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Protokół 
 

z posiedzenia Komisji  Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego  i Infrastruktury oraz 

Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji  odbytego w dniu 23 maja 

2012 roku. 

 

 

Porządek posiedzenia: 

1.Otwarcie posiedzenia Komisji. 

2.Przedstawienie porządku posiedzenia. 

3.Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji odbytego w dniu 13.04.2012 r. 

4.Zaopiniowanie sprawozdań z działalności gminnych jednostek organizacyjnych za rok 

2011: 

a) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieroszewicach, 

b) Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach, 

c) Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach. 

5.Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji zadań przez Posterunek Policji w Sieroszewicach 

za ubiegły rok.   

6. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Sieroszewice                      

z organizacjami pozarządowymi w roku 2011. 

7. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach: 

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

publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, 

b) programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Sieroszewice. 

8. Zaopiniowanie wniosku pana …
1
w sprawie umorzenia zaległości i odsetek za użytkowanie 

wieczyste gruntu. 

9. Wolne głosy i wnioski. 

10 .Zamknięcie posiedzenia Komisji. 
 

Ad.1) Otwarcia posiedzenia Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury 
oraz Kultury , Oświaty , Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji  dokonał  Pan Stanisław 
Płomiński, Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej                            
i Promocji o godz.1105.  W posiedzeniu uczestniczyło 11 członków Komisji Rolnictwa, 
Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury, nieobecny był pan Anatol Piaskowski. 
Uczestniczyło 8 członków Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej                                
i Promocji, nieobecni byli pan Dariusz Majewski i pan Anatol Piaskowski.  W posiedzeniu 
Komisji uczestniczyli także: Pan  Wójt pan  Przewodniczący Rady Paweł Siwak pani 
Glapiak Joanna, pani Emilia Szyszka- kierownik GOPS w Sieroszewicach, pani Maria 
Marciniak- dyrektor GBP w Sieroszewicach, pan Dariusz Rybski- kierownik Posterunku 
Policji w Sieroszewicach. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
 

Ad.2) Przewodniczący Komisji- przedstawił porządek posiedzenia komisji, który został 

przyjęty jednogłośnie bez poprawek. 
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  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.3)  Protokół z ostatniego posiedzenia Komisji odbytego w dniu 13 kwietnia 2012 roku  

został przyjęty jednogłośnie bez uwag. 

 
 

Ad. 4)  Zaopiniowanie sprawozdań z działalności gminnych jednostek organizacyjnych 

za rok 2011: 

a) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieroszewicach: 

Pan Kierownik GOPS-u- „Kierownik ośrodka pomocy społecznej składa radzie gminy 

coroczne sprawozdanie z działalności. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                                      

w Sieroszewicach jest jednostką organizacyjną Gminy Sieroszewice, działającą do 1990 roku. 

Głównym zadaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieroszewicach jest realizacja 

zadań z zakresu pomocy społecznej, a w szczególności prowadzenie postępowań, wydawanie 

decyzji, wypłata zasiłków stałych, okresowych, celowych, kierowanie do domów pomocy 

społecznej, schronisk, noclegowni, kierowanie na posiłki, świadczenie usług opiekuńczych, 

sprawienie pogrzebu i udzielanie poradnictwa. Realizujemy projekt EFS „ Wspólnie 

Aktywni”  współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. Współpracujemy np. z Powiatowym Urzędem Pracy, Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej, Caritas”. 
 

O godzinie 10 
20 

przybył na posiedzenie Komisji pan Mieczysław Gawełek.  
 

Pan Przewodniczący Rady- zadał pytanie w jaki sposób odbywa się dożywianie dzieci, czy 

wydaje się ciepłe posiłki? 
 

Pani Kierownik GOPS- odpowiedziała, że w szkołach na terenie naszej gminy nie ma 

stołówek, więc dzieci nie otrzymują ciepłych posiłków. „Ciepłe posiłki otrzymują te dzieci, 

które chodzą do szkoły do Przygodzic lub do szkoły nr 13 w Ostrowie Wlkp. Od wielu lat 

pomagamy w ten sposób, że rodzice zakupują artykuły spożywcze w sklepie i po miesiącu 

płacimy, a  stawka wynosi 3,50 zł na dzień na jedno dziecko. 
 

