnego zostały na terenie parku pokopane doły i by w tym roku mieć to na uwadze – ze 

względów bezpieczeństwa. 

Sekretarz zapewnił, iż wyciągnięte będą wnioski z ubiegłorocznej imprezy. Trochę 

inaczej będzie wyglądał spektakl – będzie bardziej widowiskowy. 

Radny Tymoteusz Damaz stwierdził, iż nie ma zdania na temat tych imprez, gdyż w nich 

nie uczestniczy, nie są bowiem na jego terenie a od jego mieszkańców nie wypłynęła żadna 

inicjatywa w tym temacie. 

Przewodnicząca Komisji Oświaty Beata Lewandowska wyraziła słowa uznania za 

wczorajszą imprezę z okazji Dnia Dziecka. 

Radny Jarosław Ciesielski zapytał czy znana jest już trasa rajdu. 

Sekretarz odpowiedział, że jeszcze nie – trwa dyskusja, a długość trasy ma wynosić 35 

km. 

Sekretarz uzupełnił jeszcze, że w miejscowości Mroczkowice jest planowana impreza, 

lecz nie zna jeszcze terminu i szczegółów w tej spawie od sołtysa tej wsi. 

Radny Tymoteusz Damaz zgłosił w tym miejscu problem dotyczący zasad korzystania 

ze stawu w Stolnikach, gdyż są uwagi mieszkańców, że osoby z zewnątrz łowią ryby,                                                

a zarybianiem stawu zajmują się tylko mieszkańcy wsi, w tym on też. Chciałby, by zgodnie  

prawem uregulować te zasady. 

Sekretarz stwierdził, że najprostszym sposobem uregulowania tej kwestii jest 

zorganizowanie zebrania i uchwalenie regulaminu oraz ustalenie w nim, iż prawo łowienia ryb 

mają tylko mieszkańcy wsi. Należałoby też określić, kiedy można łowić. Regulamin umieścić                   
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w widocznym miejscu przy stawie z zaznaczeniem, że łowienie ryb może odbywać się tylko 

zgodnie z regulaminem. 

 

Punkt 4. 

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu obejmującego: 

„Zapoznanie się z projektami organizacyjnymi szkół na rok szkolny 2016/2017”. 

Przewodnicząca Komisji Beata Lewandowska poinformowała, iż zgodnie z zatwierdzonym 

przez Radę Gminy planem pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia, Komisja ta 

powinna do końca II kwartału br. zapoznać się z arkuszami organizacyjnymi szkół na przyszły 

rok szkolny. W związku z tym Kierownik GZEAS Jadwiga Gaćkowska została poproszona                  

o przedłożenie stosownej informacji w tym zakresie. 

Kierownik GZEAS, omawiając niniejszy temat w pierwszej kolejności omówiła organizację 

szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Cielądzu tj. Gimnazjum oraz Szkołę Podstawową. 

- Gimnazjum w Cielądzu 

- szkoła liczyć będzie 108 uczniów - w 6 oddziałach tj: 

Kl I - 31 

Kl. II - 40 

Kl. III - 37 

- godzin ogółem jest 261, w tym: obowiązkowych – 242 i 19  ponadwymiarowych;  

- zatrudnionych jest 16 nauczycieli ( 14 dyplomowanych i 2 mianowanych):                                          

10 pełnozatrudnionych i 4 osoby uzupełniają etat w Szkole Podstawowej oraz 2 osoby są 

niepełnozatrudnione, ogółem etatów jest 13,87; 

- w obsłudze zatrudnionych jest: ½ sekretarz szkoły, 3 ½ sprzątaczki, ½ intendent , 

konserwator – 1  i ¼ sezonowy palacz (ogółem: 5 ½ + ¼)  

- godziny finansowane z budżetu gminy to: informatyka – 4, zajęcia korekcyjno-

kompensacyjne – 7, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – 3, pedagog - 4, chór – 1, psycholog – 

2, świetlice – 26 – łącznie 47 godzin; 

  - Szkoła Podstawowa w Cielądzu: 

- posiada 155 uczniów, w tym:    

kl. I – 13,  

kl. II. – 39,  

kl. III – 40,  

kl. IV – 23,  

kl. V – 23,  

kl. VI – 17;   
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- 3 oddziały kl. „0”– łącznie 56 dzieci ( 14, 17 i 25 dzieci) – nieplanowany był 1 oddział „0”  

dlatego braknie na wynagrodzenia – ogółem około 38.454 zł; 

- zatrudnionych jest 26 osób - na 19,87 etatu; 

- godzin ogółem 416, w tym obowiązkowych 383, a ponadwymiarowych 33; 

- zatrudnionych jest 5,5 etatu w obsłudze, w tym: ½ sekretarza, 3 woźne, kucharka i pomoc 

kuchenna; 

 - godziny finansowane z budżetu Gminy: język rosyjski – 6,  zaj. dydaktyczno-

wyrównawcze – 1, indywidualne zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze -2, psycholog – 2, 

logopeda – 10, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – 4 – łącznie 25 godzin oraz 37 godzin 

świetlicowych (razem 62 godz.) 

