P R O T O K Ó Ł NR XX
z XX sesji Rady Gminy Sieroszewice odbytej w dniu 29 października 2008 roku
w Sali Wiejskiej w Parczewie

Punkt 1- Otwarcie obrad:
Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice dokonał otwarcia obrad XX sesji Rady Gminy
Sieroszewice o godz. 10;06 . Powitał radnych , p.wójta, p.sekretarz , p.skarbnik , dyrektorów
i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych , p.Mieczysława Maciuszczaka –
Komendanta Gminnego OSP , p.Stefana Jarosika – zasłużonego dla Gminy Sieroszewice
oraz sołtysów.
Punkt 2 – Stwierdzenie quorum:
W sesji uczestniczyło 14 radnych wobec ustawowego składu Rady Wynoszącego 15 osób.
Nieobecna była p.Teresa Lis.Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Punkt 3- Przedstawienie porządku obrad:
Przewodniczący Rady – przedstawił wniosek Wójta Gminy z dnia 22 . 10.br. o
wprowadzenie do porządku obrad XX sesji Rady Gminy Sieroszewice dwóch projektów
uchwał w sprawach :
1. Obniżenia ceny skupu 1 q żyta , która stanowi podstawę wymiaru podatku rolnego na
2009 rok na obszarze Gminy Sieroszewice .
2. Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na dofinansowanie działalności
Warsztatów terapii Zajęciowej.
Rada przejęła jednogłośnie zaproponowany porządek obrad z uwzględnieniem w/w
projektów uchwał.
Punkt 4 – Przyjęcie protokołu z XIX sesji:
Protokół z XIX sesji Rada przyjęła jednogłośnie bez zastrzeżeń.
Punkt 5- Interpelacje i zapytania radnych :
Radni nie złożyli interpelacji i zapytań.
Punkt 6 – Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji:
P. Teresa Lemiesz – wiceprzewodnicząca Rady Gminy- przedstawiła odpowiedzi na
interpelację złożoną przez radnego p.Pawła Siwaka . Pierwsze pismo dot. odpowiedzi w
sprawie
wniosku mieszkańców osiedla w Sieroszewicach
o założenie progów
spowalniających ruch na ul.Strażackiej oraz utwardzenia ulic osiedlowych i prac
remontowych na gminnym stadionie w Sieroszewicach . Pismo w tej sprawie stanowi
załącznik nr 3 do protokołu.
Następnie przedstawiła drugie pismo dotyczące odpowiedzi na interpelację w sprawie
przyznania nagrody Wójta Gminy Sieroszewice dla nauczycieli : p.Jacka Nentwicha i
p.Marcina Szymczaka , pracujących jako trenerzy drużyny „ Trampkarz Młodszy.”
Odpowiedź stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
W dalszym ciągu obrad przedstawiła odpowiedź na wniosek P.Teresy Lis w sprawie ujecia
w budżecie na 2009 rok budowy drogi gminnej w miejscowości Westrza” Kasztany.”
Odpowiedź stanowi załącznik nr 5 do protokołu .
Radny Paweł Siwak- ustosunkował się do odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji , a
mianowicie : „ Sprawa, która mnie nurtuje dotyczy wniosku mieszkańców osiedla . W dniu
30.09.br odbył o się zebranie mieszkańców osiedla , na którym były poruszane sprawy

wymienione we wniosku . Zwrócił się z prośbą do P. Wójta o przedstawienie wniosków z
zebrania. Zwrócił się z pytaniem : „ Czy nauczyciele o których wnioskował o przyznanie
nagród , zostaną uhonorowani na uroczystej sesji w dniu 11listopada br. w Zamościu?
Pan Wójt- udzielił wyjaśnień ,że na zebraniu w dniu 30.09.br mieszkańcy osiedla w
Sieroszewicach
przedstawiali swoje poglądy odnośnie budowy kanalizacji , dróg
osiedlowych i progów spowalniających ruch . Odbyła się burzliwa dyskusja w wyniku której
zostały podjęte następujące ustalenia ,że do 2010 roku nie będzie rozpoczynana budowa
dróg ze względu na budowę kanalizacji . Odnośnie progów spowalniających ruch podjęto
decyzje ,że zostaną wykonane . W sprawie przyznania nagród dla nauczycieli nie
chciałbym wypowiadać się na forum Rady.
Radny Paweł Siwak- zwrócił się z prośbą do radnego Powiatowego Powiatowego.Marka
Michalczaka o zainteresowanie się i interwencję w sprawie naprawy pobocza na łuku
pomiedzy posesją p.Kamzola a posesją p. Gaczyńskiego. Prosbę swoją uzasadnił tym ,że
systematycznie co niedzielę były 2 wypadki w związku z tym,że jest luźne pobocze .
