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                                                                  P R O T O K Ó Ł Nr  

 

z  posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów  i Zaopatrzenia  odbytego                                                

w dniu 16 kwietnia 2012 roku w  Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach.  

 

 

Porządek posiedzenia: 

1) Otwarcie posiedzenia komisji . 

2) Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji. 

3) Przyjecie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji odbytego  w dniu 20 marca 

2012 roku. 

4) Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawach: 

a) zmian w budżecie na rok 2012, 

b) zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia „ planu odnowy miejscowości 

Rososzyca”., 

c) Zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków na terenie gminy Sieroszewice i w miejscowości 

Sadowie ( gm. Ostrów Wielkopolski) oraz  o dopłacie do 1 m 3 wody i 1 m 3 

ścieków, 

d) Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz warunków 

jej przyznania. 

5) Sprawozdanie z działalności Komisji za 2011 rok. 

6) Wolne głosy i wnioski. 

7) Zamknięcie posiedzenia Komisji. 

 

Ad.1) Otwarcia posiedzenia Komisji  Budżetu , Finansów  i Zaopatrzenia dokonał  Pan 
Andrzej Gierlach  -przewodniczący Komisji  o godz. 1007. Powitał Pana Wójta, Panią 
Skarbnik  oraz wszystkich członków Komisji . W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 10 
członków, nieobecny był Pan Anatol Piaskowski. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 
do protokołu.  
  

Ad. 2) Pan Przewodniczący Komisji- przedstawił projekt porządku posiedzenia 

Komisji.  

Zaproponowany porządek posiedzenia  Komisji został przyjęty jednogłośnie bez 

poprawek. 
 

Ad. 3)Protokół z ostatniego posiedzenia Komisji  odbytego w dniu  20 marca 2012 roku  

został  przyjęty jednogłośnie. 

Ad. 4) Pan Wójt- omówił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok. 
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Pani Skarbnik- wyjaśnił, że dochodzi o  kwotę 16.900,00 zł. -  Załącznik Nr 1                            

o dochodach , omówiła zmniejszenia. 

Pan Wójt- wyjaśnił, że VAT dla jednostek OSP jest mniejszy niż dla gminy, dlatego 

przesuwamy środki  na  straże - na kupno samochodu.  

Pan Przewodniczący Komisji-  otworzył dyskusję nad projektem uchwały w sprawie 

zmian w budżecie  na rok 2012. 

Pan Stanisław Płomiński- zapytał o zakup samochodów strażackich dla OSP                                  

w Wielowsi i dla  OSP w Latowicach? .Wyraził opinię ,że jego  zdaniem jest 

nierównomierne  przyznawanie , gdzie jest granica? 

Pan Wójt- Poinformował,   że jeżeli chodzi o koszty utrzymania, to się  nie zmienia                     

a samochód zakupiony dla   Latowic,  to  nie jest samochód ciężki , tylko samochód marki  

„DAF”- rocznik 1992 . Samochody  są wymieniane w tych jednostkach , w których jest 

większa aktywność , a Zamość ma samochód „beczkę”. Dodał ,że jeżeli chodzi o wymianę  

samochodów, to w pierwszej kolejność należałoby wycofać „ Żuki”. 

Pani Bernadeta Biała- poruszyła sprawę wymiany samochodu w Strzyżewie ,że w tym 

roku  były pożary , a nie ma sprawnego samochodu. 

Pan Henryk Jędroszka- uzupełnił wypowiedź pani Białej ,że Strzyżew jest dużą wsią, 

obecnie są dwa samochody, ale nie nadają  się do użytku.  Wnioskował  o wymianę  na 

większy samochód. Stwierdził ,że w Strzyżewie strażacy nie mają mundurów oraz 

założonego konta.  

Pan Wójt- odniósł się do wypowiedzi  radnych, że duży samochód przydałby  się 

jednostce OSP w Strzyżewie. 

Pan Przewodniczący Komisji – „ jeżeli chodzi o temat pożarnictwa , to  szczegóły stają 

się co raz bardziej profesją. Jest wiele do zrobienia , są takie zasady ,że decyzje  w 

zakresie wymiany samochodów są w kierunku tych jednostek , które mają 

przeszkolonych strażaków . Na terenie gminy są 4 lub 5 jednostek OSP  mobilnych , 

gdzie strażacy są odpowiednio przygotowani. Są dwie jednostki , które uczestniczą w 

Krajowym Systemie Ratownictwa, a mianowicie  OSP Sieroszewice i OSP Masanów. 

Pozostałe najbardziej aktywne i mobilne to jednostki: Wielowieś , Rososzyca , Strzyżew. 