W tym miejscu odbyła się dyskusja nad wyborem podręczników dla uczniów. Radny 

Tymoteusz Damaz wyraził zdanie, iż ktoś powinien najpierw dokonać analizy tych książek.  

Sekretarz stwierdził, iż weryfikacji dokonują nauczyciele i to oni podejmują decyzję, która 

książka jest najlepsza.   

Radny Lech Owczarek zauważył, że wszystkie książki spełniają normy, a pozostaje tylko 

kwestia doboru przez nauczyciela,  z którego podręcznika będzie mu najłatwiej przekazać 

wiedzę. 

Przystąpiono do analizy arkusza organizacyjnego - Szkoła Podstawowa w Sierzchowach: 

- posiada 64 uczniów plus „0” – 20 - mniej o 12 dzieci w porównaniu do ubiegłego roku 

szkolnego, w tym: 

Klasa I -10 

Klasa II – 15 

Klasa III- 14 

Klasa IV – 6 

Klasa V – 12 

Klasa VI – 7; 

- zatrudnionych jest 14 nauczycieli na 11,5 etatu, w tym 2 nauczyciele niepełnozatrudnieni             

i 1 nauczyciel uzupełnia etat w Gimnazjum; 

- godzin ogółem 234, z tego 220 w wymiarze obowiązkowym jest realizowanych, a 14 

stanowią godziny ponadwymiarowe; 

- godziny finansowane z budżetu  Gminy: język rosyjski – 6, koło adaptacyjne – 1, chór – 1, 

koło teatralne – 1, psycholog – 2, świetlice – 15 ( łącznie – za 26 godzin płaci Gmina); 

- zatrudnionych jest 5 osób obsługi + ¼ etatu palacza sezonowo tj. ½ sekretarz, 1 woźny, 2 

sprzątaczki, 1 kucharka, ½ intendenta. 
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Przewodnicząca Komisji Beata Lewandowska zgłosiła uwagę na temat jakości pracy 

woźnego.  

Następnie Kierownik GZEAS Jadwiga Gaćkowska przedstawiła plany w zakresie organizacji 

przedszkola od nowego roku szkolnego. Poinformowała, że są złożone do Poznania umowy na 3 

punkty przedszkolne – na 75 dzieci. Dotacja na 1 dziecko to 240 zł miesięcznie. Wyjaśniła, iż 

jest już trochę za późno, by przejąć prowadzenie przedszkola przez Gminę, gdyż Familijny 

Poznań już zrobił rekrutację, a my nie. Ponadto muszą być zgody SANEPID-u, straży. Umowa 

jest z propozycją do końca grudnia b.r.  

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa podjęła kwestię, że rodzice zgłaszają uwagi, 

że grupy są mieszane np. 2,5 roczne dzieci z 4 latkami. 

Kierownik GZEAS stwierdziła, że w Sierzchowach może być taka sytuacja, natomiast                         

w Cielądzu nie powinno to mieć miejsca. 

Pani Kierownik zaznaczyła, że ten rok będzie raczej trudny. Musi być bowiem wszystko 

na koniec roku uregulowane i zamknięte z uwagi na konieczność reorganizacji ZEAS-u. 

Ponadto dużo nauczycieli przebywa na zwolnieniach lekarskich. W poprzednim roku szkolnym 

było 7 aneksów do organizacji do szkoły np. z uwagi na nauczania indywidualne. 

Sekretarz dodał jeszcze, że mamy dzieci uczęszczające do innych przedszkoli - poza 

terenem Gminy. 

Pani Kierownik oznajmiła, iż było na ten cel zaplanowane 70 tys. zł, ale teraz na pewno 

będzie więcej. Jest dziecko uczęszczające do przedszkola, na które Gmina płaci 2 tys. zł 

miesięcznie i dodatkowo rodzicom za dowóz należy zwracać. Ogółem jest 13-14 dzieci                       

w innych przedszkolach. 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa dopytała, czy jest możliwość wydłużenia pracy 

przedszkola. 

Sekretarz stwierdził, że można, z tym że do 8 godzin musimy zapłacić, a za dodatkowe 

rodzice powinni partycypować w kosztach. 

