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Protokół 

z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia                                                   

odbytego w dniu 28 maja 2012 roku w Urzędzie Gminy Sieroszewice 

 

 Porządek posiedzenia: 

1.Otwarcie posiedzenia Komisji. 

2.Przedstawienie porządku posiedzenia. 

3.Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji odbytego w dniu 16.04.2012 r. 

4.Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                                  

w Sieroszewicach.  

5. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Sieroszewice                         

z organizacjami pozarządowymi w roku 2011. 

6. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach: 

 a) zmian w budżecie na 2012 rok, 

b) określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania               

publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, 

c) programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na 

terenie gminy Sieroszewice. 

d) wyrażenia zgody na umorzenie i rozłożenie na raty należności pieniężnych mających 

charakter cywilno prawny przypadających Gminie Sieroszewice. 

7. Wolne głosy i wnioski. 

8 .Zamknięcie posiedzenia Komisji. 

 

Ad 1.) Pan Przewodniczący Komisji otwarł posiedzenie o godzinie 10 
03

 , powitał pana Wójta, Pana 

Przewodniczącego Rady oraz wszystkich członków Komisji, przedstawił porządek posiedzenie.         

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli wszyscy członkowie. Lista obecności stanowi załącznik nr 1do 

protokołu. 

Ad.2) Pan Przewodniczący Komisji -  przedstawił  proponowany  porządek posiedzenia  Komisji , 

który został przyjęty jednogłośnie bez uwag.  

Ad 3) Protokół z ostatniego posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia został przyjęty 

jednogłośnie bez uwag. 

 

Ad  4) Pan Przewodniczący Komisji- poinformował, że sprawozdanie z działalności GOPS               

w Sieroszewicach za 2011 rok było prezentowane na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i  Komisji 

Kultury w dniu 23 maja br. 

Komisja Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia nie wniosła  uwag do przedstawionego sprawozdania          

i zaopiniowała pozytywnie, jednogłośnie sprawozdanie z GOPS- u w Sieroszewicach za 2011 rok. 

Ad 5)Pan Przewodniczący Komisji- poinformował, że sprawozdanie z realizacji programu 

współpracy gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi za rok 2011 było prezentowane 

szczegółowo na poprzednim posiedzeniu komisji. 

Komisja Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia zaopiniowała pozytywnie, jednogłośnie sprawozdanie        

z realizacji programu współpracy gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi za rok 2011.  
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Ad 6) Zaopiniowanie projektów uchwały Rady w sprawie: 

a) zmian w budżecie na 2012 rok: 

Pan Wójt- omówił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok. Przedstawił 

uzasadnienie  do uchwały i prosił członków Komisji o uwzględnienie zmiany dot. dofinansowania do 

budowy sieci wodociągowej w miejscowości Strzyżew-  Strzyżówek -kwota 4 .295,00 zł zamiast       

14 .000,00 zł.                                            

 

Pan Przewodniczący Rady-  zapytał skąd wynika  kwota 112 tys. zł na utrzymanie międzygminnego 

wysypiska śmieci w Psarach? 

 

Pan Wójt-  wyjaśnił ,że  nasza gmina  ma wspólne składowisko z gminą Nowe Skalmierzyce i czy 

składowisko  obciąży  1 gmina, czy 10 to są równe koszty. Niedługo wysypisko  w Psarach zostanie 

zamknięte, 30% kosztów ponosimy my, a resztę 70%- Gmina  Nowe Skalmierzyce. Stwierdził ,że  

przyszłość tego składowiska jest pod znakiem zapytania.  

 

Pani Bernadeta Biała- zapytała, czy gmina dofinansowuje inne składowiska? 

 

Pan Wójt- odpowiedział, że nie. 

 

Pani Bernadeta Biała- „W Strzyżewie śmieci odbiera MZO, to ciekawe kto ich dofinansowuje?” 

 

Pan Przewodniczący Rady- poinformował, że MZO dostało dofinansowanie ze środków  z Unii 

Europejskiej. 

 

Pan Wójt- „Trzeba byłoby te koszty przełożyć na naszych mieszkańców. My ustalamy cenę 

składowiska od 1 tony. Mamy składowisko do 25 tys. mieszkańców”.  

