
Protokół nr 20/2014 
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia Spraw Socjalnych i 

Obywatelskich odbytego  w dniu 7 maja   2014  roku  o godz. 16
00

 w sali  posiedzeń Urzędu 

Miejskiego w Poniecu. 

______________________________________________________________________ 

 

W posiedzeniu  uczestniczyli : 

1.   Piotr          Jańczak                           Przewodniczący  Komisji 

2.   Ewa           Kończak                         Zastępca   Przewodniczącego Komisji 

3.   Dariusz      Kieliś                              Członek    komisji 

4.   Mariusz      Nowak                           Członek    komisji 

5.   Aneta         Wrotyńska                      Członek   komisji 

6.   Marcin       Pazdaj                             Sekretarz Gminy 

7.   Piotr   Kaźmierczak                   Inspektor UM 

8.   Jakub         Naskrętski                       Pełnomocnik Burmistrza ds. rozwiązywania  

          problemów alkoholowych 

 

Przewodniczący Komisji  Piotr Jańczak dokonał otwarcia, powitał przybyłych członków  

i  gości.  Poinformował, że  tematem posiedzenia jest: 

 

1.  Informacja na temat działań promujących Gminę Poniec. 

2.  Informacja dot. działalności świetlic wiejskich i świetlic środowiskowych za 2013 rok. 

3. Sprawozdanie z wykorzystania dotacji klubów sportowych za 2013 rok. 

 

Ad. 1. Informacja na temat działań promujących Gminę Poniec. 

 

Przewodniczący Komisji Piotr Jańczak poprosił pana Piotra Kaźmierczaka o 

przedstawienie informacji dotyczącej działań promujących Gminę Poniec. 

 

Inspektor UM Piotr Kaźmierczak poinformował, że działaniem promującym naszą Gminę 

są organizowane co roku Dni Ziemi Ponieckiej, zakup gadżetów i banerów promujących 

Gminę Poniec oraz strona internetowa Gminy Poniec, kroniki internetowe wsi i książka 

Damiana Płowego – Poniec 7 XI 1704 Kampania jesienna Karola XII opisująca bitwę 

szwedzką.  

 

Sekretarz Gminy Marcin Pazdaj poinformował, że środki przeznaczone na promocję gminy 

są przeznaczone w budżecie ale nie tylko w rozdziale promocja Gminy. W internecie i radiu 

„Elka” jest promowana sprzedaż działek budowlanych i działek należących do strefy 

inwestycyjnej Gminy Poniec. Planuje się wydanie krótkiego filmiku w kanale „Polsat News” 

promującego tereny inwestycyjne w naszej Gminie. Planuje się również utworzenie 

przewodnika online z możliwością zainstalowania w telefonie komórkowym. Projekt 

realizowany będzie ze środków unijnych. Kolejnym działaniem promocyjnym będzie montaż 

fitnesu w Parku Miejskim w Poniecu.  Gmina otrzymała  tzw. promesę  na dofinansowanie  

wyposażenia hali widowiskowo – sportowej. 

 

W dyskusji członkowie komisji zapytali kiedy zostanie oddana  do użytku hala widowiskowo 

- sportowa  w Poniecu. Zaakcentowali, że w promowaniu działań w naszej Gminie 

niezmiernie ważną rolę spełnia miesięcznik „Wieści Ponieca”.  

 



Sekretarz Gminy Marcin Pazdaj poinformował, że  oddanie do użytku  hali sportowej 

planowane jest  na koniec 2015 roku. 

 

Ad. 2. Informacja dot. działalności świetlic wiejskich i świetlic środowiskowych za 2013 

rok. 

 

Pełnomocnik Burmistrza Jakub Naskrętski przedstawił informację dotyczącą działania 

świetlic środowiskowych w Gminie Poniec. Z przedstawionej informacji wynika, że w 2013 

roku działało 6 świetlic środowiskowych w: Łęce Wielkiej, Żytowiecku, Rokosowie, 

Szurkowie, Sarbinowie i w Poniecu. Zajęcia w świetlicach odbywają się dwa razy w tygodniu 

po 3 godziny, na których dzieci otrzymują posiłek (drożdżówka, pizzerka, ciepła herbata oraz 

owoc). Opiekunki podczas pracy z dziećmi starają się uwzględniać ich potrzeby, oczekiwania 

i zainteresowania. Udzielają pomocy w nauce, pomagają rozwiązywać problemy oraz 

współpracują z rodzicami. Podczas zajęć organizowane są konkursy, olimpiady oraz quizy. 

