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                                                           P R O T O K Ó Ł  NR IX 

z IX  sesji Rady Gminy Sieroszewice  odbytej w dniu  28 października  2011 roku 

w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach 

 

 

 Punkt 1 – Otwarcie obrad: 

Otwarcia obrad IX  sesji  dokonał Pan  Paweł Siwak -Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice o godz. 

10 :15  Powitał Pana Czesława Berkowskiego- Wójta Gminy Sieroszewice, , Panią Mirosławę Busza- 

Sekretarza Gminy ,, Panią Teresę Grzeszczyk-Skarbnika Gminy, radnych powiatowych : Pana Marka 

Michalczaka i Pana  Arkadiusza Wojtczaka, Pana Dariusza Rybskiego-  Kierownika Posterunku Policji  

w Sieroszewicach  , Pana Stefana Prałata - Prezesa Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów 

Politycznych w Sieroszewicach, Panią Mirosławę Kmiecik- Dyrektora Zespołu Szkół w Wielowsi wraz z 

uczniami  , Pana Jerzego Pawłowskiego - dyrektora  GOK w Sieroszewicach , Pana Krzysztofa 

Portasiaka - Prezesa Stowarzyszenia „ Kurkowe Bractwo Strzeleckie” w Sieroszewicach , Panią  

Sołtysiak  ze Stowarzyszenia  „ Nasze Psary”  , przybyłych sołtysów oraz dyrektorów i kierowników 

gminnych jednostek organizacyjnych .  

 

Punkt 2 – Stwierdzenie quorum:  

W obradach IX  sesji  uczestniczyło 12 radnych , wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15  

osób.  Nieobecnych było trzech radnych: p. Henryk Jędroszka, p. Rafał  Bartnik , 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 IX  sesji Rady Gminy Sieroszewice . 

Porządek obrad  został przyjęty jednogłośnie bez zmian. 

 

Punkt 4-  Przyjęcie protokołu  z VIII  sesji: 

Protokół z  VIII sesji  został  przyjęty jednogłośnie bez uwag.  

 

Punkt 5 -  Interpelacje i zapytania radnych :  

Radny  Dariusz Majewski- złożył interpelację   w swoim imieniu  oraz  radnego Anatola 

Piaskowskiego  oraz w imieniu  wyborców w sprawie pilnego doprowadzenia do zabezpieczenia 

budynku dawnego ośrodka zdrowia zlokalizowanego przy ul. Polnej w Wielowsi . „ Stan techniczny 

tego budynku stanowi duże zagrożenie , jego zawalenie się jest kwestią czasu . Teren wokół niego nie 

jest ogrodzony. Można wejść do niego w każdej chwili.  Prosimy o niezwłoczne i skuteczne podjęcie 

działań w tej sprawie.” 

 

Punkt 6- Odpowiedź na interpelację z poprzedniej  sesji:  

Pani Teresa Lemiesz- przedstawiła odpowiedź na interpelację Pani radnej  Teresy Lis   dotyczącą 

ujęcia w budżecie na rok 2012  modernizację drogi  gminnej Parczew- Mańków .Pismo w tej sprawie 

stanowi załącznik Nr 3 do  protokołu. Następnie przedstawiła  odpowiedź na drugą interpelację  w 
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sprawie  budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Parczewie . Pismo w tej 

sprawie  stanowi załącznik  Nr 4 do protokołu. 

Punkt 7 -  Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie 

międzysesyjnym:  

Pan Przewodniczący Rady -  przedstawił  informację o działalności podejmowanej w okresie 

międzysesyjnym . Informacja stanowi załącznik  Nr 5 do protokołu.  

Podziękował  kapelmistrzowi  orkiestry dętej „Ołobok”   i całej społeczności  wsi Ołobok na czele z 

panią radną Teresą Lemiesz za  zorganizowanie  takiej wspaniałej uroczystości . Podziękował raz 

jeszcze za  zorganizowanie w  dniu 23 października 2011 roku  „ Koncertu w hołdzie Janowi Pawłowi 

II” w  Ołoboku  .  

 

Punkt 8 – Sprawozdanie wójta z działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym :  

Sprawozdanie wójta z działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym   wszyscy radni 

otrzymali wraz z materiałami na sesję  i nie wnieśli uwag do przedstawionego sprawozdania. 

Sprawozdanie  stanowi załącznik Nr  6  do protokołu.  

