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 P R O T O K Ó Ł  NR IV 

z IV sesji Rady Gminy Sieroszewice  odbytej w dniu 11 marca 2011 roku 

w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach 

 

 

 Punkt 1 – Otwarcie obrad: 

Otwarcia obrad IV sesji  dokonał p. Paweł Siwak ,Przewodniczący Rady Gminy 

Sieroszewice o godz. 10:08.  Powitał Wójta Gminy ,Pana Czesława Berkowskiego, 

Sekretarza Gminy, Panią Mirosławę Busza, Skarbnika Gminy , Panią Teresę Grzeszczyk , 

przybyłych sołtysów oraz dyrektorów i kierowników gminnych jednostek 

organizacyjnych, p. Stefana Prałata – prezesa Związku Kombatantów RP i Byłych 

Więźniów Politycznych, p. Mieczysława Maciuszczaka – Komendanta Gminnego OSP w 

Sieroszewicach, Krzysztofa Portasiaka – Prezesa Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w 

Sieroszewicach, p. Stanisława Banasiaka – zasłużonego dla Gminy Sieroszewice i p. Ewę 

Kotowską- Rasiak.  

 

Punkt 2 – Stwierdzenie quorum:  

W obradach IV sesji  uczestniczyło 15 radnych , wobec ustawowego składu Rady 

wynoszącego 15  osób.  

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  Lista obecności sołtysów 

stanowi załącznik nr 2 do protokołu. Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik 

nr 3 do protokołu. 

Radny Piaskowski Anatol – wręczył Przewodniczącemu Rady dzwonek od Klubu            

„ Nasza Wieś -  Nasza Gmina” w celu zdyscyplinowania radnych. 

 

Punkt 3 – Przedstawienie porządku obrad: 

Przewodniczący Rady-  przedstawił proponowany porządek obrad IV sesji Rady Gminy 

Sieroszewice . Porządek obrad IV sesji został przyjęty jednogłośnie bez zmian. 

 

Punkt 4 – Przyjęcie protokołu z III Sesji : 

Protokół z III Sesji został przyjęty jednogłośnie bez poprawek. 

 

Punkt 5 – Interpelacje i zapytania radnych: 

Radny  Andrzej Gierlach – zwrócił się z zapytaniem  do radnego powiatowego w 

sprawie podjęcia działań odnośnie udrożnienia rowu na ulicy Zielonej w Latowicach. 

Poinformował, że temat ten był poruszany wcześniej, przedstawiciele Powiatowego 

Zarządu Dróg w Ostrowie Wielkopolskim byli na miejscu, porobili zdjęcia i nie podjęli 

żadnych działań w tym zakresie. Stwierdził, że na dzień dzisiejszy nie oczekuje żadnej 

odpowiedzi z uwagi na nie obecność radnych powiatowych.   
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Punkt 6 –Odpowiedz na interpelacje i zapytania z poprzedniej Sesji: 

Pani Teresa Lemiesz - Wiceprzewodnicząca Rady – przedstawiła odpowiedź na 

interpelację złożoną przez p. Teresę Lis z ostatniej sesji w sprawie modernizacji 

oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w Parczewie oraz o zainstalowanie 

światła ulicznego w miejscowości Parczew – „Madera.” Odpowiedź stanowi załącznik nr4 

do protokołu. 

 

Punkt 7 – Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej 

w okresie międzysesyjnym: 

Pan Przewodniczący Rady – przedstawił informację  ze swojej działalności  

podejmowanej w okresie międzysesyjnym. Informacja stanowi załącznik nr 5 do 

protokołu.  

Dodał, że w dniu 24 stycznia 2011 roku został powołany Klub Radnych „ Samorządna 

Gmina”, w skład którego wchodzi 10 radnych i przewodniczącym klubu jest p. Jerzy 

Kasprzak. Podziękował p. Wójtowi za otrzymane odznaczenie państwowe „ Brązowy 

Krzyż Zasługi.”  

