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P R O T O K Ó Ł  NR III 

z III sesji Rady Gminy Sieroszewice  odbytej w dniu 29 grudnia 2010 roku 

w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach 

 

 

 Punkt 1 – Otwarcie obrad: 

Otwarcia obrad III 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 III sesji  uczestniczyło 15 radnych , wobec ustawowego składu Rady 

wynoszącego 15  osób.  

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 III sesji Rady Gminy 

Sieroszewice . Porządek obrad III sesji został przyjęty jednogłośnie bez zmian. 

 

Punkt 4-  Przyjęcie protokołów z I i II sesji: 

 

Radny Andrzej Gierlach- „ W zasadzie protokół z II sesji został  wygłaskany , bo padły 

pewne słowa, każdy radny powinien liczyć się z tym co mówi i powinien odpowiadać za 

swoje słowa.” 

Protokoły z I i II sesji   zostały przyjęte jednogłośnie . 

 

Punkt 5 – Interpelacje i zapytania radnych:  

Radna Teresa Lis – złożyła dwie  interpelacje: 

- pierwszą o dołożenie nowych lamp ulicznych  w Parczewie  przy drodze powiatowej  

ze szczególnym uwzględnieniem odcinka od p. Kopras do p. Strzelca .  Interpelacja 

stanowi załącznik  nr 3 do protokołu. 

-drugą  o zainstalowanie światła ulicznego w miejscowości Parczew na „ Maderze”. 

Interpelacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  

Radny Stanisław Płomiński –„ Na powódź w ubiegłym roku  nasza gmina wyłożyła 

duże pieniądze. Mam prośbę do p. Wójta , aby pozbierać informacje  od sołtysów   i 

wystąpić do zarządcy o naprawę brzegów  rzeki „ Prosny” . 

Pan Wójt- poinformował, że odpowiedź będzie udzielona na piśmie w późniejszym 

terminie , zgodnie ze Statutem Gminy. 
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Punkt 6 – Odpowiedź na interpelację z poprzedniej sesji: 

Pani Teresa Lemiesz- Wiceprzewodnicząca Rady Gminy- odczytała odpowiedz na  

interpelację radnych z Wielowsi p. Dariusza Majewskiego i p. Anatola Piaskowskiego z 

poprzedniej sesji.  Odpowiedź stanowi załącznik  Nr 5 do protokołu.  

Radny Dariusz Majewski- ustosunkował się do odpowiedzi na  interpelację. „ Pisząc te 

interpelację  chodziło nam o wyrażenie dobrej woli  ze strony p. Wójta. Pragnę dodać ,że 

posiedzenia  niektórych  rad są transmitowane w telewizji . Czy Urząd Gminy nie 

posiada skanera ? Zamieszczenie protokołu  na stronie BIP zajmie niewiele czasu , może 

zaledwie jedną minutę .  Ostatni protokół z komisji został zamieszczony  z dnia 22 

czerwca  br.  a ze sesji  z dnia 28 września.” Zwrócił uwagę ,że w odpowiedzi  powołuje 

się p. Wójt ,że  prawo do informacji publicznej  podlega ograniczeniu ze względu na 

prywatność osoby fizycznej  lub tajemnicę przedsiębiorcy , a w  jednym z protokołów z 

sesji  było  podane nazwisko  osoby piszącej skargę  - p. …1” 

Pan Wójt- udzielił wyjaśnień ,że przepisy nie precyzują   wprost , co ma być 

zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej. „ Nie zgadzam się z opinią  p. radnego, 

że nie ma dobrej woli z mojej strony, gdyż wcale tak nie jest. Proszę ustalić dokładnie, co 

ma być zamieszczane  w BIP.  Odnośnie kwestionowania  podania nazwiska  w protokole 

z sesji , to uczestniczka sesji wyraziła  swoją  opinię i należało ująć to w protokole. Jeżeli 

ktoś wypowiada  jakieś słowa publicznie , to czyni to na swoje ryzyko. Jeżeli 

chcielibyśmy wszystko zamieszczać , to byłoby bardzo pracochłonne.” 

Pan  Przewodniczący Rady – zwrócił się do  przewodniczącego Komisji Oświaty… ,aby  

temat  ten  umieścić  w planie pracy na 2011 rok. Druga sprawa , to  wydawanie  

„Informatora  o Gminie Sieroszewice.” 

