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P R O T O K Ó Ł  NR  X 

z X Sesji  Rady Gminy Sieroszewice  odbytej w dniu  30 listopada  2011 roku 

w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach 

 

 

Punkt 1 – Otwarcie obrad: 

Otwarcia obrad X  sesji  dokonał p. Paweł Siwak -Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice o godz.   

10 09.  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,   Pana Jerzego Pawłowskiego - dyrektora  GOK w Sieroszewicach , 

Pana Krzysztofa Portasiaka - Prezesa Stowarzyszenia „ Kurkowe Bractwo Strzeleckie”                             

w Sieroszewicach , przybyłych sołtysów oraz dyrektorów i kierowników gminnych jednostek 

organizacyjnych , zasłużonych dla Gminy Sieroszewice oraz Panią Ewę Kotowską- Rasiak-redaktora 

strony internetowej Urzędu Gminy. 

 

Punkt 2 – Stwierdzenie quorum:  

W obradach X  sesji  uczestniczyło 13 radnych , wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15  

osób.  Nieobecnych było dwóch  radnych: p. Henryk Jędroszka, p. Marek Rosik .  

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  X  sesji Rady Gminy Sieroszewice . 

Porządek obrad  został przyjęty jednogłośnie bez zmian. 

 

Punkt 4-  Przyjęcie protokołu  z IX   sesji: 

Protokół z  IX sesji  został  przyjęty jednogłośnie bez uwag.  

 

Punkt 5 -  Interpelacje i zapytania radnych :  

Radna Teresa Lis- złożyła interpelację dotyczącą zmiany ogrzewania w Publicznym Przedszkolu            

w Westrzy. Interpelacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

Radny Jerzy Kasprzak – przedstawił interpelację  dotyczącą  niezadowolenia Samorządu Wsi 

Rososzyca odnośnie postawienia szafy przez Telekomunikację przy pomniku poległych  w Rososzycy. 

Interpelacja w powyższej sprawie stanowi załącznik  nr 4 do protokołu. 

 

Punkt 6-  Odpowiedzi na interpelacje z ostatniej sesji: 

Pani Teresa Lemiesz- wiceprzewodnicząca Rady Gminy- odczytała odpowiedź na interpelację  

złożoną na ostatniej sesji przez  Pana  Dariusza Majewskiego i Pana Anatola Piaskowskiego  w sprawie 

pilnego doprowadzenia do zabezpieczenia budynku dawnego  ośrodka zdrowia zlokalizowanego przy 

ul. Polnej w Wielowsi. Odpowiedź  w powyższej sprawie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  

Radny Dariusz Majewski-odniósł się do odpowiedzi i zapytał, czy nadzór podjął jakieś działania? 
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Pan Wójt- wyjaśnił ,że osobiście  sprawdził  na miejscu  sytuację opisaną w interpelacji i rzeczywiście 

zagrożenie istnieje . „ Oczekujemy na informację od nadzoru budowlanego co mamy z tym zrobić , 

jeżeli nie uda ustalić się właściciela . Najbardziej kompetentny jest  tutaj nadzór budowlany. 

Podjęliśmy rozmowy z nadzorem budowlanym , wczoraj i przedwczoraj wysyłaliśmy pisma no 

nadzoru  z zapytaniem , co się dzieje w tej sprawie .Możemy teren ten zabezpieczyć  w swoim 

zakresie  , jednak nie chciałbym , aby zostały naruszone prawa właściciela.”. 

Pan Marek Michalczak-  wystąpił z propozycją , aby ogrodzić teren i wywiesić informację „ Wstęp 

wzbroniony” . 

O godz. 1020 na posiedzenie Rady przybyła  architekt  Pani  Maria Jastrzębska , którą powitał  Pan 

Przewodniczący Rady Gminy. 

 

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

                  międzysesyjnym: 

Pan  Przewodniczący Rady- przedstawił informację ze swojej działalności podejmowanej w okresie 

międzysesyjnym. Informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu z sesji.  

 W sposób szczególny odniósł się do uroczystości w Parczewie , była to swojska biesiada , w której 

wzięło udział bardzo dużo ludzi. „ Byłem pod wielkim wrażeniem i  gratuluje Pani sołtys                           

i organizatorom  za zorganizowanie  tak wspaniałej uroczystości.  Z tego co mi wiadomo , to  koszty 

nie były finansowane ze strony Urzędu Gminy .” Dodał, że na końcu roku złoży   sprawozdanie  ze 

swojej działalności po roku urzędowania  oraz informację z poniedziałkowych  dyżurów. 

 

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

Wszyscy radni otrzymali  sprawozdanie wójta z działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym 

na piśmie wraz z materiałami na sesję.  Rada nie wniosła  uwag do przedstawionego sprawozdania . 

Sprawozdanie wójta  stanowi załącznik nr 7 do protokołu z sesji.  

Pan Przewodniczący Rady – wystąpił z propozycją , aby przystąpić do realizacji  pkt 10 ppkt a  z uwagi 

na   nieobecność   Pana Starosty Ostrowskiego. 

 

Punkt 10   Podjęcie uchwał Rady Gminy w sprawach : 

a) zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Sieroszewice: 

Pani Maria Jastrzębska -  omówiła procedury związane ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy  Sieroszewice. „ Pierwszym dokumentem jest  „ Studium  

zagospodarowania przestrzennego gminy” , które nie stanowi aktu prawa miejscowego , tylko 

pokazuje  możliwości  i kierunki rozwoju gminy. Te kierunki rozwoju są uzależnione od różnych 

uwarunkowań  : środowiskowych, przyrodniczych , infrastruktury oraz  komunikacyjnych. 

 Drugim dokumentem jest plan zagospodarowania przestrzennego gminy , który stanowi  akt prawa 

miejscowego . Trzecią możliwością  zagospodarowania terenu są  decyzje o warunkach zabudowy, 

które nie muszą być zgodne ze „ Studium”. Natomiast plan miejscowy musi by ć zgodny ze „Studium”. 