 

Punkt 9 – Informacja  uczniów Szkoły Podstawowej w Wielowsi  na temat realizacji  

ogólnopolskiego projektu „ Z Małej Szkoły w Wielki Świat”: 

Pani Mirosława Kmiecik  - dyrektor  Zespołu Szkół w Wielowsi-  Przybliżyła temat  związany z 

realizacją ogólnopolskiego  projektu  pn. „ Z Małej Szkoły w Wielki Świat” . „ Projekt ten zakłada 

rozwój osobisty  człowieka w dorosłym życiu . Kształcimy uczniów pod  kątem planowania , rozwoju, 

wyszukiwania informacji.  Poinformowała ,że na  sesję przyjechało 30 uczniów  z klas IV, V, VI, chociaż  

wszystkie  dzieci chciały uczestniczyć w sesji. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej  w Wielowsi po raz  

pierwszy   uczestniczą w sesji.  Koordynatorem  projektu jest pani   Elżbieta Kołodziejczak -Gałka  .” 

Podziękowała  P. Przewodniczącemu Rady , P. Wójtowi  oraz  p.Joannie Glapiak  za  umożliwienie  

wzięcia udziału  uczniów w sesji . 

W dalszym ciągu obrad   uczniowie Szkoły Podstawowej w Wielowsi   przedstawili   raport  o stanie 

gminy Sieroszewice i wsi  Wielowieś  pn. „ Nasza Gmina , Nasza Wieś oczami mieszkańców”. Raport  

w powyższej sprawie  stanowi załącznik  Nr  7 do protokołu.  

Pani  Elżbieta Kołodziejczak –Gałka-  podziękowała  za umożliwienie wystąpienia uczniów  Szkoły 

Podstawowej w Wielowsi  na dzisiejszej sesji.  

Pan  Przewodniczący Rady- podziękował i pogratulował  uczniom  za zaprezentowanie raportu            

o stanie gminy Sieroszewice i wsi Wielowieś zatytułowany „ Nasza gmina, nasza wieś oczami 

mieszkańców”.  Wyraził opinię ,że jest  zadowolony z przedstawionej informacji , z której wynika ,że 

wiele rzeczy jest do poprawienia w różnych obszarach działalności.  

Pan Wójt-  „ Bardzo poważnie traktuję ten raport, ale interesowałyby mnie metody opracowania .  

Odniósł się do stanu dróg lokalnych , a mianowicie wyjaśnił ,że  w gminie  naszej są drogi gminne , 

powiatowe i wojewódzkie  i na nie wszystkie  drogi samorząd gminny ma wpływ.  Myślę ,że 

wykorzystamy te informację  do poprawy  niektórych obszarów działalności.” 

Pani  Elżbieta Kołodziejczak- Gałka- udzieliła wyjaśnień ,że  aby poznać sytuację w naszej gminie          

i wsi, dostrzec ich mocne i słabe strony , dokonano  obserwacji , przeprowadzono  rozmowy oraz 

anonimową ankietę  wśród  mieszkańców . Badaniem ankietowym zostało objętych  50 mieszkańców 

z Wielowsi , Masanowa oraz z obrębu  Gimnazjum w Wielowsi.  W tytule mamy zawarte ,że ankiety  

w większości dotyczyły mieszkańców wsi Wielowieś” . 
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Punkt 10- Przedstawienie informacji Wojewody Wielkopolskiego, Przewodniczącego Rady Gminy , 

Wójta Gminy oraz Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim w sprawie analizy 

oświadczeń majątkowych za 2010 rok: 

Pan Przewodniczący Rady-  przedstawił  informację Wojewody Wielkopolskiego   o wynikach analizy  

dotyczącej  oświadczeń majątkowych  Przewodniczącego Rady Gminy  oraz Wójta Gminy 

Sieroszewice . Z informacji wynika ,że oświadczenia  majątkowe zostały złożone w terminie i nie 

stwierdzono w nich nieprawidłowości. Pismo w tej sprawie stanowi załącznik Nr 8  do protokołu.  

Następnie przedstawił  informację Wójta Gminy Sieroszewice o wynikach analizy dotyczącej 

oświadczeń majątkowych (23 szt.) przekazanych   przez  Sekretarza Gminy Sieroszewice, Skarbnika 

Gminy Sieroszewice, Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego , Kierownika Referatu  Inwestycji, 

Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju , inspektora ds. rolnictwa, ochrony środowiska  oraz 

gospodarki mieszkaniowej, inspektora ds. gospodarki nieruchomościami  oraz dyrektorów                      

i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Informacja stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.  