Pan Stanisław Płomiński- stwierdził, że dzieci są zazdrosne, że jedno dostało za darmo,                     

a drugie  nie. 
 

Pani Kierownik GOPS- odpowiedziała, że kryterium dochodowe jest wyższe i  wynosi 

150%. 
 

Pan Stanisław Płomiński- „Czy nie można to zrobić inaczej? Obiady zamówić                                  

w styropianowych opakowaniach, żeby wszystkie dzieci jadły razem. Podobnie jest                          

w wyjazdem na wakacje, dzieci nie chcą jechać bo są napiętnowanie, że to jest wyjazd                       

z rodzin alkoholowych. Dzieci również nie jadą, bo rodzicie nie mają za co kupić rzeczy na 

wyjazd”. 
 

Pani Kierownik GOPS- „Podejrzewam, że jest to tzw.  spychologia, można się zgłaszać do 

ośrodka, a my chętnie pomożemy, nigdy nie odmówiliśmy pomocy.” 
 

Pan Wójt- udzielił informacji, że rekrutacja na wakacje odbywa się w inny sposób. Jest to 

pomoc dla ludzi ubogich. a nie dla ludzi zamożnych, są to dzieci z rodzin w  których rodzice 

mają problemy alkoholowe. 
 

Pan Przewodniczący Rady- zadał drugie pytanie, czy organizator może napisać wniosek, że 

chcą zabrać dzieci na kolonie? 
 

Pani Kierownik GOPS- wyjaśniła , że  dla instytucji  GOPS  nie udziela pomocy. 
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Pan Wójt- wyjaśnił , że od pewnego czasu Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych współpracuje z  Komendą Hufca w Grabowie i na wakacjach 

wymagana jest profilaktyka. 
 

Pan Jerzy Kasprzak- zadał pytanie, czy brakuje chętnych na kolonie? 
 

Pan Stanisław Płomiński- „ Pan Woźniak na Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy 

Społecznej i Promocji powiedział, że jest mało chętnych dzieci na wyjazd na kolonie,                       

a czasami rezygnuje ktoś w ostatniej chwili”. 
 

Pan Dariusz Rybski- udzielił wyjaśnień, że rekrutacja odbywa się w szkołach, a na Komisji 

dokonuje się weryfikacji przy współpracy z panią kierownik GOPS- u.  
 

Pani Bernadeta Biała-„ Jest rotacja, na wakacje wyjeżdżają dzieci nie tylko z rodzin 

patologicznych,  ale także z rodzin ubogich. Za mojej kadencji zdarzyło się, że dwóch 

rodziców zapłaciło za wyjazd, aby dzieci mogły wyjechać na kolonie”.  
 

Pan Stanisław Płomiński- „Utarło się powiedzenie, że jadą dzieci z rodzin patologicznych”. 
 

Pan Przewodniczący Rady- zwrócił się  z  trzecim pytaniem  odnośnie projektu „Wspólnie 

Aktywni”, w jakim zawodzie oprócz np. bukieciarstwa były prowadzone szkolenia”?  
 

Pan Kierownik GOPS- „W tym roku mamy kurs bukieciarstwa, małej księgowości, obsługa 

kasy fiskalnej”. 
 

Pan Przewodniczący Rady- zapytał, co stwarza największy problem w funkcjonowaniu 

GOPS-u? 
 

Pani Kierownik GOPS-u-„ Środki finansowe nie stanowią problemu, bo tym co mamy 

musimy dzielić. Co może być problemem- to, że ze względów na ilość zadań zrobiła się 

ciasnota lokalowa”. 
 

Pan Przewodniczący Rady- „Każdy petent chce być potraktowany w sposób profesjonalny”. 
 

Komisja Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury  zaopiniowała pozytywnie, 

jednogłośnie sprawozdanie z GOPS- u. 
 