Ten dokument jest trzecią zmianą „ Studium” , pierwsza edycja była uchwalona w 2000 roku po 

wejściu w życie ustawy o planowaniu przestrzennym i dotyczyła przebiegu linii 400 kV. Druga zmiana 

dotyczyła przeznaczenia terenu na  eksploatacje powierzchniową kruszywa.  Trzecia zmiana dotyczy    

między innymi  kierunków zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz       w przeznaczeniu 

terenów : 
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- tereny przewidziane na lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsiach: 

Latowice , Parczew, Rososzyca, Sieroszewice , Sławin , Wielowieś, 

- tereny aktywności gospodarczej  AG: obiektów usługowych, produkcyjnych, magazynów        

i składów w Rososzycy, 

- tereny przeznaczone na   eksploatację kruszywa naturalnego we wsiach: Masanów, Ołobok, 

Strzyżew, Westrza , 

- teren drogi publicznej gminnej  dojazdowej we wsi Wielowieś. 

Cały dokument musiał przejść określone procedury zgodnie z ustawą o planowaniu                   

i zagospodarowaniu przestrzennym . Najpierw była podjęta uchwała o przystąpieniu do 

opracowania zmian „ Studium” . Była informacja w prasie i na tablicy ogłoszeń  i w BIP  ,  że 

można składać wnioski. Wnioski  złożone  zostały rozpatrzone przez Wójta Gminy . Następnie 

przystąpiliśmy do sporządzenia prognozy oddziaływania  na środowisko i dokument ten 

został poddany opiniowaniu i uzgodnieniu z organami i jednostkami. Opinie i uzgodnienia, 

które są wiążące dla organów gminy  były w 95 % pozytywne , były uwagi ze strony  

Regionalnej Dyrekcji Ochrony środowiska  i uwagi te zostały w tej opinii uwzględnione.  

Następnie ukazało się ogłoszenie w prasie , na tablicy ogłoszeń i BIP  o terminie wyłożenia „ 

Studium” do publicznego  wglądu . Na tym etapie nie spłynęły żadne sprawy . Był 

wyznaczony termin dyskusji publicznej , jednak nikt się nie pojawił.  Po uchwaleniu przez 

Radę  ten dokument z całą dokumentacją planistyczną zostanie przekazany Wojewodzie , 

który ma 30 dni na stwierdzenie zgodności z prawem .”   

Radny Stanisław Płomiński-  Zwrócił uwagę, że zauważył na mapie  zaznaczone tereny 

zalewowe, dot. to „ Młynika” w Masanowie. Stwierdził ,że wały na rzece Prośnie  są 

poprzerywane  i nic się nie robi  w tym kierunku. 

Pani Maria Jastrzębska- wyjaśniła Panu radnemu ,że nie są to tereny zalewowe , tylko tereny 

te zostały wyznaczone przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  w poprzedniej edycji       

„ Studium”.  Poinformowała Wysoką Radę, że trzeciej zmiany „ Studium” dotyczy legenda  na 

samym dole mapy. 

Pan Wójt- „ Panie radny trzeba powiedzieć ,że nowe funkcje  nie zostały naniesione , dotyczy 

to gruntów rolnych położonych przy rzece „ Prośnie”. Jeżeli naruszono linię brzegową rzeki , 

to wszystko jest załatwiane  przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej. Nie zdarzyło się  

podczas powodzi, które miały miejsce na tym terenie , aby zostały zalane budynki. Możemy 

się wspólnie dopominać , aby  RZGW zajął się tą sprawą.” 

Radny Stanisław Płomiński-   Polemizował z Panem Wójtem ,że od połowy Masanowa do 

Wielowsi  były wały na rzece „ Prośnie” od dawien dawna . Stwierdził, że to nie są 

kilometrowe odcinki , tylko krótkie odcinki  do naprawy, które zabezpieczały w czasie 

powodzi.  

Pan Wójt-  poinformował, że po powodzi ,która miała miejsce w 1997 roku   uczestniczył          

w spotkaniu z byłym Wojewodą Kaliskim  i  wszystkie  wnioski spełzły na niczym. 

Radny Jerzy Kasprzak- „ Najwięcej zgłoszeń jest w chwili uchwalania   zmiany „ Studium” .  

Zwrócił się z pytaniem do Pani architekt, czy  może być wydana decyzja  na budowę domów 

jednorodzinnych  po podjęciu uchwały ? 
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 Pani Maria Jastrzębska- udzieliła odpowiedzi , że w przypadku zlokalizowania obiektu na 

podstawie decyzji o warunkach zabudowy muszą zostać spełnione następujące warunki jak:   

pojęcie dobrego sąsiedztwa,  musi być dostęp do drogi publicznej , nie może być lokalizacja 

na gruntach II i III klasy . Poinformowała ,że  dla terenów Latowic i eksploatacyjnych , gdzie 

znajdują się lasy , musi być sporządzony plan zagospodarowania przestrzennego. 

Pan Marek Michalczak-  zapytał, kiedy jest przewidziana  następna zmiana „ Studium 

uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy ? Zgłosił zastrzeżenia  odnośnie  

poinformowania mieszkańców  odnośnie planowanej zmiany „ Studium”. 

Pan Wójt- wyjaśnił, że w najbliższym czasie gmina nie przewiduje opracowania planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy  z uwagi na to, że jest to bardzo kosztowna 

inwestycja. „ Trzeba będzie opracować  plan dla Latowic i terenów leśnych. Następna zmiana 

„ Studium”  będzie  dokonywana w zależności od złożonych wniosków przez mieszkańców.” 

Z uwagi na zakończenie  dyskusji   Pan Przewodniczący Rady podziękował Pani  Marii 

Jastrzębskiej  za przybycie na sesję Rady Gminy. 