 

Punkt 8- Sprawozdanie Wójta z działalności podejmowanej w okresie 

międzysesyjnym:   

Sprawozdanie Wójta z działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym radni 

otrzymali na piśmie wraz z materiałami na IV Sesję. Rada nie wniosła uwag do 

przedstawionego sprawozdania. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  

 

Punkt 9 – Podjęcie uchwał w sprawach: 

a)  „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – cmentarz w 

Latowicach”:  

Pani Magdalena Kędzia – omówiła projekt uchwały w powyższej sprawie 

„Otrzymaliście państwo rysunek dotyczący miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego – cmentarz w Latowicach. Oprócz cmentarza na rysunku zostały 

zaznaczone tereny zabudowy usługowej, tereny drogi publicznej dojazdowej i drogi 

wewnętrznej oraz teren rolniczy. Gmina zleciła wykonanie badań warunków 

hydrogeologicznych i zgodnie z obowiązującym normami poziom wód nie może wyższy 

niż 2,5 metra. W podstawie prawnej projektu uchwały jest taki zapis, że uchwałę 

podejmuję się po stwierdzeniu zgodności planu z ustaleniami „ Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sieroszewice.” Widać w „Studium”  

że jest to teren po byłym cmentarzu ewangelickim. Jeżeli chodzi o wodociągi to też 

została zachowana strefa ochronna 50 metrów. Po wyrażeniu zgody przez Sanepid 

będzie można otworzyć cmentarz na nowo.” 

Z uwagi na brak dyskusji nad projektem uchwały w sprawie „Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego – cmentarz w Latowicach”, Przewodniczący Rady 

ogłosił o godzinie 10:26 przerwę, a o godzinie 10:42 zostały wznowione obrady IV Sesji. 
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Pani Teresa Lemiesz Wiceprzewodnicząca Rady Gminy – odczytała treść uchwały w 

sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – cmentarz w 

Latowicach.  

 Radny Henryk Jędroszka – przedstawił pozytywną opinię  Komisji Rolnictwa Rozwoju 

Gospodarczego i Infrastruktury dotyczącą projektu uchwały w powyższej sprawie. 

Opinia stanowi załącznik nr 7 do protokołu.       

Rada podjęła jednogłośnie uchwałę nr IV/15 /2011w sprawie „Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego – cmentarz w Latowicach.” Uchwała stanowi 

załącznik nr 8 do protokołu. 

b) Zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Sieroszewice na 2011 rok:   

Pan Wójt – omówił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w  sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Sieroszewice na 2011 rok.  Wyjaśnił, że 

należy zwiększyć wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi w 

związku z niewykorzystanymi środkami za rok 2010 w wysokości 40.884,00 zł. 

Poinformował, że komisja zaproponowała, aby w preliminarzu wydatków na rok 2011 

zwiększyć wydatki na wakacje dla dzieci o kwotę 30 tys. zł. na zakup materiałów i 

wyposażenia 5 tys. – w związku ze zwalczaniem narkomanii, na zakup materiałów i 

wyposażenia na przeciwdziałanie alkoholizmowi - 5.884,00 zł.  

 Radny Stanisław Płomiński – przedstawił pozytywną opinię Komisji Kultury, Oświaty, 

Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji dotyczącą projektu uchwały w powyższej sprawie. 

Opinia stanowi załącznik nr 9 do protokołu.  

Radny Andrzej Gierlach – przedstawił pozytywną opinie Komisji Budżetu, Finansów i 

Zaopatrzenia dotycząca projektu uchwały w wyżej wymienionej sprawie. Opinia stanowi 

załącznik nr 10 do protokołu. 

Pan Przewodniczący Rady – odczytał treść uchwały zmieniającej  uchwałę w sprawie 

przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Sieroszewice na 

2011 rok.    

Rada podjęła jednogłośnie uchwałę w powyższej sprawie. 

Uchwała nr IV/16/2011  stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Radny Dariusz Majewski – złożył wniosek, aby nie czytać treści uchwał. 

