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PROTOKÓŁ 

z  posiedzenia Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury odbytego w dniu 

22 czerwca 2012 roku.  

 

Porządek posiedzenia: 

1.  Otwarcie posiedzenia Komisji. 

2.  Przedstawienie porządku posiedzenia. 

3. Przyjęcie protokołu z  ostatniego posiedzenia Komisji odbytego w dniu 23.05.2012r .                     

4. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawach: 

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 
Gminy Sieroszewice za 2011 roku, 

b) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sieroszewice za 2011 rok, 
c) przyjęcie „Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Sieroszewice w 2012 roku”,  
d) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na zadanie                                

 pn. „ Usuwanie wyborów zawierające azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego”, 

e) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pod nazwą: 
„Przebudowa drogi nr 531P w miejscowości Ołobok od skrzyżowania z drogą nr 5311P na 
odcinku długości około 850m.” 

5.  Wolne głosy i wnioski. 

6.  Zamknięcie posiedzenia.   

                                                                                                                                                                           

Ad.1) Pan Przewodniczący Komisji dokonał otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 1003.  

Powitał pana Wójta, pana Przewodniczącego Rady, wszystkich członków Komisji i panią 

Skarbnik Gminy. W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 11 członków Komisji, nieobecny był 

pan Anatol Piaskowski. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  

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

Porządek posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie bez poprawek. 

Ad.3) Protokół z ostatniego posiedzenia Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego                              

i Infrastruktury został przyjęty jednogłośnie bez uwag. 

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

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu Gminy Sieroszewice za 2011 roku : 

Pan Wójt- poinformował, że Regionalna  Izba Obrachunkowa w Poznaniu zaopiniowała 

pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 rok oraz zaopiniowała 

pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej  w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi Gminy 

Sieroszewice za 2011 rok. Omówił sprawozdanie    z wykonania zaległości i należności, które 
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zostało przedstawione w tabeli w sprawozdaniu. „Najwięcej zaległości jest w podatku od 

nieruchomości od osób prywatnych”. Omówił szczegółowo wydatki majątkowe, które zostały 

wykonane w 97%. „Realizowaliśmy zaplanowane w budżecie dotacje podmiotowe  na sport, 

oraz dla  gminnych  jednostek kultury : Gminnej  Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach             

i Gminnego  Ośrodka  Kultury”. Przedstawił dochody i rozchody oraz zadłużenia (nasze 

zadłużenie wynosi w granicach 22 %). Nowe przepisy ograniczają zaciąganie kredytów                         

i pożyczek. Łączna kwota zadłużenia  gminy  na koniec 2011 roku wynosiła  6.346.702,43 zł. 

Rok 2011  zakończył się nadwyżką budżetową w kwocie 293.936,28   tys. zł.” 

Pani Bernadeta Biała- zapytała, ile kilometrów dróg i chodników było zrobione na terenie 

gminy w 2011 roku ? 

Pan Wójt- odpowiedział, że przygotuje szczegółową informację na posiedzenie  Komisji 

Budżetu … , ale przypuszcza , że  zostało zrobione  około 4 km. „Długość dróg nie oddaje 

stanu inwestycyjnego. Na pewno nie są  to duże kwoty bo, jeżeli drogi są budowane w 

szczerym polu, to inwestycje nie są takie kosztowne.” 

Pan Stanisław Płomiński-  zwrócił uwagę ,że jak się kończy „Schetynówka ”- droga 

powiatowa, to jest duży  uskok (od Wysocka na tzw. „Olendrach ”). Wnioskował, aby 

poprawić drogę, żeby nie było uskoku .” 

Pan Wójt- poinformował członków Komisji , że zapoznał się  z dyskusją na temat 

wykorzystania środków unijnych. „Ja się nie odnoszę  do wniosków, tylko do analizy 

wykorzystania środków unijnych.” 

