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PROTOKÓŁ 

ze wspólnego  posiedzenia  Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej                              

i Promocji  oraz Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury odbytego                     

w dniu 13 kwietnia 2012 roku  w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia Komisji. 

2. Przedstawienie porządku posiedzenia. 

3. Przyjęcie protokołu z ostatnich posiedzeń Komisji. 

4. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawach: 

a) zmieniająca uchwałę  w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Rososzyca”, 

b) w sprawie zatwierdzenia taryf ze zbiorowe zaopatrzanie w wodę i zbiorowe odprowadzenie 

ścieków na terenie gminy Sieroszewice i miejscowości Sadowie  

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

3
 ścieków,   

c) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie   

prawa użytkownika wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz warunków jej 

przyznania, 

              d)    w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej, 

5.Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Sieroszewice za rok 

2011.   

6. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2011 rok. 

7. Wolne głosy i wnioski. 

8 .Zamknięcie posiedzenia Komisji. 

Ad.1)  Otwarcia posiedzenia Komisji Kultury , Oświaty , Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji oraz 

Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury dokonał  Pan Stanisław Płomiński, 

Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji     o godz.11
05

.                         

W posiedzeniu uczestniczyło  9  członków Komisji P. Wójt , p. Skarbnik  oraz  p. Glapiak Joanna, 

nieobecny był pan Paweł Siwak 

Lista obecności Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji stanowi załącznik nr 

1 do protokołu, a lista obecności Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury stanowi 

załącznik Nr 2 do protokołu.  

Ad 2) Pan Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury przedstawił 

proponowany porządek posiedzenia Komisji.  Porządek został przyjęty jednogłośnie.  

Ad 3) Protokół z ostatniego posiedzenia Komisji odbytego w dniu 13 marca 2012 roku- został przyjęty 

jednogłośnie bez uwag. 

Ad 4) Pan Wójt- omówił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia „ Planu 

odnowy miejscowości Rososzyca. 

Pan Jerzy Kasprzak- Poinformował zebranych, że w dniu wczorajszym odbyło się zebranie wiejskie,                  

w Rososzycy uczestniczyło w nim 33 mieszkańców. Mieszkańcy wsi jednogłośnie przyjęli zmianę planu, 

jeden mieszkaniec wstrzymał się od głosu. 
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Pani Skarbnik- poinformowała, że do tej pory wykorzystano 225 tys. zł. 

Pan Dariusz Majewski- zapytał, czy w poprzednim  „Planie odnowy miejscowości Rososzyca” była 

zaplanowana budowa placu gier przy Sali wiejskiej? O jakie gry chodzi? Gdzie będą parkować ludzie 

samochody? 

Pan Jerzy Kasprzak- wyjaśnił, że budowa placu gier była zaplanowana od początku, w pierwszym 

„Planie”. „Mamy wybudowane boisko wielofunkcyjne w Rososzycy. Jest problem, bo nie ma gdzie 

parkować, chcieliśmy zamienić działkę z GS, ale nie chciał wyrazić zgody, bo twierdzi, że nasza działka 

jest mniejsza. Jedynie można wykorzystać parking przy GS, albo przy sklepie. Jak będzie większa 

impreza, to coś wymyślimy”. 

Pan Wójt- udzielił wyjaśnień, że te zadania, które zostały wpisane do planu będą zrealizowane ale są 

rozłożone na lata, bo teraz  finansowanie się kończy. Większość miejscowości ustaliła osobne plany 

odnowy. 

Komisja Kultury zaopiniowała, pozytywnie jednogłośnie projekt uchwały zmieniającej  uchwałę                             

w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Rososzyca”. 

b) Pan Kierownik GZK- omówił taryfy- przedstawił podstawę prawną,  która stanowi załącznik do 

protokołu.  Dodał ,że nastąpił wzrost o 6 % w porównaniu do 2011 roku. 

Pan Stanisław Płomiński- zapytał, ile wody zużywa Sadowie w porównaniu do naszej gminy? 

Pan Kierownik GZK- woda musi  iść przez przepompownie, a gmina Ostrów Wielkopolski nie daje 

dopłaty. 

Pan Dariusz Majewski- zwrócił uwagę, że dokonał wyliczenia  , z którego wynika ,że  dopłata z budżetu 

gminy  wyniesie  54 tys. zł. a do ścieków 228 tys. Stwierdził, że jego zdaniem jest to niewłaściwe 

postępowanie, ponieważ niektórzy mieszkańcy są użytkownikami przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Pan Wójt- zapytał, ile płacą użytkownicy za zrzut ścieków na oczyszczalnię do Rososzycy? 

Kierownik GZK-  wyjaśnił, że w przypadku dwu osobowej rodziny po wyliczeniach średnio przypada 

3m
3
 na osobę, czyli   koszt czteroosobowej rodziny wyniesie 40 zł miesięcznie. 