Radny Jerzy Kasprzak -   wyraził opinię, że jest za tym, aby czytać treść uchwał oraz 

uzasadnienia z uwagi na to, że nie wszyscy radni są członkami wszystkich  komisji. 
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Radny Dariusz Majewski -  „W powiecie nie jest czytana treść uchwał i nikomu to nie 

przeszkadza.”  

Radny Jerzy Kasprzak – stwierdził, że nie zgadza się z wnioskiem p. Majewskiego, gdyż 

wiele materiałów m.in. zmienionych projektów uchwał otrzymują radni przed sesją i nie 

mają możliwości zapoznania się z nimi. 

 Pan Przewodniczący Rady -  poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez              

p. Majewskiego.  Wniosek w sprawie nie czytania treści uchwał został przyjęty przez 

Radę, ponieważ za przyjęciem wniosku głosowało 9 radnych, 2 było „przeciw” i 4 

wstrzymało się od głosu.  

c) zaniechania inwestycji rozpoczętych:  

Pan Wójt- omówił projekt uchwały w sprawie zaniechania inwestycji rozpoczętych. 

Wyjaśnił, ,że w projekcie uchwały zostały zapisane trzy inwestycje: 

1) Budowa nawierzchni drogi gminnej z Masanowa do Biskupic ( chcieliśmy złożyć 

wniosek do „Setynówek” i to się nie udało z uwagi na brak własnych środków),  

2) Przebudowa budynku magazynu OC na świetlice środowiskowa w Sieroszewicach   

(nie został ogłoszony nabór wniosków), 

3) Przebudowa oraz rozbudowa przychodni lekarskiej w Sieroszewicach (nie 

otrzymaliśmy dofinansowania oraz pojawiła się propozycja budowy nowego ośrodka 

zdrowia). 

Dodał, że na Komisji Budżetu była opinia, aby  projekt uchwały został  uzupełniony  poprzez 

dodanie punktu 4 pn. „ Opracowanie dokumentacji dotyczącej przystosowania budynku po 

starej szkole na przedszkole w m. Strzyżew.”  

Radny Andrzej Gierlach – przedstawił opinię  i wnioski z Komisji Budżetu, Finansów i 

Zaopatrzenia w niżej wymienionych sprawach: 

1) wniosku p. Henryka Jędroszki, odnośnie przywrócenia wniosku w sprawie 

modernizacji budynku po byłej szkole w Strzyżewie na przedszkole, a zaniechanie 

budowy nowego przedszkola. Wniosek w tej sprawie został odrzucony przez Komisję, 

2)  wniosek w sprawie uzupełnienia projektu uchwały w sprawie zaniechania inwestycji 

rozpoczętych o punkt 4 pn.” Opracowanie dokumentacji dotyczącej przystosowania 

budynku po starej szkole na przedszkole w m. Strzyżew”, wniosek został przyjęty 

przez Komisję,  

3)  Wniosek w sprawie wstrzymania inwestycji dotyczących budowy przedszkoli w 

miejscowościach: Strzyżew i Sieroszewice do 2012 roku, wniosek został przyjęty 

przez Komisję. 

4)  Pozytywną opinię Komisji odnośnie projektu uchwały Rady Gminy w sprawie 

zaniechania inwestycji rozpoczętych .Opinia stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
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Rada podjęła uchwałę Nr IV/17/2011 w sprawie zaniechania inwestycji rozpoczętych. Za 

przyjęciem uchwały głosowało  13 radnych , 2 wstrzymało się od głosu. Uchwała stanowi 

załącznik nr 14 do protokołu.  

 

d)  zmian w budżecie na 2011 rok: 

Pan Wójt- omówił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie  na 2011 rok, 

informując Radę, że proponowane zmiany  dotyczą podziału wolnych środków za 2010 

rok  w kwocie 1.089.775,00 zł.  Przedstawił uzasadnienie do uchwały z którego 

szczegółowo  wynikają podstawy dokonania  zmian w budżecie. 

Radny Andrzej Gierlach-przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu, Finansów i 

Zaopatrzenia  dotyczącą projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok. 