Komisja zaopiniowała pozytywnie, jednogłośnie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 

2011 rok. 

b) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sieroszewice za 2011 rok: 

Komisja zaopiniowała pozytywnie, jednogłośnie projekt uchwały w sprawie udzielenia 

Wójtowi Gminy Sieroszewice absolutorium za 2011 rok. 

c) przyjęcie „Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Sieroszewice w 2012 roku”: 

Pan Wójt- wyjaśnił, że ostatnio nie było opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii i projekt  

uchwały w sprawie  przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sieroszewice  w 2012 roku został wycofany                 

z porządku obrad XV sesji. 

Komisja zaopiniowała, pozytywnie, jednogłośnie projekt uchwały w sprawie przyjęcia 
„Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Sieroszewice w 2012 roku.” 
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d) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na zadanie pn. „ Usuwanie 
wyborów zawierających  azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego”:  
 
Pan Jerzy Kasprzak-poinformował, że  ubiega się o dofinansowanie ze Starostwa w związku   
z usunięciem eternitu  i nie może uzyskać konkretnej informacji w tym zakresie.  
 
Pani Teresa Lis- zapytała do czego  udzielają  dofinansowania? 

Pan Stanisław Płomiński- odpowiedział, że do zdjęcia eternitu.  

Pan Wójt-  poinformował, że  powiat co roku wybiera firmę, która zajmuje się 

zdejmowaniem  eternitu. 

Pani Bernadeta Biała-  „Termin wycofania  pokryć dachowych eternitem  został uchwalony 

do 2032 roku.” 

Pan Andrzej Gierlach- „W praktyce nie ma co liczyć, bo firma, która zajmuje się utylizacją, nie 

zajmuje się zdejmowaniem eternitu.” 

Pan Stanisław Płomiński-  dodał ,że rolnicy nie powinni zdejmować sami  eternitu, tylko są 

do tego osoby przeszkolone w maskach. 

Pan Przewodniczący Rady- zwrócił uwagę ,że  są dwa sposoby załatwienia tej sprawy :   

eternit powinna zdjąć firma  wyspecjalizowana , ale  powinna zająć się  również odwózką         

i  ubiegać  się o zwrot kosztów. 

Pan Jerzy Kasprzak-  zapytał ,  kto odpowiada za zwrot kosztów ? 

Pan Wójt- odpowiedział, że obowiązują odpowiednie   procedury. „Powiat powinien 

opracować „Program” na kilka lat, a nie na jeden rok, bo 8 gmin podejmuje co roku uchwały. 

Czasami ktoś zwraca  się   z pytaniem, czy można uzyskać zwrot na zdjęcie eternitu. Ostatnio 

była wykorzystana dotacja w wysokości  60 %.” 

Pan Przewodniczący Rady- zasugerował , aby sprawę załatwiać porządnie ,bo później jest zły 

wizerunek gminy i powiatu.  

Pan Stanisław Płomiński- „Należałoby wysłać informację do sołtysów”. 

Pan Wójt- wyjaśnił , że informacje są zamieszczone na stronie internetowej gminy.                                 

Pan Stanisław Płomiński- wyraził opinie ,że firmy się wycwaniły i chcą za zdjęcie parę  płyt 

około 700 zł. ,  twierdząc , że jest to bardzo drogo”. 

Komisja zaopiniowała pozytywnie, jednogłośnie projekt uchwały w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na zadanie pn. „Usuwanie wyborów 

zawierających  azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego”. 
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e) udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pod nazwą: 

„Przebudowa drogi nr 531P w miejscowości Ołobok od skrzyżowania z drogą nr 5311P na 

odcinku długości około 850m.”: 

Pan Wójt-  wyjaśnił, że w budżecie gminy zostały  zaplanowane  środki  na dofinansowanie 

budowy drogi powiatowej. „ Udało się namówić pana Starostę, aby dokończyć budowę drogi 

od skrzyżowania w „Górach Ołobockich” w kierunku Ołoboku na odcinku 850 metrów. My 

przeznaczymy 100 tys. zł, a Starostwo 230 tys. zł.” 

Pan Jerzy Kasprzak- zwrócił uwagę, że w Rososzycy na ulicy Kaliskiej nie ma chodnika. Nikt 

tego nie widzi, nawet pan Przewodniczący Rady  Gminy. 