 

Punkt 7-  Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej 

w okresie międzysesyjnym:  

Pan Przewodniczący Rady – przedstawił informację z działalności podejmowanej  w 

okresie międzysesyjnym. Informacja stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.  

 

Punkt 8 – Sprawozdanie  wójta z działalności podejmowanej w okresie 

międzysesyjnym: 

Sprawozdanie wójta z działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym  radni 

otrzymali   na piśmie wraz z materiałami na  III sesję . Rada nie wniosła uwag do 

przedstawionego sprawozdania. Sprawozdanie stanowi załącznik  Nr 7 do protokołu. 

 

 

 

1 

Art.5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej 

(Dz.U.z dnia 8 października 2001 roku ze zmianami). 
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Punkt 9 -  Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów 

Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 

terenie gminy Sieroszewice na 2011 rok:  

Pan Wójt- omówił  projekt uchwały w powyższej sprawie  i udzielił wyjaśnień ,że 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Gminny  

Program Przeciwdziałania Narkomanii  uchwalany jest co roku . Obowiązek ten nakłada 

ustawa z 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz 

ustawa z 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii. W świetle wyżej wymienionych 

ustaw zadania te , są zadaniami własnymi Gminy. Nakładają konkretne zadania 

związane ze zwiększeniem dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla 

osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem. Zobowiązują do prowadzenia 

profilaktycznej działalności informacyjnej , edukacyjnej oraz szkoleniowej  w zakresie 

rozwiązywania problemów związanych z alkoholizmem i narkomanią. Na te zadania 

zaplanowano  odpowiednie wydatki, które zostały zapisane w preliminarzu wydatków .” 

Radny Stanisław Płomiński- przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, 

Pomocy Społecznej i Promocji – przedstawił pozytywną opinię Komisji dotyczącą 

projektu uchwały w powyższej sprawie. Opinia stanowi załącznik  Nr  8 do protokołu. 

Radny Andrzej Gierlach- przewodniczący Komisji Budżetu , Finansów i Zaopatrzenia – 

przedstawił pozytywną opinię Komisji dotycząca projektu uchwały w w/w sprawie. 

Opinia stanowi  załącznik Nr 9 do protokołu . 

Pan Przewodniczący Rady- przedstawił treść projektu uchwały w sprawie  przyjęcia 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych, 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Sieroszewice na 

2011 rok i poddał pod glosowanie Rady. 

Rada podjęła jednogłośnie uchwałę w powyższej sprawie .                                                     

Uchwała Nr III/8/10 w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki                             

i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na terenie gminy Sieroszewice na 2011 rok stanowi załącznik Nr 10 do 

protokołu. 

 

b)  Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie na terenie gminy Sieroszewice na 2011 rok: 

Pan Przewodniczący Rady -  poinformował   Wysoką Radę ,że  Gminny Program 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  był szczegółowo analizowany na posiedzeniu 

Komisji Kultury, Oświaty… .   

Radny Stanisław Płomiński – przedstawił pozytywną opinię Komisji Kultury , 

Oświaty…  dotyczącą projektu uchwały  w powyższej sprawie. Opinia Komisji stanowi 

załącznik Nr 11 do protokołu.  
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Radny Andrzej Gierlach-  przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu, Finansów … 

dotyczącą projektu uchwały w w/w sprawie.  

Pan Przewodniczący Rady-  przedstawił projekt uchwały w sprawie  przyjęcia 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie gminy 

Sieroszewice na 2011 rok i poddał pod głosowanie Rady. 

 

Rada podjęła jednogłośnie uchwałę w powyższej sprawie . 

Uchwała Nr III/9/10 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie na terenie gminy Sieroszewice na 2011 rok stanowi załącznik Nr 11 do 

protokołu. 

 

c)  Uchwała w sprawie  trybu powoływania i odwoływania członków Gminnego 

Zespołu Interdyscyplinarnego w Sieroszewicach oraz szczegółowe warunki 

jego funkcjonowania: 

Pan Przewodniczący Rady-przedstawił projekt uchwały  w powyższej sprawie. 