Radny Rafał Bartnik-  przedstawił pozytywną opinię Komisji Rolnictwa, Rozwoju 

Gospodarczego i Infrastruktury  dotyczącą projektu  uchwały dotyczącej zmiany  studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sieroszewice. Opinia 

stanowi załącznik  nr 8 do protokołu.  

Radny  Andrzej Gierlach – przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu, Finansów                  

i Zaopatrzenia  dotyczącą projektu uchwały w powyższej sprawie. Opinia stanowi załącznik nr 

9  do protokołu.  

Pan Przewodniczący Rady  - poddał pod głosowanie  projekt uchwały w sprawie  zmiany 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  gminy Sieroszewice . 

Rada podjęła jednogłośnie uchwałę w powyższej sprawie. Uchwała Nr X/ 92/2011 stanowi 

załącznik nr 10 do protokołu. 

Radny Andrzej Gierlach- wystąpił z propozycją , aby pkt 9  umieszczony w porządku obrad 

dzisiejszej  sesji  przesunąć na koniec i omówić w pkt 11 – „  Wolne głosy i wnioski.” 

Radny  Dariusz Majewski- zaproponował, aby ponowić zaproszenie Pana Starosty  na 

następna sesję.  

Radny Jerzy Kasprzak-  Poinformował, że w poprzedniej kadencji  pisał wnioski do starostwa 

i przedstawiana była sprawa chodnika na ul. Kaliskiej  w Rososzycy i  miał zapewnienie ze 

strony Starosty, że będzie  zrobiony przy modernizacji drogi, a chodnik do dzisiaj nie został 

zrobiony . „ Starsi ludzie z dziećmi idą  rowem  ze względu na grożące im niebezpieczeństwo. 

Tylko wielkie hasła  , a nic się nie robi. Jest to teren najbardziej zabudowany, drogą tą jeżdżą 

Tiry  z wielką szybkością, oby nie stała się tragedia. W Gminie Ostrów przy każdej szkole są 

porobione chodniki.” Proszę  przypomnieć Panu Staroście  i Komisji Rolnictwa… o tej 

sprawie.  

Radny Stanisław Płomiński – poruszył sprawę  dotyczącą  ustawienia znaku ostrzegawczego 

na krzyżówce w Masanowie, gdyż w miejscu tym były do tej pory  cztery śmiertelne wypadki.  

Radny Andrzej Gierlach-  Wyraził opinię ,że wszyscy  obiecują i przypominają sobie przed 

wyborami. „ Dużo się mówi o chodnikach przy drogach powiatowych. Moje odczucie jest 
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takie, że  jeżeli mówi się o budowie chodników , to w pierwszej kolejności powinny być 

zlikwidowane wyrwy  na ul. Zielonej w Latowicach . Druga sprawa dotyczy gruntów  

położonych nad rzeką „ Ołobok”, dotyczy map na które są naniesione dane wzięte ze sufitu. 

Piszemy pisma do Starosty i dowiadujemy się  ,że z dniem 1 stycznia 2012 roku  sprawa 

zostanie przekazana  do Poznania. Starostwo  w Ostrowie  próbuje  cały bałagan zrzucić na 

rolników.” Proszę przekazać Panu Staroście  o tej  sprawie. 

Pan Tadeusz Łapiński- sołtys wsi Sieroszewice – poruszył sprawę związaną  z obcięciem  

konarów drzew rosnących  na ul .Ostrowskiej w Sieroszewicach. Poinformował, że było 

spotkanie w tej sprawie z dyrektorem  Powiatowego Zarządu Dróg z Panem Śniegockim  i do 

tej pory nie ma decyzji w tej sprawie. Zwrócił się z pytaniem , czy jest  określony jakiś czas na 

usuwanie awarii oświetlenia?  Zgłosił ,że  w  kierunku Posterunku Policji lampy nie świecą – 

jest ciemno.  

Pan Marek Michalczak- poinformował ,że 17.03 br. zgłosił awarię  dotyczącą oświetlenia , to 

przyjechali i naprawili.”Przedwczoraj  jedną lampę naprawili , a druga lampa  mruga , to jej  

nie naprawili. Na ul. Lipowej zgłosiłem do naprawy dwie lampy.” Zgłosił zastrzeżenia do firmy 

, która się tym zajmuje.  Nawiązał do wypowiedzi  radnego Pana Kasprzaka  i stwierdził ,że 

drogi nie są dobrej jakości „ Tiry nie powinny jeździć  po drogach , gdzie  jest  nakazana 

dopuszczalna ładowność . Gdzie jest Policja, oni boją się kierowców . Ile mamy dróg na 

terenie gminy , po których  nie powinny jeździć Tiry?” 

Radna Teresa Lis- zwróciła się z pytaniem do radnych powiatowych  odnośnie  założenia  

świateł pulsujących  w Parczewie? Przypomniała ,że w tej sprawie  składała wniosek na 

piśmie. 

Radna Teresa Lemiesz- „ Jestem bardzo rozgoryczona i rozumiem Pana  Kasprzaka. U nas       

w Ołoboku stałam  5 minut , aby przejść z dziećmi na pasach.  Zgłaszałam u  dyrektora            

Śniegockiego ,że jest wyrwa  i nikt tego nie zabezpiecza.  W planach było zrobienie                  

w Ołoboku 500 metrów chodnika , a zrobione jest 300 metrów. Budowane są chodniki           

w polach , które zarastają. Jeżeli w terenie zabudowanym będzie chodnik , to ludzie pójdą 

bezpiecznie  i w zimie odgarną śnieg.  W każdej wsi , gdzie jest gęsta zabudowa ,powinny być 

wybudowane chodniki. Przed wyborami było obiecane Panie radny Michalczak ,że będą  

zrobione chodniki .” 

Pan Stanisław Pacyna – poruszył sprawę  drzew  rosnących  przy ul. Ostrowskiej                        

w Sieroszewicach , w trakcie budowy kanalizacji zostały naruszone korzenie , co widać , 

niektóre drzewa schną. „ W tym roku na ul. Południowej wywróciły się cztery drzewa. Jest 

problem i należy podejść do tego tematu poważnie . Pan …1 wnosił  trzy krotnie              o 

usunięcie obumarłego drzewa. Nie czekajmy , aby nie doszło do tragedii.” 

