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PROTOKÓŁ 

z VIII sesji Rady Gminy Sieroszewice  odbytej w dniu 30 września  2011 roku 

w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach. 

 

Punkt 1 – Otwarcie obrad: 

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

Sieroszewice o godz. 10:05. Powitał Wójta Gminy, Pana Czesława Berkowskiego, 

przybyłych sołtysów oraz dyrektorów i kierowników gminnych jednostek 

organizacyjnych ,p. Krzysztofa Portasiaka – Prezesa Kurkowego Bractwa Strzeleckiego 

w Sieroszewicach, p. Ewę Kotowską- Rasiak.  

 

Punkt 2 – Stwierdzenie quorum:  

W obradach VIII sesji  uczestniczyło 14 radnych , nieobecny był p. Henryk Jędroszka.  

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 VIII sesji Rady 

Gminy Sieroszewice . Porządek obrad VIII sesji został przyjęty jednogłośnie bez zmian. 

 

Punkt 4 – Przyjęcie protokołu z VII Sesji : 

Protokół z VII sesji został przyjęty jednogłośnie bez poprawek. 

 

Punkt 5 – Interpelacje i zapytania radnych: 

Radna Teresa Lis – złożyła interpelacje  w sprawie modernizacji boiska 

wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Parczewie . Interpelacja stanowi załącznik  

nr 3 do protokołu.     Następnie złożyła   interpelację w imieniu mieszkańców Parczewa o 

ujęcie w budżecie na rok 2012  zadania dotyczącego modernizacji drogi Parczew - 

Mańków. Interpelacja  stanowi załącznik  nr 4 do protokołu.  

Radny Jerzy  Kasprzak- wnioskował o natychmiastowe naprawienie przepustu  przed 

sklepem w Rososzycy na ul. Środkowej . 

Radny  Andrzej Gierlach – Zwrócił się   do Komendanta Policji, aby w jakiś sposób 

wpłynęła na firmy , które   zaklejają na tablicach ogłoszeń  w sołectwach  obwieszczenia 

Państwowej Komisji Wyborczej  w sprawie wyborów. Stwierdził ,że sołtysi nie są w 

stanie pilnować tych tablic 24 godziny na dobę.  

 

Punkt 6 -  Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej 

w okresie międzysesyjnym: 
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  Pan Przewodniczący Rady- przestawił informacje ze swojej działalności 

podejmowanej w okresie międzysesyjnym. Informacja stanowi załącznik nr 5  do 

protokołu.    

Punkt 7- Sprawozdanie  Wójta z działalności podejmowanej w okresie 

międzysesyjnym:  

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym zostało przesłane 

wszystkim radnym wraz z materiałami na sesje. Rada nie wniosła pytań i uwag do 

przedstawionego sprawozdania. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do protokołu.   

Pan Przewodniczący Rady – zaprosił  wszystkich obecnych  na sesji w imieniu p. 

dyrektora GOK- u  na zwiedzanie dobudowanej części budynku na górze   o godz.  11:00.  

Punkt 8-  Podjęcie uchwał w sprawach: 

a)zmian w budżecie na rok 2011: 

Radny Stanisław Płomiński- przedstawił pozytywną opinię Komisji Kultury… 

dotycząca projektu uchwały w powyższej sprawie. Opinia stanowi załącznik nr 7 do 

protokołu.   

Radny Henryk Jędroszka- przedstawił pozytywną opinię Komisji Rolnictwa… 

dotyczącą projektu uchwały w powyższej sprawie. Opinia stanowi załącznik nr 8 do 

protokołu. 

Radny Andrzej Gierlach - przedstawił pozytywną opinię Komisji   Budżetu… dotyczącą 

projektu uchwały w powyższej sprawie. Opinia stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Pan Przewodniczący Rady- otworzył dyskusję nad projektem uchwały w sprawie  

zmian w budżecie na rok 2011. Z uwagi na to, że nikt spośród radnych  nie zabrał głosu  

poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2011. 

Rada podjęła  uchwałę Nr VIII/81 /11 w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok .  

