
Protokół                                                                                                                                                   

z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia 

odbytego w dniu 20 marca 2012 roku w Gminnym Ośrodku Kultury                    

w Sieroszewicach 

1. Otwarcie posiedzenia Komisji 

2. Przedstawienie porządku posiedzenia. 

3. Przyjęcie protokołu  z  posiedzenia Komisji z dnia 1 lutego 2012 roku. 

4. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawach: 

a) zmian w budżecie na 2012 rok, 

b) zaciągnięcia długoterminowego kredytu, 

c) wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2013 środków 

stanowiących fundusz sołecki, 

d) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki                       

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Sieroszewice na 2012 rok, 

e) przekazania przez Gminę Sieroszewice do Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 

zadania pod nazwą „ Umieszczenie osób będących mieszkańcami Gminy 

Sieroszewice w ośrodku w wsparcia-środowiskowym domu samopomocy dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi, prowadzonym przez Gminą i Miasto Nowe 

Skalmierzyce.” 

5. Wolne głosy i wnioski. 

6.  Zamknięcie posiedzenia Komisji. 

 

Ad.1) Przewodniczący Komisji o godzinie 11:04 dokonał otwarcia posiedzenia Komisji 

Budżetu, Finansów i  Zaopatrzenia. W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 8 członków,                     

a 3 było nieobecnych: Pani Bernadeta Biała, Pani Teresa Lis i Pan Marek Rosik. Lista 

obecności stanowi załącznik nr 1 protokołu. Ponadto w posiedzeniu komisji uczestniczyli Pan 

Wójt, Pani Skarbnik, Pani Glapiak- inspektor do spraw obsługi biura rady i spraw 

organizacyjnych oraz radny  Pan Roman Maląg- członek Komisji Rewizyjnej. 

Ad. 2) Pan Przewodniczący Komisji przedstawił projekt porządku posiedzenia Komisji, który 

został przyjęty jednogłośnie. 

Ad. 3) Protokół z ostatniego posiedzenia Komisji odbytego w dniu 1 lutego 2012 roku został  

przyjęty jednogłośnie bez uwag. 

Ad.4) Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawach: 

 

a) Pan Wójt- wyjaśnił, że nie ma ostatecznych decyzji w sprawie subwencji ,skorygowano 

naszej gminie udział w podatku od osób fizycznych od kwotę 112.554,00zł. a część subwencji 

oświatowej zmniejszono o kwotę 8.845,00 zł. Natomiast Ministerstwo Finansów ma 

zwiększyć subwencję oświatową na składki zdrowotne dla nauczycieli o 2 %. 



Pan Henryk Jędroszka- wnioskował o wykonanie- dokończenie budowy  drogi                                

w Strzyżewie. 

Pan Wójt-  poinformował ,że Marszałek Województwa przyznał 112 tys. zł. na budowę dróg 

dojazdowych  do pól ( do Latowic i Kęszyc), bo jeśli chodzi o budowę drogi w Zamościu , to  

droga ta należy do dróg powiatowych i nie można z tych środków przeznaczyć na Zamość                   

i na Strzyżew. Do 8 maja br.  będzie nabór wniosków , to  zadanie jest zapisane w budżecie. 

Poinformował, że będzie konferował z Marszałkiem Województwa  Wielkopolskiego, czy                  

w przypadku  pozostania środków, będzie można   przeznaczyć na inną wieś. 

Komisja zaopiniowała pozytywnie, jednogłośnie projekt uchwały w sprawie zmian                            

w budżecie na 2012 rok. 

b) Pan Wójt- wyjaśnił, że są  zaplanowane w budżecie środki na zaciągniecie 

długoterminowego kredytu  na finansowanie wydatków majątkowych w kwocie 850.000,00 

zł. 

Pani Skarbnik -  wyjaśniła ,że banki wymagają takiej uchwały. 

Komisja zaopiniowała pozytywnie, jednogłośnie projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia 

długoterminowego kredytu. 

c) Pan Wójt- poinformował ,że  Rada  Gminy do końca miesiąca marca  musi  podjąć 

uchwałę                          o wyodrębnieniu w budżecie Gminy na rok 2013 środków 

stanowiących fundusz sołecki. 

Komisja zaopiniowała pozytywnie, jednogłośnie projekt uchwały w powyższej sprawie. 

d) Pan Wójt- omówił projekt uchwały  zmieniającej  uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Sieroszewice na 2012 rok. 

„Chcemy zrobić remont klatki schodowej prowadzącej do świetlicy środowiskowej                                  

w Sieroszewicach ,która mieści się na salce w piwnicy w budynku Urzędu Gminy.  Dodał, że  

chodzi  o wykonanie  balustrady, malowanie klatki i świetlicy oraz remont ubikacji przy 

świetlicy. Wcześniej nie zostały zaplanowane środki w budżecie na ten cel , w związku                      

z powyższym zachodzi konieczność  dokonania zmian w „Preliminarzu wydatków 

związanych z realizacją zadań przyjętych  w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów  Alkoholowych, i Programu Przeciwdziałania Narkomani na rok 2012””. 

Komisja zaopiniowała pozytywnie , jednogłośnie projekt uchwały dotyczący zmiany uchwały       

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki   i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy 

Sieroszewice na 2012 rok. 

e) Pan Wójt- wyjaśnił, że Środowiskowy  Dom Samopomocy  w Skalmierzycach jest 

finansowany z dotacji wojewody, aby Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce mogły otrzymać   

zwrot pieniędzy musi być uchwała Rady  w tej sprawie. 