Na końcu przedstawił  informację Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim               

o wynikach analizy dotyczącej oświadczeń majątkowych przekazanych przez Wojewodę 

Wielkopolskiego, Przewodniczącego Rady Gminy Sieroszewice oraz Wójta Gminy Sieroszewice  oraz 

radnych  złożonych w 2010 i 2011 roku ( na zakończenie kadencji, rozpoczęcie kadencji  oraz roczne 

za rok 2010.  W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono  niezgodności w stosunku do trzech 

osób . Informacja stanowi załącznik nr 10 do protokołu.  

 

O godz. 1056 Przewodniczący Rady Gminy  ogłosił krótką przerwę w obradach , a o godz. 1120 

wznowiono  obrady IX sesji  Rady Gminy Sieroszewice. Podczas przerwy  Pan Przewodniczący Rady       

z Panem Wójtem  złożyli życzenia imieninowe i wręczyli wiązankę kwiatów  sołtysowi wsi 

Sieroszewice Panu  Tadeuszowi  Łapińskiemu.  

 

Punkt 11 -  Podjęcie uchwał Rady Gminy w sprawach: 

a) zmian w budżecie na 2011 rok: 

Pan Wójt-  Wyjaśnił, że projekt uchwały  w sprawie zmian w budżecie  na 2011 rok  był szczegółowo 

omawiany na posiedzeniach komisji . Przekazał dodatkową informację dot. dofinansowania  zakupu  

samochodu dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej  w Ostrowie Wielkopolskim w kwocie 

25.000,00 zł. Wyjaśnił, że  w ubiegłym roku  na ten cel zaplanowane było w budżecie 40.000,00 zł. , 

jednak środki te nie zostały wykorzystane . Poinformował ,że wpłynęło pismo Wojewody 

Wielkopolskiego  w sprawie zwiększenia planu dotacji na rok 2011 o kwotę 8.000,00 zł.                          

z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego 

. 

Radny Andrzej Gierlach-  przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu , Finansów … bez dwóch 

punktów, które przedstawił p. Wójt . Opinia stanowi załącznik nr 11 do protokołu.                          

Dodał, że sprawa  związana z dofinansowaniem kupna samochodu  jest znana   i zwrócił się                   

z pytaniem do  Pana Wójta , czy jest możliwość zrealizowania? 

Pan Wójt- odpowiedział, że jest taka możliwość. 

Radny Dariusz Majewski-  Zapytał w jakich dziedzinach  będą przesunięcia , czy dotyczyć będzie 

szkół?  

Pan Wójt-  wyjaśnił ,że  odbędzie się to kosztem wydatków bieżących , ale nie związanych z oświatą. 

W wyniku zakończenia  dyskusji Pan Przewodniczący Rady  poddał pod głosowanie  projekt uchwały  

w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok .Rada podjęła jednogłośnie  uchwałę w powyższej sprawie.  
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Uchwała Nr IX/86/2011  w sprawie zmian w budżecie na rok 2011  stanowi załącznik Nr 12 do 

protokołu.   

b) udzielenia pomocy finansowej na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii 

Zajęciowej: 

Pan Wójt- omówił projekt uchwały  w powyższej sprawie  i wyjaśnił, że sprawa dotyczy  

uczestnictwa dwóch osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Sieroszewice w Warsztatach 

Terapii Zajęciowej . Zaplanowano udzielić z budżetu Gminy pomocy finansowej Powiatowi 

Ostrowskiemu  w formie dotacji celowej  ze środków budżetu na 2012 rok w wysokości  3.288,00 

zł. 

Radny  Jerzy Kasprzak-  przedstawił pozytywną opinię Komisji Kultury, Oświaty … dotyczącą 

projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na dofinansowanie działalności 

Warsztatów Terapii Zajęciowej. Opinia stanowi  załącznik  Nr 13 do protokołu.  

Radny Anatol Piaskowski-  przedstawił pozytywną opinię  Komisji  Rolnictwa, Rozwoju 

Gospodarczego i Infrastruktury   dotyczącą projektu uchwały  w powyższej sprawie. Opinia 

stanowi załącznik Nr 14 do protokołu. 

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

projektu uchwały w powyższej sprawie. Opinia stanowi  załącznik Nr 15  do protokołu.  