W naszej gminie  38 % jednostek OSP uczestniczy w zdarzeniach. W ostatnich latach 

zaczął nam się sypać tabor. Zdarza się tak ,że w niektórych wioskach odchodzi jedna 

osoba  ze straży i wszystko  się sypie. Takie zdarzenie miało miejsce w Psarach , ale 

okazuje się ,że nie ma ludzi niezastąpionych . Zostałem wydelegowany  na Zjazd 

Wojewódzki  Związku  OSP i jestem przekonany ,że swoje zadanie wypełniłem dobrze. 

Wszystkie nasze cztery  wnioski zostały przyjęte do Uchwały Wojewódzkiej. Przedstawił 

treść wniosków: 
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1) możliwość składania wniosków na dotację oraz możliwość przesunięcia środków na 

remont i wyposażenie straży, 

2) dotacja do zakupu nowych samochodów, dotychczas było 50% z budżetu Państwa ,                   

a 50% udział własny  gminy , teraz  będzie  udzielana dotacja z budżetu Państwa                          

w wysokości  75 % , a udział własny gminy 25 %.  

3) rozwiązania systemowe między ochotnikiem a pracodawcą”. 

 Poinformował ,że  Prezesem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego  został wybrany druh 

Mikołajczak. Dawniej mieliśmy przedstawiciela z terenu naszego powiatu , a teraz   kandydat  

nie został wybrany do składu Zarządu”. 

Pani Teresa Lis -  zwróciła się z pytaniem ,czy   istnieje możliwość przeznaczenia środków                          

z funduszu sołeckiego na zakup samochodu strażackiego? 

Pan Wójt-  wyjaśnił, że można , ale to nie wystarczy. Dodał ,że z funduszu sołeckiego można  

przeznaczyć środki na wydatki inwestycyjne.  

Pan Przewodniczący  Rady –zapytał się ,czy są finansowane tylko te jednostki OSP, które są 

bardziej mobilne? „ Rodzi się pytanie na samym początku ,czy wszystkim pomagać , czy 

pomagać tylko tym , którzy są  mobilni?  

Pan Dariusz Majewski- poparł jednostkę OSP Sieroszewice ,że  wyjeżdżają do wszystkich 

zdarzeń . 

Pani Teresa Lemiesz- zwróciła uwagę , aby wrócić do porządku posiedzenia Komisji. 

 

W wyniku zakończenia dyskusji Komisja zaopiniowała pozytywnie , jednogłośnie projekt 

uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2012.  

      b). Pan Wójt- omówił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia 

„Planu odnowy miejscowości Rososzyca”, zmiana dotyczy remontu elewacji i zmiany 

kolorystyki oraz wymiany pokrycia dachu w kościele pw. Św. Marka Ewangelisty w 

Rososzycy”. Dodał, że ksiądz chce skorzystać z dofinansowania. 

Pan Przewodniczący Rady – wyraził pozytywną opinię odnośnie propozycji księdza 

proboszcza z Rososzycy dotyczącą remontu kościoła. Należy poprzeć ten pomysł                             

i przyklasnąć ,że ksiądz proboszcz chce robić taką inwestycję. 

Pan Wójt –poinformował zebranych ,że  pozostało do wykorzystania ponad 280 tys. zł.                     

z funduszy unijnych.  

Komisja zaopiniowała pozytywnie , jednogłośnie projekt  uchwały  zmieniającej uchwałę                 

w sprawie zatwierdzenia  „ Planu  odnowy miejscowości Rososzyca.” 

Pani Bernadeta Biała-  zwróciła uwagę , że w przypadku , gdyby wszyscy mieszkańcy 

zaczęli wozić   ścieki do oczyszczalni , czy oczyszczalnia byłaby w stanie przyjąć tyle 

ścieków?  Jeżeli  chodzi o utrzymanie szamba , bo bakterie  kosztują  , a nikt nam nie dopłaca.  

Pan Dariusz Majewski-  Stwierdził ,że ekologiczną oczyszczalnię też trzeba wywieść  raz na 

2 lata  i trzeba okazać się fakturami . Dodał ,że ścieki z oczyszczalni  wywożone  też są na 

łąkę . 
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Pan Stanisław Płomiński – poparł wniosek pana Rafała Bartnika , aby przeprowadzić 

kontrole  w zakresie wywozu szamba. Poinformował członków Komisji ,że  sprawdził                       

w internecie  ceny  ścieków i wody w okolicznych gminach: 

     -  w Nowych Skalmierzycach : 

          - opłata za wodę- 3,03 zł., 

          - za ścieki  - 4,06 zł., 

   - w  Odolanowie: 

         -  opłata  za wodę – 3,79 zł., 

         - opłata  za ścieki  - 2,62 zł., 

     -  w Godzieszach: 

          - opłata za wodę – 2,49 zł. 

          - za ścieki 2,62  zł., 

    - w  Żelazkowie: 

        - opłata za wodę 2,29 zł., 

        - opłata za  ścieki 5,72 zł.,  

  a w naszej gminie : 

         - opłata za wodę – 2,75  zł. 

