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                                                        P R O T O K Ó Ł  Nr XL 

z XL sesji Rady Gminy Sieroszewice  odbytej w dniu 28 września 2010 roku 

w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach 

 

Punkt 1- Otwarcie obrad:  

Otwarcia obrad XL sesji Rady Gminy Sieroszewice dokonał przewodniczący Rady Gminy – 

p. Arkadiusz Wojtczak o godz. 10:13. Powitał wszystkich radnych, p. Wójta,  

p. Skarbnik, sołtysów, p. Marka Michalczaka – wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, 

Ostrowskiego,     p. Jerzego Pawłowskiego – dyrektora GOK w Sieroszewicach,  p. Wiktora 

Jamroziaka – kierownika GZK w Sieroszewicach , p. Marię Marciniak – dyrektora GBP         

w Sieroszewicach , p. Jacka Nentwicha – dyrektora Szkoły Podstawowej w Strzyżewie,         

p. Stefana Prałata – prezesa Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych,  ,   

p. Krzysztofa Portasiaka – prezesa stowarzyszenia „ Kurkowe Bractwo Strzeleckie” w 

Sieroszewicach  oraz p. Ewę Kotowską – Rasiak  z „Gazety Ostrowskiej” . 

 

Punkt 2 – Stwierdzenie quorum: 

W obradach XL sesji uczestniczyło 14 radnych, wobec ustawowego składu Rady 

wynoszącego 15 osób. Nieobecny był p.Tomasz Berkowski . Lista obecności radnych stanowi 

załącznik Nr 1 do protokołu . Lista obecności sołtysów stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.  

 

Punkt 3 - Przedstawienie porządku obrad: 

Pan Przewodniczący Rady - przedstawił porządek obrad XL sesji Rady Gminy Sieroszewice 

Rada nie wniosła uwag do przedstawionego  porządku obrad.  

 

Punkt 4 – Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Gminy: 
Protokół z XXXIX sesji Rada przyjęła jednogłośnie bez uwag.  

 

Punkt 5 - Interpelacje i zapytania radnych:  

Radny Paweł Siwak-  złożył interpelację  w sprawie budowy kanalizacji w Sieroszewicach 

odnośnie przystosowania  pomp do odbioru większej ilości ścieków. Interpelacja stanowi 

załącznik  Nr 3 do protokołu.  

 

Punkt 6 - Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w 

okresie międzysesyjnym: 

 

Pan Przewodniczący Rady – przedstawił  informację z  swojej działalności podejmowanej  

w okresie międzysesyjnym. Informacja stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.  

 

Punkt 7 - Sprawozdanie Wójta z działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym. 
Rada nie wniosła uwag do sprawozdania Wójta z działalności podejmowanej w okresie 

międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.  

 

Punkt 8- Podjęcie uchwał w sprawach: 

a)  zmian w budżecie na 2010 rok: 
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a) Pan Przewodniczący  Rady -  przedstawił projekt uchwały  Rady w sprawie zmian w 
budżecie na 2010 rok. 
Radny Tadeusz Wojtysiak-  przedstawił pozytywną opinię Komisji Rolnictwa, Rozwoju 

Gospodarczego  i Infrastruktury  dotyczącą projektu uchwały  w w/w sprawie. Opinia 

stanowi  załącznik nr 6 do protokołu.  

Radny Paweł Siwak – przedstawił  pozytywną opinię Komisji Budżetu, Finansów i 

Zaopatrzenia dotyczącą projektu uchwały  w powyższej sprawie . Opinia stanowi 

załącznik nr 7  do protokołu.  

Rada podjęła  jednogłośnie  uchwałę  Nr XL / 240/10 w sprawie zmian w budżecie  na 

rok 2010 .Uchwała  Nr XL/240/10  w sprawie zmian w budżecie na rok 2010 stanowi 

załącznik  nr 8  do protokołu. 

b) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pod 

nazwą:    „Przebudowa drogi powiatowej nr 5312 P od skrzyżowania   z drogą  

powiatową nr 5311P do granicy Powiatu na odcinku ok.2,8 km realizowane w 

ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.” : 

 

Pan Przewodniczący Rady-  przedstawił projekt uchwały  w powyższej sprawie . 

Radny  Tadeusz Wojtysiak – przedstawił pozytywną opinię Komisji Rolnictwa, 

Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury   dotyczącą projektu uchwały w w/w sprawie. 

Opinia Komisji stanowi załącznik Nr 9 do protokołu. 

Radny Paweł Siwak – przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu , Finansów i 

zaopatrzenia dotyczącą projektu uchwały w powyższej sprawie. Opinia komisji stanowi 

załącznik Nr 10 do protokołu.  