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

pozytywnie, jednogłośnie sprawozdanie z GOPS-u.  Sprawozdanie z działalności Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieroszewicach za 2011 rok stanowi załącznik Nr 2 do 

protokołu.  
 

b) Pani Dyrektor BP - omówiła sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Sieroszewicach za 2011 rok, które podzieliła na sprawozdanie czytelnicze i sprawozdanie                

z działalności. „Poziom czytelnictwa i wypożyczeń jest porównywalny do 2010 roku. Na cały 

Powiat Biblioteka Publiczna w Sieroszewicach zajmuje drugie miejsce. Nasza biblioteka                     

w ubiegłym roku miała gruntowny remont i nie była dostępna do czytelników, aczkolwiek 

mamy się czym pochwalić . Jest grupa czytelników, których interesują tylko nowości. 

Sprawozdanie z działalności kulturalnych, organizujemy konkursy plastyczne, wystawy np. 

wystawę o Papieżu Janie Pawle II, co roku staram się zorganizować spotkanie z autorami 

znanych książek dla dzieci. Zorganizowałam przedświąteczny kiermasz książek, które były 

wystawione w bibliotece i czytelnicy mogli zakupić książki. W miesiącu grudniu zostało 

zorganizowane gwiazdkowe czytanie oraz dyskusje na temat zwyczajów świątecznych  dla 
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dzieci w przedszkolach i bibliotekach na terenie naszej gminy. Organizowaliśmy konkursy 

plastyczne pt: „Najpiękniejsza Karta Walentynkowa”. 
 

Pan Stanisław Płomiński- zwrócił się z pytaniem  jak  wygląda przekrojowo czytelnictwo      

w gminie?  

 

Pani Dyrektor BP – „Czytelnictwo podzieliłam na 5 grup wiekowych najwięcej czytelników 

jest w przedziale do 15 lat oraz coraz więcej jest czytelników po 60 roku życia.” 
 

Pan Przewodniczący Rady- zwrócił się z pytaniem w czym tkwi sukces, że młodzi i dorośli 

wciąż chętnie przychodzą do biblioteki? 
 

Pani Dyrektor BP – „Pewna grupa osób czyta i te rankingi wzrastają. Są czytelnicy z naszej 

gminy, którzy korzystają z biblioteki miejskiej. Niektórzy czytelnicy się dziwią, że                     

w Ostrowie nie było książki, a u nas można ją znaleźć. Każdy się czymś interesuje i trzeba 

dotrzeć do czytelnika”. 
 

Pan Przewodniczący Rady- „Myślę, że w tym tkwi sukces”. 
 

Pani Dyrektor BP –„Co roku jest pasowanie na czytelnika, następnie dzieci przychodzą                  

z rodzicami i wypożyczają książki i 70% rodziców również opuszcza bibliotekę z książką”.  
 

Pan Przewodniczący Rady- zapytał jak ocenia pani współpracę z dyrektorem GOK przy 

organizowaniu konkursów?  
 

Pani Dyrektor BP- podziękowała panu dyrektorowi za udostępnienie salki w GOK-u. „Gro 

konkursów było wymyślonych przeze mnie i nie podebrałam panu dyrektorowi żadnego 

pomysłu”. 
 

Pan Jerzy Kasprzak- zapytał, ile osób odwiedza bibliotekę raz w roku oraz odnośnie ilości 

czytelników, a odwiedzających bibliotekę?  
 

Pani Dyrektor BP- „Jest jedna karta czytelnika, a czytelnik przychodzi do biblioteki kilka 

razy do roku. Liczba czytelników wzrosła o 65 osób”. 
 

Pan Jerzy Kasprzak- zapytał o ilość radnych odwiedzających bibliotekę? 
 

Pani Dyrektor BP- wyjaśniła, że nie każda osoba, która odwiedza bibliotekę, wypożycza 

książkę. Odnośnie radnych, to odpowiedziała, że nie może udzielić takich informacji. 
 

Pan Andrzej Gierlach- stwierdził, że wielkim sukcesem jest organizowanie konkursów, to 

wpływa na rozwój czytelnictwa.  
 

Pan Dyrektor GOK- „Pani dyrektor GBP ograniczyła się do lokum, a nie jest to do końca 

prawdą, ponieważ przy organizacji konkursów pomagają nasi pracownicy. Nasz plastyk 

zawsze jest w Juri”. 
 