         -  opłata za ścieki – 5,30 zł , w tym dopłata z budżetu gminy w kwocie 1,00 zł. do 1 m
3
 

ścieków. 

Pan Kierownik GZK w Sieroszewicach – udzielił wyjaśnień , a mianowicie  odnośnie 

dopłaty do wody , to było zatwierdzone 18  groszy, a jeżeli chodzi o ścieki , to proponowałem 

dopłatę w kwocie 2,00 zł. z budżetu gminy.  

Pan Rafał Bartnik – zapytał ,czy były przeprowadzane kontrole w zakresie wywozu 

nieczystości  i czy mają mieszkańcy dokumenty? 

Pan Kierownik GZK -  odpowiedział, że mieszkańcy nie mają  faktur potwierdzających 

wywóz szamba.  

Pan Rafał Bartnik – zwrócił się z pytaniem ,  ile metrów sześciennych  jest wywożone 

rocznie na oczyszczalnię ? 

Pan Kierownik GZK-  „ Po wybudowaniu kanalizacji zmalała ilość wywożonych ścieków.”  

Pan Przewodniczący Komisji- „ odnośnie ścieków to prawo jest ustanowione, Latowice są 

w najgorszym położeniu, gdyż są ujęte w planie 4 miejscowości. Mieszkańcy nie wiedzą                  
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w jakim kierunku iść dalej a najwięcej ścieków jest wywożonych z Latowic na oczyszczalnie 

ścieków do Rososzycy. Nie ma pomysłu jak ten problem rozwiązać” 

Pan Wójt- „trzeba rozważyć czy nie należałoby rozbudować oczyszczalni ścieków w 

Rososzycy”. 

Pan Przewodniczący Komisji- Zwrócił uwagę czy jest sens?  

Pan Rafał Bartnik- Wyraził opinię, że nie może być tak dłużej, aby trzy miejscowości 

utrzymywały całą oczyszczalnie. 

Pan Wójt- wyjaśnił, że z budżetu gminy nie jesteśmy w stanie dofinansowywać 

oczyszczalni.  Nasza aglomeracja obejmuje trzy miejscowości i należałoby pomyśleć                     

o Latowicach. Jeśli chodzi o miejscowość Parczew to można podłączyć do kanalizacji do 

Ostrowa Wielkopolskigo. 

Pan Stanisław Płomiński- zaproponował, aby tematowi związanemu z kanalizacją 

poświęcić oddzielne posiedzenie Komisji i wypracować konkretne wnioski i kierunki 

rozwoju.  

Pan Przewodniczący Rady- „Będziemy musieli w najbliższym miesiącach podjąć 

decyzję odnośnie śmieci. Dopłata do wody, dopłata do wywożonych ścieków, czy 

likwidować drastycznie, czy stopniowo. Należałoby przeprowadzić kontrolę i sprawdzić, 

czy wszyscy mieszkańcy podłączyli się do kanalizacji?”.  

Pan Wójt- Zasygnalizował, że obowiązuje nowa ustawa o utrzymanie porządku i 

czystości w gminach, która wszystko reguluje. Za niepodłączenie do kanalizacji można 

nałożyć karę. Nie może tak być ,że gmina wydała miliony na wybudowanie oczyszczalni 

ścieków, a mieszkańcy nie chcą podłączyć się  do kanalizacji”.  

Pan Dariusz Majewski- „jeżeli przeliczylibyśmy te środki które zostały wydane na 

budowę kanalizacji, to wybudowalibyśmy dużo przydomowych oczyszczalni ścieków, 

ale jest już za późno”.  

Pan Wójt- wyjaśnił, że gdyby nie było dofinansowania z SAPARDU, to gmina nie byłaby 

w stanie wybudować kanalizacji. Stwierdził, że w przypadku rozbudowy oczyszczalni 

ścieków w Rososzycy będą rosły koszty utrzymania. Zwrócił się z prośbą, aby komisja 

podjęła decyzję na dzisiejszym posiedzeniu, czy Rada  chce drastycznie zejść z dopłaty 

do ścieków.  

Pan Rafał Bartnik – zaproponował, aby dopłatę w wysokości 2 zł rozłożyć na trzy lata, 

w tym roku 70 gr. do 1m3, w przyszłym roku 70gr. do 1 m3  a w trzecim rok 60 gr. do 1 

m3. 

Pan Kierownik GZK- „Ważne jest, aby sprawa związana z likwidacją dopłaty była 

rozłożona w czasie.”  
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Pan Wójt- Zaproponował, aby zmniejszyć dopłatę do 1 zł, uwzględniając to, że  ścieki 

będą mniej kosztować do pewnego czasu. Stwierdził, że skoro mieszkańcy się na 

podłączyli do tej pory, to głównym czynnikiem nie była cena. 