Radna Bernadeta Biała-  zwróciła się do radnych powiatowych , czy w tym roku będzie 

można jechać drogą ze Strzyżewa do Rososzycy?  Nie wiem , czy wszystkie drzewa nie 

powinny zostać przy tej drodze usunięte. W łąkach jest most, ale nie długo będziemy mieć 

wyrzutnię.  Czy chodnik w Strzyżewie  będzie robiony co roku po 50 metrów? Chodnik 

                                                           
1
  Art.5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie  do informacji publicznej (Dz.U.z 2001 r. Nr  

112,poz.1198 ze zm.) 
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potrzebny jest dla celów bezpieczeństwa. Uważam ,że stare drzewa powinny  być wycięte   

przy wszystkich  drogach . Odnośnie Tirów , to osobiście nie lubię , ale gdzie te samochody 

mają jeździć?” 

Pan Przewodniczący Rady- poinformował  ,że  był  wyjazd w teren po terenie naszej gminy     

z udziałem dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg . Wszystko pokazaliśmy  odnośnie stanu 

dróg powiatowych , drzew oraz  za wysokich poboczy. 

Radny Mieczyslaw Gawełek-  „ Widząc ile problemów jest na terenie naszej gminy jeszcze 

raz stawiam wniosek o zaproszenie Starosty  na sesję .” 

Pan Tadeusz Łapiński- zwrócił uwagę, że drogowcy  powywracane drzewa pocięli , to grube 

kawałki zabrali , a cienkie zostawili. 

Pan Arkadiusz Wojtczak- radny Powiatu Ostrowskiego- „ Dyskutowaliśmy  na posiedzeniu   

w Starostwie Powiatowym  po ostatniej wichurze  na temat  drzew , to Pan Starosta mówił, 

że  gminy nie chętnie wydają   zezwolenia na wycięcie drzew. Odnośnie chodnika                     

w Strzyżewie , jest plan wybudować 400 metrów. Na inwestycje chodnikowe jest  kwota 512 

tys. zł.   Z bieżącego utrzymania dróg było naprawiane wiele dywaników asfaltowych .” 

Zobowiązał się ,że wszystkie  uwagi  i pytania zgłaszane na dzisiejszej sesji przekaże Panu 

Staroście.  

Pan Przewodniczący  Rady- zgłosił potrzebę  dokończenia budowy chodnika                              

w Sieroszewicach  - odcinek 280 metrów. 

Pan Wójt – odniósł się do wypowiedzi  radnego powiatowego Pana Wojtczaka , że nie 

przypomina sobie , aby Pan Starosta występował  z wnioskiem o wydanie zezwolenia na 

wycięcie drzew.  Wyjaśnił, że są kontrowersje odnośnie  Zabytkowej  Alei  Lipowej                   

w Sieroszewicach, w takiej sytuacji nie będzie mógł wydać zezwolenia Urząd Gminy , tylko 

Wojewódzki Konserwator Zabytków. „W przypadku  zagrożenia bezpieczeństwa,   gminy 

nigdy nie odmówiła  wydania zezwolenia .” Odniósł się do terminu naprawy oświetlenia 

ulicznego  , informując, że  każda awaria powinna być usunięta w terminie 7 dni. Odnośnie 

budowy chodników , to  wykonanie 50 metrów  może nie zadawala , ale  w takiej sytuacji nie 

byłoby  wybudowane 200 metrów  chodnika w Strzyżewie.” 

Radna Bernadeta Biała- „ Poruszyłam tę sprawę dlatego ,ze w pierwszej wersji miało być 

zrobione 500 metrów  chodnika , była przywieziona kostka i gdzie  została zabrana? 

Pan Piotr Libudzic -  zwrócił uwagę ,że  w Raduchowie  siedem  drzew już się wywróciło ,       

w tej chwili są jeszcze cztery drzewa suche. 

Pan Marek Michalczak- „ Na spotkanie do Pana Starosty zaproszony był Pan Przewodniczący 

Rady  i Pan Wójt  i nic ciekawego nie usłyszałem . Jest zapisane 100 tys. zł.  dla wsi Strzyżew . 

Ołobok też miał zapisane i będziemy tego pilnować.”  

Radny Andrzej Gierlach-  wystąpił z wnioskiem , aby na następne posiedzenie Rady  Starosta 

zabrał ze sobą dyrektorów  wydziałów.  

 

O godz. 1135  Pan Przewodniczący Rady  ogłosił  10 minutową przerwę , a o godz. 1145   

wznowione zostały obrady X sesji.  
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Po przerwie Pan Przewodniczący Rady poinformował, że rozmawiał telefonicznie  z Panem 

Starostą ,przepraszał, że nie mógł przybyć  na dzisiejsza sesję i obiecał ,że na pewno będzie 

obecny na następnej sesji. 

 

b) Pan Wójt- omówił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.  

Poinformował ,że podstawą zmian w budżecie  są pisma Wojewody Wielkopolskiego, 

Ministerstwa Finansów  , wnioski Rady Sołeckiej wsi Psary i wsi Strzyżew .Wprowadza się 

paragraf  w planowanych wydatkach na  pokrycie części kosztów zakupu samochodu  na 

potrzeby Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp.  –kwotę w wysokości 25 

tys. zł.” 

Radny Andrzej Gierlach-  przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu  … dotyczącą 

projektu uchwały w powyższej sprawie. Opinia stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Radny Jerzy Kasprzak- zapytał ,czy w przypadku zmiany uchwały w sprawie funduszu 

sołeckiego gmina otrzyma zwrot? 

Pan Wójt-  wyjaśnił, że  skoro  zmiany są określone w ustawie o samorządzie gminnym , to 

podlegają zwrotowi. 