Na świetlice środowiskowe zamówiono prenumeratę miesięcznika „Hobby” oraz „Hobby 

Extra”, znaleźć w nich można wiele ciekawych pomysłów i gotowych szablonów 

plastycznych pozwalających rozwijać wyobraźnię oraz kreatywne myślenie. Często dla 

uczestników świetlic środowiskowych organizowane są wycieczki do : kina („Ratujemy 

Mikołaja”, „Skubani”, „Muppety: Poza Prawem”), na kręgielnię, do parku linowego. Z okazji 

świąt Bożonarodzeniowych oraz Wielkanocnych dzieci otrzymują słodkie upominki. Jedna z 

opiekunek, na Facebook’u prowadzi fanpage naszych świetlic środowiskowych. Są tam 

umieszczane zdjęcia z zajęć, prace dzieci oraz ważne zmiany i informacje dla rodziców. 

Szczegółowa informacja o pracy świetlic środowiskowych stanowi załącznik do protokołu.  

 

W dyskusji  członkowie komisji poruszyli sprawy dotyczące : 

 

1.  prowadzenia  dzienniczka frekwencji i zajęć zgodnie z opracowanym wcześniej  

     programem oraz jakie uprawnienia  posiadają opiekunki prowadzące świetlice  

     środowiskowe, 

2.  w jakich miesiącach są prowadzone zajęcia w świetlicach   środowiskowych, 

3.  ile dzieci uczęszcza do poszczególnych świetlic, 

4.  przeprowadzenia  akcji informacyjnej w zakresie naboru dzieci do świetlic   

     środowiskowych,  

5. zależności pomiędzy atrakcyjnością powadzenia zajęć a zaangażowaniem opiekunek 

    zatrudnionych w świetlicach środowiskowych, 

6.  dużego  zainteresowania  i uczestnictwa  dzieci  w zajęciach prowadzonych w  formie 

      tzw. „Zielonych wakacji”, 

7. możliwości udziału w zajęciach świetlicy młodzieży. 

 

Pełnomocnik Burmistrza Jakub Naskrętski udzielając wyjaśnień na poruszone kwestie 

m.in. poinformował, że: 

1. świetlice środowiskowe działają tak jak jest rok szkolny, czyli od października do końca   

     maja. Zostały zakupione nowe gry dla uatrakcyjnienia zajęć organizowanych w ramach  

    świetlic środowiskowych oraz są organizowane wycieczki do kina, na łyżwy itp. Między  

    świetlicami występuje wymiana gier. Zajęcia w świetlicach mają na celu zapełnienie  

    wolnego czasu uczniom, pomocy w odrobieniu zadań domowych. Dzieci pomagają sobie  

    wzajemnie. W przypadku wystąpienia trudności dzieci korzystają z pomocy opiekunki  

    świetlicowej. Na zajęciach dzieci grają w piłkę, siatkówkę oraz organizowane są inne  

  konkurencje wyścigowe i grupowe. Dużo czasu opiekunki poświęcają na zajęcia plastyczne,    

  które wywołują wiele emocji. Każde dziecko czyni usilne starania by jego pomysł i wysiłek  



    był najlepszy. 

2. na wyżywienie jednego dziecka podczas zajęć przeznaczana jest kwota 2,50 zł dziennie. Na  

    zakup żywności dla dzieci uczęszczających do świetlic środowiskowych w bieżącym roku  

    szkolnym została przeznaczona kwota 8.500 zł. Prowadzone zajęcia w świetlicach nie są  

    obowiązkowe, dlatego liczba dzieci uczęszczających do świetlic codziennie jest inna.  

 

Sekretarz Gminy Marcin Pazdaj udzielając wyjaśnień na poruszone kwestie poinformował, 

że: 

- wyjaśnienia wymaga sprawa czy opiekunki zatrudnione w świetlicach mogą prowadzić   

   zajęcia z młodzieżą gimnazjalną. Trudniejsza do prowadzenia jest zróżnicowana grupa  

   wiekowa, 

- jest możliwość przeprowadzenia rozmów z Dyrektorami Szkół w celu zachęcenia dzieci do 

udziału w zajęciach świetlic środowiskowych, 

- wydatkowanie środków na funkcjonowanie świetlic musi być zgodne z uchwalonym przez 

radę programem przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,  

- zostanie przygotowana informacja dotycząca frekwencji uczniów w poszczególnych wsiach  

   oraz ujednolicony dzienniczek prowadzonych zajęć z uwzględnieniem frekwencji. 

 

W wyniku dyskusji członkowie komisji proponują przeprowadzenie kampanii 

informacyjnej wśród dzieci i uczniów w celu zwiększenia frekwencji w świetlicach 

środowiskowych. 

 

Ad. 3. Sprawozdanie z wykorzystania dotacji klubów sportowych za 2013 rok 

 

Członkowie komisji otrzymali kserokopie informacji z działalności klubów za 2013 rok 

klubu: LKL KROKUS Leszno, LKS Kłos Rokosowo, SKS „Promień” Sarbinowo, UKS 

„Jastrzębie” Żytowiecko, Sportowy Klub Taekwon-do „TIGER”, Stowarzyszenie na Rzecz 

Promocji Sportów Konnych Mustang Rokosowo. 

