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                                                            P r o t o k ó ł Nr  II 

   z  II sesji Rady Gminy Sieroszewice odbytej  w dniu 6 grudnia 2010 roku  odbytej     

w  Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach. 

 

 

Punkt 1 – Otwarcie obrad:  

Otwarcia obrad I sesji  dokonał p. Paweł Siwak ,Przewodniczący Rady Gminy 

Sieroszewice o godz. 10:10 .  Powitał Wójta Gminy ,Pana Czesława Berkowskiego, 

Sekretarza Gminy, Panią Mirosławę Busza, Skarbnika Gminy , Panią Teresę Grzeszczyk, 

p. Marka  Michalczaka- radnego  powiatowego , przybyłych sołtysów oraz dyrektorów i 

kierowników gminnych jednostek organizacyjnych .  

 

Punkt 2 – Stwierdzenie quorum:  

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

wynoszącego 15  osób. Nieobecny  był p. Mieczysław Gawełek. 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  Lista obecności sołtysów 

stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Punkt 3 – Przedstawienie porządku obrad: 

Przewodniczący Rady-  przedstawił proponowany porządek obrad II sesji Rady Gminy 

Sieroszewice .  

Pan Dariusz  Majewski -  zgłosił  wniosek o wykreślenie z porządku obrad w  pkt.6 

ppkt b z uwagi na brak zachowania 7 dniowego terminu  powiadomienia o sesji. 

Prawidłowo  do zakwestionowania byłyby obydwa podpunkty w punkcie 6: projekt 

uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok oraz projekt uchwały w sprawie 

ustalenia wynagrodzenia  Wójta Gminy Sieroszewice, jednak pierwszy projekt 

należałoby i podjąć ze względu na ważność spraw.  Zwrócił uwagę ,że powinien być 

uaktualniony Statut  Gminy.  

Pan Przewodniczący Rady- ustosunkował się do wniosku p.D.Majewskiego , twierdząc 

,że kwestia związana z ustaleniem wynagrodzenia dla Wójta Gminy  jest bardzo istotna 

.Przytoczył  przykład ,że  jeżeli ktoś przychodzi do pracy w jego Firmie , to pierwsza 

zasadnicza sprawą jest  ustalenie wysokości wynagrodzenia. 

Poddał pod glosowanie wniosek zgłoszony przez p.Dariusza Majewskiego .  Za 

przyjęciem wniosku glosowało 3  radnych , 10 radnych było „ przeciw” i 1  wstrzymał się 

od głosu. W wyniku przeprowadzonego glosowania wniosek  radnego p.Majewskiego 

został odrzucony. 

 

Punkt 4-   Ślubowanie Wójta Gminy : 

 

Przewodniczący Rady Gminy- zwrócił się do Pana Wójta , aby złożył ślubowanie w 

związku  wyborem na nową kadencję. 
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Pan Wójt – złożył ślubowanie wobec Rady Gminy o następującej treści: 

„ Obejmując Urząd Wójta Gminy Sieroszewice uroczyście ślubuję, że dochowam wierności 

prawu , a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności 

mieszkańców Gminy .”   

Po złożonym ślubowaniu dodał zdanie: „ Tak mi dopomóż Bóg.”  

 

Punkt 5 – Interpelacje i zapytania radnych: 

Radny Anatol Piaskowski-  złożył interpelację w  imieniu Klubu Radnych „ Nasza Wieś 

– nasza Gmina” sprawie  zamieszczania załączników tj. interpelacji, zapytań , wniosków , 

opinii składanych przez radnych  oraz  odpowiedzi  na nie na stronie internetowej 

Gminy Sieroszewice w Biuletynie Informacji Publicznej.Interpelacja stanowi załącznik nr 

3 do protokołu sesji. 

O godz. 10:18  Pan Przewodniczący Rady ogłosił 15 minutową przerwę na  konsumpcję  . 

Po przerwie  o godz. 10:36 Pan Przewodniczący Rady wznowił obrady II sesji Rady 

Gminy Sieroszewice. 

 

Punkt 6 – Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zmian w budżecie na rok 2010: 

Pan wójt-   przedstawił zmiany w budżecie gminy na rok 2010 . Wyjaśnił ,że 

wprowadzenie tej uchwały do porządku obrad II sesji  spowodowane jest   pilnymi 

sprawami  do załatwienia. Poinformował ,że gdyby  dzisiaj Rada nie uchwaliła tych 

zmian w budżecie, to  musielibyśmy zwołać następne posiedzenie Rady  i w miesiącu 

grudniu musiałyby się odbyć cztery sesje. Zaproponował ,aby zwiększyć plan dochodów 

i wydatków  o kwotę 107.900,00 zł. , a następnie przedstawił  zmiany  w budżecie z 

uzasadnienia do uchwały. 

Pan Przewodniczący  Rady  otworzył dyskusję  nad projektem uchwały w sprawie zmian 

w budżecie na rok 2010. 

Radny Jerzy Kasprzak-  poprosił o wyjaśnienie  odnośnie zwiększenia  planu dotacji 

celowej  o kwotę 75.000,00 zł. 