Pan Marek Michalczak- udzielił odpowiedzi ,że sprawę tę poruszy na sesji powiatowej w
dniu 30.10.br. Poinformował Wysoką Rade na temat budowy chodników: w miejscowości
Rososzycy budowa zostanie niebawem rozpoczęta , a na Sieroszewice jest przygotowana
dokumentacja techniczna. Wyjaśnił ,że jest wniosek , aby przetargi były rozstrzygane z
początkiem roku , w takiej sytuacji wcześniej można byłoby rozpoczynać prace budowlane.
Punkt 7 – Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w
okresie międzysesyjnym :
Przewodniczący Rady –przedstawił informację ze swojej działalności podejmowanej w
okresie międzysesyjnym. Informacja stanowi załącznik nr 6 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 uwag. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Punkt 9 – Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Sieroszewice z
przeprowadzonych kontroli w okresie międzysesyjnym:
Pan Anatol
Piaskowski- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – przedstawił
sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznym Przedszkolu w Wielowsi
.Sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Następnie przedstawił sprawozdanie z kontroli procedur przetargowych związanych z
zamówieniami publicznymi w roku 2007 . Sprawozdanie stanowi załącznik nr9 do protokołu.
Punkt 10 - Przedstawienie informacji Wojewody Wielkopolskiego, Przewodniczącego
Rady Gminy , Wójta Gminy oraz Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim w
sprawie analizy oświadczeń majątkowych:
Pan Przewodniczący Rady – przedstawił informację Wojewody Wielkopolskiego w
sprawie analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez Wójta Gminy , Pana Czesława
Berkowskiego i Przewodniczącego Rady ,Pana Arkadiusza Wojtczaka. Pismo w tej sprawie
stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Następnie przedstawił swoja informację odnośnie oświadczeń majątkowych złożonych
przez radnych Radny Gminy Sieroszewice . Informacja stanowi załącznik nr 11 do
protokołu.
W dalszej kolejności przedstawił informację Wójta Gminy dotyczące analizy oświadczeń
majątkowych złożonych przez : sekretarza Gminy Sieroszewice , Skarbnika Gminy ,
Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego , Kierownika Referatu Inwestycji i Zamówień
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Publicznych, inspektora ds. rolnictwa, ochrony środowiska oraz gospodarki mieszkaniowej
oraz dyrektorów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych .Informacja stanowi
załącznik nr 12 do protokołu.
Jako ostatnią przedstawił
informację Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowie
Wielkopolskim zawierającą analizę w przesłanych oświadczeniach majątkowych za 2007
rok.Informacja stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Punkt 11 – Podjęcie uchwał w sprawach :
a) zmian w budżecie na 2008 rok:
Pan Przewodniczący Rady – przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na
2008 rok .
Pan Paweł Siwak- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia –
przedstawił pozytywną opinię Komisji dotyczącą projektu uchwały w powyższej sprawie.
Opinia stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Z uwagi na brak dyskusji nad projektem uchwały P.Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok.
Rada podjęła jednogłośnie uchwałę w powyższej sprawie i uchwała stanowi załącznik nr 15
do protokołu.
b) zarządzenia na terenie Gminy Sieroszewice poboru podatków: od nieruchomości,
rolnego i leśnego od osób fizycznych oraz opłat lokalnych w drodze inkasa,
określenia inkasentów tych podatków i opłat oraz wysokości wynagrodzenia za
inkaso:
Pan Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie .
Pan Tadeusz Wojtysiak – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego
i Infrastruktury – przedstawił pozytywną opinię dotyczącą projektu uchwały .Opinia
stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Pan Paweł Siwak- przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu… dotyczącą projektu
uchwały w powyższej sprawie . Opinia stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Rada podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Sieroszewice
poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych oraz opłat
lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów tych podatków i opłat oraz wysokości
wynagrodzenia za inkaso. Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
c) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok:
Pan Przewodniczący Rady –przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok
Pan Tadeusz Wojtysiak – przedstawił pozytywna opinię Komisji Rolnictwa… w sprawie
projektu uchwały w powyższej sprawie. Opinia stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
Pan Paweł Siwak- przedstawił pozytywna opinię dotyczącą projektu uchwały .Opinia
stanowi załącznik nr 20 do protokolu.
Z uwagi na brak dyskusji nad projektem uchwały Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie
projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na 2009 rok.
Rada podjęła jednogłośnie uchwałę w powyższej sprawie .Uchwała stanowi załącznik nr 21
do protokołu.
d) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok:
Pan Przewodniczący Rady –przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok.
Pan Tadeusz Wojtysiak- przedstawił pozytywna opinię Komisji Rolnictwa dotyczacą
projektu uchwały w powyższej sprawie.Opinia stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
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Pan Paweł Siwak- przedstawił pozytywna opinie Komisji Budżetu… , dotyczącą projektu
uchwały w powyższej sprawie .Opinia stanowi załącznik nr 23 do protokołu.