Komisja Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury  zaopiniowała pozytywnie, 

jednogłośnie  sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach 

za rok 2011. 
 

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

pozytywnie, jednogłośnie sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej                        

w Sieroszewicach za rok 2011. 
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Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach za 2011 rok 

stanowi załącznik Nr 3 do protokołu. 
 

O godzinie 11:00 posiedzenie Komisji opuściła pani Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Sieroszewicach.  
 

Pan Dyrektor GOK- omówił sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury                      

w Sieroszewicach za 2011 rok. „Od marca do sierpnia ubiegłego roku przeprowadzaliśmy 

remont. Wspieramy różne imprezy, przed południem są spotkania np. z rolnikami,                            

a popołudniu prowadzimy zajęcia dla dzieci i młodzieży. Trudno było podejmować inne 

inicjatywy podczas remontu. Robiliśmy niektóre imprezy na zewnątrz, w Masanowie był 

Konkurs Piosenki Letniej, w sali nr 7 Urzędu Gminy odbył się XVII Konkurs Recytatorski”. 

Podziękował p. Wójtowi za udostępnienie sali oraz podziękował radnym za przyznanie 

środków na wyjazd Zespołu Pieśni i Tańca do Szklarskiej Poręby w miesiącu grudniu. Dodał, 

że podczas warsztatów wiele osób się pytało, gdzie znajduje się Ołobok? Była to promocja 

naszej gminy. 
 

Pan Przewodniczący Rady-zapytał, kto prowadzi zajęcia z dziećmi i młodzieżą? 
 

Pan Dyrektor GOK- „Jeśli chodzi o muzykę prowadzi pan Arkadiusz Jędrzak. Bardzo się 

cieszymy, że wiele osób do nas wraca na konsultacje do pana Arka, „Mały Teatr Bajek” 

prowadzi pani Mirka Kois, przyjeżdżają do nas 2 osoby z MDK z Ostrowa: pani Kasia 

Zaremba- prowadzi zajęcia z tańca współczesnego i pani Wiola Sikora- prowadzi zajęcia 

Eksperymentalny Teatr Żywiołowości Dziecięcej. Na sesji prosiłem, aby nie likwidować tej 

struktury”. 
 

Pan Przewodniczący Rady- zapytał, które zajęcia pan dyrektor prowadzi osobiście? 
 

Pan Dyrektor GOK- „My nie jesteśmy placówką oświatową i dyrektor nie prowadzi 

dodatkowych zajęć. Dawniej prowadziłem zajęcia plastyczne, bo mam uprawnienia 

pedagogiczne, prowadzę próby z teatrem, gorzej jest z prowadzeniem zajęć muzycznych”. 
 

Komisja Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury  zaopiniowała pozytywnie, 

jednogłośnie  sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach za 

2011 rok. 
 

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

pozytywnie, jednogłośnie sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury                        

w Sieroszewicach za 2011 rok. 

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach za 2011 rok 

stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.  
 

Pan Przewodniczący Komisji- przedstawił pismo pana dyrektora GOK w sprawie 

przekazania 38 tys. zł na działalność podmiotową. Pismo stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 

Pan Wójt- stwierdził, że pan dyrektor ma zwyczaj pisania listów otwartych. Z punktu 

widzenia pana dyrektora przyznanie środków byłoby uzasadnione. 
 

Pan Dyrektor GOK- wyjaśnił, że zabiegi odnośnie smarowania dachu nie dają żadnej 

gwarancji, że dach nie będzie przeciekał.  
 

Pan Przewodniczący Rady- zwrócił się z  pytaniem, ponieważ  przód budynku GOK-u  

został zrobiony ze środków unijnych, czy nie należałoby poszukać rozwiązania, aby pozyskać 

środki z zewnątrz na dokończenie tej modernizacji? 
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Pan Dyrektor GOK- „Cały czas mówimy o zakończeniu rozbudowy, jak się wchodzi do 

piwnicy, to tynki już odpadają. Należałoby odgrodzić tą działalność. Rozumiem, że jest 

trudny budżet tegoroczny, ale żeby nie stracił ważności projekt oraz pozwolenie”. 
 