Radny  Stanisław Płomiński- przedstawił pozytywną opinię Komisji  Kultury, 

Oświaty… dotyczącą projektu uchwały w w/w sprawie. Opinia Komisji stanowi 

załącznik  Nr 12 do protokołu. 

Radny Andrzej Gierlach –  przedstawił pozytywną opinię  Komisji  Budżetu… 

dotyczącą projektu uchwały w powyższej sprawie . Opinia Komisji stanowi załącznik 

Nr 13 do protokołu.  

Radny Henryk Jędroszka-  przedstawił pozytywną opinię Komisji Rolnictwa  … 

dotyczącą projektu uchwały  w powyższej sprawie .Opinia Komisji stanowi załącznik 

Nr 14 do protokołu. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada podjęła jednogłośnie  uchwałę w 

sprawie trybu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu 

Interdyscyplinarnego w Sieroszewicach  oraz szczegółowe warunki jego 

funkcjonowania.  Uchwała Nr III/10/10 w w/w sprawie stanowi załącznik Nr 15 do 

protokołu.  

 

d) Uchwała w sprawie  określenia zasad nabywania , zbywania i obciążania 

nieruchomości  oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas 

oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony: 

    Radny Henryk Jędroszka – przedstawił wniosek Komisji Rolnictwa…  o wykreślenie 

z projektu uchwały w sprawie  określenia zasad nabywania , zbywania i obciążania 

nieruchomości  oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy 

niż 3 lata lub na czas nieoznaczony: 

- w § 4 punktu 2 , 

- w § 10 w punkcie 1  wykreślić słowa „ … lub w drodze bezprzetargowej”, 

- w § 10 w punkcie 3  podpunktu „a”. 

Radny Andrzej Gierlach -  przedstawił wniosek z Komisji Budżetu …. o wykreślenie z 

projektu uchwały w sprawie  określenia zasad nabywania , zbywania i obciążania 
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nieruchomości  oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy 

niż 3 lata lub na czas nieoznaczony: 

- w § 4 punktu 2 , 

- w § 10 w punkcie 1  wykreślić słowa „ … lub w drodze bezprzetargowej”, 

- w § 10 punktu 2 i punktu 3.” 

Zgłosił formalny wniosek o przyjęcie  uchwały w powyższej sprawie w pierwotnej 

wersji , bez  poprawek. 

Pan Wójt- „ Poprawka dotyczyła wykreślenia w  § 4  pkt.2  o treści: „ W szczególnie 

uzasadnionych przypadkach, gdy wymaga  tego interes Gminy , dopuszcza się  nabycie 

nieruchomości po cenie wyższej od ceny rynkowej.”  Na komisjach Rady było 

przegłosowane , aby wykreślić ten zapis. Ja osobiście nie wnoszę sprzeciwu. Odnośnie 

drugiej poprawki, to nie będzie można zawierać umów na okres dłuższy niż 3 lata. 

Dotyczy to wszystkich nieruchomości i każde wydzierżawienie poprzedzone byłoby 

przetargiem. Jeżeli  takie zasady przyjmie i uchwali Rada , to nie będzie możliwości 

stosowania trybu bezprzetargowego. Wyjaśniam ,że nie będzie żadnych wyjątków i 

zasady  będą  dotyczyć wszystkich  wydzierżawianych nieruchomości , które stanowią 

mienie gminne.” 

Radny Henryk Jędroszka- Dodał ,że na poszczególnych wsiach jest mienie  wiejskie i 

jeżeli będzie w drodze przetargu, to nie wiadomo , kto  to nabędzie.” Proszę rozpatrzyć, 

aby było to na korzyść rolników, ponieważ w Strzyżewie jest  dużo łąk z mienia 

wiejskiego.” 

Radny Dariusz Majewski- „ Chodzi o stworzenie zasad równych  dla wszystkich 

mieszkańców. Ta uchwała ma regulować nie tylko grunty sołeckie. Jeżeli wychodzą takie 

sytuacje , to wnioskuję o zdjęcie tego projektu z porządku obrad dzisiejszej sesji i 

skierowanie go z powrotem do Komisji Rady.”  