Rada  podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XL/241/10 w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pod nazwą:    „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 5312 P od skrzyżowania   z drogą  powiatową nr 5311P do granicy 

Powiatu na odcinku ok.2,8 km realizowane w ramach „Narodowego Programu 

Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.” Uchwała Nr XL/241/10 stanowi załącznik 

Nr11 do protokołu. 

 

    c)   zmieniająca  uchwałę Nr XXXVII/226/10 Rady Gminy Sieroszewice  z dnia   

  24 czerwca 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem 

uchwały  budżetowej:  

Pan Przewodniczący  Rady- przedstawił projekt uchwały w  powyższej sprawie. 

Radny  Tadeusz Wojtysiak- przedstawił pozytywną opinię  Komisji Rolnictwa… . dot. 

projektu uchwały w powyższej sprawie. Opinia  Komisji stanowi załącznik Nr 12 do 

protokołu.  

Radny Paweł Siwak-  przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu … . dot. projektu 

uchwały w powyższej sprawie. Opinia  stanowi załącznik Nr 13 do protokołu.  
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Rada podjęła  jednogłośnie uchwałę  zmieniającą uchwałę Nr XXXVII/226/10 Rady 

Gminy Sieroszewice z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad 

projektem uchwały budżetowej. Uchwała  Nr XL /242/10  stanowi załącznik Nr 14 do 

protokołu. 

   d) utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Sieroszewice  

        w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku: 

   Pan Przewodniczący Rady- przedstawił projekt uchwały  w powyższej sprawie.  

Radny Tadeusz Wojtysiak – przedstawił pozytywna opinię Komisji Rolnictwa dot. 

projektu uchwały w w/w. sprawie. Opinia stanowi załącznik  nr 15 do protokołu.  

Radny Paweł Siwak-  przedstawił pozytywną  opinie Komisji Budżetu… dot. projektu 

uchwały w powyższej sprawie. Opinia stanowi załącznik nr 16 do protokołu.  

Rada podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XL/243/10  w sprawie otworzenia odrębnego 

obwodu glosowania na obszarze Gminy Sieroszewice w wyborach samorządowych , 

zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku. Uchwała Nr XL/243/10 stanowi 

załącznik nr 17 do protokołu.  

 

Ad. 9) Wolne glosy i wnioski:  

Radny  Kazimierz  Kowalski- poruszył sprawę związaną z  naprawą  dróg gminnych , 

uszkodzonych podczas budowy kanalizacji  w Sieroszewicach. Zwrócił uwagę ,że przy  

ulicy Starowiejskiej  została nasypana hałda   gliny , co stanowi bardzo duże utrudnienie  

podczas jazdy  samochodem - można urwać zawieszenie . 

Radna Teresa Lis- poinformowała ,że  są do pobrania u sołtysów  próbki do badania 

ziemi , która była zalana przez tegoroczną powódź.  

Pan Tadeusz Łapiński-  nawiązał do wypowiedzi  radnego Kowalskiego ,  że po 

budowie kanalizacji   w Sieroszewicach  na drogach  na ul. Wiśniowej , ul Kwiatowej i ul. 

Starowiejskiej  pozostały głębokie wżery. Zwrócił się z pytaniem , czy w końcowej fazie 

będzie zalany asfalt  na  porobionych przejściach? 

Radny Henryk Jędroszka-  poinformował, że na  ostatnim posiedzeniu Komisji  był  

obecny p. Rudowicz ze Stacji Chemiczno –Rolniczej w Poznaniu i rozprowadzał  

pojemniki do badania prób  gleby  tych rolników , którzy zostali dotknięci powodzią. 

„Było przywiezione 8  skrzynek po 60 kartoników. Przekazał informację ,że jeżeli rolnik 

ma kilka działek , to można wykonać  za darmo kilka prób badania gleby . Badanie  jest 

wykonywane  pod kątem zawartości potasu i manganu. Próbki  ziemi do badania  

pobierane są  na  głębokości 20 cm.” 

Pan Jacek Nentwich – dyrektor Szkoły Podstawowej w Strzyżewie- „ W dniach od 

14-17 września br . odbyła się  kumulacja obchodów  „Roku Chopinowskiego” w 

Strzyżewie. Podziękował  p. Wójtowi za objęcie  honorowego patronatu  nad 

uroczystością . Skierował również słowa podziękowania  do p. Marka  Rosika za 

wsparcie finansowe  i wręczył mu statuetkę. 

Pan Kazimierz Urban – sołtys wsi Psary- przekazał informację  , że w wyniku 

przeprowadzonej rozmowy z kierownikiem budowy kanalizacji  uzyskał wyjaśnienie,   
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że  przed zakończeniem  budowy  zostaną naprawione wszystkie uszkodzone drogi , 

jednak do tej pory  nic nie zostało zrobione.  