Pan Jerzy Kasprzak- zabrał głos w sprawie podwyższenia cen za odprowadzanie ścieków- był 

przeciwny podwyżce. 

Kierownik GZK- przedstawił koszty związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Rososzycy, za 

prąd zapłacono 80 tys. zł.” Dochodzi jeszcze koszt utrzymania 9 przepompowni na których nie ma 

założonych osadników. W związku z tym jesteśmy zmuszeni do wynajmowania WUKO do oczyszczania 

– koszt wynosi 220,00 zł za 1 godzinę”. 

Pan Stanisław Płomiński- wyraził opinię, że dopłaty z budżetu gminy do ścieków są złym 

rozwiązaniem. Zaproponował, aby dopłatę w wysokości 100 tys. zł. zainwestować w coś innego.  

Pan Dariusz Majewski- zapytał, czy nie można dołożyć osadników na przepompowniach? 

Pan Mieczysław Gawełek- poparł wniosek dotyczący całkowitego zlikwidowana dopłaty do ścieków. 

Pan Wójt- zwrócił się do pana kierownika GZK, aby przedstawił wysokości opłat w innych gminach.  
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Pan Kierownik GZK- w Ostrowie jest około 12 zł. 

Pan Jerzy Kasprzak-„ My wszyscy, którzy nie korzystamy ze ścieków, to nam przeszkadza. Tutaj 

chodzi                          o inwestycje, czy są wliczone taryfy?.” 

Pan Wójt-„ Oczyszczalnia ma już 10 lat i wymaga remontu. Pan Kierownik GZK  ma obawy, czy                             

w przypadku likwidacji dotacji do ścieków  ściągnie  opłaty  od mieszkańców , być może w 80 %.” 

Pan Kierownik GZK- poinformował, że na oczyszczalni w Rososzycy są potrzeby. Poinformował, że są 

obowiązujące przepisy  z których wynika, że nie można odciąć wody odbiorcy w przypadku zaległości.  

Pan Wójt- zapytał Kierownika odnośnie ściągalności za wodę , ile wynoszą zaległości z tego tytułu? 

Pan Kierownik GZK- wyjaśnił ,że  nie płaci około 8% odbiorców. Jeżeli chodzi o stare zaległości, to 

wynoszą około 30.000,00 zł. są wystawione tytuły egzekucyjne , które kierowane są do komornika, 

,jednak w  większości sprawy są umarzane  , ponieważ  nie ma z czego  ściągnąć .Zaproponował, aby 

opłatę za ścieki podwyższyć o 1,00 zł.  i zostawić dopłatę  do Gminnego Zakładu Komunalnego                              

w Sieroszewicach  do 1 m 
3
 odprowadzonych ścieków w kwocie 1,00 zł.  

Pan Andrzej Gierlach-  wyraził opinię odnośnie podwyżek  taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę                         

i zbiorowe odprowadzanie ścieków twierdząc ,że  jest to bardzo wrażliwy temat . Wystąpił z propozycją, 

aby GZK  zrobił kalkulację i zapotrzebowanie  np. na zakup samochodu  Wyraził negatywną opinię na 

temat dopłat y do ścieków.  

Pan Mieczysław Gawełek-  zachęcał  członków Komisji , aby nie bali zmierzyć się z tym tematem, 

ponieważ   problem ten  i tak wróci z powrotem  za rok.  

Pan Stanisław Płomiński – wyraził opinie ,że za te pieniądze  pan Kierownik GZK  byłby w stanie kupić 

pompę. 

Pan Wójt – stwierdził ,że w interesie  Pana Kierownika jest , aby były jak największe dochody 

Gminnego Zakładu Komunalnego  w Sieroszewicach . 

Pani Teresa Lemiesz-  zaproponowała, że powinna zostać wprowadzona opłata za licznik  w przypadku, 

czy jest woda podłączona do sieci , czy nie jest  podłączona. 

Pan Przewodniczący Komisji- poparł wypowiedź pani Teresy Lemiesz.  

Pan Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie  wniosek  Komisji , aby dopłata do 1 m 
3
 ścieków 

wynosiła 1,00 zł z budżetu gminy. 

W pierwszej kolejności głosowała Komisja Kultury, Oświaty , Zdrowia…  . Projekt uchwały został 

zaopiniowany pozytywnie , ponieważ  za przyjęciem głosowało  7 członków komisji , 1 był  „przeciw”, 1 

osoba się wstrzymała od głosu.  

 W dalszym ciągu  posiedzenia  głosowała Komisja Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury. 

Projekt uchwały w powyższej sprawie został zaopiniowany pozytywnie , gdyż za przyjęciem głosowało 

10 członków Komisji  , a 1 wstrzymał się od głosu.  