Pan Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję nad projektem uchwały w  sprawie udzielenia 

pomocy finansowej na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, jednak nikt 

spośród radnych nie zabrał głosu  w  powyższej sprawie.  

 

Rada podjęła jednogłośnie  uchwałę  w powyższej sprawie. Uchwała  Nr IX/87/11 w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej  

stanowi  załącznik Nr 16  do protokołu.  

 

c)  nadania tytułu honorowego „ Zasłużony dla Gminy Sieroszewice”: 

Pan Paweł Siwak- Przewodniczący Kapituły Honorowej – przedstawił opinię  Kapituły  dotyczącą  

przyznania tytułu honorowego ” Zasłużony dla  Gminy Sieroszewice” . Opinia stanowi załącznik  

nr 17  do protokołu. Zwrócił uwagę ,aby  osoby występujące z wnioskami podchodziły w sposób 

profesjonalny i nie mogą być napisane uzasadnienia w dwóch zdaniach . Należy w sposób 

rzetelny przedstawić życiorys kandydata  i jego  zasługi. Jak można się czuć , jeżeli o jednym 

kandydacie  są napisane dwa zdania ,  a o innych można  przedstawiać  na sesji 5 lub 8 minut.”  

Radny  Jerzy Kasprzak  - zwrócił uwagę ,że  na posiedzeniu Komisji ze strony Pana 

Przewodniczącego rady były pewne zastrzeżenia pod adresem jego osoby ,że  na wniosku 

Kurkowego Bractwa Strzeleckiego Sieroszewice  o przyznanie tytułu honorowego dla Pani …1 była  

niewłaściwa adnotacja  sołtysa wsi Rososzyca. „ Pytałem na posiedzeniu Komisji , czy wszystkie  

wnioski były zaopiniowane przez Kapitułę pozytywnie  i uzyskałem odpowiedź ,że wszystkie , a 

dzisiaj jest przedstawiane inaczej.” 

Pan Przewodniczący Rady- wyjaśnił, że  radny  Pan Jerzy Kasprzak  nie był obecny na posiedzeniu 

Komisji  Budżetu… podczas którego  podjęto decyzję ,aby  odrzucić  jeden wniosek.  

                                                           
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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Radny Andrzej Gierlach-„ Na Komisji Budżetu, Finansów…  ja wywołałem ten temat .  Jeżeli 

mamy pewne niedociągnięcia w informacjach, to lepiej pewnym sprawom przyjrzeć się dogłębnie 

. Proszę , aby nie wywierać  nacisków na Kapitułę.” 

Radny Jerzy Kasprzak- przedstawił opinię Komisji Kultury, Oświaty…  dotyczącą projektu uchwały 

w sprawie nadania tytułu honorowego  „ Zasłużony dla Gminy Sieroszewice”. Opinia stanowi 

załącznik  Nr 18 do protokołu. „ Spytałem  się  członków Kapituły , czy zgłoszone osoby zostały  

zaakceptowane .Słowo tylu osób powinno być jednoznaczne , a nie co dzień to inne zdanie. 

Myśmy powołali   do Kapituły Honorowej ludzi odpowiedzialnych.” 

Radny Andrzej Gierlach-wyjaśnił, że zgłoszenia o nadanie tytułu  honorowego opiniuje Kapituła      

i opiniują poszczególne  komisje Rady. 

Radny  Anatol Piaskowski- przedstawił pozytywną  opinię Komisji  Rolnictwa, Rozwoju 

Gospodarczego … dotyczącą projektu uchwały  w sprawie nadania tytułu honorowego                      

„ Zasłużony dla Gminy Sieroszewice .”Opinia  stanowi załącznik  Nr 19  do protokołu.  

Wystąpił z wnioskiem o zakończenie dyskusji  i przegłosowanie projektu uchwały. 

Rada przyjęła jednogłośnie  wniosek  radnego Pana Anatola Piaskowskiego. 

Pan Przewodniczący  Rady-   przedstawił projekt uchwały  w sprawie nadania tytułu 

honorowego” Zasłużony dla Gminy Sieroszewice” . 

Rada podjęła jednogłośnie uchwałę w powyższej sprawie. Uchwała Nr IX/ 88/11 Rady Gminy 

Sieroszewice stanowi załącznik Nr 20  do protokołu.  

 

d) Pan Wójt- omówił projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od  

nieruchomości na 2012 rok.  Wyjaśnił ,ze stawki podatku zostały zwaloryzowane  o wskaźnik inflacji o 

4,2 %. Przedstawił stawki  maksymalne i stawki  proponowane do uchwalenia  na 2012 rok. Wykaz 

stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok  stanowi załącznik Nr 21 do protokołu.  