Pan Wójt- ustosunkował się do poruszanych spraw  związanych z budową kanalizacji:   

„W tym roku są wyjątkowo niesprzyjające warunki do  prowadzenia tego typu prac. 

Budowa kanalizacji nie została jeszcze zakończona. Po zakończeniu opadów będziemy 

interweniować, aby  dokończyć te prace związane z naprawą dróg  . Do zapytania 

odnośnie  przystosowania pomp do odbioru większej ilości ścieków,  to problem polega 

na tym, że do kanalizacji trafiają różne rzeczy typu pieluchy , bielizna , co przyczynia się 

do powstawania awarii. Opracowana dokumentacja projektowa budowy kanalizacji  

sanitarnej we wsi Sieroszewice  przewiduje  odbiór całości ścieków przez rurociąg od 

miejscowości Sieroszewice do  oczyszczalni ścieków w Rososzycy.  Podjęliśmy próbę  

wybudowania odstojnika, ale z powodów technicznych nie udało się tego zrobić.” 

Radny Paweł Siwak – zwrócił się z pytaniem do p. Michalczaka , jak przedstawia się 

sprawa związana z budową chodnika w Sieroszewicach ? Zauważył w Internecie, że jest 

ogłoszony przetarg na budowę chodnika w Strzyżewie i w Ołoboku , a nie ma na 

Sieroszewice. 

Pan  Marek Michalczak- wyjaśnił ,że w Sieroszewicach  też będzie robiony chodnik. 

Zwrócił się z pytaniem, czy będzie dofinansowanie na wapno? 

Radny Henryk Jędroszka-  udzielił wyjaśnień ,że  Izba Rolnicza występuje do 

Marszałka  o dofinansowanie i jest przyznana na ten cel  wydzielona pula środków 

obowiązuje taka zasada ,że dopiero  jak  rolnik ma wykonane badanie gleby , to  może 

otrzymać dofinansowanie  na wapno.  

Pan Marek Michalczak-   zapytał, czy nie można byłoby rozwiązać  tego problemu w 

ten sposób , aby razem z badaniem  gleby  było dofinansowane wapno? Wyraził  opinię, 

że najlepszym rozwiązaniem byłoby , aby pan ze Stacji  Chemiczno –Rolniczej z Poznania  

osobiście  pobierał próbki ziemi do badania.  

Radny  Henryk Jędroszka-  zobowiązał się ,że  zasięgnie  szczegółowej  informacji w 

zakresie dotacji na wapno  i poinformuje rolników. 

Pan Przewodniczący Rady – „ Wiemy ,że w najbliższym czasie parafie na terenie naszej 

gminy  będą przyjmować obraz „ Matki Bożej Częstochowskiej”   i będą dekorowane 

trasy przejazdu. W związku z tym ,czy  byłaby możliwość wykoszenia rowów od „ 

Glapińca”  w kierunku Rososzycy  ? Stwierdził ,że porządek i czystość świadczą  o naszej 

gminie i o powiecie.  

Pan Dariusz Rybski- Kierownik Posterunku Policji w Sieroszewicach-  

poinformował  o terminach nawiedzenia obrazu w poszczególnych parafiach: 

      -  9 października -  Ołobok, 

     -  10       „                 - Gostyczyna, 

     -  11       „                 - Rososzyca, 

     -  12       „                 - Latowice, 

     -  13       „                 - Biskupice, 

     -  14       „                  - Skalmierzyce, 

     -  15       „                 - Nowe  Skalmierzyce  
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     -  24       „                 - wraca obraz do Wielowsi.  

Radna Teresa Lis -  zwróciła się do p. Wójta , czy nie można zatrudnić  jednego lub 

dwóch pracowników interwencyjnych  na okres zimy do odśnieżania?  Zwróciła 

uwagę,że w  Parczewie w kierunku Westrzy jest  długi odcinek ok. .6 km.  

Pan Marek Michalczak- podziękował radnym  , dyrektorom i kierownikom  gminnych 

jednostek organizacyjnych za współpracę . 

 

Punkt  10 – Zamknięcie obrad: 

Z uwagi na wyczerpanie porządku  obrad  Przewodniczący Rady o godz. 11:06  dokonał 

zamknięcia obrad XL sesji Rady Gminy Sieroszewice . 

 

 

 

 

                   Protokółowała:                                                             Przewodniczący  

                                                                                                              Rady   Gminy 

                   Joanna Glapiak  

             insp.d/s. obsługi Biura Rady                                          Arkadiusz Wojtczak                                               

                 i spraw organizacyjnych 

 

 
 