 

Pan Przewodniczący Komisji- wyraził opinię, że jest to sprawa konkurencyjna, bo na terenie naszej 

gminy mamy więcej firm, które zajmują się wywozem odpadów komunalnych: MZO , BEŁCHATÓW 

i Spółka ze Skalmierzyc.  

Pan Wójt- „ Jest to inny skomplikowany incydent. Firma „ BEŁCHATÓW” kieruje odpady do 

przetwórstwa np. szkła. Spółka w Skalmierzycach nie jest zainteresowana, aby odpady szły do 

przetwórstwa i małe składowiska nie mają racji bytu”.  

 

Pan Przewodniczący Komisji- zapytał o budowę linii wodociągowej w Zamościu? 

 

Pan Wójt- „Chodzi o doprowadzenie linii wodociągowej do 3 posesji znajdujących się w lesie           

w Zamościu”. 

 

Pani Teresa Lemiesz- wnioskowała o zakup kosiarki dla Ołoboku, oraz zapytała się  dlaczego  

zaplanowano zwiększenie wydatków  na straż o 20 tys.zł, czy zabrakło środków? 

 

Pan Wójt- wyjaśnił, że jest coraz więcej pożarów, co się wiąże z większymi wydatkami. 

 

Pan Przewodniczący Rady- „Znam temat, z tą kosiarką trzeba byłoby  pomyśleć. Należałoby kupić 

traktorek ,który służyłby do utrzymania trawników w całej gminie     oraz w „ Centrum Wsi Ołobok”.  

 

Pan Andrzej Gierlach- zabrał głos w sprawie zakupu kosiarki, a mianowicie w Sieroszewicach jest 

kosiarka wystarczy przewieź ją do Ołoboku. 

 

Pani Teresa Lemiesz- poinformowała ,że jedna kosiarka  została zakupiona  ze środków LZS, a druga 

z Rady  Sołeckiej, ale obydwie się zepsuły. Prosiła , aby radni docenili to, że boisko w Ołoboku 

zrobiła wieś we własnym zakresie. 
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Pan Przewodniczący Rady- wypowiedział się, że koszt kosiarki wynosi 11 tys. , nie wiem, czy to jest 

dobry pomysł dotyczący  przewożenia sprzętu. „Jeśli zakupiono urządzenie do podlewania musiałby 

być zatrudniony człowiek, wymaga to dużo pracy i zaangażowania. Proponowałbym zakupić kosiarkę 

do Ołoboku”.  

 

Pan Andrzej Gierlach- „Pewne zadania powinien przejąć GZK, myślę, że trzeba byłoby  pomyśleć 

też o zimie i kosiarkę używać do odśnieżania”.  

 

Pan Wójt- zwrócił się z pytaniem, czy do każdej miejscowości w gminie ma być zakupiony 

traktorek? 

 

Pani Bernadeta Biała- przypomniała członkom Komisji, że od lat prosiła o zatrudnienie 2 osób  przez 

cały rok, które  byłyby odpowiedzialne za utrzymanie porządku i estetyki na terenie całej gminy. 

 

Pan Wójt- „ Teraz jest co roku uchwalany w budżecie fundusz sołecki i poszczególne Rady Sołeckie 

mają  do dyspozycji swoje środki.” 

 

Pani Bernadeta Biała-  zwróciła uwagę ,że do Strzyżewa miał przyjść pracownik interwencyjny              

z Wielowsi. 

 

Pan Przewodniczący Rady- „Chcemy, aby GZK zajmował się wypracowaniem jak  największych 

dochodów, poparł propozycję pana Wójta”. 

 

Pani Teresa Lis- „  Sprawę utrzymania porządku należałoby nagłośnić na zebraniach wiejskich. Są 

mieszkańcy, którzy dbają o wygląd przez swoją posesją, ale są tacy, których nic nie obchodzi i są 

oporni”. 

 

Pan Przewodniczący Rady- „My dyskutujemy na Komisjach, aby wszyscy mieszkańcy  podłączyli 

się do kanalizacji, a teraz jak podnieśliśmy opłatę  to się nie podłączą”.  