Opinia stanowi załącznik nr  15 do protokołu. 

Z uwagi na brak dyskusji nad projektem uchwały Przewodniczący Rady  poddał pod 

głosowanie  uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok.  

Rada podjęła jednogłośnie uchwałę  w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok. Uchwała 

Nr IV/18/2011  stanowi  załącznik nr 16 do protokołu. 

e) zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego na realizację 

przedsięwzięcia pn.” Rozbudowa przedszkola w m. Latowice”: 

 

Pan Przewodniczący Rady – przedstawił projekt uchwały w  w/w sprawie, a następnie 

otworzył dyskusję nad projektem uchwały. Do dyskusji nikt spośród radnych  się nie 

zgłosił.  

Radny Stanisław Płomiński  – przedstawił pozytywną opinię Komisji Kultury, Oświaty, 

Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji  dotyczącą projektu  uchwały w  w/w sprawie. 

Opinia stanowi załącznik Nr 17  do protokołu.  

Radny  Andrzej  Gierlach – przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu stanowi 

załącznik Nr 18 do protokołu., Finansów i Zaopatrzenia dotyczącą projektu uchwały w 

powyższej sprawie. Opinia stanowi załącznik Nr 18 do protokołu. 

Rada podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu 

inwestycyjnego na realizację   przedsięwzięcia pn.” Rozbudowa przedszkola w m. 

Latowice”. 

Uchwała Nr IV/19/ 2011 w powyższej sprawie stanowi  załącznik Nr 19 do protokołu.  

 

g)  zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego na realizację 

przedsięwzięcia pn.” Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w 

Wielowsi”: 
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Pan Przewodniczący Rady – przedstawił projekt uchwały w/w sprawie , a następnie 

otworzył dyskusję nad projektem uchwały .  Do dyskusji nikt spośród radnych się nie 

zgłosił.  

Radny Stanisław Płomiński- przedstawił  pozytywną opinię Komisji Kultury, Oświaty, 

Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji  dotyczącą projektu uchwały w powyższej 

sprawie.  

Opinia stanowi załącznik Nr  20 do protokołu.  

Radny Andrzej Gierlach  – przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu, Finansów i 

Zaopatrzenia  dotyczącą projektu uchwały w powyższej  sprawie. Opinia stanowi 

załącznik Nr  21 do protokołu. 

 

Rada podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie  zaciągnięcia długoterminowego kredytu 

inwestycyjnego na realizację przedsięwzięcia  pn.” Budowa sali gimnastycznej przy Zespole 

Szkół w Wielowsi”. Uchwała  Nr IV/ 20/2011 w powyższej sprawie stanowi załącznik Nr 

22 do  protokołu .  

 

f) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sieroszewice na lata 2011-2017: 

Pan  Wójt- omówił  projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2011-2017. 

Radny Andrzej Gierlach- przedstawił  pozytywną opinię Komisji Budżetu… dotyczącą 

projektu uchwały w powyższej sprawie. Opinia stanowi załącznik nr 23 do protokołu.  

Rada podjęła  jednogłośnie uchwałę  dotyczącą zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2011-2017.Uchwała Nr IV/21/2011  

stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

h)wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2012 środków 

stanowiących fundusz sołecki:  

Pan Wójt- omówił projekt uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w 

budżecie gminy na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki. Wyjaśnił ,że 

zgodnie z przepisami ustawy o funduszu sołeckim Rada Gminy rozstrzyga o 

wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, podejmując 

uchwałę, w której wyraża zgodę na wyodrębnienie funduszu w roku budżetowym.  

Radny Henryk Jędroszka- przedstawił pozytywną opinię Komisji Rolnictwa… 

dotyczącą projektu uchwały w powyższej sprawie. Opinia stanowi załącznik nr 25 do 

protokołu. 



7 
 

Radny Andrzej Gierlach- przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu… dotyczącą 

projektu uchwały w w/w sprawie. Opinia stanowi załącznik Nr 26 do protokołu. 

