P R O T O KÓ Ł Nr X IX
z XIX sesji Rady Gminy Sieroszewice odbytej w dniu 10 września 2008 roku
w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach
Punkt 1 – Otwarcie obrad:
Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice dokonał otwarcia obrad XIX sesji Rady Gminy
Sieroszewice o godz. 1013. Powitał radnych , p.Wójta, p.Skarbnik, kierowników i dyrektorów
gminnych jednostek organizacyjnych , p.Krzysztofa Portasiaka – Prezesa Kurkowego
Bractwa Strzeleckiego w Sieroszewicach , p.Stefana Jarosika – zasłużonego dla gminy
Sieroszewice oraz sołtysów.
Punkt 2 – Stwierdzenie quorum:
W sesji uczestniczyło 13 radnych wobec ustawowego składu Rady wynoszącego15 osób .
Nieobecni byli : p.Krystyna Kois-Jaźwiec i p.Tomasz Berkowski.Lista obecności stanowi
załącznik nr 1 do protokołu.
Punkt 3 – Przedstawienie porządku obrad:
Przewodniczący Rady – przedstawił porządek obrad XVIII sesji Rady Gminy Sieroszewice.
Rada nie wniosła poprawek do przedstawionego porządku obrad.
Punkt 4- Przyjęcie protokołu z XVIII sesji:
Protokół z XVIII sesji Rada przyjęła jednogłośnie bez uwag.
Punkt 5 - Interpelacje i zapytania radnych:
Radna Teresa Lis- przedstawiła wniosek w sprawie ujęcia w budżecie gminy na 2009 rok
budowy drogi gminnej w miejscowości Westrza „ Kasztany” .Pismo w tej sprawie stanowi
załącznik nr 2 do protokołu.
Radny Paweł Siwak- skierował interpelację do p.Wójta w następujących sprawach:
1) Czy mieszkańcy osiedla przy ul. Strażackiej otrzymali odpowiedź na wniosek
złożony w dniu 23 sierpnia 2008 roku?
Przedstawił treść pisma mieszkańców dotyczącgo założenia na ul.Strażackiej w
Sieroszewicach
garbów zwalniających ruch tzw. „Śpiących policjantów” oraz
utwardzenia dróg na osiedlu.
2) Przyznania nagrody Wójta Gminy Sieroszewice dla nauczycieli pracujących jako
trenerzy drużyny „ Trampkarz Młodszy” .
3) Prośby o kontynuowanie remontu pozostałej części stadionu w Sieroszewicach .
Interpelacja w powyższych sprawach stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Radny Henryk Jędroszka- wnioskował o oznakowanie dróg w Strzyżewie ,ponieważ droga
od strony ul.Wydartej w kierunku łąk jest z pierwszeństwem przejazdu . Chodzi o
oznakowanie dróg podporządkowanych od strony „ Starej Wsi” i „ Strzyżówka” , aby
ustawić znaki „ Ustąp pierwszeństwa przejazdu.”
Punkt 6 - Odpowiedź na interpelację z poprzedniej sesji:
Przewodniczący Rady – przedstawił odpowiedź na interpelację z poprzedniej sesji. Pismo w
tej sprawie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Punkt 7 – Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w
okresie międzysesyjnym:
Przewodniczący Rady – przedstawił informację ze swojej z działalności podejmowanej w
okresie międzysesyjnym .Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Punkt 8 – Sprawozdanie Wójta z działalności podejmowanej w okresie
międzysesyjnym:
Sprawozdanie Wójta z działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym radni
otrzymali na piśmie i nie wnieśli do niego uwag. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do
protokołu.
Punkt 9 - Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmian w budżecie na 2008 rok:
Radny Paweł Siwak- przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu , Finansów i
Zaopatrzenia dot. projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok. Przedstawił
również wnioski dotyczące projektu uchwały , które przyjęła Komisja Budżetu, Finansów i
Zaopatrzenia:
- Rady Sołeckiej wsi Wielowieś o przeniesienie środków przeznaczonych dla jednostki
pomocniczej Wielowieś na nowe zadanie inwestycyjne p.n. „ Rozbudowa Sali wiejskiej w
Wielowsi(wniosek został przyjęty jednogłośnie.)
- Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wlkp. w sprawie przekazania środków Policji w
kwocie 12 tys. zł. z przeznaczeniem na remont pomieszczeń w budynku Posterunku Policji w
Sieroszewicach .( Komisja przyjęła powyższy wniosek przy 9 głosach „ za” , 1 „przeciw” i 1
głosie wstrzymującym.
- o wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego p.n.” Budowa boiska sportowego w
miejscowości Wielowieś w ramach programu „ MOJE BOISKO- ORLIK 2012”. Wniosek w
tej sprawie został przyjęty przez Komisję 7 głosami „za” i 4 głosach wstrzymujących.
- o zmniejszenie wydatków w roku 2008 na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi
Sieroszewice i przeniesienie środków w wysokości 50 tys.zł. na zadanie inwestycyjne p.n.
„Modernizacja nawierzchni drogi gminnej we wsi Zamość – Raduchów”. Komisja przyjęła
powyższy wniosek 9 głosami „za” i 2 głosach wstrzymujących.
Radny Jerzy Kasprzak- wnioskował, aby posiedzenia Komisji Budżetu… odbywały się
wcześniej oraz , aby zmiany dot. budżetu zostały przesłane do radnych , którzy nie są
członkami danej Komisji. „W dniu dzisiejszym pięć minut przed rozpoczęciem sesji
otrzymaliśmy zmieniony projekt uchwały i jak tutaj głosować w ciemno nad zmianami w
budżecie.”
Pan Wójt- wyjaśnił ,że informacje , które dotyczyły zmian w budżecie dotarły po wysłaniu
pierwszego projektu uchwały i nie było możliwości skorygowania projektu uchwały.
„Jeżeli ktoś spośród radnych ma jakieś wątpliwości , to jest możliwość przedyskutowania
zmian w budżecie gminy na posiedzeniu Rady i jeżeli potrzebne są szczegółowe wyjaśnienia
, to służę informacjami.”
Radny Paweł Siwak – udzielił wyjaśnień , że zostały wprowadzone zmiany w Statucie
Gminy i każdy radny może uczestniczyć w posiedzeniach każdej Komisji . „Radny może
należeć obligatoryjnie do dwóch komisji , ale może należeć do każdej komisji. Może nie było
zaproszenia do p.radnego akurat na to posiedzenie komisji , ale na następne posiedzenia
Komisji Budżetu… będą wysyłane zaproszenia do wszystkich radnych .”
Przewodniczący Rady- poddał pod głosowanie wnioski Komisji Budżetu, Finansów i
Zaopatrzenia:
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- Rady Sołeckiej wsi Wielowieś o przeniesienie środków w kwocie 7.600,00 zł. na
rozbudowę Sali wiejskiej w Wielowsi .
Wniosek w powyższej sprawie Rada przyjęła jednogłośnie.
- w sprawie przekazania środków Policji w kwocie 12 000,00 zł. na remont pomieszczeń w
budynku Posterunku Policji w Sieroszewicach. Za przyjęciem wniosku głosowało 10
członków Rady , 1 był „przeciw” 2 wstrzymało się .
- o wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego p.n. „ Budowa boiska sportowego w
miejscowości Wielowieś w ramach programu „ MOJE BOISKO- ORLIK 2012.”
Wniosek w powyższej sprawie Rada przyjęła jednogłośnie.
- przeniesienia środków w kwocie 50.000,00 zł. na modernizację nawierzchni drogi gminnej
we wsi Zamość- Raduchów .
Wniosek w powyższej sprawie Rada przyjęła 11 głosami „za” , 1 „przeciw” , 1 głosie
wstrzymującym się.
Przewodniczący Rady –przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2008
rok. Uchwała została podjęta przez Radę jednogłośnie i stanowi załącznik nr 7 do
protokołu.
b) zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Latowice”:
Przewodniczący Rady – przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „ Planu
odnowy miejscowości Latowice.”
