
                                                     P R O T O K Ó Ł  Nr XXI  
              z XXI sesji Rady Gminy Sieroszewice odbytej w dniu 21 listopada 2008 roku 

                                           w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach  

 

 

Punkt 1 – Otwarcie obrad :  

Pan Przewodniczący Rady   dokonał otwarcia  obrad XXI sesji Rady Gminy Sieroszewice  o 

godz. 11:02  w  sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach . Powitał  radnych,Wójta, 

p.skarbnik , p.sekretarz   oraz sołtysów.   

 

Punkt 2  - Stwierdzenie quorum: 

W sesji uczestniczyło  14 radnych  wobec ustawowego składu Rady Gminy wynoszącego 15 

osób.  Nieobecny był p.Paweł Siwak .Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  

 

Punkt 3- Przedstawienie porządku obrad : 

Pan Przewodniczący Rady –przedstawił  porządek obrad XXI sesji .Rada nie wniosła uwag 

do przedstawionego porządku obrad.  

 

Punkt 4- Przyjęcie protokołu z XX sesji: 

Protokół  z XX sesji  Rada przyjęła jednogłośnie bez zastrzeżeń. 

 

Punkt 5 – Interpelacje i zapytania radnych: 

Pan  Jerzy Kasprzak-  złożył interpelację w sprawie  możliwości przyłączenia się do 

kanalizacji sanitarnej w Rososzycy właścicieli posesji przy ul.Ostrowskiej ( od CPN w 

kierunku cmentarza) . Interpelacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  

Pan Przewodniczący Rady – poinformował ,że odpowiedź na interpelację zostanie udzielona 

w ustawowym terminie , zgodnie ze Statutem Gminy.  

 

Punkt 6 – Podjęcie uchwał  w sprawach:  

         a) zmian w budżecie na 2008 rok: 

Pan Wójt-  wyjaśnił, że  posiedzenie Rady i  Komisji zostało zwołane  w związku  z budową 

kanalizacji sanitarnej w Psarach . „Powiat w swoich planach przewidział  budowę 

oczyszczalni ścieków  w Domu Pomocy Społecznej w Psarach . Starosta zwrócił się do nas o 

zmianę „Programu  Ochrony Środowiska dla Gminy Sieroszewice.” Zwołano w tym celu 

Komisję Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury , która podjęła decyzję , aby 

wstrzymać budowę  kanalizacji przez Powiat  . Komisja zobowiązała wójta do prowadzenia  

rozmów z powiatem  w kierunku , aby  DPS podłączyć do naszej kanalizacji. Jest to ważny 

interes społeczny  , a gmina  zyskałaby w ten sposób poważnego klienta.” 

Pan Tadeusz Wojtysiak-   przedstawił  pozytywną opinię  Komisji Rolnictwa, Rozwoju 

Gospodarczego  i Infrastruktury  dot. projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy 

na 2008 rok. Opinia  stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

Pan Henryk Jędroszka – przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu, Finansów i  

Zaopatrzenia  dot.projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok. Opinia 

stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Rada podjęła uchwałę w sprawie  zmian w budżecie na 2008 rok. Za przyjęciem uchwały 

głosowało  12 radnych  , a 2  radnych wstrzymało się od głosu. Uchwała  Nr XXI/ 130 /08 w 

sprawie zmian w budżecie  na 2008 rok stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  
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b) wprowadzenia opłaty od posiadania psów na terenie gminy Sieroszewice na  

      2009 rok: 

Pan  Przewodniczący Rady – poinformował, że Regionalna Izba Obrachunkowa 

zakwestionowała uchwałę w sprawie określenia wysokości opłaty   od posiadania psów 

na terenie Gminy Sieroszewice na 2009 rok . Zostało wszczęte postępowanie nadzorcze 

w odniesieniu do tejże uchwały , z powodu naruszenia przepisów  ustawy  o podatkach i 

opłatach lokalnych. Z przepisów tych wynika ,że Rada Gminy może wprowadzić opłatę 

od posiadania psów.  Przedstawił projekt uchwały w sprawie  wprowadzenia opłaty od 

posiadania psów na terenie gminy Sieroszewice na 2009 rok.  