Następnie Pani Kierownik poinformowała, iż zostały złożone wnioski do Kuratorium 

Oświaty na zakup podręczników : dla Zespołu Szkół na kwotę 15 tys. zł , w tym dotacja będzie 

12 tys. zł i własne 3 tys. zł oraz dla SP w Sierzchowach na 5 tys. zł ( 4 tys. zł dotacja i 1 tys. 

własne). Ponadto złożony został projekt w ramach Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa – na zakup książek do biblioteki. Ponadto do MEN wystosowany został wniosek 

na 20 tys. zł na pomoce naukowe  z przeznaczeniem na zajęcia rewalidacyjne. Jednak tutaj dużo 

szkół złożyło wnioski i może tylko 3 tys. zł dotacji otrzyma Gmina. Na stypendia socjalne  dla 

uczniów przeznaczona jest kwota 50.422 zł plus własne w kwocie 12.700 zł.  
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Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa zwróciła się z pytaniem na temat stypendiów 

naukowych dla uczniów. Wieść na ten temat bowiem rozniosła się wśród uczniów i gdy ich nie 

będzie to będzie rozczarowanie wśród uczniów. 

Pani Kierownik zaznaczyła, że budżet na 2016 rok na dzień 27.05 został wykonany                       

w 41 %, środki wydają oszczędnie gdyż na koniec grudnia należy poregulować wszystkie 

zobowiązania. 

Przewodnicząca Rady ponownie wystąpiła z wnioskiem, by przychylić się do kwestii 

przyznawania stypendiów naukowych gdyż wszystkie szkoły w Rawie Maz. przyznają takie 

świadczenia. Dodała, że dzieci mamy w naszej gminie zdolne zarówno pod względem nauki jak 

i osiągnięć sportowych. 

Przewodnicząca Komisji Beata Lewandowska podjęła kolejną kwestię, dotyczącą 

zmniejszania się liczby uczniów w szkole w Sierzchowach z powodu przechodzenia dzieci np.  

z Parolic do Cielądza. Uważa, że jest to spowodowane min. tym, że gimbus do tej wsi 

podjeżdża. 

Sekretarz wyraził zdanie, że w tej sytuacji dyrektor szkoły powinien dokonać analizy                  

i wyciągnąć wnioski jaki jest powód takiej sytuacji np. czy to z powodu gimbusa czy atmosfery 

w szkole, czy z innego jeszcze powodu. 

Przewodnicząca Komisji Beata Lewandowska wyraziła opinię, iż nie może 

zaakceptować faktu, że dzieci mieszkające przy szkole w Sierzchowach uczęszczają do szkoły 

w Cielądzu. 

 

Punkt 5. 

W sprawach różnych podjęte zostały następujące tematy: 

Sekretarz poinformował, iż w dniu dzisiejszym podpisywany jest protokół wejścia przez 

firmę budowlaną na teren boiska w Sierzchowach. 

Sekretarz oznajmił, iż w najbliższym czasie podjęta powinna być sprawa dopasowania 

struktur ZEAS-u do nowych przepisów, które weszły w życie z dniem 01 stycznia 2016 r. -               

z rocznym vacatio legis. Należy zastanowić się, czy jako jednostka organizacyjna ma 

funkcjonować, czy w ramach struktur Urzędu Gminy. Dodał, że zmieniona została ustawa                         

o finansach publicznych, zobowiązująca wszystkie jednostki do realizacji sprawozdawczości                     

w wersji elektronicznej. 

 Przewodnicząca Komisji Beata Lewandowska zwróciła się z zapytaniem, czy na koniec 

sierpnia będzie przygotowana informacja przez dyrektorów o osiągnięciach szkół w poprzednim 

roku szkolnym. 

Sekretarz oznajmił, iż zgodnie z prawem zostanie taka informacja przedłożona. 
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Radny Jarosław Ciesielski zgłosił uwagę na temat wykonywanego przez Powiat remontu 

drogi w miejscowości Gułki. Stwierdził, iż wygląda to tak, że 5 m przed mostkiem kończy się 

nowy asfalt, a tam jest wgłębienie i czy tak to zostanie, czy będzie poprawione. 

Sekretarz stwierdził, że dowie się szczegółów, lecz wie, że ten mostek był właśnie punktem 

newralgicznym. 

Przewodnicząca Komisji Beata Lewandowska zapytała natomiast o termin robót przez 

Powiat w Sierzchowach i o kwestię wjazdu do szkoły w Sierzchowach. 

Sekretarz stwierdził, iż z tego co mówił Wójt to będzie robiony we wrześniu – po 

wykonanych już robotach przy drodze i boisku. 

 

Punkt 6. 

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodnicząca Komisji Beata Lewandowska 

zamknęła posiedzenie o godz. 11.40. 

 

 

Protokołowała: 

Bogusława Kobacka 

 

 

Przewodnicząca Komisji                               
Oświaty Kultury, Sportu i Zdrowia 

 

Beata Lewandowska 