Pan Przewodniczący Rady –poddał pod głosowanie  projekt uchwały  w sprawie  zmian         

w budżecie na 2011 rok. 

Rada podjęła jednogłośnie  uchwałę w powyższej sprawie .Uchwała Nr X/93/2011 stanowi 

załącznik nr 12 do protokołu.  

 

c)Pan Wójt- omówił projekt uchwały  w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji dla 

celów podatku : od nieruchomości , rolnego i leśnego . Wyjaśnił ,że przepisy art.5 i art.6  

ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nakładają na gminy  obowiązek zmiany deklaracji       

i informacji  dla celów podatkowych . 

Radny Stanisław Płomiński- przedstawił pozytywną opinię Komisji Kultury, Oświaty 

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

protokołu.  

Radny Rafał Bartnik- przedstawił pozytywną opinię Komisji Rolnictwa… dotyczącą projektu 

uchwały w w/w sprawie. Opinia Komisji stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

Pan Przewodniczący Rady – otworzył dyskusje nad projektem uchwały , jednak nikt spośród 

radnych nie zabrał głosu. 

Rada podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji dla 

celów podatku: od nieruchomości, rolnego i leśnego .Uchwała nr X/94/2011 stanowi 

załącznik  nr 15 do protokołu.  

 

d)Pan Wójt -  wyjaśnił, że gmina zamierza w przyszłym roku przystąpić do Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich .Projekty uchwał dotyczą dwóch miejscowości Strzyżewa i Ołoboku .      

W Strzyżewie dotyczy zmiany przeznaczenia budynku po byłej szkole na bibliotekę  wraz          

z czytelnią , a w Ołoboku „ Centrum wsi” .Poinformował, że nabór wniosków będzie                          

w I kwartale 2012 roku.  
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Radny Stanisław Płomiński- przedstawił pozytywną opinię Komisji Kultury … dotyczącą 

projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy 

miejscowości Strzyżew”. Opinia stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

Radny  Rafał Bartnik-  przedstawił pozytywną opinię Komisji Rolnictwa… dotyczącą projektu 

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

Radny Andrzej Gierlach- przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu… dotyczącą  

projektu uchwały w powyższej sprawie .Opinia stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

Dodał, że było zgłaszanych  wiele kontrowersji wokół tego zadania. Jeżeli będą środki                

z PROW, to  Rada popiera  realizację tego zadania.  

Pan Przewodniczący Rady-otworzył dyskusję  nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie zatwierdzenia „ Planu odnowy miejscowości Strzyżew” . W dyskusji nikt spośród 

radnych nie zabrał głosu. 

W dalszym  ciągu obrad  poddał pod głosowanie projekt uchwały w powyższej sprawie . 

Rada podjęła uchwałę zmieniającą uchwalę w sprawie zatwierdzenia „ Planu odnowy 

miejscowości Strzyżew”. Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych  i 3 wstrzymało się od 

głosu. Uchwała Nr X/95/2011 stanowi załącznik  nr 19 do protokołu . 

 

e) Radny Stanisław Płomiński- przedstawił pozytywną opinię Komisji Kultury… dotyczącą      

projektu uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia „ Planu odnowy 

miejscowości Ołobok”. Opinia stanowi załącznik nr 20  do protokołu.  

Radny Rafał Bartnik- przedstawił pozytywna opinię Komisji Rolnictwa… dotyczącą projektu 

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

Radny Andrzej Gierlach-  przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu… dotyczącą 

projektu uchwały  w w/w sprawie. Opinia stanowi załącznik nr 22  do protokołu.  

Pan Przewodniczący Rady-otworzył dyskusję  nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie zatwierdzenia „ Planu odnowy miejscowości Ołobok” . W dyskusji nikt spośród 

radnych nie zabrał głosu. 

W dalszym  ciągu obrad  poddał pod głosowanie projekt uchwały w powyższej sprawie . 

Rada podjęła jednogłośnie  uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia                   

„ Planu odnowy miejscowości  Ołobok ”. Uchwała Nr X/96/2011 stanowi załącznik Nr 23 do 

protokołu. 

 

f) Pan Wójt- omówił projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy  

Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2012. .  W „Programie”   zaplanowano  30 tys. zł.  na 

realizację zadań w zakresie kultury, sztuki , ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego . 

Jeżeli chodzi o sport , to zapisano w programie  kwotę 98 tys. zł. na wspieranie i 

upowszechnianie kultury fizycznej . 

Radny Stanisław Płomiński – przedstawił pozytywną opinię Komisji Kultury… dotyczącą 

projektu uchwały  w powyższej sprawie. Opinia stanowi  załącznik nr 24 do protokołu 
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Radny Andrzej Gierlach – przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu… dotyczącą 

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

Radny Jerzy Kasprzak- zapytał, czy można odtworzyć  protokół z przeprowadzonych 

konsultacji w sprawie  programu współpracy . 

Pani Joanna Glapiak- odpowiedziała ,że protokół jest  sporządzony w brudnopisie.  

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

programu współpracy Gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowym i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012. W dyskusji nikt 

spośród radnych nie zabrał głosu. 

 

Rada podjęła uchwałę w powyższej sprawie, za podjęciem uchwały glosowało 12 radnych, 1 

radny wstrzymał się od głosu. Uchwała  Nr X/97/2011 stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 

 

g) Pan Wójt- omówił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie jednorazowej  

zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. „ W 2006 roku Rada podjęła uchwałę w sprawie 

jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka , która była wypłacana  bez względu na 

dochód  w kwocie 500,00 zł.  Przedstawiłem Wysokiej Radzie  dwa projekty uchwał , jeden 

projekt dotyczył likwidacji wypłaty „ becikowego” , a drugi projekt  dotyczy  przyznania  

jednorazowej zapomogi  z zachowaniem  kryterium dochodowego kwalifikującego do zasiłku 

rodzinnego. 