 

Pani Bernadeta Biała- zwróciła uwagę ,że  w projekcie uchwały  na budowę sieci wodociągowej       

w Strzyżewie na Strzyżówku miało być 14 tysięcy, a jest 4 tysiące, co się stało z 10 tys. zł.?  

 

Pan Wójt- wyjaśnił, że w Strzyżewie jest problem z budową wodociągu, bo po obydwu stronach jest 

drenarka. Jeżeli osiągniemy porozumienie, to zadanie zostanie wykonane. 

 

Pani Teresa Lis- „Wpłynęło pismo odnośnie wymiany rur  azbestowych w Westrzy.” 

 

Pan Wójt- „Są jakieś teorie, że rury azbestowe są szkodliwe, ale nie wszędzie można przeprowadzić 

wymianę”.  

 

Komisja Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia zaopiniowała pozytywnie, jednogłośnie projekt uchwały    

w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok. 

 

b) Pan Wójt- omówił projekt uchwały w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o 

realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Wyjaśnił, że inicjatywą lokalną może 

wystąpić grupa mieszkańców.  

 

Komisja Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie projekt uchwały     

w powyższej sprawie. 

 

c) Pan Wójt- omówił projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomności oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sieroszewice w 2012 roku.”  

 

Pan Andrzej Gierlach- poruszył problem wałęsających się psów, twierdząc, że jest to duże 

zagrożenie dla dzieci wracających ze szkoły, czy przedszkola.  
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Komisja Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia zaopiniowała pozytywnie, jednogłośnie projekt uchwały    

w powyższej sprawie.  

 

d) Pan Wójt- chodzi o sprawę umorzenia i rozłożenia na raty zaległości. Pan …
1
wystąpił                   z 

wnioskiem w którym proponuje rozłożenie zalęgłości na 2 półroczne raty oraz odsetki od zaległości   

w wysokości 100%. Pan …
2
 przejął nieruchomość i reguluje zaległości. 

Pan Przewodniczący Komisji- zgłosił dwie wątpliwości , pierwsza dotyczyła udzielenia bonifikaty,    

a druga kwestia dotyczy rozpatrzenia wniosku dotyczącego umorzenia zaległości z tytułu opłaty za 

użytkowanie wieczyste oraz odsetek od zaległości. „ W moim odczuciu to nie wiem, czy wojewoda 

nie uchyli tej uchwały. Moim zdaniem jest to wybiórcze traktowanie., a Rada nie pracuje za otwartymi 

drzwiami. Dlatego roztropnie musimy podejmować decyzje. Druga sprawa dotyczy umorzenia kwoty 

zaległości, tym bardziej, że to jest wysoka kwota.”. 

Pan Rafał Bartnik- udzielił wyjaśnień, że kwota umorzenia zaległości wynosi  około 30 tys. zł.  

Pan Dariusz Majewski- „Rada udzielając bonifikaty przyczyniła się do zmniejszenia zaległości          

o kwotę 15 tys. Chciałbym wiedzieć jaką kwotę umorzenia oczekuje pan …
3
”? 

Pan Wójt- udzielił wyjaśnień, po pierwsze pan … 
4
 nie uzyska bonifikaty z uwagi na to, że nie są 

zapłacone wszystkie zaległości, a druga sprawa to pan… 
5
 spłaca zaległości po byłym właścicielu. 

Jeżeli chodzi o sprawę użytkowanie wieczystego jest to specyficzna forma władania.” 

Pan Dariusz Majewski -  zwrócił się z pytaniem, ile wynosi kwota umorzenia? Z tego co wiem, to 

potrzebne byłoby 50 tys. zł. aby zapłacić nauczycielom podwyżki i środki trafiłyby do 50 osób, a nie 

do jednej osoby.  

Pan Wójt- powiedział, że pan …
6
 spłaca zaległości w takich wysokościach  do jakich się zobowiązał. 

Pan Andrzej Gierlach- wystąpił z propozycją, aby umorzyć odsetki, a zaległości rozłożyć na II 

półroczne raty. 