Pan Przewodniczący Rady- „Byłem na spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim                              

i dowiedziałem się, że nasza gmina nie wykorzystała wszystkich środków w kwocie 500  tys. 

zł. 
 

Pan Wójt- „O tej sprawie będziemy mówić na Komisji Budżetu i Finansów”. 
 

Pan Andrzej Gierlach-  „ Inwestycja na kwotę 60 tys. zł musi być przygotowana w budżecie 

. W tej chwili jest to darcie skóry na niedźwiedziu. Potrzeby mają również inne instytucje                      

w gminie. Jakie są kwoty w skali roku z wynajmu sali GOK w Sieroszewicach?” 
 

Pan Dyrektor GOK- udzielił informacji, że dokładnej kwoty nie pamięta, GOK jest 

wypożyczany na imprezy, ale również na pokazy i spotkania. „Staramy się, aby wpływy 

środków były jak największe. Dwie firmy wynajmują plac do kursu prawo jazdy, które 

odbywają się w ciągu roku. Ja nie obudziłem się teraz, ponieważ przy konstruowaniu budżetu 

była mowa o 60 tys. zł. Nasz budżet na 2012 roku jest na poziomie 2009 roku”. 
 

Pan Przewodniczący Rady- zwrócił uwagę, aby zrobić to porządnie-  tak jak jest zrobiona 

pierwsza cześć budynku GOK. 
 

Pan Dyrektor GOK- poinformował członków Komisji, że przed kilkoma miesiącami  GOK 

spłacił  dopiero kredyt. 

 

 Ad.5) Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji zadań przez Posterunek Policji                                

w Sieroszewicach za ubiegły rok: 
 

Pan Dariusz Rybski- kierownik Posterunku Policji w Sieroszewicach -„Wszyscy radni 

otrzymali na piśmie sprawozdanie. Decyzją Komendanta Wojewódzkiego , Komisariat Policji 

w Skalmierzycach dostał 2 etaty, Posterunek Policji w Sieroszewicach nic nie zyskał. Od dnia  

1.06 br. z 4 wakatów zostaną uzupełnione 2 etaty. Z ciekawych rzeczy wzrasta przestępczość  

tzw. ”Koni”, którzy jeżdżą pijani. W roku 2010 było 20 takich osób, a w roku 2011 było 49,   

a na chwilę obecną jest 29 osób. Jest plaga, bo jeżdżą pijani rowerzyści. Są ludzie, którzy są 

leczeni. Pierwszy raz dostał prace społeczno- użyteczne, drugi raz „zawiasy”, a za trzecim 

razem do odsiadki. Osoby nadużywające alkohol kierowane są do sądu o przymusowe 

leczenie. Był delikatny wzrost przestępczości, odnotowaliśmy wzrost wykrywalności w pracy 

dochodzeniowo-śledczej. Nie było żadnej kradzieży samochodowej, rozbojów i bójek. 

Robimy wszystko, aby ludzie czuli się bezpiecznie. W 2010roku zginęła 1 osoba, natomiast   

w roku 2011 w 4 wypadkach zginęło 7 osób, w jednym wypadku zginęły 4 osoby. 

Poinformował odnośnie przemocy w rodzinie, jest propagowane i następuje wzrost zgłaszania 

do Policji odnośnie  psychicznego znęcania się nad członkami rodziny. Była taka sprawa, że 

żona była maltretowana od kilku lat oraz pełnoletnia córka. W 2011 roku prowadzone były 3 

„Niebieskie Karty”, które zostały zakończone w ubiegłym roku. Z tych 3 kart jedna dotyczyła 

nieporozumienia w rodzinie       i została zakończona w ciągu 3 miesięcy”.  
 

Pan Andrzej Gierlach-„ W naszym środowisku Policja nie ma źle, policjanci mają w miarę 

spokojną prace w porównaniu do dużych miast. W mojej ocenie liczba osób pijanych 

przybywa od lat. Jeśli chodzi o rolników, to wystarczyłoby obstawić drogi i statystyka zaraz  

wzrośnie tylko, aby nie popaść w nadgorliwość”.  
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Pan Dariusz Rybski- „ Każdy obywatel ma obowiązek zgłoszenia o przestępstwach.” 
 