Radny Jerzy Kasprzak-  Zwrócił uwagę , czy nie można  byłoby wydzierżawiać  

nieruchomości  jedne w drodze przetargowej , a drugie w drodze bezprzetargowej. 

„Tradycje należy podtrzymywać , a nie likwidować. Jestem za tym , aby podtrzymać  

umowy z sołtysami na 3 lata , a kadencja trwa 4 lata. Nie wiem jak załatwić  1 rok, jak 

będzie wyglądać przedłużenie umowy. W tej chwili jest niepotrzebne zamieszanie i nie 

powinniśmy stwarzać  problemów  odnośnie wydzierżawiania ziemi sołeckiej.”  

Radny Andrzej Gierlach- „ Ja ze swej strony( proszę nie posądzać, że zabiegam o swój 

interes), nie widzę powodów ani potrzeby , aby Rada Gminy podważała kompetencje  

 wójta. Na komisjach padło takie zdanie: „ że zboże zdrożało , to się wzbogacą sołtysi”. O 

czym my mówimy , skoro wszystko  zdrożało i drożeje w dalszym ciągu. Ustawowo jest 

określony sposób sporządzania umowy pomiędzy Wójtem  Gminy a sołtysami. Wiem ,że  

pół roku temu RIO kontrolowało umowy i  nie wniosło zastrzeżeń. 

Radny  Stanisław Płomiński -  zwrócił uwagę, że p. Majewski  złożył wniosek  o zdjęcie 

projektu uchwały w sprawie  zasad… z porządku obrad dzisiejszej sesji i skierowanie  go 

z powrotem do Komisji . Z uwagi na to ,że wniosek w powyższej sprawie jest wnioskiem 

najdalej idącym , proszę p. Przewodniczącego Rady  o przegłosowanie  wniosku.” 

Radny Mieczysław Gawełek – stwierdził ,że skoro coś funkcjonowało dobrze do tej 

pory , to po co zmieniać. 
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Pan Wójt-udzielił wyjaśnień ,że zasady  nabywania , zbywania  i obciążania 

nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3-

letni były uchwalone w 1993 roku, w ciągu tego okresu czasu zmieniły się przepisy i 

trzeba ustalić nowe zasady. Jest to  zadanie i kompetencja Rady Gminy, aby  uchwalić 

takie zasady. Mam pewne obawy, że skoro w zasadach będą zapisy dotyczące sołtysów, 

to nie wiem , czy wojewoda nie uchyli tej uchwały. Temat związany z wydzierżawianiem 

nieruchomości gruntowych sołtysom był wielokrotnie omawiany. Z obowiązujących 

przepisów wynika wprost ,że  do mienia wiejskiego trzeba stosować przepisy ustawy o 

gospodarce nieruchomościami. Odnośnie zawierania umów z sołtysami , to miałbym 

uprawnienia , aby zawrzeć umowy na  3 lata , a później w drodze przetargu.” 

Radna Bernadeta Biała- „Nam chodzi nie tylko o ziemię sołecką, ale o wszystkie  

wydzierżawiane nieruchomości gruntowe. W Strzyżewie są wydzierżawiane łąki, są to 

działki po 0,25 ha. Chciałabym zapytać ,ile będzie kosztować przygotowanie  przetargu , 

skoro dochody  z wszystkich dzierżaw wynoszą około 4 tys. zł.  rocznie ? Czy będzie to 

rachunek ekonomiczny?” 

Pan Przewodniczący Rady -  „ Był złożony wniosek , aby projekt uchwały skierować do 

komisji merytorycznej – Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury.” 

Radny Andrzej Gierlach- Złożył formalny wniosek o przegłosowanie projektu uchwały 

w pierwotnej wersji  . 

Radny Stanisław Płomiński-  wyraził opinię ,że najdalej idący  jest  wniosek  złożony 

przez  radnego p .Majewskiego i poprosił p. Przewodniczącego Rady o przegłosowanie 

tego wniosku. 

Wniosek p. Majewskiego został przyjęty przez Radę , ponieważ za przyjęciem wniosku 

głosowało 9 radnych , 3 było „ przeciw”  i 3  wstrzymało się od głosu.  

 

e) uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok: 

Radny Andrzej Gierlach- przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu , Finansów i 

Zaopatrzenia dotyczącą projektu uchwały w powyższej sprawie. Opinia Komisji stanowi 

załącznik Nr 16  do protokołu. 