Pan Kierownik GZK- przedstawił ilość   odbiorców podłączonych  do kanalizacji: 

- w Sieroszewicach  podłączonych jest 209 odbiorców, niepodłączonych – 63, 
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- w Psarach    podłączonych jest  62 odbiorców , a niepodłączonych 17 , 

- w Rososzycy  podłączonych  około 150 odbiorców , a niepodłączonych 50 . 

Pan Jerzy Kasprzak-  zapytał , czy w Rososzycy  w tej liczbie  są osoby niepodłączone z „Pałacu”   

i „ Czworaków”?  

Pan Kierownik GZK – osoby mieszkające w pałacu nie podłączyły się w ogóle do kanalizacji,                          

a czworaki zostały wykupione.  

Pan Przewodniczący Komisji -poddał pod głosowanie  projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf 

ze zbiorowe zaopatrzanie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Sieroszewice                     

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

3
 ścieków 

uwzględniając wniosek  Komisji , aby dopłata do 1 m 
3
 ścieków wynosiła 1,00 zł z budżetu gminy. 

W pierwszej kolejności głosowała Komisja Kultury, Oświaty , Zdrowia…  . Projekt uchwały został 

zaopiniowany pozytywnie , ponieważ  za przyjęciem głosowało  8 członków komisji, 1 osoba się 

wstrzymała od głosu.  

 W dalszym ciągu  posiedzenia  głosowała Komisja Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury. 

Projekt uchwały w powyższej sprawie został zaopiniowany pozytywnie , gdyż za przyjęciem głosowało 9 

członków Komisji, a 2 wstrzymało się od głosu.  

Na posiedzenie Komisji została zaproszona p. Emilia Szyszka kierownik GOPS-u w Sieroszewicach                      

o godz. 12:30 

d)Pani Emilia Szyszka- udzieliła wyjaśnień, że do przygotowania tego dokumentu obliguje  GOPS  

przepis ustawy o pomocy społecznej. „Zasoby pomocy społecznej zostały określone w załączniku do 

uchwały. Ten dokument został wykonany w aplikacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 

Wskaźniki zostały wygenerowane ze sprawozdań z wyżej wymienionego Ministerstwa. Na końcu tej 

oceny zostały zamieszczone wnioski końcowe. Ocena zasobu pomocy społecznej dla gminy Sieroszewice 

jest potrzebna do planowania budżetu GOPS  na przyszły rok. Zakłada się, że dzięki ocenie zasobów 

pomocy społecznej pomoc będzie skuteczniejsza i bardziej efektywna.”  

Pan Przewodniczący Komisji- „Czy przez tę ocenę zwiększy się liczba osób potrzebujących pomocy?” 

Pani Kierownik GOPS-u – „Wydaje mi się, że liczba osób korzystających z pomocy się nie zmniejszyła, 

utrzymuje się na tym samym poziomie.  Nie wzrasta kryterium dochodowe od 7 lat”. 

Pan Dariusz Majewski- „Czy tworzenie tego dokumentu jest celowe?” 

Pani Kierownik GOPS-u- wyjaśniła,  że sprawa tworzenia dokumentu nie jest zależna od GOPS, tylko 

wynika z obowiązujących przepisów, ze zmiany ustawy o pomocy społecznej. 

Pan Henryk Jędroszka- Zwrócił się z pytaniem czy są większe potrzeby w  stosunku do podopiecznych?  

Pani Kierownik GOPS-u- udzieliła wyjaśnień, że obecnie większy nacisk kładziony jest  na opieką 

socjalną . 

Pan Stanisław Płomiński- zapytał, czy nie można byłoby zapisać wniosku o zrównanie kryterium 

dochodowego, ponieważ inaczej jest przeliczane z hektara przeliczeniowego,a   inaczej do zasiłku. 
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Przewodniczący Komisji poddał pod głosowani projekt uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy 

społecznej. 

Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji zaopiniowała pozytywnie 

jednogłośnie projekt uchwały w powyższej sprawie. 

Komisja Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury  zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie 

projekt uchwały w powyższej sprawie. 

Ad5) Pan Stanisław Płomiński- zapytał ,ile zostało przeznaczonych środków na wyjazdy dzieci na 

wakacje?   

Pan Joanna Glapiak- udzieliła odpowiedzi, że na letni wypoczynek dzieci i młodzieży zostało 

przeznaczone w 2011 roku 43tys zł. 

