
Protokół Nr 5/2016 

z posiedzenia Komisji  Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia,  

Opieki Społecznej, Sportu  i Turystyki  

 odbytego w dniu 9 lutego  2016r. w Urzędzie Gminy Piaski. 

 

 

 
Obecni na posiedzeniu : 

 

1. Radni – wg listy obecności 

2. Przewodnicząca rady Gminy – Irena Różalska  

3. Wójt Gminy – Wiesław Glapka  

4. Sekretarz Gminy – Andrzej Konieczny 

5. Kierownik ZOSz w Piaskach – Edyta Biernacka 

 

Przewodniczący Komisji Pan Konrad Szafranek powitał wszystkich obecnych na posiedzeniu, poinformował,                

że tematem posiedzenia będzie omówienie spraw związanych z organizacją szkół i przedszkola w Piaskach.  

 

Sekretarz Gminy poinformował, że w związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty zrezygnowano z obowiązku 

pójścia 6 – latków do 1 klas. Sekretarz szczegółowo omówił sprawy powstania oddziałów przedszkolnych               

w szkołach Szelejewie i w Bodzewie. 

 

Kierownik ZOSz w Piaskach poinformowała, że dyrektor Przedszkola podczas zebrania z rodzicami poprosiła             

o złożenie pisemnych deklaracji czy dzieci będą kontynuować naukę przedszkolną, czy pójdą do szkoły.  

Deklaracje należy złożyć do 23 lutego 2016r. Nabór dzieci do przedszkola będzie odbywał się od 1 do 31 marca 

2016r., wtedy też będzie wiadoma liczba dzieci i ile oddziałów będzie trzeba utworzyć.  

Propozycja jest taka aby w szkole w Piaskach utworzyć oddział przedszkolny, z siedzibą w szkole. Warunki 

byłyby takie same jak w przedszkolu (9 godz., wyżywienie przygotowane i przewiezione z przedszkola,                

plac zabaw, wyposażone sale, ubikacje). W tej sprawie będziemy rozmawiać z rodzicami, zapoznamy się z ich 

opinią na ten temat. Dyrektor ZS w Piaskach na oddział przedszkolny zgodę wyraziła.  

Informacja o przyjęciach dzieci do Przedszkola Samorządowego w Piaskach i oddziałów przedszkolnych           

w Zespołach Szkół Gminy Piaski w roku szkolnym 2016 – 2017 stanowi załącznik do protokołu.  

 

 

Wójt Gminy Piaski poinformował, że po spotkaniu z rodzicami dyrektor przedszkola przekazała, iż rodzice              

6 latków nie chcą się zgodzić aby dzieci przenieś do szkoły, a jeżeli już będzie taka potrzeba to pod warunkiem 

że będzie taki sam plac zabaw jak w przedszkolu, nie zgadzają się na wyżywienie z kateringu oraz że chcą                

się spotkać z Wójtem ale tylko wtedy gdy będzie miał konkretne rozwiązania.  

Pan Wójt poinformował, że spotkanie z rodzicami odbędzie się po naborze dzieci do przedszkola, gdzie 

powiadomi, że  oddział przedszkolny  w szkole będzie funkcjonowało tak jak przedszkole.  

Pan Wójt poruszył również kwestię związaną z placem zabaw przy szkole. Z placu zabaw przy szkole będą 

mogły korzystać wszystkie dzieci, również te z osiedla, plac zabaw będzie otwarty tak długo jak orlik.                    

Podkreślił, że trzeba zastanowić się nad osiedlowym placem zabaw gdzie sprzęt, który się tam znajduje wymaga 

wymiany na nowy.  

Pan Wójt zapytał, czy z części środków przeznaczonych na plac zabaw przy szkole doposażyć osiedlowy plac 

zabaw. 

 

Komisja stwierdziła, że w pierwszej kolejności należy pobudować nowy plac zabaw przy szkole, osiedlowy            

plac zabaw zostawić, następnie jeżeli będzie taka potrzeba doposażyć.  

 

Co do organizacji roku szkolnego 2016/2017 Komisja ustaliła, że w pierwszej kolejności należy zebrać 

deklaracje od rodziców dotyczącą kontynuacji obowiązku przedszkolnego, przeprowadzić nabór do przedszkola, 

następnie tworzyć oddziały. 

 

Sekretarz Gminy poinformował, że ukazał się wzór wniosku 500+. Z danych podanych przez GOPS w Piaskach 

jest  1811 dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia.  GOPS w Piaskach  szacunkowo podał, iż z programu 

skorzysta 80%  (to jest ok. 725 000 zł na miesiąc). Poniżej progu 800 zł na osobę jest 563 dzieci.  

Program 500+ jest zadaniem zleconym, na która Gmina otrzymuje dotację celową, 2%  z tej kwoty będzie 

przeznaczona na obsługę wniosków.   



Sekretarz Gminy poinformował również o planie niskiej emisji dla Gminy Piaski oraz o jabłkach, które dzieci 

otrzymają w piątek w szkole.  

 

Wójt Gminy omówił również sprawy związane z budową pasywnej hali sportowej w Szelejewie. Poinformował 

o wynikach przetargu, o różnicach w kosztach budowy hali pasywnej a hali zwykłej. W chwili obecnej zostały 

przesłane  zapytania do dwóch oferentów celem wyjaśnienia kosztu budowy systemu wentylacyjnego. Pan Wójt 

dodał, że  po otrzymanych informacjach należy się spotkać, szczegółowo omówić i podjąć ostateczną decyzję.  

 

Wójt Gminy poinformował również o spotkaniu z Filipinami z Kongregacji Oratorium św. Filipa Nerii na 

Świętej Górze. Rozmowa dotyczyła wsparcia finansowego przez Gminę Piaski do wkładu własnego Kongregacji 

celem otrzymania przez Filipinów  dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego  na  remont organów oraz 

trzech ołtarzy.  Wkład własny wynosi 650 tys zł.   

Z rozmowy wynika, że powiat jak również miasto Gostyń środki finansowe przekażą.  W odpowiedzi na zadane 

pytanie czy gmina Piaski również dofinansuje Sankturaium, poinformowałem, że Gmina Piaski otrzymując 

dotacje również musi posiadać wkład własny i dlatego zaciąga kredyty, gdzie z twierdzeń Filipinów wynika, że 

nie posiadają takiej zdolności kredytowej. Następną ważną kwestią jest konsultacja z radnymi. Chodzi                             

o zabezpieczenie środków w przyszłym roku.  

 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że nie zagłosuje nad uchwałą, ponieważ Gmina Piaski również ma 

bardzo duże potrzeby min. pobudowanie chodników,  hali  sportowej  w Szelejewie .              

Przewodnicząca Rady Gminy zapytała o zgłaszanie awarii do energetyki, czy musi to się odbywać przez 

pracownika Urzędu. Zdarz się tak, że lampy świecą cały dzień , albo też nie świecą wieczorem i w nocy wcale.  

 

Wójt Gminy  poinformował, że zostało wystosowane pismo co do jakości usług.  Czekamy na odpowiedź ale co 

do zgłaszania awarii na pewno nie będzie tak, że będzie to można robić indywidualni tylko przez Urząd.       

  

 

 

Na tym protokół zakończono. 

Protokółowała: Joanna Polaszyk      Przewodniczący posiedzenia 

                   Konrad Szafranek  

 

 