Radny Andrzej Gierlach-  przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu… dotyczącą 

projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia 

dziecka. 

Radny Jerzy Kasprzak- zapytał, dlaczego  sprawa ta nie była przedstawiana na Komisji 

Kultury? „ To nie jest jedna sprawa, podobnie było  z projektem uchwały w sprawie           „ 

Studium”  -też nie było przedstawiane. 

Pan Przewodniczący Rady- zaproponował, aby wszyscy  przewodniczący Komisji spotkali się  

wspólnie  i ustalili  porządek posiedzeń Komisji. 

Pan Wójt- odniósł się do wypowiedzi Pana radnego Kasprzaka  w sprawie „ Studium” , to  

było mówione na posiedzeniu Komisji ,że  Pani architekt nie mogła uczestniczyć                  w 

posiedzeniu Komisji Rolnictwa… Dodał, że każdy radny otrzymał tekst „ Studium”. 

Radny Stanisław Płomiński- stwierdził, że propozycja Pana Przewodniczącego jest bardzo 

słuszna . Zwrócił uwagę odnośnie materiałów ,że z  map , które otrzymali radni nic nie było 

można wyczytać . 

Pan Wójt-  przyjął zgłoszone uwagi ze strony Pana Płomińskiego i Pana  Kasprzaka.  

Radny Andrzej Gierlach-  wyraził opinię ,że każdy radny ma prawo uczestniczyć                 w 

komisjach , w których nie jest członkiem. „Jeżeli chodzi o materiały, to  zawsze zapoznaje się 

z projektami uchwał i  ustalam porządek  posiedzenia Komisji Budżetu…” 

Z uwagi na zakończenie dyskusji  nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka Pan Przewodniczący Rady  poddał pod 

głosowanie projekt uchwały w powyższej sprawie. 
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Rada podjęła jednogłośnie uchwałę  Nr X/98/2011  , która stanowi załącznik  nr 27 do 

protokołu.  

 

Ad.11)  

Radna Bernadeta Biała – Zwróciła  się  z prośbą  o usunięcie tamy  i  wyczyszczenie            „ 

Baryczki” . Poruszyła   sprawę  obniżenia poboczy przy drodze  przez łąki ze Strzyżewa do 

Rososzycy. 

Pan Andrzej Stempin- poinformował Wysoką Radę ,że w Sieroszewicach  zawiązało się 

towarzystwo miłośników gry w tenisa stołowego „ Graliśmy u mnie w garażu  oraz  w stodole 

na Kęszycach .  Wpadliśmy na pomysł , aby d. dyrektor  udostępnił nam salę  w GOK-u , 

jednak odmówił nam.  Skierowaliśmy pismo do p. Wójta  i  zwróciliśmy się  z prośbą do Pani 

dyrektor szkoły o udostępnienie hali sportowej i otrzymaliśmy   dwuczłonową odpowiedź. 

Pierwsza sprawa dot. podłogi , że nie jest przystosowana  do tego rodzaju gry ,  a drugą  ,że 

dzieci i młodzież mogą ćwiczyć na hali w wyznaczonych godzinach. Było zebranie wiejskie w 

Sieroszewicach i  zwróciłem się z tym tematem. Wtedy Pan dyrektor  wyraził zgodę  i wpuścił 

nas na salę . Zakupiliśmy 5 stołów i graliśmy na sali, która spełniała warunki lokalowe i 

przestrzenne . Potem Pan dyrektor powiedział, że nie możemy grać na Sali. Zwróciliśmy się 

ponownie z pismem i otrzymaliśmy odpowiedź ,że sala jest w remoncie. Pan dyrektor 

zobowiązał się ,że w miesiącu wrześniu  da nam odpowiedź, a w miesiącu październiku 

otrzymaliśmy kategoryczną odpowiedź , że nie możemy grać. Zarzuca się nam, że  coś 

niszczymy .Mieszkam naprzeciwko  i  widzę, że  sala ta jest  60 razy wykorzystana w ciągu 

całego roku  .” Stwierdził ,że sala stoi jako pustostan.  

Pan Mieczyslaw Maciuszczak -  Poparł  wypowiedź swojego przedmówcy , uzasadniając tym, 

że jest również zainteresowany  grą w tenisa . Poinformował ,że w ubiegłym roku 

zorganizował  przy współudziale kolegów  turniej o puchar Komendanta Gminnego OSP., 

który cieszył się wielkim  powodzeniem .Wyraził opinię ,że te treningi powinny odbywać się 

raz w tygodniu  na Sali w GOK. Prosił o normalne ludzkie rozwiązanie tej sprawy. 

Pan Stanisław Pacyna-  poruszył sprawę związaną  z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt, 

która zakłada ,że pies na uwięzi nie może być dłużej niż 12 godz .na 24 godziny . Zwrócił 

uwagę ,że ustawa nie mówi o psach bezpańskich i w schroniskach. Realizacja tej ustawy 

zostanie  scedowana na Urząd Gminy , który musi się przygotować do realizacji tej ustawy. 

Pan Jerzy Pawłowski – dyrektor GOK w Sieroszewicach – Na początku swojego wystąpienia 

podziękował wszystkim radnym za pomoc  w  zorganizowaniu warsztatów dla Zespołu Pieśni 

i Tańca  „Ołobok” w Szklarskiej Porębie . Zaprosił zebranych na wernisaż do Masanowa          

w przyszły piątek , informując ,że plener odbył się pod koniec czerwca .  „ Odnośnie gry           

w tenisa , to uczestniczyłem we wspólnym posiedzeniu Komisji ,podczas której toczyła się 

dyskusja  . W momencie kiedy Pan Przewodniczący Rady  został wybrany  Przewodniczącym  

pogratulowałem mu  wyboru i oczekiwałem na pomoc. Wiadomo ,że Pan Przewodniczący  

nie darzy mnie wielką sympatią . Najpierw chciano obalić dyrektora  . Skoro jest  sala 

sportowa w Sieroszewicach , to ci  ludzie, skoro mają  dużo czasu  i chcą coś uprawiać , to 