Pan Dariusz Majewski-poinformował, członków komisji  że dokonał przeliczeń  z których  wynika że 

bezpośrednio od beneficjentów przeznaczono 117 tys. ( 70% całości budżetu), natomiast 30 % środków 

pochłonęła Komisja Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Pełnomocnik pana 

Wójta od tych spraw. „ W przedstawionym sprawozdaniu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki                         

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii nie została 

wyszczególniona kwota , ile pieniędzy w sprawozdaniu  zostało przeznaczonych na Komisję , a ile na  

Pełnomocnika Wójta  oraz , ile  na wyposażenie świetlic. Wnioskował, aby to sprawozdanie cofnąć do 

uzupełnienia. 

Pan Przewodniczący Komisji- poddał pod głosowanie wniosek pana Radnego Dariusza Majewskiego                   

w powyższej sprawie. 

Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji  przyjęła wniosek , ponieważ  

za przyjęciem  wniosku  głosowało 7 członków komisji , 1 był przeciw, 1 osoba się wstrzymała.  

Komisja Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury   przyjęła wniosek Pana Majewskiego,  

 ponieważ za przyjęciem  głosował 10 członków komisji , 1 był „  przeciw”. 

Ad 6.) 

Pan Bernadeta Biała- zasygnalizowała, że na krzyżówce w Strzyżewie  od Namysłaków są kolizje 

drogowe. „  Jest  propozycja ze strony mieszkańców, aby ustawić lustro, lub pomalować prasy.   Zwróciła 

się z pytaniem od kiedy są zgłaszane wymarznięcia zbóż i wróciła do poruszanego tematu na Komisji 

Rolnictwa odnośnie  spotkania  z posłami. 

Pan Wójt- wyjaśnił, że 25 kwietnia odbędzie się spotkanie z Ministrem Rolnictwa p. Markiem Sawickim 

w Sali GOK-u , na  spotkanie będą zaproszeni posłowie, radni, sołtysi oraz rolnicy. Współorganizatorem  

spotkania  jest Związek Drobiarstwa.  

Pani Bernadeta Biła- Zapytała, odnośnie nowej ul. Bursztynowej w Strzyżewie, czy zostaną wycięte 

drzewa i krzewy i czy zostanie wywieziony kamień lub żużel. Przypomniała, ze w ubiegłym roku 

składała wniosek o przyznanie stypendium dla uczniów  ze Strzyżewa , którzy uczą się karate                                 

w Ostrzeszowie. Zapytała , czy będzie zorganizowane szkolnie na temat odnawialnych źródeł energii? 

Stwierdziła, że czasami ludzie na wsi więcej widzą, niż sołtysi i radni.  
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Pani Teresa Lis- zapytała, czy będzie dofinansowanie do wymarzniętych zbóż?  

Pan Andrzej Gierlach- poruszył dwie kwestie: 

-pierwsza dotyczyła odszkodowana z tytułu wymarzniętych zbóż ,                                                                  

- druga sprawa dotyczyła odbudowy rzeki Ołobok”   Wyjaśnił ,że  prawo budowlane i wodne określa, że  

każda inwestycje zaczyna się od pomiarów geodezyjnych. „Projekt został wykonany i okazało się, że 

kosztem właścicieli gruntów, ponieważ stan mapy nie zgadza się ze staniem na gruncie. Dopiero 

niedawno podpisywano umowy z właścicielami gruntów. Zapoznałam się z analizą z lat poprzednich                     

z której wynika, że koryto rzeki jest skażone ściekami z miasta Ostrowa Wlikp. Chcemy sie dogadać                                      

z zarządcą i wszystkimi organami uczestniczącymi w tej inwestycji. Zasięgamy pomocy prawnej bo sami 

nie możemy dać rady. W poniedziałek odbędzie się spotkanie w tej sprawie , prawdopodobnie będą różne 

komentarze na ten temat , ale proszę przyjmować to z pewnym dystansem. Kosztowało nas to wiele 

odporności psychicznej ,  aby sprowadzić ich na ziemię.”  

Pan Przewodniczący Komisji- - udzielił, wyjaśnień, odnośnie wymarznięcia zbóż, że można będzie 

otrzymać dofinansowanie w wysokości 100 zł do 1 ha . „Rolnicy którzy ubezpieczyli zboże otrzymają 

dodatkowo. Wnioski przyjmujemy  do 15 kwietnia br., ale nie wiadomo, czy otrzymają dofinansowanie  

rolnicy, którzy nie mają ubezpieczenia. Jeżeli chodzi o łąki to nie będzie dofinansowania, ponieważ żeby  

Wojewoda mógł ogłosić stan kląski żywiołowej musiałaby byś strata w wysokości 30 % dochodów 

gospodarstwa rolnego.” Poinformował, że zorganizuje szkolenie na temat odnawialnych źródeł energii.”  

Ad 7). Z uwagi na wyczerpanie porządku posiedzenia komisji Pan Przewodniczący o godz. 12:18 

dokonał zamknięcia wspólnego posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, zdrowia, Pomocy Społecznej                     

i Promocji oraz Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury.  
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