Uchwała została  podjęta  13 głosami „za”  i 1 głosie „przeciw”  Uchwała stanowi 

załącznik nr 10  do protokołu.  

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2011-

2017:  

Radny Stanisław Płomiński- przedstawił pozytywną opinię Komisję  Kultury, 

Oświaty… dotycząca projektu uchwały sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2011-2017. Opinia stanowi załącznik nr 11 do 

protokołu.    

Radny Henryk Jędroszka- przedstawił pozytywną opinię Komisji Rolnictwa… 

dotyczącą projektu uchwały w powyższej sprawie. Opinia stanowi załącznik nr 12 do 

protokołu.  
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Radny Andrzej Gierlach- przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu… dotyczącą 

projektu uchwały w powyższej sprawie. Opinia stanowi załącznik nr 13  do protokołu.  

Pan Przewodniczący Rady- otworzył dyskusje nad projektem uchwały w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2011-2017. Z 

uwagi na to, że nikt spośród radnych  nie zabrał głosu  poddał pod głosowanie projekt 

uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na 

lata 2011-2017. 

Rada podjęła jednogłośnie  uchwałę Nr VIII/ 82/11 w sprawie zmiany Wieloletniej 

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

załącznik nr 14  do protokołu.  

c) określenie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odroczenia lub 

rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, 

przypadających Gminie Sieroszewice lub jej jednostkom podległym: 

Radny Stanisław Płomiński- przedstawił pozytywną opinię Komisję  Kultury, 

Oświaty… dotycząca projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, 

sposobu i trybu umarzania, odroczenia lub rozkładania na raty należności pieniężnych 

mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Sieroszewice lub jej jednostkom 

podległym . Opinia stanowi załącznik nr 15  do protokołu.    

Radny Henryk Jędroszka- przedstawił pozytywną opinię Komisji Rolnictwa… 

dotyczącą projektu uchwały w powyższej sprawie. Opinia stanowi załącznik nr 16 do 

protokołu.  

Radny Andrzej Gierlach- przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu… dotyczącą 

projektu uchwały w powyższej sprawie. Opinia stanowi załącznik nr 17  do protokołu.  

Pan Przewodniczący Rady- otworzył dyskusje nad projektem uchwały w sprawie 

określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odroczenia lub rozkładania na 

raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie 

Sieroszewice lub jej jednostkom podległym. Z uwagi na to, że nikt spośród radnych  nie 

zabrał głosu  poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia 

szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odroczenia lub rozkładania na raty 

należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie 

Sieroszewice lub jej jednostkom podległym. 

Rada podjęła jednogłośnie  uchwałę Nr VIII/ 83/11 w sprawie określenie szczegółowych 

zasad, sposobu i trybu umarzania, odroczenia lub rozkładania na raty należności pieniężnych 

mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Sieroszewice lub jej jednostkom 

podległym. Uchwała stanowi załącznik nr 18   do protokołu.  

d) stwierdzenie celowości i efektywności modernizacji dróg gminnych w 

miejscowościach: Latowice i Strzyżew: 



 

4 
 

Radny Stanisław Płomiński- przedstawił pozytywną opinię Komisję  Kultury, 

Oświaty… dotycząca projektu uchwały w sprawie  stwierdzenie celowości i efektywności 

modernizacji dróg gminnych w miejscowościach: Latowice i Strzyżew. Opinia stanowi 

załącznik nr 19  do protokołu.    

Radny Henryk Jędroszka- przedstawił pozytywną opinię Komisji Rolnictwa… 

dotyczącą projektu uchwały w powyższej sprawie. Opinia stanowi załącznik nr 20  do 

protokołu.  

Radny Andrzej Gierlach- przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu… dotyczącą 

projektu uchwały w powyższej sprawie. Opinia stanowi załącznik nr  21 do protokołu.  