Pan Przewodniczący Rady – odczytał treść uchwały w sprawie zmian w budżecie na 

2010 rok i poddał pod głosowanie.  

 

Rada podjęła jednogłośnie uchwałę  Nr III/   /10 w sprawie zmian w budżecie na 2010 

rok. Uchwała stanowi załącznik  Nr  17  do protokołu.  

 

f) Uchwała w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących 

dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich 

przeznaczenia , sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów 

i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich 

zatwierdzania: 

Pan Wójt-  omówił projekt uchwały w powyższej sprawie  informując Radę ,że  

nastąpiła zmiana w przepisach . Poprzednie uchwały mogą funkcjonować do dnia 31 

grudnia 2010 roku. Nowy projekt uchwały nie wiele różni się od poprzedniej uchwały. 
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Dotyczyć będzie dwóch szkół : Zespołu Szkół w Sieroszewicach i Zespołu Szkół w 

Wielowsi.  Dochody będą przeznaczane zgodnie z podjętą  uchwałą.” 

Radny Stanisław Płomiński- przedstawił pozytywna opinię Komisji Kultury, Oświaty… 

dotyczącą projektu uchwały w powyższej sprawie.  

Radny Andrzej Gierlach-  przedstawił pozytywna opinię Komisji Budżetu … dotyczącą 

projektu uchwały w w/w sprawie. Opinia stanowi załącznik Nr 19 do protokołu.  

Pan Przewodniczący Rady – odczytał treść uchwały w sprawie określenia jednostek 

budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów 

i ich przeznaczenia , sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i 

wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich 

zatwierdzania. 

 

Rada podjęła jednogłośnie  uchwałę  w powyższej sprawie . Uchwała Nr III / 12 /10   

stanowi załącznik Nr 20 do protokołu.  

 

g) Uchwała  w sprawie  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sieroszewice na lata 2011-2017:  

Radny  Stanisław Płomiński- przedstawił pozytywną opinię Komisji Kultury, 

Oświaty… dotyczącą projektu  uchwały w powyższej sprawie. Opinia stanowi załącznik 

Nr 21 do protokołu.  

Radny Henryk Jędroszka –przedstawił pozytywną opinię Komisji Rolnictwa…. 

dotyczącą projektu uchwały  w w/w sprawie . Opinia stanowi załącznik Nr 22 do 

protokołu. 

Radny  Andrzej Gierlach – przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu… dotyczącą 

projektu uchwały w powyższej sprawie. Opinia stanowi załącznik Nr 23 do protokołu. 

Pan Przewodniczący  Rady –przedstawił opinię RIO  w Poznaniu w sprawie wyrażenia 

opinii o Wieloletniej Prognozie  Finansowej  Gminy Sieroszewice na lata 2011-2017 . 

Opinia stanowi załącznik Nr  24 do protokołu.  

Następnie odczytał treść uchwały Rady Gminy w sprawie  uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy  Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2011-2017.  

 

Rada podjęła jednogłośnie uchwałę Nr III/13/10  w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2011-2017.Uchwała stanowi załącznik 

Nr 25 do protokołu. 

 

O godz. 1149 p. Przewodniczący Rady ogłosił przerwę , a o godz. 1201  wznowiono  

obrady III sesji Rady Gminy Sieroszewice.  

Po przerwie  na Sali obrad nieobecny był   radny p .Mieczysław Gawełek oraz  wszyscy 

sołtysi , nie będący radnymi.  

 

Punkt 10 – Uchwalenie budżetu gminy na 2011 rok: 

a) Odczytanie projektu uchwały budżetowej: 



8 
 

Pan Przewodniczący Rady- odczytał  treść uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 

2011 rok. 

b) Odczytanie opinii komisji i wniosków radnych: 

Radny Stanisław Płomiński- przedstawił pozytywną opinię Komisji  Kultury , Oświaty 

… dotyczącą  projektu uchwały w powyższej sprawie .Opinia stanowi załącznik Nr 26 do 

protokołu.  

Radny Henryk Jędroszka – przedstawił pozytywną opinię Komisji Rolnictwa… 

dotyczącą  uchwały w w/w sprawie. Opinia  Komisji stanowi załącznik Nr 27 do 

protokołu.  