Pan Wójt- odpowiedział, że pan starosta obiecał, że w przyszłym roku będzie więcej środków 

na budowę dróg powiatowych i chodników. W tym roku zaplanowane jest zadanie- budowa 

drogi w Śliwnikach, bo gmina Nowe Skalmierzyce dofinansuje 200 tys. zł. do tej  inwestycji. 

Pani Bernadeta Biała- wnioskowała  w sprawie budowy drogi powiatowej  Westrza- 

Strzyżew z uwagi na to , że droga ta jest w fatalnym stanie , do tego stopnia ,ze przewracają 

się samochody ciężarowe.  

Pan Wójt- wyjaśnił , że będzie to bardzo  kosztowna inwestycja, powiat nie zaplanował 

środków    w budżecie na ten cel.  

Pani Bernadeta Białą- przypomniała , że droga ta była budowana 30 lat temu i wymaga 

kapitalnego remontu.  

Pan Przewodniczący Komisji- zwrócił uwagę ,że drogą tą jeżdżą  samochody z „PIASKOWNI”. 

„ Moim zdaniem to Pan …11 i  Pan …2powinni dofinansować, ponieważ korzystają z tej drogi     

i zarabiają.”                                                                                                                                                   

Pan Andrzej Gierlach- „  Nie wiem czy pan Starosta pamięta o dokończeniu  budowy drogi  

na  ul. Zielonej w Latowicach?” 

Pan Przewodniczący Komisji - zwrócił uwagę, że na mostku  w Strzyżewie jest wyrzutnia, bo 

mostek siada coraz bardziej. 

Pan Stanisław Płomiński- zwrócił uwagę, że w Rososzycy na poboczu jest dziura o wielkości     

1 metra. Nie dziwię się, że wywracają się samochody ciężarowe , szczególnie na zakręcie.”  

Komisja zaopiniowała pozytywnie, jednogłośnie projekt uchwały w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi nr 

531P w miejscowości Ołobok od skrzyżowania z drogą nr 5311P na odcinku długości około 

850 m.” 

                                                           
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) 
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Ad.5 Wolne głosy i wnioski : 

Pan Andrzej Gierlach- przedstawił informację, że w dniu wczorajszym woda zabrała w 

Latowicach  2 metry drogi przy „Domu Ludowym” , straż ratowała to, co mogła. 

Pani Bernadeta Biała- zapytała kiedy będzie wyczyszczona rzeka „Baryczka”?  

Poinformowała ,że przeczytała   w gazecie, że znowu nie jest  wymienione to zadanie . 

Poinformowała zebranych ,że  całe łąki położone przy „ Baryczy” są zalane.  

Pan Wójt- wyjaśnił ,że słyszał wypowiedź Marszałka Województwa Wielkopolskiego, że rzeka 

„Baryczka” będzie  oczyszczona. 

Pan Andrzej Gierlach-  poinformował ,że  w ostatnim czasie  na terenie Powiatu było ponad 

100 interwencji straży w związku z gwałtownymi ulewami deszczu. 

Pan Mieczysław Gawełek- podziękował panu Wójtowi za oznakowanie numeracji w 

Zamościu , chociaż do końca mieszkańcy nie są  zadowoleni. „W pierwszy dzień jeździłem 

osobiście, to zostało dobrze zrobione . Wykonując dalej oznakowanie wykonawcy  zrobili 

odbicie lustrzane i trudno  jest  dojechać  do danego domu.” Wystąpił z propozycją, aby nie 

zapłacić  wykonawcy , dopóki nie zostanie wykonana reklamacja. 

Pan Przewodniczący Rady- prosił, aby obniżyć krawężniki w Sieroszewicach na działkach, 

ponieważ są za wysokie  dla  rowerzystów . Poruszył  sprawę  dotyczącą ostrego  zakrętu  

przed cmentarzem w Rososzycy , gdyż  było tam  kilka wypadków. Poinformował  ,że na  

spotkaniu sołtysów u pana Starosty, pan Starosta obiecał , że chodnik na ulicy Kaliskiej w 

Rososzycy będzie robiony. 