Z uwagi na brak dyskusji nad projektem uchwały Przewodniczący Rady poddał pod 

głosowanie  projekt uchwały   w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie 

gminy na rok 2012  środków stanowiących fundusz sołecki. 

Rada podjęła jednogłośnie uchwałę w powyższej sprawie. Uchwała Nr IV/22/2011 

stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 

i)  określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich 

wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub 

na czas nieoznaczony: 

Pan Wójt- omówił projekt uchwały  w powyższej sprawie.  Poinformował Radę, że 

zgodnie z art. 37 ust.3 i 4 ustawy  o gospodarce nieruchomościami , Rada Gminy  ma 

obowiązek  uchwalić zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich 

wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata  lub na czas 

nieoznaczony. 

Radny Henryk Jędroszka –przedstawił pozytywną opinię Komisji Rolnictwa… 

dotyczącą projektu uchwały  w powyższej sprawie. Opinia stanowi załącznik nr 28 do 

protokołu. 

Radny Andrzej Gierlach- przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu… , dotyczącą 

projektu uchwały w w/w sprawie .Opinia stanowi załącznik nr 29 do protokołu.  

Z uwagi na brak dyskusji nad projektem uchwały  Przewodniczący Rady poddał pod 

głosowanie  projekt uchwały w sprawie określenia zasad nabywania… . 

Rada podjęła uchwałę  w sprawie określenia  zasad nabywania, zbywania i obciążania 

nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy 

niż 3 lata  lub na czas nieoznaczony. Za przyjęciem projektu uchwały  głosowało 9 

radnych , 6 wstrzymało się od głosu. Uchwała nr IV/23/2011 stanowi załącznik nr 30 do 

protokołu.  

j) zmiany uchwały Rady Gminy Sieroszewice w sprawie ustalenia wzorów 

deklaracji i informacji dla celów podatku: rolnego, leśnego i od 

nieruchomości: 

Pan Wójt- udzielił wyjaśnień odnośnie projektów  dwóch  uchwał  w sprawie  

zmiany uchwały Rady Gminy Sieroszewice w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i 

informacji  dla celów podatku : rolnego , leśnego i od nieruchomości  oraz  zmiany 

uchwały  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 

2011 rok. „ Po  uchwaleniu stawek podatku od nieruchomości nastąpiła zmiana 

przepisów ustawy  o  podatkach i opłatach lokalnych.  Zmiana dotyczy świadczeń 

zdrowotnych  i polega na dodaniu w § 1  pkt  2 li d  we wcześniejszej uchwale  po 
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przecinku … „zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń.” W związku z 

powyższym musi nastąpić zmiana  w  deklaracjach i informacjach podatkowych.” 

Radny Andrzej Gierlach – przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu … 

dotyczącą projektu uchwały  dotyczącego zmiany uchwały Rady Gminy Sieroszewice 

w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji dla celów podatku: rolnego, 

leśnego i od nieruchomości. Opinia stanowi załącznik  nr 31 do protokołu.  

Rada podjęła jednogłośnie uchwałę w powyższej sprawie. Uchwała  Nr IV/24/2011 

stanowi załącznik nr 32 do protokołu.  

k) Zmiany uchwały Rady Gminy Sieroszewice w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok: 

Radny Henryk Jędroszka- przedstawił pozytywną opinię Komisji Rolnictwa… 

dotyczącą projektu uchwały w powyższej sprawie .Opinia stanowi załącznik nr 33 do 

protokołu. 

Radny Andrzej Gierlach- przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu… 

dotyczącą projektu uchwały  w w/w sprawie. Opinia stanowi załącznik nr 34 do 

protokołu.  

Rada podjęła jednogłośnie uchwałę dotyczącą zmiany uchwały Rady Gminy 

Sieroszewice w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 

2011 rok. Uchwała Nr IV/25/2011 stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 

l) zmieniająca 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: 

Pan Wójt-  wyjaśnił, że podjęcie uchwały w powyższej sprawie jest spowodowane 

zmianą sołtysa we wsi Wielowieś. 