Radny  Andrzej Gierlach- przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu … dotycząca 

projektu uchwały w powyższej sprawie. Opinia stanowi załącznik  Nr 28 do protokołu.  

W dalszym ciągu obrad przedstawił  poprawki do projektu budżetu gminy na 2011 rok :  

1. Komisja odrzuciła wniosek  Komisji Kultury, Oświaty… dotyczący zwiększenia 

dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach   o kwotę 20 tys. zł. z 

przeznaczeniem na wydawanie  „ Biuletynu Gminy Sieroszewice”. 

2. Komisja Budżetu  przyjęła dwa wnioski Komisji Kultury, Oświaty…  w następujących 

sprawach:  

- wprowadzenia kwoty 40 tys. zł. na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Masanowie , 

zmniejszając na ten cel planowane wydatki bieżące w szkołach, 

- zmniejszenia wydatków na 2011 rok na zadanie inwestycyjne p.n. modernizacja 

budynku po starej szkole na przedszkole w m. Strzyżew o kwotę 614 tys. zł. , 

jednocześnie wprowadzając nowe zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa przedszkola 

w m. Strzyżew przy nowej szkole.” 

Ponadto wnioskował o przygotowanie na następne posiedzenie Komisji Budżetu  … 

informacji  odnośnie  rozbudowy GOK w Sieroszewicach  i zapoznanie członków  Komisji 

z projektem rozbudowy  . Prosił również o  przygotowanie  na następne posiedzenie 

Komisji Budżetu…  informacji odnośnie budowy przedszkola w Strzyżewie ,  wstępny 

projekt z opinią nadzoru i opinią Sanepidu z uwzględnieniem  urodzeń dzieci w ciągu 

ostatnich 3 lat)) oraz rozbudowy  przedszkola w Latowicach . Wyciągnął wniosek ,że w 

poprzedniej kadencji Rady  sprawa związana z  przedszkolem w Strzyżewie została 

niedopracowana  i w związku z tym  wynikają zmiany w obecnej kadencji.”   

 

c)  Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej: 

I Wiceprzewodnicząca Rady Gminy-  odczytała opinię RIO w Poznaniu w sprawie 

wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok. Opinia RIO stanowi 

załącznik Nr 29 do protokołu.  

 

d) Przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie opinii komisji i wniosków 

radnych:  

Pan Wójt nie wniósł uwag  do opinii i wniosków Komisji , potwierdzając ,że 

zaproponowane  i przyjęte zmiany do projektu budżetu na 2011 rok  nie zwiększają 

deficytu i mogą być przez Radę przyjęte.  
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Radny Jerzy Kasprzak- „ Z tego co zrozumiałem , to w Strzyżewie zostały 

zaangażowane środki . Chciałem zapytać , bo były poczynione pewne wydatki w tym 

roku , czy ten projekt  na zaadaptowanie starego budynku szkoły na przedszkole był 

zapłacony? O ile był zapłacony , to jakie  są koszty z tym związane?” 

Pan Wójt-  udzielił następujących wyjaśnień : „ Zgodnie z tym co zostało zaplanowane  , 

wydano 7.900,00 zł. na opracowanie koncepcji  modernizacji  budynku po szkole w 

Strzyżewie na przedszkole . Nie wydano  , ale zostało zaangażowane 36.000,00 zł.  na 

zapłacenie projektu. Wymaga to rozmów, wiem ,że nie ma pozwolenia na budowę i 

kosztorysu . Po rozmowie z wykonawcą okazało się ,że wydatki prawdopodobnie będą 

mniejsze , aniżeli  uzgodniono  w pierwszej wersji.”  

Radny Jerzy Kasprzak – zwrócił uwagę ,że  jest poczyniony spory wydatek na ten cel. 

Nie wiem , czy można marnować pieniądze podatników?  Mnie nie interesuje lokalizacja 

przedszkola , tylko to ,że zostały wydane i zmarnowane pieniądze .  Jest to bulwersująca 

dla mnie sprawa , jako starego radnego. Powinna być  podjęta konkretna decyzja  w tej 

sprawie.  Nie wnikam w lokalizację , ale raz podjęta decyzja powinna być święta.  