 Radny Jerzy Kasprzak –przedstawił  pozytywną opinię Komisji  Kultury , Oświaty… dotyczącą  

projektu uchwały  w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok. 

Opinia stanowi załącznik  Nr 22 do protokołu.  

Radny  Anatol Piaskowski- Przedstawił pozytywną opinię Komisji Rolnictwa…  dotyczącą  projektu 

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

Radny Andrzej Gierlach – przedstawił pozytywną opinię Komisji  Budżetu… dotyczącą projektu 

uchwały  w w/w sprawie. Opinia stanowi załącznik nr 24  do protokołu.  

Pan Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję  nad projektem uchwały w powyższej sprawie, jednak 

nikt  spośród radnych  nie zabrał głosu w tej sprawie.  

Rada podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie określenia  wysokości stawek podatku od 

nieruchomości na 2012 rok . Uchwała Nr  IX/89/11  Rady Gminy  w tej sprawie stanowi załącznik nr 

25 do protokołu.  

 

e) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok:  

Pan Wójt- omówił projekt uchwały w sprawie  określenia  wysokości stawek podatku od środków 

transportowych na  2012 rok. Wyjaśnił ,że stawki podatku zostały zwaloryzowane o wskaźnik inflacji 

o 4, 2 %.  

Radny Jerzy Kasprzak- przedstawił  pozytywną opinię  Komisji  Kultury…. dotyczącą projektu uchwały 

w powyższej sprawie. Opinia stanowi załącznik nr 26 do protokołu.  

Radny Anatol Piaskowski-  przedstawił pozytywną opinię Komisji Rolnictwa… dotyczącą projektu 

uchwały  w w/w sprawie. Opinia stanowi załącznik nr 27 do protokołu.  
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Radny Andrzej Gierlach -  przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu… dotyczącą projektu 

uchwały w powyższej sprawie. Opinia stanowi załącznik nr 28  do protokołu.  

Pan Przewodniczący Rady-  otworzył dyskusję nad projektem uchwały  w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.  

Z uwagi na brak dyskusji nad projektem uchwały   Pan Przewodniczący Rady  poddał pod głosowanie  

projekt uchwały  w powyższej sprawie.  

Rada podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych na 2012 rok. Uchwała Nr IX/90/11 Rady Gminy Sieroszewice  stanowi załącznik  nr 29 

do protokołu.  

 

f)  obniżenia ceny skupu 1 dt żyta , która stanowi podstawę wymiaru podatku rolnego na 

2012 rok  na obszarze Gminy Sieroszewice:  

Radny  Jerzy Kasprzak -  przedstawił pozytywną opinię Komisji Kultury … dotyczącą  obniżenia ceny 

skupu 1 dt  żyta   do kwoty 36.00 zl. za 1 dt. Opinia Komisji stanowi załącznik  nr 30 do protokołu.  

Radny Anatol  Piaskowski-przedstawił pozytywną opinię Komisji Rolnictwa… dotyczącą obniżenia 

ceny skupu 1 dt żyta do kwoty 36.00 zł za 1 dt. Opinia Komisji stanowi załącznik nr 31  do protokołu. 

Radny Andrzej Gierlach- przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu… dotyczącą obniżenia ceny 

skupu 1 dt żyta  do kwoty 40.00 zł. za 1 dt. Opinia Komisji stanowi załącznik  nr 32  do protokołu.  

Dodał, że  gmina wkracza w okres tworzenia  projektu budżetu gminy na rok 2012, każdy chciałby , 

aby cena  do podatku rolnego była jak najniższa. 

Radny  Jerzy Kasprzak- zwrócił uwagę ,że nie zgadzają się  kwoty  odnośnie obniżenia  ceny  skupu 

żyta.  

Radny  Andrzej Gierlach – udzielił wyjaśnień ,że  zmiana odnośnie obniżenia  kwoty ceny skupu żyta  

nastąpiła na posiedzeniu Komisji Budżetu … , a  radny  Pan Jerzy Kasprzak  nie był obecny na 

posiedzeniu tej Komisji.  Wyraził opinie ,że w ostatnich latach Rada Gminy obniżała  cenę  żyta do 

podatku rolnego , ale przyszedł  najwyższy czas, aby  podjąć wzrost tej ceny.  