Pan Tadeusz Wojtysiak-  przedstawił  pozytywną opinię Komisji Rolnictwa, Rozwoju 

Gospodarczego i  Infrastruktury  dot.projektu uchwały  w powyższej sprawie . Opinia 

stanowi załącznik nr 5 do protokołu.   

Pan Henryk Jędroszka- przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu , Finansów i 

Zaopatrzenia  dot. projektu uchwały  w w/w sprawie.  Opinia stanowi załącznik nr 6 do 

protokołu.  

Rada podjęła jednogłośnie  uchwałę Nr  XXI /131/08 w sprawie wprowadzenia opłaty 

od posiadania psów na terenie Gminy Sieroszewice na 2009 rok. Uchwała stanowi  

załącznik nr 7 do protokołu.  

Punkt 7 – Wolne głosy i wnioski: 
 Radny Jerzy Kasprzak- zwrócił się z pytaniem: „ ile posesji jest podłączonych  , a ile 

jest nie podłączonych do kanalizacji w Rososzycy ?   

Zwrócił uwagę ,że 3 lata temu była przeprowadzona rura kanalizacyjna od oczyszczalni 

ścieków w Rososzycy  do ul. Ostrowskiej w Sieroszewicach . Ilu mieszkańców 

podłączyło się do tej rury i jaka jest długość wybudowanego odcinka ?  

Stwierdził ,że gdyby ten odcinek był przeprowadzony do Psar , to dzisiaj nie byłoby tej 

gorączkowej sesji.”  

O godz. 11:20  salę obrad  opuścili  radni: p.K.Kois-Jaźwiec 

Pan Wójt – udzielił wyjaśnień  na postawione pytania:” W Rososzycy  większość  

właścicieli posesji jest podłączonych  , nie podłączyło  się parę posesji. Sprawa ta musi 

być załatwiona decyzją administracyjną. Odnośnie kanalizacji w Sieroszewicach , to na 

odcinku  od  CPN   w kierunku cmentarza  podłączyło się jedno przedsiębiorstwo i parę 

innych gospodarstw . II etap budowy kanalizacji w Sieroszewicach  kończył się  koło 

posesji  Państwa Wargów. W Sieroszewicach jest potrzebna kanalizacja  z uwagi na to, 

że  jest dużo obiektów użyteczności publicznej. Jest przyjęty  krajowy program budowy 

kanalizacji.  Odnośnie dofinansowania budowy kanalizacji z PROW , to można 

otrzymać  maksymalnie 4 mln.zł. na całą gminę.  Odnośnie budowy kanalizacji w 

Psarach podejmujemy decyzję trochę pod presją , bo przemawia za tym interes 

społeczny.  Pytania skierowane przez p.radnego Kasprzaka zostaną przedstawione   

p.Kierownikowi GZK  i p.radny otrzyma odpowiedź na piśmie.” 

Pan Andrzej Gierlach – sołtys wsi Latowice -  zapytał  , w którym roku jest planowana 

budowa kanalizacji we wsi Latowice , biorąc pod uwagę prognozy  na przyszłość?  

Pan Wójt – wyjaśnił ,że w pierwszej kolejności muszą zostać zakończone zaplanowane 

inwestycje w Sieroszewicach  i Psarach.  

Pan Kazimierz Urban -  zwrócił się z pytaniem , czy będzie   robiona kanalizacja  w 

całej wsi Psary? 

Pan Wójt-  odpowiedział ,że w 2009 roku zostanie podłączony DPS i bloki w Psarach  

a reszta  będzie robiona później.  

Radna Teresa Lis- poinformowała  o spotkaniu sołtysów  organizowanym przez 

Powiatowe Stowarzyszenie Sołtysów w dniu 29 listopada br. w Topoli Wielkiej . 

Wystąpiła z propozycją zorganizowania   transportu  - autobusu , bądź mikrobusu.  
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Radny Jerzy Kasprzak-  dodał ,że   należy potwierdzić obecność na spotkaniu i ile 

osób pojedzie na spotkanie. 

 

 

Punkt 8 – Zamknięcie obrad:  

 Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad  o godz.11:30 Przewodniczący Rady dokonał 

zamknięcia obrad  XXI sesji Rady Gminy Sieroszewice. 

 

 

                  Protokółowała:                                                                 Przewodniczący  

                                                                                                              Rady Gminy 

              

                  Joanna Glapiak                                                             Arkadiusz Wojtczak  

  

 

  