Radny Henryk  Jędroszka – przedstawił pozytywną opinię Komisji Rolnictwa… 

dotyczącą projektu uchwały w w/w sprawie. Opinia stanowi załącznik nr 36 do 

protokołu.  

Radny Andrzej Gierlach- przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu… 

dotyczącą projektu uchwały w powyższej sprawie .Opinia stanowi załącznik nr 37 do 

protokołu.  

Rada podjęła jednogłośnie  uchwałę zmieniającą 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 Nr IV/ 

26/2011 stanowi załącznik nr 38 do protokołu.  
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m) zwolnień od podatku od nieruchomości: 

Pan Wójt – omówił projekt uchwały w powyższej sprawie, informując ,że chodzi o 

przedmiotowe zwolnienie od podatku od nieruchomości  gruntów, budynku i ich 

części zajętych na prowadzenie  działalności w zakresie promocji zatrudnienia , 

przeciwdziałania bezrobociu oraz łagodzeniu jego skutków.  

Radny Andrzej Gierlach- przedstawił pozytywną  opinię Komisji  Budżetu … 

dotyczącą projektu uchwały  w powyższej sprawie .Opinia stanowi załącznik nr 39 

do protokołu.  

Z uwagi na brak dyskusji nad  projektem uchwały w sprawie zwolnień od podatku 

od nieruchomości  Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie  projekt uchwały. 

Rada podjęła  jednogłośnie uchwałę w sprawie zwolnień  od podatku od 

nieruchomości. Uchwała Nr IV/27/2011 stanowi załącznik nr 40 do protokołu. 

 

n) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok: 

Pan Mieczysław Gawełek – przewodniczący Komisji Rewizyjnej- przedstawił  „Plan 

pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok.” Wyjaśnił ,że nastąpiła zmiana  terminów w 

związku  ze zmianą terminu udzielenia  absolutorium  wójtowi . 

Radny Henryk Jędroszka- przedstawił pozytywną opinię Komisji  Rolnictwa… dot. 

projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia  planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 

rok. Opinia stanowi załącznik nr 41 do protokołu. 

Radny Stanisław Płomiński-  przedstawił pozytywną opinię Komisji Kultury, 

Oświaty… dotyczącą projektu uchwały  w powyższej sprawie . Opinia stanowi załącznik 

nr 42 do protokołu.  

Radny Andrzej Gierlach-  przedstawił pozytywna opinię Komisji Budżetu… dotyczącą 

projektu uchwały w w/w sprawie. Opinia stanowi załącznik nr 43 do protokołu.   

Rada podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 

Rewizyjnej na 2011 rok. Uchwała  Nr IV/28/2011 stanowi załącznik nr 44 do protokołu.  

o) zwolnienia Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach z obowiązku  

wpłaty do budżetu gminy  nadwyżki środków obrotowych:  

Pan Wiktor Jamroziak- kierownik GZK  -  wyjaśnił ,że nadwyżka  środków 

obrotowych  za rok 2010  w wysokości 37.610,55 zł. powstała na wskutek  zaległości  

w opłacaniu czynszów mieszkalnych , CO i za wodę.  

Radny Andrzej Gierlach-  przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu… dotyczącą 

projektu uchwały w powyższej sprawie. Opinia stanowi załącznik nr 45 do protokołu. 

Rada podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie zwolnienia Gminnego Zakładu 

Komunalnego w Sieroszewicach z obowiązku wpłaty do budżetu gminy nadwyżki 

środków obrotowych .Uchwała Nr IV/29/2011 stanowi załącznik  nr 46 do protokołu.  
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p) rozpatrzenia skargi na działalność  Kierownika Gminnego Zakładu 

Komunalnego  w Sieroszewicach:  

Radna  Teresa Lemiesz- odczytała treść skargi  złożonej przez p…1 na działalność 

kierownika GZK w Sieroszewicach . Skarga stanowi załącznik Nr 47 do protokołu. 