Wydano 36.000,00 zł. i  cała decyzja została zmieniona . Nie można wyrzucać pieniędzy 

publicznych w błoto, bo są drogocenne dla całej gminy”. 

Radny Stanisław Płomiński-  „ Słuszna uwaga ze strony radnego p. Kasprzaka 

Jerzego.W latach dziewięćdziesiątych była prowadzona rozbudowa Szkoły Podstawowej 

w Wielowsi  i niestety różnicę  pomiędzy starą a nowym budynkiem szkoły widać do 

dzisiaj. Na modernizację  budynku po starej szkole w Strzyżewie  zostały zaangażowane 

środki- pewnie ,że szkoda.” 

Pan Wójt – „ Wracając do uchwalenia  budżetu, to nie chciałbym oceniać inwestycji  

dotyczącej  powstania przedszkola w Strzyżewie. Jeżeli lokalizacja miałaby  mieścić się  

w starym budynku i nie  zostałby osiągnięty efekt , to na tym etapie jest możliwość 

wycofania  wniosku i zmiana lokalizacji. Rada musiałaby podjąć uchwałę o zaniechaniu 

tej inwestycji.   Została zgłoszona słuszna uwaga p. Jerzego , aby dłużej popracować  nad  

podejmowaniem decyzji .” 

Pan Przewodniczący Rady -  poinformował ,że płatność za opracowanie projektu  na 

przedszkole  w Strzyżewie  będzie do 17 lutego 2011 roku. Wyraził opinię ,że każdy , 

jeżeli coś robi , to ma prawo się pomylić . „ Jest to szukanie  słusznych rozwiązań , jeżeli 

ktoś  się trzyma do końca swoich postanowień , to nie zawsze  może zakończyć się 

pomyślnie.”  

e) jawne głosowanie nad projektem uchwały budżetowej: 

W dalszym ciągu obrad poddał pod glosowanie  projekt uchwały Rady w sprawie 

budżetu na rok 2011. 

 

Rada podjęła  uchwałę  w powyższej sprawie 13 głosami „ za” i 1 głosie 

„wstrzymującym.” 

Uchwała Nr III/14/10  w sprawie budżetu na rok 2011 stanowi załącznik Nr    do 

protokołu. 
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Punkt 11 – Wolne głosy i wnioski: 

Radna Bernadeta Biała -  podziękowała Radzie za dokonaną zmianę decyzji  związanej  

z  lokalizacją  oraz budową  nowego przedszkola w Strzyżewie.  

„ Ja osobiście  uważam ,ze nikt nie poniósł z tego tytułu porażki. Cieszę się bardzo  z tego, 

że z kolegą Henrykiem doszliśmy do porozumienia.” Wystąpiła z propozycją , aby 

następną sesję  zorganizować   na sali w Strzyżewie  z uwagi na to ,że w Sieroszewicach  

w Sali GOK jest zimno.”  

Radny  Henryk Jędroszka- Dodał, że szkoła w Strzyżewie była stara i  wieś chce ten 

budynek przeznaczyć na inny cel. „ Może otrzymamy jakieś fundusze unijne  na 

modernizację . Chcę powiedzieć ,że 3 kwietnia 2011 roku zostaną przeprowadzone 

wybory do Izb Rolniczych. Zostanie uruchomiony jeden punkt wyborczy                              

w m .Sieroszewice  . Komisja Wyborcza będzie składać się z pięciu osób. Terminy 

związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów  zostały przedstawione w 

kalendarzu wyborczym.” 

Pan Przewodniczący Rady – zwrócił się  do radnego powiatowego o przedstawienie 

informacji  odnośnie budżetu powiatu. 

Pan Arkadiusz Wojtczak- radny  Powiatu Ostrowskiego- „ Budżet będzie uchwalony  

w dniu 19 stycznia 2011 roku . Do projektu budżetu zostaną  wprowadzone 

autopoprawki. Jest mało pieniędzy na współpracę z gminami . Będziemy walczyć o 

zwiększenie budżetu  na ten cel. „ Zapytał  jaką kwotę uchwaliła Rada  na inwestycje 

powiatowe w zakresie budowy  chodników i dróg powiatowych? 