Pan Andrzej Gierlach - sołtys wsi Latowice – zwrócił uwagę , aby sołtysi otrzymywali
informację o ile wzrosły podatki w porównaniu do ubiegłego roku.
Pan Marek Michalczak- zwróciłl się do p.Wójta w kwestii formalnej odnośnie umarzania
podatku od środków transportowych rolnikom , którzy posiadają samochody ciężarowe i
wykorzystują je do własnych potrzeb. „ Była kiedyś podjęta decyzja przez Radę ,aby w
takiej sytuacji umarzać rolnikom I ratę podatku od środków transportowych . W ubiegłym
roku wystąpiłem z wnioskiem do P.Wójta o umorzenie podatku i otrzymał decyzję
odmowną. Odwołałem się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu i
sprawę przegrałem .”
Pan Wójt- udzielił wyjaśnień ,że prawo nie przewiduje zwolnień od podatku od środków
transportowych dla rolników, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej . Rolnicy mogą
zwrócić się indywidualnie do organu podatkowego z wnioskiem o umorzenie podatku ,
uzasadniając wniosek. W przypadku umorzeń wywieszana jest lista podatników na tablicy
ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy z podaniem imienia i nazwiska podatnika, adresu
zamieszkania , kwoty umorzenia oraz przyczyna umorzenia podatku. Organ podatkowy nie
jest w stanie zbadać , czy samochód jest używany wyłącznie do celów gospodarczych .
Umorzenie podatku od środków transportowych musi być związane z trudna sytuacją
materialną rolnika .
Pan Paweł Siwak- zapytał , czy rolnicy mają obowiązek założenia tachografu w
samochodach ciężarowych?
Pan Marek Michalczak- wyjaśnił ,że w jego samochodzie jest założony tachograf i używa
go podczas jazdy . ponadto dodał ,że zobowiązany jest do opłaty Winiety . Jest stanowisko
Inspekcji Ruchu Drogowego ,że ziemniak w workach jest przetworzony .
Rada podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
srodków transportowych na 2009 rok .Uchwała stanowi załącznik nr 24 do protokołu.
e) określenia wysokości opłaty od posiadania psów na 2009 rok:
Pan Przewodniczący Rady – przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia wysokości
opłaty od posiadania psów na 2009 rok.
Pan Tadeusz Wojtysiak- przedstawił pozytywną opinię Komisji Rolnictwa … dot.projektu
uchwały w powyższej sprawie.Opinia stanowi załącznik nr 25 do protokołu.
Pan Paweł Siwak- przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu …. W sprawie projektu
uchwały .Opinia stanowi załącznik nr 26 do protokołu.
Z uwagi na brak dyskusji nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty od
posiadania psów na 2009 rok , Rada podjęła jednogłośnie uchwałę w tej sprawie .Uchwała
stanowi załącznik nr 27 do protokołu.
f) obniżenia ceny skupu 1 q żyta , która stanowi podstawę wymiaru podatku rolnego
na 2009 rok na obszarze Gminy Sieroszewice:
Pan Przewodniczący Rady – przedstawił projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu
1 q żyta, która stanowi podstawę wymiaru podatku rolnego na 2009 rok na obszarze Gminy
Sieroszewice.
Pan Tadeusz Wojtysiak- przedstawił pozytywną opinię Komisji Rolnictwa… dotycząca
projektu uchwały w powyższej sprawie. Opinia stanowi załącznik nr 28 do protokołu.
Pan Paweł Siwak- przedstawił pozytywna opinie na temat projektu uchwały w powyższej
sprawie .Opinia stanowi załącznik nr 29 do protokołu.
Ponadto wyjaśnił p.Gierlachowi ,że cena 1 q żyta pozostała bez zmian i wynosi 34,00 zł.za 1
kwintal.
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Rada podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie obniżenia ceny skupu 1 q żyta, która stanowi
podstawę wymiaru podatku rolnego na 2009 rok na obszarze Gminy Sieroszewice.
Uchwała stanowi załącznik nr 30 do protokołu.
g) przyjęcia programu współpracy
Gminy Sieroszewice
z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2009:
Pan Przewodniczący Rady – przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu
współpracy Gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009 .
Pani Krystyna Kois –Jaźwiec – przedstawiła pozytywną opinię Komisji Kultury , Oświaty ,
Zdrowia , Pomocy Społecznej i promocji na temat projektu uchwały w powyższej
sprawie.Opinia stanowi załącznik nr 31 do protokołu.
Radny Paweł Siwak- zwrócił uwagę ,że z uchwały tej korzystają jedynie kluby sportowe,
Pisza wnioski i przystępują do konkursu. Uchwała powinna odnosić się również do
działalności kulturalnej.