Komisja zaopiniowała pozytywnie,  jednogłośnie projekt uchwały w sprawie  przekazania 

przez Gminę Sieroszewice do Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce zadanie pod nazwą                            

„ Umieszczenie osób będących mieszkańcami Gminy Sieroszewice w ośrodku w wsparcia-

środowiskowym domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, prowadzonym 

przez Gminą i Miasto Nowe Skalmierzyce.” 

5) Pan Przewodniczący Komisji- przedstawił Plan pracy Komisji  Budżetu, Finansów                        

i Zaopatrzenia na 2012 rok. 

Większość punktów zapisanych  w planie pracy są to punkty formalno-prawne dot.  pracy 

komisji. Odnośnie wyjazdu w teren do szkół to daty zostaną ustalone w późniejszym terminie. 

Plan pracy komisji został przyjęty jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 2 do protokołu. 

Ad 6.) Pan Bartnik- zapytał czemu jest taka konstrukcja ścieżki rowerowej  do Latowic, 

dlaczego krawężnik jest taki niski?” Chodnik służy  jako poszerzenie jezdni, są porobione 

wjazdy na posesję       o  szerokości 30 cm. 

Pan Przewodniczący Komisji- poinformował ,że w projekcie unijnym była strefa buforowa                     

i ma być wykonane poszerzenie jezdni. 

Pan Wójt-  wyjaśnił, że był problem z ustaleniem granic. W projekcie było założenie, że pas 

znajdujący się między ścieżką a asfaltem miał być szerszy. W najbliższym czasie droga ta 

zostanie poszerzona. 

Pan Przewodniczący Komisji- poinformował, że jest możliwość wstawienia rynienki 

ściekowej w pas buforowy. 

Pan Rafał Bartnik- „ Zasadniczo wysokość krawężnika przy ścieżce rowerowej  powinna 

wynosić od 10 do 12 cm., a została wykonana wysokość  2 cm. Dodał, że w Sieroszewicach 

wysokość krawężnika  przy chodnikach rozstała rozpoczęta prawidłowo. 

Pan Dariusz Majewski- zwrócił uwagę, że koszt wybudowania  ścieżki do Latowic był 

wysoki i powinno to zostać wykonane w prawidłowy sposób. 

Pan Wójt- wyjaśnił, że wykonawcą ścieżki było Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego               

w Ostrowie. Wielkopolskim , a ścieżka  rowerowa została wykonana zgodnie z projektem. 

Pan Przewodniczący Rady- poparł wypowiedź  pana Bartnika odnośnie  wjazdu ciężkich 

samochodów na chodnik. Stwierdził, że dobrze  się stało, że jest fachowiec w Radzie, który 

zna się na budowie dróg i chodników. 

Pan Wójt- stwierdził, że pana Rafała można wykorzystać jako konsultanta przy budowie 

chodników     i ścieżek rowerowych. Jeżeli chodzi o planowanie, to powinno się przewidzieć 

co powinno znajdować się w pasie drogowym. Na początku jak była budowana droga do 

Latowic miała służyć jako droga  dla dzieci dojeżdżających  do szkoły. 

Pan Przewodniczący Komisji- zabrał głos w sprawie wjazdów na posesje, że nie wszystkie 

budynki są zamieszkałe. 



Pani Teresa Lemiesz-  poruszyła sprawę  związaną z zebraniem poboczy i wyczyszczeniem 

rowów, znajdujących się na terenie „Centrum  wsi Ołobok” . Wyraziła zdanie ,że powinien  to 

zrobić Wojewódzki Zarząd Dróg. Przy drodze powiatowej prace te zostały wykonane bardzo 

starannie. 

Pan Przewodniczący Komisji - zwrócił uwagę, że pobocza znajdujące się przy drogach 

powiatowych powinny być zbieranie co 2 lata. 

Pan Przewodniczy Rady- poruszył sprawę związaną z oświetleniem ulicznym , że w jednych 

miejscach są lampy  włączane i wyłączane na czas, a w innych miejscach nie świecą. Zwrócił 

się z pytaniem, czy jest możliwość pozyskania środków unijnych na  inwestycję dotyczące 

oświetlenia energooszczędnego? 

Pan Wójt-  udzielił  wyjaśnień, że taki plan miała spółka  „ ENERGA”, teraz są propozycje 

dotyczące zasilania bez budowania  linii energetycznej i spółka rozważa taką możliwość. 

Pan Przewodniczący Rady- stwierdził, że na oświetlenia są przeznaczone ogromne środki                  

i można byłoby  wykonać porządne oświetlenie. 

Pan Wójt-udzielił, wyjaśnień, że są formalne przeszkody ,ponieważ  prawidłowo powinna to 

zrobić spółka oświetleniowa „ENERGA”. Gmina nasza  ma  w spółce udziały i w przypadku 

zerwania umowy nikt tego majątku nam nie odda. 

Pan Przewodniczący Rady- zaproponował, aby były naciski na spółkę ze strony innych 

gmin. „Jest problem kto ma płacić za energię, są kolizje między powiatami a miastami. Ja 

wybudowałem linię do zakładu w Rososzycy, którego  jestem właścicielem i mam 40 % 

tańszą energię.” 

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

11:53 dokonał zamknięcia posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia 

 

 

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

 

 