Informację stanowią załączniki do powyższego protokołu. 

 

Inspektor UM Piotr Kaźmierczak przedstawił protokół z kontroli wykorzystania środków 

publicznych przekazanych stowarzyszeniom w roku 2013. Protokół stanowi załącznik. 

Z przedstawionego protokołu wynika, że : 

1. SKS „Promień” Sarbinowo wykorzystał dotację w kwocie 4.987,61 zł. a niewykorzystaną 

kwotę 12,39 zł. zwrócił w dniu 2 grudnia 2013 roku na konto Zleceniodawcy – Gminy 

Poniec. 

2.  Związek Chórów Kościelnych „CAECILIANUM” – Chór „CECYLIA” otrzymał dotację 

w wysokości 5.000 zł., która została wykorzystana w całości.  

3. Klub UKS „Jastrzębie” otrzymał dotację w kwocie 8.000 zł., która została wykorzystana w 

kwocie 7.999 zł. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 1 zł. wpłacił w kasie Urzędu 

Miejskiego w dniu 20 stycznia 2014 r. 

4. Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia dla Ofiar w Rodzinie zawarł 

umowę z Gminą Poniec w dniu 27 marca 2013 r. i otrzymał dotację w wysokości 2.000 zł na 

realizację zadania z zakresu zapewnienia opieki dla osób w trudnej sytuacji rodzinnej 

spowodowanej przez alkoholizm. Ośrodek wykorzystał otrzymaną kwotę w całości. 

5. Klub LKS „Kłos” Rokosowo otrzymał dotację w kwocie 3.000zł. Klub wykorzystał dotację 

w kwocie 2.941,96 zł. a niewykorzystaną kwotę w wysokości 58,04 zwrócił w dniu 7 stycznia 

2014 r. na konto Zleceniodawcy. 

6. Klub Sportowy Taekwon-do :Tiger” otrzymał dotację w kwocie 10.000 zł. którą to 

wykorzystał w całości. 



7. Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Sportów Konnych „Mustang” otrzymało dotację w 

kwocie 7.000 zł. Stowarzyszenie wykorzystała dotację w kwocie 6.958,08 zl. a 

niewykorzystaną kwotę dotacji w łącznej wysokości 41,92 zł. zwrócił w dniu 27 grudnia 2013 

r. na konto Zleceniodawcy. 

8. Klub PKS „Piast Poniec” otrzymał dotację w wysokości 10.000 zł. którą wykorzystał w 

kwocie 9.031,11 zł., czyli na konto Zleceniodawcy powinien zwrócić kwotę 968,89 zł. 

Natomiast PKS „Piast” Poniec dokonał zwrotu w dniu 10 stycznia 2014 r. w wysokości 

1.009,01 zł. czyli o 40,12 zł. za dużo, w związku z czym, kwota ta podlega zwrotowi.  

9. Leszczyński Kub Lekkoatletyczny „KROKUS” otrzymał dotację w wysokości 8.000 zł. 

którą wykorzystał w całości. Podczas kontroli stwierdzono błędy związane z wydatkowaniem 

dotacji otrzymanej z Gminy. W związku z powyższym, ogólna kwota nienależnie wydanej 

dotacji, tj. niezgodnie z umową nr Z-14/2013 z dnia 27 marca 2013 roku została  zwrócona do  

Zleceniodawcy  tj. na konto Gminy Poniec. 

 

W dyskusji członkowie komisji zapytali : 

-  ilu zawodników z naszej Gminy trenuje w klubie LKL KROKUS Leszno, 

-  czy istnieje możliwość zorganizowania biegów na ścieżce rowerowej na 4 km jako formy  

    rekreacyjnej dla mieszkańców naszej Gminy. 

 

Inspektor UM Piotr Kaźmierczak poinformował, że w klubie LKL KROKUS Leszno 

trenuje 3 zawodników z naszej Gminy. Treningi odbywają się w Zespole Szkół im. Grota 

Roweckiego w Żytowiecku. 

 

 

Członkowie komisji nie zgłosili uwag  do przedstawionej informacji z działalności klubów za 

2013 rok. 

 

W wolnych głosach członkowie komisji zapytali o termin obchodów Dni Ponieca w tym roku. 

 

Sekretarz Gminy Marcin Pazdaj poinformował, że dnia 19 lipca odbędą się kolejne Dni 

Ponieca, w programie przewidziany jest występ Anny Wyszkoni oraz Zespołu Czarno-Czarni. 

 

 

 

Przewodniczący komisji Piotr Jańczak po zakończeniu dyskusji, dziękując członkom i 

gościom za  udział,  dokonał zamknięcia posiedzenia komisji. 

 

Protokolant  

Radomiła Repak                                                                              Przewodniczący Komisji 

                                                                                                                Piotr Jańczak 

 

 