Pan Paweł Siwak- przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu… dot. projektu uchwały
w sprawie zatwierdzenia „ Planu odnowy miejscowości Latowice.”
Rada podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie zatwierdzenia „ Planu odnowy miejscowości
Latowice.”Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Punkt 11- Wolne głosy i wnioski:
Radny Tadeusz Wojtysiak- poruszył sprawę związaną z jazdą rowerem chodnikiem .
„Dzisiaj przed rozpoczęciem sesji dyskutowaliśmy z radnymi na temat jazdy chodnikiem .
Na którejś z Komisji Rolnictwa dyskutowaliśmy , że na odcinku od Parczewa do Ostrowa
Wlkp. można jeździć chodnikiem bez żadnych uciążliwości. Słyszeliśmy wtedy słowa
p.kierownika , że Policja przymruża oko na tę sprawę . Nie wiemy jak to jest , czy można
jeździć chodnikiem , czy nie można?”
Pan Kierownik Posterunku Policji w Sieroszewicach - wyjaśnił ,że na wszystkich
chodnikach na terenie gminy nie ma znaku ,że na części chodnika jest wyznaczony pas
jako droga dla rowerów. Dlatego my , tak jak powiedział p.radny przymrużamy oko i
wolimy , aby osoba jechała chodnikiem bezpieczniej , aniżeli jechałaby drogą nie zawsze
bezpiecznie. Nie mamy jednak wpływu na policjantów Ruchu Drogowego , którzy
przestrzegają przepisów prawa o ruchu drogowym . Zgodnie z prawem o ruchu drogowym
nie można jeździć chodnikiem ani rowerem , ani motorem , ani też motorowerem , bo jak
sama nazwa mówi ,że chodnik służy do poruszania się pieszych.”
Radna Teresa Lemiesz- zwróciła uwagę , że w związku z tym ,że jest to ciąg
komunikacyjny wybudowany ze środków Unii Europejskiej , czy nie można byłoby w
jakiś sposób oznakować chodników do jazdy rowerami. Zwróciła się z prośbą do radnych
powiatowych o podjęcie próby załatwienia tej sprawy. Byłoby to duże udogodnienie dla
kierowców .
Pan Kierownik Posterunku Policji w Sieroszewicach - udzielił wyjaśnień ,że zgłoszona
propozycja jest nie do zrealizowania z uwagi na to , że Radni Powiatowi mają związane
ręce , dlatego ,że aby móc poruszać się rowerem chodnikiem lub innym pojazdem ,
musiałaby być podniesiona minimalna prędkość i jest to nie do zrealizowania ze względu
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na zły stan drogi powiatowej . Ponadto chodniki muszą znajdować się po obydwu stronach
drogi i droga musi mieć co najmniej jeden połówkowy pas .”
Radny Kazimierz Kowalskiwyraził opinię ,że jazda chodnikiem jest bardzo
niebezpieczna i nie zachęcałby do takiej jazdy . Poinformował ,że nie dawno miał taki
przypadek ,że wyjeżdżał na drogę , stał wysoki betonowy płot , który ograniczał
widoczność i wyjechała mu na rowerze kobieta prosto pod samochód , ale zdążył
zahamować .
Radny Jerzy Kasprzak- zwrócił uwagę ,że w Rososzycy na ul. Wąskiej przy kościele
ustawiono znak „Ustąp pierwszeństwa przejazdu „. Nie wiem , czy ten znak jest ustawiony
prawidłowo, akurat w tym miejscu, gdzie jest postawiony.”
Zwrócił się z prośbą do p. Wójta o sprawdzenie, czy ten znak jest ustawiony zgodnie z
przepisami i jeżeli można przesunąć ten znak , to poprosił o przesunięcie.
Punkt 12- Zamknięcie obrad:
Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad XIX sesji , Pan Przewodniczący Rady dokonał
zamknięcia obrad o godzinie 1051, dziękując wszystkim za obecność.

Protokółowała:

Joanna Glapiak
insp.d/s.obsługi Biura Rady
i spraw organizacyjnych

Przewodniczący
Rady Gminy

Arkadiusz Wojtczak
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