Pan Wójt- wyraził swoja opinię, że przyznawanie dotacji klubom sportowym jest w
pewnym sensie wyróżnieniem . Na razie nie ma innych partnerów do współpracy. Zachęcił l
inne organizacje pozarządowe , które chciałyby realizować zadania publiczne do współpracy.
Radny Paweł – wystąpił z propozycją , aby na uroczystej sesji w dniu 11 listopada
uhonorować osoby , które zasłużyły się w działalności sportowej.
Rada podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy
Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2009. Uchwała stanowi załącznik nr 32 do
protokołu.
h) nadania tytułu honorowego „ Zasłużony dla Gminy Sieroszewice”:
Pan Przewodniczący Rady – przedstawił projekt uchwały w sprawie nadania tytułu
honorowego „ Zasłużony dla Gminy Sieroszewice.
Pani Krystyna Kois-Jaźwiec – przedstawiła pozytywną opinię Komisji Kultury, Oswiaty…,
dotycząca projektu uchwały w powyższej sprawie. Opinia stanowi załącznik nr 33 do
protokołu.
Pan Tadeusz Wojtysiak – przedstawił wniosek Komisji Rolnictwa … dotyczący
wytypowania dwóch kandydatów: p..Irenę Szmaj zam. Kania 13 i P.Dominika Olka zam.
Raduchów do nadania tytułu honorowego „ Zasłużony dla Gminy Sieroszewice.”
Pan Paweł Siwak- przedstawił pozytywna opinię Komisji Budżetu… dot.projektu uchwały
w ww/sprawie. Opinia stanowi załącznik nr 34 do protokołu.
Rada podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie nadania tytułu honorowego „ Zasłużony dla
Gminy Sieroszewice.”Uchwała stanowi załącznik nr 35 do protokołu.
i) stwierdzenia celowości i efektywności modernizacji dróg gminnych w
miejscowościach : Strzyzew, Masanów, Wielowieś , Sławin ,Parczew-Westrza:
Pan Przewodniczący Rady – przedstawil projekt uchwały w sprawie stwierdzenia celowości
i efektywności modernizacji dróg gminnych w miejscowościach: Strzyżew, Masanów,
Wielowieś, Sławin , Parczew-Westrza.
Radny Tadeusz Wojtysiak- przedstawił pozytywną opinię Komisji Rolnictwa…. na temat
projektu uchwały w w/wsprawie.Opinia stanowi załącznik nr 36 do protokołu.
Radny Paweł Siwak- przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu… dot.projektu
uchwały .Opinia stanowi załącznik nr 37 do protokołu.
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Rada podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie stwierdzenia celowości i efektywności
modernizacji dróg gminnych w miejscowościach: Strzyżew, Masanów, Wielowieś , Sławin ,
Parczew-Westrza. Uchwała stanowi załącznik nr 38 do protokołu.
j) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na dofinansowanie
działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej:
Pan Przewodniczący Rady – przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii
Zajęciowej.
Radna Krystyna Kois-Jaźwiec –przedstawiła pozytywną opinię Komisji Kultury,
Oświaty… . dot.projektu uchwały w powyższej sprawie .Opinia stanowi załącznik nr 39 do
protokołu.
Rada podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Ostrowskiemu na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.
Punkt 12 – Wolne głosy i wnioski :
Radny Paweł Siwak- zaprosił na spotkanie towarzyskie sportowców w dniu 15 listopada
br. O god.15 –tej na stadionie zostanie rozegrany mecz towarzyski Gminnego Klubu
Sportowego „ ISKRA” z drużyną z gminy Jaromerice z Czech a o godz.17:30 odbędzie się
spotkanie na Sali w Rososzycy. Wystąpił z propozycją , aby rozważyć możliwość
powołania Kapituły Honorowej do przyznawania stypendiów dla bardzo zdolnej młodzieży
z terenu gminy. Stypendia dotyczyłyby nie tylko uczniów szkół podstawowych i gimnazjum
, ale również uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów. Wyraził opinię ,że powinna to
być wspólna inicjatywa , aby w ten sposób Rada starała się tą zdolną młodzież zauważyć i
wyeksponować.
Pan Przewodniczący Rady- podziękował członkom Rady Sołeckiej wsi Parczew i wsi
Bibianki za udział w przygotowanie sesji w Parczewie.
Punkt 13 – Zamknięcie obrad:
Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad o godz. 11:37 Pan Przewodniczący Rady zamknął
obrady XIX sesji Rady Gminy Sieroszewice dziękując wszystkim za udział w sesji.

Protokółowała :

Joanna Glapiak
Insp.d/s.obsługi Biura Rady Gminy
I spraw organizacyjnych

Przewodniczący
Rady Gminy
Arkadiusz Wojtczak
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