Pan Jerzy Kasprzak- poruszył kilka spraw, pierwsza z nich to wyrówniarka- nie powinna być 

przypominana, powinna być osoba w gminie która to pilnuje, a nie za każdym razem 

przypominać. „Następna sprawa dotyczy  wykaszania poboczy- gdzie są osoby z prac 

interwencyjnych? Odnośnie prac interwencyjnych do kogo się zgłosić, tyle razy było 

zgłaszane, aby dokończyć  odwodnienie przy figurce Św. Józefa w Rososzycy i do tej pory nie 

zostało zrobione.” 

Pan Wójt- odniósł się  do wypowiedzi  p. Kasprzaka  ,że  nie można zrobić  harmonogramu 

wykaszania, są różne sytuacje jak np. wczoraj woda zalała drogę przy „ Centrum wsi w 

Sieroszewicach”.  Wyjaśnił  ,że  w  tym roku dysponuje pracownikami interwencyjnymi pan Jerzy 

Kucharski. 

Pan Mieczysław Gawełek- poinformował ,że  rozmawiał  z panem Wojewodą odnośnie oznakowania 

drogi z Wygody do Zamościa, że jest to teren zabudowany( znajduje się tam 17 budynków). 
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Pan Przewodniczący Rady- przekazał informację ,że często wraca  wieczorem z Poznania i zauważył, 

że  przy drodze nr 11 powinna być ścieżka rowerowa.  Zwrócił uwagę ,ze przy  opracowaniu  wniosku  

o dofinansowanie , trzeba go  dobrze uzasadnić np. nie używać   nazwy chodnika  tylko nazwać  

„traktem ”. Wyraził pozytywną opinie na temat realizacji wielu inwestycji    w ramach dofinansowania 

ze środków Unii Europejskiej. 

Pan Stanisław Płomiński-  poinformował  ,że zajmował  się wywozem  śmieci na cmentarzu                          

w Ołoboku .  Zwrócił  uwagę ,że powinna się tą  sprawą  zająć  gmina     w sposób organizacyjny, 

zakupić kontenery.  

Pan Wójt- udzielił wyjaśnień ,że prawidłowo mieszkańcy nie powinni  zajmować się takimi sprawami.  

Pani Teresa Lis- poinformowała ,że będzie  wnioskować o zatokę obok  swojej  posesji .Poprosiła 

radnych  o poparcie z uwagi na to  ,że  jest tam  bardzo niebezpiecznie. 

Pan Jerzy Kasprzak- przypomniał .że  mieszkańcy ulicy Wiśniowej  składali  wniosek w sprawie 

budowy drogi.  

Pan Przewodniczący Rady- poinformował, że razem z przewodniczącym Komisji Kultury.. 

uczestniczyli w konferencji na temat „Szczepienia dzieci przeciwko pneumokokom”, na terenie 

powiatu jest 2 tys. dzieci do 2 lat. 

Pan Stanisław Płomiński- poinformował ,ze dokonał odpowiednich wyliczeń i okazało się , że warto 

byłoby zaszczepić w swoim zakresie, byłoby o wiele taniej.  

Pan Przewodniczący Rady- „ Z tego co  dowiedzieliśmy się  podczas konferencji ,  to są choroby, które 

powodują bardzo poważne powikłania do końca życia. Może warto byłoby zaprosić panią doktor                    

z Ośrodka Zdrowia w Sieroszewicach  , aby wyjaśniła ten temat. Jeżeli koszt szczepienia byłby                              

w granicach 8-10 tys. zł to należałoby zaszczepić.”  

Pan Jerzy Kasprzak- zaproponował, aby zaszczepić ale w ramach gminy , bez udziału  spółek.  

Ad.8) O godzinie 11 38 Pan Przewodniczący Komisji dokonał zamknięcia  posiedzenia Komisji 

Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury. 

 

 

Protokółowała:     
                                                                                                                          Przewodniczący 
Joanna Glapiak                                                                                     Komisji Rolnictwa, Rozwoju 

                                                                                            Gospodarczego i Infrastruktury: 
 
                                                                                                                          Henryk Jędroszka  
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