Pani Teresa Lis- zapytała się odnośnie osób poszukiwanych, bo w sprawozdaniu jest 

wykazane 9 osób. 
 

Pan Dariusz Rybski- poinformował zebranych odnośnie zaostrzenia przepisów odnośnie 

osób kierujących na rowerze po pijanemu. 
 

Pan Stanisław Płomiński- „Są miejsca niebezpieczne, na terenie gminy na sesji 

wnioskowałem o naklejenie pasów ostrzegawczych na krzyżówce w Masanowie, z uwagi na 

to, że  były 4 wypadki śmiertelne. Wnioskowałem do starosty, ale jeden pan wystąpił                        

z propozycją założenia świateł, a starosta odpowiedział, że nie ma środków”.  

 

Pan Dariusz Rybski- „ Po wiosennych przeglądach dróg pisaliśmy wniosek o uzupełnienie 

znaków drogowych i obcięcie gałęzi przy drogach gminnych.”  
 

Pan Przewodniczący Rady- poprosił, aby radiowóz przejechał się po Sieroszewicach przy 

„ORLIKU”, po „Centrum Wsi” i do Latowic. Podziękował za bardzo dobrą współpracę                      

i prosił o przekazanie podziękowań do reszty załogi.  

 

Komisja Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury  zaopiniowała pozytywnie, 

jednogłośnie  sprawozdanie z działalności zadań przez Posterunek Policji w Sieroszewicach 

za ubiegły rok.   
 

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

pozytywnie, jednogłośnie sprawozdanie z działalności zadań przez Posterunek Policji                        

w Sieroszewicach za ubiegły rok.   

Sprawozdanie z realizacji zadań przez Posterunek Policji w Sieroszewicach za rok 2011 

stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.  

 

Ad 6.) Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy 

Sieroszewice     z organizacjami pozarządowymi w roku 2011: 
 

Pani Joanna Glapiak- przedstawiła sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy 

Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi w roku 2011.  Sprawozdanie stanowi załącznik 

Nr 7 do protokołu. 
 

Komisja Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury  zaopiniowała pozytywnie, 

jednogłośnie  sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Sieroszewice                              

z organizacjami pozarządowymi w roku 2011. 
 

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

pozytywnie, jednogłośnie sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy 

Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi w roku 2011. 

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Sieroszewice z organizacjami 

pozarządowymi w roku 2011. Stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.  
 

Pan Przewodniczący Komisji o godzinie 13
35

 ogłosił przerwę do godziny 13
50

. 

Po przerwie w dalszym posiedzeniu Komisji nie uczestniczył pan Lucjan Gmerek. 

 

Ad 7) Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawach: 
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a) określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania  

publicznego w ramach inicjatywy lokalnej: 
 

Pan Wójt- omówił projekt uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów 

oceny wniosków o realizację zadania  publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. 

Poinformował, że  ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  przewiduje 

wspieranie czynów społecznych, osoby mogą zwrócić się do gminy o wsparcie finansowe. 
 

Pan Andrzej Gierlach- „W Latowicach wiele prac jest robionych w czynie społecznym. 

Trzeba ludzi poderwać, aby się zaangażowali do pracy na rzecz wsi.” 
 

Pani Bernadeta Biała- poinformowała zebranych, że w ubiegłym tygodniu w Strzyżewie 

przy Sali wykonano 150 metrów płotu. 

 

Komisja Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury  zaopiniowała pozytywnie, 

jednogłośnie  projekt uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny 

wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. 
 

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

pozytywnie, jednogłośnie projekt uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych 

kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. 

 

b) programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Sieroszewice.  
 

Pan Wójt- „ W tym roku na realizację programu zabezpieczyliśmy w budżecie gminy 12 tys. 

zł., chodzi o zapobieganie bezdomności oraz opiekę nad zwierzętami bezdomnymi, 

współpracujemy również, ze schroniskiem w Wysocku”. Przedstawił cele programu i zadania 

do realizacji w ramach tego programu. 
 

Pan Przewodniczący Rady- wypowiedział się, że zdarzają się takie sytuację, że zadbany pies 

ma na szyi sznurek, widać, że jest zadbany i odżywiony. Wyraził opinie, że schronisko 

powinno pracować, aby pozyskać nowych właścicieli dla  zwierząt bezdomnych. 