Pan Wójt-  wyjaśnił, że są to środki , pomoc socjalna dla osób poszkodowanych w 

wyniku tegorocznej powodzi na wypłatę zasiłków celowych. Poinformował ,że jest do 

wypłaty ponad milion złotych. „ Nie oceniajmy przepisów, które obowiązują, bo jeżeli 

ktoś nie był ubezpieczony, to nie otrzymał. Po ostatecznym podliczeniu okazało się ,ze ta 

pomoc będzie wyższa i w związku z tym  został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę 

75.000,00 zł.” 

Radny Jerzy Kasprzak-  wyraził opinię ,że jest za  przyjęciem dodatkowej kwoty 

75.000,00 zł., ale chodzi mu o uczciwe rozdysponowanie tych środków dla 

poszkodowanych rolników.  

Radny Andrzej Gierlach –„ Ja z pozycji sołtysa wiem, że była powołana komisja, która 

oszacowała szkody. Wnioski o wypłatę zasiłków celowych przyjmował Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Sieroszewicach . Z wiedzy jaką posiadam, to była przyznana za 

mała pula na wypłatę zasiłków  i to jest ta różnica.”  
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Pani Maria Nowicka – zastępca kierownika GOPS w Sieroszewicach – 

poinformowała Wysoką Radę ,że wypłacanie zasiłków dla  rolników poszkodowanych w 

tegorocznej powodzi przebiega sprawnie . Część rolników nie złożyła wszystkich 

wymaganych dokumentów, niektórzy złożyli wnioski , a nie mają ubezpieczenia w KRUS, 

dlatego tez nie mogą otrzymać pomocy. Pieniądze są wypłacane sukcesywnie i jest 

prośba do rolników , aby na bieżąco  sprawdzali swoje konta. 

Pan  Przewodniczący Rady – przedstawił  projekt uchwały  w sprawie zmian w 

budżecie na 2010 rok.   

Rada podjęła jednogłośnie uchwałę w powyższej sprawie . Uchwała Nr II/6/10 w 

sprawie zmian w budżecie na rok 2010 stanowi załącznik nr  4  do protokołu.  

 

b) Uchwała w sprawie  ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sieroszewice:  

Pan Przewodniczący Rady – poinformował Rade o dotychczasowym wynagrodzeniu 

wójta  i zaproponował , aby podwyższyć  o kwotę 500,00 zł. ( brutto)  w wynagrodzeniu 

zasadniczym , natomiast dodatek  funkcyjny i dodatek specjalny pozostawić na tym 

samym poziomie. 

Radny Henryk Jędroszka- wnioskował o podwyższenie wynagrodzenia dla wójta w 

kwocie zaproponowanej przez p. Przewodniczącego Rady Gminy.  

Z uwagi na brak dyskusji nad projektem uchwały w sprawie ustalenia  wynagrodzenia 

dla wójta Gminy Sieroszewice , Pan Przewodniczący Rady poddał pod glosowanie 

projekt uchwały w powyższej sprawie.  

W wyniku przeprowadzonego glosowania Rada podjęła jednogłośnie  uchwałę w 

sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta Gminy Sieroszewice. Uchwała Nr II/7/10 

stanowi załącznik Nr 5  do protokołu.  

 

Punkt 7 – Wolne głosy i wnioski: 

Pan Przewodniczący Rady – poinformował radnych o terminach komisji: 

- 20 grudnia br o godz.10:00   -  Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia ,Pomocy Społecznej i 

Promocji 

- 22 grudnia o godz.10:00  - Komisja Rolnictwa , Rozwoju Gospodarczego i 

Infrastruktury, 

- 28 grudnia o godz.10:00 – Komisja Budżetu , Finansów i Zaopatrzenia, 

- 29 grudnia o godz.100:00 -  III sesja  

Poinformował wszystkich zebranych ,że w każdy poniedziałek w godz. od 10 – 15: 30 

będzie pełnił dyżury w Urzędzie Gminy na pok. Nr 11.  

Poprosił radnych , aby wpisywali się na listę szkoleń oraz o podawanie E- mail do Biura 

Rady Gminy .  Zwrócił się do radnych , aby w terminie do dnia 2 stycznia złożyli 

oświadczenia majątkowe wg stanu na dzień złożenia ślubowania.  

Pan Wójt – podziękował  Wysokiej Radzie za ustalenie wynagrodzenia  i stwierdził ,że 

przyznana podwyżka na pewno będzie go mobilizować do lepszej pracy. 

Radny Dariusz Majewski-  wyjaśnił ,że w momencie składania wniosku o wycofanie z 

porządku obrad II sesji projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta 

Gminy nie miał na myśli , aby pozbawić p. Wójta wynagrodzenia.  
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Punkt 8 – Zamknięcie obrad: 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad II sesji Pan Przewodniczący Rady o godz. 11:08 

dokonał  zamknięcia obrad II sesji Rady Gminy Sieroszewice. 

 

 

                   Protokółowała:                                                            Przewodniczący  

                                                                                                             Rady  Gminy 

 

                   Joanna Glapiak                                                               Paweł Siwak 

 

 

 

 

 

 

 