 „ Będziemy zabiegać w Powiecie o zwiększenie środków   na  naprawę naszych dróg , 

między innymi  drogi  od gór ołobockich do Ołoboku. Jest szansa , aby poprawić stan 

dróg na terenie naszej gminy.”  

Pan Przewodniczący  Rady- wystąpił z propozycją , aby  na posiedzenie Rady  zaprosić 

p.Starostę.  Nie można odpuścić nawet na chwilę i będziemy się dopominać , aby była 

nadal dobra współpraca pomiędzy nasza gminą  a powiatem.”   

Radny Stanisław Płomiński- poinformował Radę ,że przejeżdżając przez woj. 

sieradzkie zauważył ,że tam na drogach są porozciągane siatki  i nie ma problemu z 

odśnieżaniem . Zwrócił uwagę ,że droga do Gostyczyny była zasypana  śniegiem i 

nieprzejezdna. Najgorsze są odcinki po 100 , czy 50 metrów  , gdzie nie ma  zabudowań”. 

Radny  Henryk Jędroszka- „ Chciałbym , aby zapoznać  na posiedzeniu Komisji  

odnośnie rozbudowy przedszkola w Latowicach.” 

Pan  Przewodniczący Rady-   „ Uważam ,że jeżeli chodzi o odśnieżanie , to nie jest tak 

tragicznie .”  

Pan Wójt- „ Są trzy kategorie dróg i my nie będziemy  zakładać siatek na drogach 

gminnych. Założenie siatki  , to nie jest to łatwa i tania sprawa. Nie wiem dlaczego 

zaniechano   takie rozwiązanie w województwie wielkopolskim? Są takie warunki 

atmosferyczne  i nigdy tak nie było ,jeżeli chodzi o odśnieżanie , aby byli zadowoleni 

wszyscy mieszkańcy, ponieważ  trudno jest jednocześnie  odśnieżyć  wszystkie drogi.” 
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Radny Rafał Bartnik- zabrał głos  odnośnie  stosowania siatek, że w Ostrowie  nie 

stosuje się takiego rozwiązania  z tego względu ,że najdłużej siatka byłaby  przez  jeden 

tydzień. W ciągu zimy musielibyśmy kilkakrotnie  zakładać siatki.”  

Pan Jerzy Pawłowski- zaprosił radnych  do góry  na wystawę poplenerową . „ Można 

obejrzeć artystyczne wyczyny gimnazjalistów z Wielowsi i z Sieroszewic. Druga sprawa 

to 9 stycznia 2011 roku  organizujemy  Noworoczny Bal Przebierańców połączony z 

Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Tym razem  zbierane będą środki dla dzieci z chorobami  

neurologicznymi.” Odniósł się do poruszanej kwestii niskiej temperatury na sali, a 

mianowicie modernizacja  sali GOK zatrzymała się na etapie termomodernizacji  

budynku.    Sala była ogrzewana od wczoraj rana i wg pomiarów powinno być  

temperatura  do 31 0 ., a tymczasem jest  niska temperatura .”Wystąpił z propozycją , aby 

sesje odbywały się w salce na górze z uwagi na to ,że jest tam  o wiele cieplej.  Złożył  

wszystkim zebranym  życzenia z okazji  nadchodzącego Nowego Roku 2011 , życząc  

pomyślności , sukcesów  w życiu zawodowym i rodzinnym.  

Pan Przewodniczący Rady- zwrócił się do przewodniczących stałych  Komisji  Rady o 

przygotowanie  planów pracy na 2011 rok . Poinformował ,że  następna sesja planowana 

jest na początku marca , a pod koniec lutego  posiedzenia Komisji.  Na zakończenie obrad 

złożył życzenia noworoczne  całej Radzie Gminy , P. Wójtowi oraz wszystkim 

zaproszonym gościom.  

 

Punkt 12 –Zamknięcie obrad: 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad   Pan Przewodniczący Rady o godz.1309 

dokonał zamknięcia obrad III sesji Rady Gminy Sieroszewice. 

 

 

 

 

Protokółowała : Przewodniczący  

                                                                                         Rady Gminy Sieroszewice 

           Joanna Glapiak                                                                                                     

          Paweł Siwak 

 