 

Komisja Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury  zaopiniowała pozytywnie, 

jednogłośnie  projekt uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny 

wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. 
 

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

pozytywnie, jednogłośnie projekt uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych 

kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. 

 

Ad 8). Zaopiniowanie wniosku pana …
2
 w sprawie umorzenia zaległości                            

i odsetek za użytkowanie wieczyste gruntu: 
 

Pan Wójt- wyjaśnił, że zgodnie z wcześniej podjętą uchwałą  Wójt zwraca  się do Rady 

Gminy o wydanie  opinii odnośnie umorzenia zaległości. Wójt zobowiązany jest do 

umorzenia 3-ktornie minimalnego wynagrodzenia, a sprawa p…
3
 nie podlega, ponieważ nie 

spełnia tych kryteriów. Pan …
4
 wnioskuje o umorzenie 50%  zaległości     z tytułu opłaty za 

                                      
2
  Patrz: przypis 1 

3
 Patrz: przypis 1 

4
 Patrz: przypis 1 
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użytkowanie wieczyste oraz 100% odsetek.  Nieruchomość położoną                       w 

Sieroszewicach  przejął  po swoje matce, były zaległości wieloletnie w płaceniu podatków, 

ale jest to stopniowo  regulowane. To się wiąże ze sprawą przekształcenia  prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności.”   
 

Pan Mieczysław Gawełek- przekazał informację, że pan … 
5
nie wiedział wcześniej o 

zaległościach, z tytułu użytkowania wieczystego.  
  
Pani Teresa Lis-  zapytała , czy Pan … 

6
  zatrudnia  ludzi do pracy ? 

 

Pan Roman Maląg-  wyjaśnił ,że  na razie  nie zatrudnia. 
 

Pan Wójt- wyjaśnił, że była zajęta hipoteka za stare zobowiązania i dochodzi opłata za 

użytkowanie wieczyste.  
 

Pan Przewodniczący Rady- wystąpił z propozycją, aby umorzyć jedynie odsetki                                                                                       

w wysokości 100 % , natomiast  całą kwotę zaległości p…
7
powinien zapłacić. 

 

Pani Bernadeta Biała- wystąpiła z propozycją, aby umorzyć zaległości i pomóc p…
8
 

 

Pan Henryk Jędroszka- poparł  propozycję pani Bernadety Białej. 

Pan Przewodniczący Komisji-  „ Są 3 warianty dotyczące umorzenia zaległości: 

- I wariant –dot. umorzenia  100 % odsetek i 50 % sumy zaległości z tytułu opłaty za 

użytkowanie wieczyste,(zgodnie z wnioskiem  p… 
9
), 

- II wariant- dot. umorzenia 50 % odsetek i 50 % sumy zaległości z tytułu opłaty za 

użytkowanie wieczyste, 

- III wariant- dot. umorzenia 100 % odsetek od zaległości.  

W pierwszej kolejności Pan Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie zgłoszone 

propozycje  przez Komisję Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i  Infrastruktury. W wyniku 

przeprowadzonego głosowania Komisja Rolnictwa… przyjęła wariant II, ponieważ za 

przyjęciem głosowało 6 członków Komisji na 11 obecnych na posiedzeniu.  

W dalszym ciągu posiedzenia  głosowała Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia , Pomocy 

Społecznej i Promocji. Za  wariantem I   nie głosował żaden członek Komisji , za wariantem 

II głosowało 4 członków Komisji na 8 obecnych na posiedzeniu, a za wariantem III głosowało 

3 członków Komisji. W wyniku przeprowadzonego głosowania Komisja Kultury… 

opowiedziała się za wariantem II. 

 

Ad 9). 
 