Pan Przewodniczący Rady-zapytał ile jest zaległości w opłatach? 

Pan Kierownik GZK- wyjaśnił, że najwięcej zaległości ma pewna pani. Wiadomo o kim 

mowa. Temat jest taki, że ta pani ma takie zaległości, że sprawa została skierowana do 

sądu i w pierwszej kolejności pieniądze dostaje komornik. 

Pan Stanisław Płomiński- „pan kierownik GZK powiedział, że średnio na jedną osobę 

zużycie wynosi 2,5 m3 na jedną osobą x 4 osobową rodzinę =10 m3 .Zaproponował, aby 

dopłatę podnieść o 1 zł w tym roku i przyszłym roku też o 1 zł. Wyraził opinię, że trzy 

miesiące temu Rada rozważała sprawę likwidacji szkoły w Psarach, szukając w ten 

sposób oszczędności w budżecie, a teraz daje się dopłaty do GZK. 

Pan Przewodniczący Rady- „trzeba się zastanowić, gdzie są wywożone ścieki, które nie 

są wywożone na oczyszczalnię ścieków do Rososzycy”. 

  Pani Bernadeta Biała- stwierdziła, że są różne opinie na temat dopłaty, ale każdy 

chciałaby, aby ktoś mu wywiózł za 5 zł za 1 m3 . 

Pan Kierownik GZK- poinformował członków Komisji  o problemach  z ludźmi , którzy 

mieszkają w  mieszkaniach komunalnych, nie płacą czynszu, pomimo to, że z GOPS 

otrzymują dodatki mieszkaniowe. Zwrócił się z prośbą o przegłosowanie i podjęcie 

decyzji w sprawie dopłaty do ścieków.  

Pan Przewodniczący Komisji- poddał pod głosowanie wniosek dotyczący przyznania 

dopłaty do ścieków w wysokości 1 zł do 1m3. W wyniku przeprowadzonego głosowania 

wniosek został odrzucony, ponieważ za przyjęciem wniosku głosowało 2 członków 

Komisji i 6 było „ przeciw” i 1 osoba wstrzymała się od głosu.  W następnej kolejności 

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek p. Bartnika, aby dopłatę w 

wysokości 2 zł rozłożyć na 3 lata. Wniosek w powyższej sprawie nie został przyjęły 

przez Komisję z uwagi na to, że za przyjęciem wniosku głosował tylko 4 członków 

komisji.  

Pan Dariusz Majewski- zwrócił uwagę, aby przegłosować wniosek z poprzedniej 

komisji. Wniosek też został odrzucony, ponieważ za przyjęciem głosowało 3 członków 

komisji, 6 było „przeciw” i 1 osoba się wstrzymała od głosu. 

W dalszym ciągu posiedzenia Pan Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie 3 

wersję dotyczącą zlikwidowania całkowicie dopłaty do ścieków. Wniosek nie uzyskał 

poparcia, ponieważ za przyjęciem głosowało 4 członków komisji, 5 było „ przeciw”, 2 

osoby wstrzymały się od głosu.  
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d)Pan Wójt- omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielnie 

bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności nieruchomości oraz warunków jej przyznania. 

Pan Przewodniczący Rady- zapytał ,  czy są jakieś zalęgłości na tej działce? 

Pan Wójt- udzielił odpowiedzi, że były zaległości , ale na dzień dzisiejszy nie pamięta 

jaka to jest kwota.  

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w powyższej sprawie. Za przyjęciem  

projektu uchwały głosowało 9 członków Komisji, a 1 osoba  wstrzymała się od głosu.  

Ad5. Pan Przewodniczący Komisji- przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji 

Budżetu, Finansów i Zaopatrzania za rok 2011 . Sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do 

protokołu.  

Ad. 6) Pan Wójt- przekazał informację odnośnie organizowanego spotkania w dniu 25 

kwietnia w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach z udziałem Ministra 

Rolnictwa pana Marka Sawickiego. Przedstawił proponowany porządek spotkania oraz 

zaprosił wszystkich radnych, sołtysów i rolników na spotkanie.  

Pan Rafał Bartnik  - zwrócił uwagę , dlaczego krawężniki na działach w Sieroszewicach  

są  takie  wysokie? 

Pan Wójt- wyjaśnił, że będzie robiony asfalt  .  

Ad.7) Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Pan Przewodniczący Komisji o godz. 1140 

dokonał  zamknięcia posiedzenia Komisji Budżetu ,Finansów i Zaopatrzenia. 

 

 

                     Protokółowała:   
                                                                                                         Przewodniczący  
                                                                                                        Komisji Budżetu, Finansów 
                    Joanna Glapiak                                                           i Zaopatrzenia  
                                                                                               
                                                                                                              Andrzej Gierlach 
 
 
 

  

 

 

 