Pan Wiktor Jamroziak- przedstawił  odpowiedź na skargę, która stanowi załącznik nr 

48 do protokołu.  

Pan …2 – poinformował Radę Gminy ,że w ostatnim czasie  nastąpiła poprawa, ale nadal 

pojawiają się nieprzyjemne zapachy zawsze z rana,  między godziną 800 a godziną 900. 

Stwierdził ,że nie jest  do końca zadowolony  z technicznego rozwiązania  problemu 

poruszanego w skardze.  

Radny Jerzy Kasprzak-  zwrócił uwagę,  jak długo p. kierownik GZK  będzie ponosił 

koszty  związane z wyeliminowaniem nieprzyjemnych zapachów. „Moim zdaniem 

powinien zająć się tą sprawą jakiś ekspert i doradzić  jak rozwiązać ten problem. Teraz 

jak  będą ustalane opłaty za wodę i ścieki , to my jako odbiorcy nie wytrzymamy  

podwyżek, tym bardziej ,że wszystko drożeje w sklepach . Ja nie wiem , czy jako radny  

powinienem podać się do dymisji?”  

Radny Henryk Jędroszka- wyraził opinię ,że należałoby pociągnąć do 

odpowiedzialności  osoby , które projektowały i nadzorowały budowę kanalizacji. 

Pan Przewodniczący Rady -  „ Ja byłem z p. kierownikiem w terenie  i stwierdzono, że 

śmierdzi , ale dlaczego tak się dzieje ?  Pan kierownik znalazł jedną przyczynę ,że było 

podłączone przez szambo w Psarach.” 

Pan Wójt- „ Doszukujemy się  przyczyn  powstawania nieprzyjemnych zapachów. 

Najprawdopodobniej ktoś nie jest podłączony  do kanalizacji i pompuje  szambo do 

przykanalików . W przyszłym tygodniu będzie przeprowadzona kontrola przez komisję. 

Głównym powodem jest to ,że pompuje się  nielegalnie ścieki, a druga przyczyną jest to, 

że ludzie wrzucają  do kanalizacji  różne rzeczy. Za zaistniałą sytuację mogę  jedynie  

przeprosić Pana…3  wobec całej Rady.  Jeżeli będzie potrzebna ingerencja  fachowca , to 

trzeba będzie  dalej szukać  rozwiązania tego problemu.”  

Pan Wiktor Jamroziak- „ W kanalizacji znajdowały się rożne rzeczy , między innymi  

bielizna , suknia , marynarka , pieluchy .” 

Pan Przewodniczący Rady-  dodał do wypowiedzi p. kierownika ,że w kanalizacji 

znajdowała się nawet  folia. 

 

                                                        
1 Art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z dnia 8 
października 2001 roku ze zmianami) 
2 Patrz: przypis 1 
3 Patrz: przypis 1 
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Radny Andrzej Gierlach – stwierdził, że skarga p….4 jest na pewno zasadna  i prosił o 

zakończenie dyskusji na ten temat i przegłosowanie projektu uchwały .4 

Pan Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie  uchwałę w sprawie rozpatrzenia 

skargi na działalność kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach , 

uznając skargę za zasadną.  

Rada podjęła uchwałę w powyższej sprawie. Za podjęciem uchwały  głosowało 6 

radnych ,  8 wstrzymało się od głosu.  W głosowaniu nie wzięła udziału p. Teresa  Lis z 

uwagi na to, że  przed samym glosowaniem  opuściła salę obrad. Uchwała Nr IV/ 

30/2011 stanowi załącznik nr 48 do protokołu.  

Po głosowaniu radna p. Teresa Lis wróciła na salę obrad.  

r) rozpatrzenia skargi na działalność  dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury 

w Sieroszewicach : 

Pani Teresa Lemiesz- odczytała treść skargi złożonej przez p…5  na działalność 

dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach. Skarga stanowi załącznik nr 49 

do protokołu.  