11 
 

mogą skorzystać  z  sali  gimnastycznej .  Jeżeli chodzi o salę GOK , to dół sali  należałoby 

ocieplić  i przenieść zajęcia taneczne i teatralne  na salę na dół. W momencie remontu na sali 

była biblioteka , biuro dyrektora GOK, zastawione krzesłami i meblami.  Zaczęliście Panowie 

nie od rozmowy ze mną , tylko od słania pism . Panie Andrzeju, to Pan dysponował kluczem      

i były takie sytuacje ,że nie chciał Pan oddać  kluczy w momencie , kiedy  wypożyczaliśmy salę 

osobą z zewnątrz.”Nie znam drugiej osoby, która  obgadywałaby instytucje kultury , chociaż  córka  

Pana pracuje w GOK. Śmieszy mnie to ,że w zawodowej straży nie mógł Pan pracować , a w  OSP  to  

Pan może pracować. Spotkałem się z KGW  i były kategoryczne głosy , aby  nie wpuszczać na salę.  

Sala GOK jest na organizację imprez kulturalnych, okolicznościowych  i rodzinnych,  spotkań, zebrań, 

szkoleń.  Na zebraniu wiejskim  nie podjęliście Państwo z wiadomych przyczyn  tego tematu  bo nie 

jesteście grupą zorganizowaną i większością. Przychodzą  do GOK osoby , które przyprowadzają na 

zajęcia teatralne, plastyczne i muzyczne  dzieci i z opinią tych osób należy się liczyć. Ja wierzę ,że 

Państwo Radni wykazujecie  ogromny szacunek  do tego, co się robi. Ja jestem po to dyrektorem i za 

to biorę pieniądze i nie wyrażam zgody na grę w tenisa . Jeżeli  Rada  zdecyduje inaczej , to pod 

pewnym naciskiem  będę  oczywiście musiał zrobić.  Może przy LZS powołać sekcję tenisa stołowego, 

życzę , aby to się udało  i będę to wspierać.” 

Pan Przewodniczący  Rady- „ Panie  dyrektorze chciałem ustosunkować się do tematu , który Pan 

poruszył. Ja sobie wypraszam  tego typu insynuacje i myślę ,że zostało to zaprotokołowane.  Ja na 

sesji w dniu dzisiejszym zostałem znieważony. W związku z tym myślę, że Pan ma dowody , które 

potwierdzają ,że ja jestem inspiratorem tych działań, które zostały  przez Pana podjęte.  Jeśli mnie 

Pan publicznie nie  przeprosi, to wiem, gdzie zgłosić tego typu sprawę i  nie skończy się  na takim 

wyjaśnieniu .  Myślę ,że Pan  dysponuje argumentami, wiedzą i dowodami, że ja jestem inspiratorem. 

Jeżeli ktoś się do mnie zgłosi,  tym bardziej z miejscowości Sieroszewice , to po to jestem radnym, aby 

pomóc . Wypraszam sobie tego typu insynuacje , że ja realizuję  tego typu politykę. Sesje i komisje są 

publiczne  i każdy  mieszkaniec  w   „ Wolnych  głosach  i wnioskach ” może  zabierać głos i wyrażać 

swoje opinie.” 

Pan Andrzej Stempin- „ My w tenisa stołowego gramy rekreacyjnie , a  po drugie  hala  sportowa jest 

zajęta , po trzecie nie stać nas zapłacić  na wynajem , a szczególnie dzieci i młodzież . Nie rozumiem 

jaki jest związek mojej córki  z tą sprawą?” 

Radny Mieczysław Gawełek – „ Wszyscy znają moje stanowisko, powiedziałem, że takich  warunków 

jak mają Sieroszewice , nie ma żadna miejscowość w całej gminie.”   Zwrócił się z pytaniem , czy  Rada 

Gminy ma   sponsorować czyjeś hobby?   

Radny Stanisław Płomiński-  Zwrócił uwagę ,że gdyby utworzyła się   grupa 40 osobowa  , która chce 

grać w tenisa , to należałoby sformalizować . Mam prośbę do p .Przewodniczącego Rady , że jest 

najlepszy moment , aby  przyjął do klubu sportowego  . Jest to organizacja niesformalizowana, jeżeli 

będą formalne sekcje, to dostaniecie  ze strony  Gminy pieniądze.  Moim zdaniem najlepiej się 

dogadać , nie robić wycieczek i nie kłócić się .”  

Pan Andrzej Stempin- „ My to traktujemy w formie rekreacyjnej, bo jesteśmy w takim wieku i nie 

chcemy zakładać stowarzyszenia.” 

Radny  Dariusz Majewski-  poinformował, że w szkole w Wielowsi , aby pozyskać  środki na sport  

założono stowarzyszenie   Uczniowski Klub Sportowy „ Prosna”  Wielowieś .„ Ja na miejscu 
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p.dyrektora GOK , też bym się nie zgodził na grę  w tenisa, bo  sala nie spełnia warunków 

bezpieczeństwa. W przypadku , gdyby stał  się wypadek, to kto będzie odpowiadał ? W Wielowsi  jest 

wolna sala – zapraszamy. Nie rozumiem dlaczego przy Klubie Sportowym „ISKRA” nie można 

uruchomić sekcji tenisa stołowego?” 

Radny Mieczysław Gawełek-  zapytał , kto uczestniczy w zajęciach na hali sportowej , czy dzieci? 

Pan Tadeusz Łapiński- Stwierdził, że jako sołtys dąży do tego , aby każdy był zadowolony . „ Ja 

uważam ,że budując salę sportową  to myślałem ,że będzie serce  bijącego sportu, a teraz się 

dowiaduje , że  tam nie ma wolnych godzin      i trzeba  płacić. Skoro nie doszło  do porozumienia , to 

ubiegają się  o salę w GOK.” 