Pan  Przewodniczący Rady- otworzył dyskusję nad projektem uchwały  w sprawie obniżenia ceny 

skupu 1 dt żyta , która stanowi podstawę wymiaru podatku rolnego  na 2012 rok  na obszarze Gminy 

Sieroszewice.  

Z uwagi na brak dyskusji na projektem uchwały Pan Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w powyższej sprawie.  

Rada podjęła uchwałę w sprawie obniżenia ceny skupu 1 dt żyta, która stanowi podstawę wymiaru 

podatku rolnego na 2012 rok na obszarze Gminy Sieroszewice . Uchwała została podjęta  10 głosami 

„ za”  , 1 głosie „ przeciw” i 1 głosie wstrzymującym  się. Uchwała Nr IX/91/11  Rady Gminy stanowi 

załącznik Nr 33 do protokołu.  

 

g)  zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości: 

Pan Wójt- poinformował  Wysoką Radę ,że wpłynął wniosek z Komendy Wojewódzkiej Policji o 

zwolnienie z podatku  od nieruchomości.  

Radny  Jerzy Kasprzak- przedstawił  negatywną opinię Komisji  Kultury…  dotyczącą projektu uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. Opinia stanowi załącznik  Nr 

34 do protokołu. 

Radny Anatol Piaskowski- przedstawił negatywną opinię Komisji Rolnictwa… dotyczącą projektu 

uchwały w  powyższej sprawie .Opinia stanowi załącznik Nr 35 do protokołu.  
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Radny  Andrzej Gierlach- przedstawił  negatywną opinię Komisji Budżetu … dotyczącą projektu 

uchwały w w/w sprawie. Opinia stanowi załącznik Nr 36 do protokołu.  

Pan Przewodniczący Rady –zwrócił uwagę ,że opinie wszystkich komisji  Rady  dotyczące zwolnień 

Komendy  Wojewódzkiej Policji  były negatywne, aby Wysoka Rada wzięła  pod uwagę podczas 

głosowania nad projektem uchwały .   

Następnie  otworzył dyskusję  nad projektem uchwały   zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnień od 

podatku od nieruchomości.  Z uwagi na brak dyskusji  nad projektem uchwały   Pan Przewodniczący 

Rady  poddał pod głosowanie projekt uchwały w powyższej sprawie.  Uchwała zmieniająca uchwałę w 

sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości  została odrzucona przez Radę, ponieważ za 

przyjęciem uchwały głosował 1 radny  , 11 radnych było „przeciw”. 

Pan Marek Michalczak-  Zapytał o jaką chodziło  kwotę? 

Pan Wójt -  wyjaśnił , że zwolnienie  wyniosłoby w granicach  około  800,00 zł. na cały rok.  

Punkt 12 – Wolne głosy i wnioski :  

Pan Marek Michalczak-  udzielił wyjaśnień ,że  nie pisał wniosków o przyznanie tytułu honorowego    

„Zasłużony  dla Gminy Sieroszewice” dla mieszkańców wsi Masanów, tylko pisał  radny wsi Masanów.  

Wyraził opinię ,że skoro jest taki problem , to proponuję  znieść  przyznawanie  tego tytułu.  

Pan Przewodniczący  Rady  - odniósł się  do wypowiedzi  p. Michalczaka  , że zgłoszenia zostały 

podpisane przez  sołtysa wsi Masanów . Wyjaśnił ,że na Komisji Budżetu… byli obecni wszyscy 

członkowie Kapituły.  

Radny Andrzej Gierlach-  Zwrócił się z prośbą o zakończenie dyskusji  w sprawie przyznania tytułu 

honorowego . Stwierdził ,że zna ludzi , którzy pracowali na rzecz społeczeństwa. Wyjaśnił ,że pracę 

Kapituły Honorowej określa  regulamin uchwalony przez Radę Gminy  Sieroszewice.  

 

Punkt 13-  Zamknięcie obrad:  

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad  Pan Przewodniczący Rady Gminy  o  godz.1210 dokonał  

zamknięcia obrad IX Sesji Rady Gminy Sieroszewice . 

 

 

 

 

                         Protokółowała:                                                                             Przewodniczący  

                                                                                                                                   Rady    Gminy  

 

                         Joanna Glapiak                                                                                Paweł  Siwak  

                         Insp.ds. obsługi  Rady Gminy  

                         I spraw organizacyjnych 

 

 

 

 

 

 