Pan Przewodniczący Rady- poinformował członków Komisji , że otrzymał pismo od 

Starosty Ostrowskiego     w sprawie zgłaszania osób, które są godne otrzymania wyróżnia 

„Wojciechy”.  „Starostwo Ostrowskie wprowadza przyznawanie co dwa lata Nagrody 

Starosty Ostrowskiego „Wojciechy”, którym patronuje Wojciech Lipski, pierwszy starosta 

ostrowski. Rozdanie nagród odbędzie się 16 czerwca br. Z dziedziny sportu chciałbym zgłosić 

pana Józefa Kaczmarka, ponieważ do 20 lat służy pomocą  Gminnemu Klubowi Sportowemu 

„ISKRA” w Sieroszewicach.” 
 

                                      
5
 Patrz:przypis 1 

6
 Patrz:przypis 1 

7
 Patrz:przypis 1 

8
 Patrz:przypis 1 

9
 Patrz:przypis1 
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Pan Stanisław Płomiński-  „Jest kandydatka z Ostrowa p. Halina Stodolna, która pracowała 

całe życie w  Szkole Podstawowej  w Masanowie. Zrobiła bardzo dużo dla społeczeństwa 

lokalnego. 
 

Pan Wójt- poinformował członków Komisji, że będzie zgłaszał w trzech  kategoriach: 

gospodarka, rolnictwo i kultura. 
 

Pan Przewodniczący Rady-  „ Należy postawić wysoko  poprzeczkę”. 
 

Pani Bernadeta Biała- przypomniała o wycięciu krzewów rosnących przy ul. Bursztynowej                                

w Strzyżewie od ul. Wydartej w kierunku  Starej Wsi. Zwróciła uwagę ,że rolnicy jeżdżąc tą 

drogą  urywają lusterka  przy samochodach i ciągnikach, droga jest nieprzejezdna.   Zapytała 

odnośnie drogi na tzw.  „ Galanty ”, czy będzie robiony asfalt? 
 

Pan Wójt- odpowiedział ,że  droga ta jest własnością Skarbu Państwa. 
 

Pani Teresa Lemiesz- poruszyła sprawę związaną z zakupem kosiarki do wykaszania boiska 

sportowego w Ołoboku. Przekazała informację, że LZS „PROSNA OLOBOK”  został 

wchłonięty przez GKS „ ISKRA” w Sieroszewicach oraz ,że kilkakrotnie prosiła o kupno  

kosiarki bez żadnego skutku. 
 

Pan Przewodniczący Rady- „  Uważam, że musiałby być zakupiony traktorek.” 
 

Pani Terasa Lis- zapytała, czy będzie budowane boisko w Parczewie? 
 

Pan Wójt- udzielił wyjaśnień  ,że  nie ma możliwości, bo jeśli chodzi o pałace, to nie 

wiadomo jak się zakończy postępowanie spadkobierców. „Sprawa ta merytorycznie nie 

została nigdy rozpatrzona. Wcześniej była mowa, że wojewoda był niewłaściwy do 

rozpatrzenia tej sprawy. Odnośnie wycięcia krzewów przy ul. Bursztynowej w Strzyżewie to 

zostanie zrobione.” 
 

Pani Teresa Lis-  zwróciła się z pytaniem, co z przedszkolem w Westrzy, chodzi  o sprawę  

związaną z ogrzewaniem ? 
 

Pan Wójt-  poinformował członków Komisji, że obniżono gminie subwencję oświatową        

o kwotę 8.845 zł. , zmniejszając jednocześnie wydatki.  Dodał, że zgodnie z pismem Ministra 

Finansów  zmniejszono planowane udziały  gminy w podatku dochodowym od osób 

fizycznych  o kwotę 112.554 zł. , zmniejszając jednocześnie  wydatki na utrzymanie 

wysypiska śmieci.  

 

Ad 10). Z uwagi nie wyczerpanie porządku Komisji, Pan Przewodniczący dokonał 

zamknięcia wspólnego posiedzenia  Komisji o godz. 14:00.  

 

 
   Protokołowała:                                         Przewodniczący Komisji                        Przewodniczący Komisji 
                                                                          Kultury, Oświaty, Zdrowia ,                   Rolnictwa, Rozwoju  
                                                                         Pomocy Społecznej i Promocji               Gospodarczego i Infrastruktury  
    Joanna Glapiak                                                        
     insp.d/s. obsługi Biura Rady                 Stanisław Płomiński                                       Henryk Jędroszka  

 
                                                                                                                        

  
  

 