Pani Teresa Lemiesz- zaproponowała, aby kwotę zaległości rozłożyć na 2 lub 3 raty.  

Pan Wójt-zwrócił się z prośbą do  Rady Gminy , aby  zdecydować i podjęła  decyzję odnośnie 

umorzenia zaległości z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste. 

Pan Przewodniczący Rady- poinformował, że zgłosił na Komisji Rolnictwa propozycję, aby 

umorzyć odsetki, ale kwotę główną zaległości P. …
7
 powinien spłacić. 

Przewodniczący Komisji- poddał pod głosowanie I propozycję z Komisji Rolnictwa… dotyczącą 

umorzenia 50 % kwoty zaległości z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste oraz             50 % odsetek 

od tych zaległości. Za przyjęciem powyższego wniosku głosowało 2 członków komisji, 6 było 

„przeciw” i 3 osoby się wstrzymały od głosu. W dalszym ciągu głosowania pan przewodniczący 

                                                           
1
  Art.5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U.z 2001 r. Nr 

112,poz.1198 ze zmianami) 
2
  Patrz:przypis 1 

3
  Patrz:przypis 1 

4
  Patrz:przypis 1 

5
  Patrz:przypis 1 

6
  Patrz:przypis 1 

7
  Patrz:przypis 1 
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poddał pod głosowanie II propozycję , która  dotyczyła  spłaty całej kwoty  w dwóch ratach                   

i umorzenia odsetek w 100 %. Za przyjęciem tego wariantu głosowało  8 członków Komisji  i 3 osoby  

wstrzymały się  od głosu.  III propozycja dotyczyła umorzenia odsetek w wysokości 100 % , jednak  

nie uzyskała poparcia przez Komisję.  

O godz. 12 
00

 opuścił posiedzenia Komisji p. Marek Rosik. 

Ad. 7. Wolne głosy i wnioski : 

Pan Teresa Lis- „Zapytała czy już wiadomo coś na temat budowy przydomowych oczyszczalni 

ścieków oraz jak wygląda sprawa azbestu?” 

Pan Wójt-wyjaśnił, że jest powiatowy program odnośnie azbestu, jednak jest mało środków na ten 

cel. 

Pani Teresa Lemiesz-„ Czy można korzystać z dofinansowania ze środków unijnych  odnośnie 

baterii słonecznych?” 

Pan Wójt- Jeśli chodzi o kolektory słoneczne, to można korzystać z oferty banku BOŚ w Ostrowie 

Wlkp. 

 

Pan Henryk Jędroszka- poinformował, że można skorzystać z dofinansowania w wysokości 50% . 

Zaproszę wykładowcę z Marszewa i zrobię szkolenie w miesiącu czerwcu na temat odnawialnych 

źródeł energii. 

 

Pan Andrzej Gierlach- „Każda grupa musi mieć osobowość prawną. Dużo się mówi na szkoleniu      

o projektach, o wdrażaniu, ale mało się mówi o zasobach finansowych projektów”. 

 

Pani Bernadeta Biała- poinformowała, że zna firmę, która zajmuje się zakładaniem korektorów 

słonecznych. Zobowiązała się na jutro przynieść informację w tym zakresie. Poinformowała, że chce 

również zorganizować spotkanie z mieszkańcami w tej sprawie. 

 

Pan Wójt- przekazał informację, którą uzyskał od pani Skarbnik, że aby otrzymać dofinansowanie       

i uzyskać umorzenie, to się nie opłaca , bo   wyniesie drożej ,  aniżeli osoba zainteresowana 

zainwestuje   indywidualnie w korektory  słoneczne. 

 

Pani Bernadeta Biała- poinformowała, że w dniu 2 lipca 2012 roku odbędzie się spotkanie Zarządu 

Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Wielkopolskiego. Mile będą widziani  sponsorzy. Na 

spotkaniu  wiele osób będzie wyróżnionych: wójtów, starostów i prezydentów, którzy od początku 

pomagali stowarzyszeniu. 

 

 

Ad.8)  O godzinie 12 
20 

Pan Przewodniczący Komisji dokonał zamknięcia posiedzenia Komisji 

Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia. 

  

  

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