Pan Jerzy Pawłowski –przedstawił  wyjaśnienie  na złożoną skargę w związku ze 

sposobem wynajmowania miejscowej Sali .Wyjaśnienie stanowi  załącznik nr 50 do 

protokołu. Dodał, że temat ten szeroko tłumaczył  na posiedzeniach Komisji  Kultury… i 

Komisji Budżetu… . Wyjaśnił ,że w skardze jest poruszane wiele wątków , które nie są 

prawdziwe.  

Z uwagi na brak dyskusji nad projektem uchwały  w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działalność dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach  ,że skarga jest 

zasadna  Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w powyższej sprawie.  

Rada odrzuciła uchwałę w w/w sprawie , ponieważ  13 radnych głosowało  „ przeciw” i 

2 radnych wstrzymało się od głosu. 

W związku z powyższym Rada uznała skargę na działalność dyrektora Gminnego 

Ośrodka Kultury w Sieroszewicach  za niezasadną. Uchwała Nr IV/31/2011 stanowi 

załącznik nr 51 do protokołu. 

Punkt 10- Przedłożenie planu pracy Rady oraz stałych Komisji Rady na 2011 rok: 

Radny Stanisław Płomiński- przedstawił plan pracy Komisji Kultury, Oświaty, 

Zdrowia,  Pomocy Społecznej i Promocji na 2011 rok. Plan pracy stanowi załącznik nr 

52do protokołu. 

                                                        
4 Patrz: przypis 1 
5 Patrz: przypis 1  
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Radny Henryk Jędroszka- przedstawił plan pracy Komisji Rolnictwa, Rozwoju 

Gospodarczego i Infrastruktury na 2011 rok. Plan pracy stanowi załącznik nr 53 do 

protokołu. 

Radny  Andrzej Gierlach- przedstawił plan pracy Komisji Budżetu, Finansów i 

Zaopatrzenia na 2011 rok. Plan pracy stanowi załącznik nr 54 do protokołu. 

Pan Przewodniczący Rady- przedstawił plan pracy Rady Gminy Sieroszewice na 2011 

rok. Dodał ,że jeżeli będą pojawiać się jakieś  dodatkowe sprawy , to będą wprowadzane  

na bieżąco. Plan pracy Rady stanowi załącznik nr 55 do protokołu. 

Rada przyjęła jednogłośnie przedstawione plany pracy na rok 2011. 

Punkt 11-  Wolne głosy i wnioski: 

Pan Tadeusz Łapiński – sołtys wsi Sieroszewice – zwrócił uwagę, że II etap 

kanalizacji został zakończony , a na drogach  pozostały dziury i wyrwy po kanalizacji, 

szczególnie na polnych drogach. 

Pan Jerzy Pawłowski-  przekazał następujące informacje: 

- wpłynęła oferta z ostrowskiej szkoły  fotografii profesjonalnej  odnośnie nauki 

fotografowania -  1 raz w tygodniu, 

-  w Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego odbywa się wystawa dot. Parczewa , 

Rososzycy i  Ołoboku. Wystawa będzie trwać do 10 kwietnia br.  

Pan Arkadiusz Wojtczak-  radny powiatowy- przekazał informację, że dyrektor 

Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrowie  doszedł do wniosku ,że rowy po zimie trzeba 

odwodnić. Druga sprawa , to otrzymał odpowiedź na interpelację odnośnie budowy 

drogi powiatowej z Rososzycy do Skalmierzyc, że w tym roku będzie opracowany 

projekt na to zadanie . 

Pan Przewodniczący Rady- poinformował, że Gminny Klub Sportowy „ ISKRA”  zwrócił 

się do p. Starosty  o dotacje w kwocie 3000zł  na dofinansowanie  REMES -CUP . 

Stwierdził, że jest duża inicjatywa ze strony młodzieży, ale kto to będzie finansował.  

Punkt 12 – Zamknięcie obrad: 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy o godzinie 12:52 

dokonał zamknięcia obrad IV Sesji Rady Gminy Sieroszewice. 

 

 

Protokołowała:                                                                        Przewodniczący  

Joanna Glapiak                                                                          Rady Gminy Paweł Siwak    
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