Pan Przewodniczący Rady- otworzył dyskusje nad projektem uchwały w sprawie 

stwierdzenie celowości i efektywności modernizacji dróg gminnych w miejscowościach: 

Latowice i Strzyżew. Z uwagi na to, że nikt spośród radnych  nie zabrał głosu  poddał pod 

głosowanie projekt uchwały w sprawie stwierdzenia celowości i efektywności 

modernizacji dróg gminnych w miejscowościach: Latowice i Strzyżew. 

Rada podjęła jednogłośnie  uchwałę Nr VIII/84 /11 w sprawie stwierdzenia celowości i 

efektywności modernizacji dróg gminnych w miejscowościach: Latowice i Strzyżew. 

Uchwała stanowi załącznik nr 22  do protokołu.  

e) wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim na kadencję 2012-

2015 : 

Pan Przewodniczący Rady- zaproponował , aby  dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej dla 

przeprowadzenia wyboru ławników . 

Radny  Andrzej Gierlach -  zaproponował  do składu Komisji  Skrutacyjnej członków 

Komisji Rewizyjnej.  

Radny  Jerzy   Kasprzak-  wyraził zgodę na kandydowanie  do składu   Komisji  

Skrutacyjnej.  

Radny  Roman Maląg – wyraził zgodę na kandydowanie do składu Komisji Skrutacyjnej.  

Radny  Mieczysław Gawełek  -  w tym czasie opuścił  salę obrad . 

Radny Jerzy Kasprzak -  zaproponował p. Gierlacha  Andrzeja, który wyraził zgodę na 

kandydowanie.  

 
Radny Stanisław Płomiński- przedstawił protokół z opiniowania kandydatów  na 

ławników. Protokół stanowi załącznik nr 23  do protokołu sesji.  Następnie przedstawił 

pozytywną opinię Komisji Kultury …  dotyczącą projektu uchwały w sprawie wyboru 

ławników do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim na kadencję 2012 -

2015.Opinia  stanowi załącznik nr 24 do protokołu.  

Radny Rafał  Bartnik- przedstawił pozytywną opinię Komisji Rolnictwa… dotyczącą 

projektu uchwały w powyższej sprawie. Opinia stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

Radny Andrzej Gierlach- przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu… dotyczącą  

projektu uchwały w w/w sprawie . Opinia stanowi załącznik nr 26 do protokołu.  
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Pan Przewodniczący Rady  o godz. 10;40 ogłosił przerwę  w celu przeprowadzenia 

wyborów na ławników  do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim  na kadencję 

2012-2015. 

Radny Andrzej Gierlach-  przedstawił  protokół Komisji Skrutacyjnej  dla wyboru 

ławników  do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim. Protokół  Komisji  

Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 27 do protokołu. Na ławników  na kadencję 2012-2015   

zostały wybrane następujące osoby : 

  -  Pani Aneta Kryszczak  zam.Sieroszewice , 

 -  Pani  Danuta Sobańska  zam. Westrza 

Rada  podjęła jednogłośnie uchwałę Nr VIII/85/2011 w sprawie  wyboru ławników do 

Sadu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim na kadencję 2012 -2015.Uchwała w 

powyższej sprawie stanowi załącznik nr 28 do protokołu.  

11. Wolne głosy i wnioski: 

Radna Bernadeta Biała – podziękowała Wysokiej Radzie  za  uchwalenie  środków  w 

budżecie  na organizację  dożynek gminnych w Strzyżewie . Słowa podziękowania  

skierowała również do p. Wójta , p. Skarbnik , p. Sekretarz, P. Tomka , p. Jurka , Policji 

oraz  sołtysów  i delegacją ze wszystkich sołectw. Podziękowała  sponsorom: 

   -p. Markowi Rosikowi,  

  - p.Markowi Michalczakowi, 

 - p. Arkadiuszowi Wojtczakowi , 

- p.  K.Smardzowi- największemu sponsorowi.  

12. Zamknięcie obrad: 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad pan Przewodniczący Rady o godzinie 10:50 

dokonał zamknięcia  VIII Sesji Rady Gminy Sieroszewice.  

 

Protokołowała: Przewodniczący  

                                                                                                               Rady Gminy  

 

Joanna Glapiak                                                                                     Paweł  Siwak  

 