Pan Wójt- „ Jeżeli chodzi o sprawę dostępności do sali gimnastycznej , to  tenisiści nie zwracali się        

o wynajem  tej Sali . Odnośnie odpłatności  za wynajem hali  , to  nie możemy robić wyjątków ,że ktoś 

płaci , a ktoś  inny  nie płaci.  Dofinansowanie organizacji pozarządowych może odbywać  poprzez  

udzielanie dotacji .  Nie wiem , czy jest sens  się spierać , ale za obiekt odpowiada  dyrektor i należało 

z nim uzgodnić zasady, gdzie i kiedy można korzystać z sali.” 

Radny  Jerzy Kasprzak – „ Panie Wójcie Pan się robi dobrym „ wujaszkiem” . Dajemy na sport wielkie 

pieniądze.  Ja też mogę mieć hobby,  a to jest indywidualne hobby , bo nie są zarejestrowani.”  

Pan Wójt-  „ Panie radny  musiałbym polemizować z Panem , my   nie mówimy o indywidualnym 

hobby , tylko o grupie . My nie  możemy odcinać się od mieszkańców i musimy  zaspokajać  potrzeby 

mieszkańców , a zadania w zakresie działalności kulturalnej i sportowej są zadaniami własnymi 

gminy.”  

Pan Tomasz  Pietrzak –  Przedstawił się ,że  od 12 lat jest mieszkańcem Kęszyc. „ Kontrargumenty 

Pana dyrektora, że nie udostępni nam sali  do mnie nie docierają , gdyż głównym argumentem 

dyrektora było niszczenie podłogi.. Co mamy zrobić , abyście Państwo  udostępnili tę salę?  My 

jesteśmy poważnymi ludźmi i prosimy o udostępnienie sali .” 

Radny Mieczysław Gawełek- zwrócił się do Pana Przewodniczącego Rady ,że jako Prezes Klubu  ma 

ubezpieczonych swoich zawodników. Jeżeli stałoby się  coś na sali , ktoś  złamie rękę  lub nogę , to kto 

za to odpowie?” 

Pan Przewodniczący Rady -  „ Na ostatnim zebraniu wiejskim  była propozycja ,  aby się dogadać          

z Panem dyrektorem . Teraz zostałem wmanewrowany ,że ja byłem inicjatorem  takich działań . Skoro 

to jakiś czas funkcjonowało , to należałoby usiąść i dogadać się z Panem  dyrektorem. Jestem 

zbulwersowany ,że my jako Rada zajmujemy się takimi sprawami.” 

Radny Andrzej Gierlach-  wyraził opinię ,że  grupa musi być zorganizowana i ktoś musi podjąć za te 

grupę odpowiedzialność . Każda grupa , aby mogła korzystać z jakiego kol wiek  obiektu musi mieć 

lidera  , który podejmie odpowiedzialność.  Przerabiałem ten temat  w Latowicach  na świetlicy 

środowiskowej.  Należy usiąść , rozmawiać i wypracować wspólne zdanie.”  

Pan Andrzej Stempin – „ Jeżeli chodzi o halę sportową , to trzeba za każdym razem przewozić stoły. 

W Latowicach też są organizowane turnieje gry w tenisa stołowego  i , czy też jest osoba 

odpowiedzialna? 
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Radna  Bernadeta Biała-  stwierdziła, że bój o tę  salę toczy się od wielu lat . „ Może warto byłoby się 

zastanowić  i  należałoby salę oddać wsi i niech wieś rządzi . W tej chwili sala jest wyremontowana        

i kuchnia , a Pan dyrektor ma swoje pomieszczenia . oraz miejsce do prowadzenia zajęć. Może wtedy 

problem się rozwiąże . Wydaje mi się ,że konflikt będzie rozwiązany . Takie warunki jak mają 

Sieroszewice , to nie ma  nigdzie na terenie całej gminy .”  

Pan dyrektor GOK- „ Zostałem  zaskoczony propozycją związaną z podziałem GOK, jest to bez sensu, 

ponieważ nie ma problemu poza tenisem . KGW  wypowiedziało się ,że przyjeżdżały osoby z zewnątrz 

i jak zobaczyły  co się dzieje , to od razu rezygnowały z wynajmu sali. Pan …2 mówił ,że sport , to 

kultura , ale udowodniliście ,że nie ma wiedzy . Ten obiekt nie spełnia  kompletnie  warunków do  

prowadzenia  działalności sportowej .” 

Radny  Stanisław Płomiński-  zwrócił uwagę, że dalsza dyskusja jest zbędna , odpowiedź dała Rada 

Gminy i  Pan Wójt , aby zawiązać stowarzyszenie - grupę formalną . 

Radna Teresa Lemiesz- „ Jestem zdziwiona  Państwa pretensjami , bo u nas w Ołoboku była podobna 

sytuacja,   zostały  zakupione stoły do gry w tenisa ,ale nikt nie chciał podjąć odpowiedzialności . 

Początkowo udostępniliśmy salę , ale na ścianach na wysokości dwóch  metrów  były ślady butów. 

Zostało zamknięte , stoły do gry w tenisa przekazaliśmy do szkoły.  Panowie  Wy robicie wolną 

amerykankę. Proszę nie prać brudów przy Radzie, trzeba wyjść z inicjatywą i rozwiązać ten problem w 

swoim zakresie.  Jest to odpowiedzialność  i wyróżnienie , że potraficie się zorganizować i żyć w 

grupie.”  

Pan Andrzej Stempin- „ Nie wiem dlaczego tutaj są takie walki , skoro w Przygodzicach  zapraszają 

nas  do siebie  na salę. My mamy taki obiekt i nie możemy  z niego korzystać . Takie stowarzyszenie 

mógłby założyć Pan dyrektor  GOK.”  

Pan Dyrektor GOK – „ Jeżeli miałbym przewodzić w tym stowarzyszeniu  Panem Andrzejem , to 

dziękuje bardzo za współpracę.  

Pan Wójt- „ Widzę ,że wszystkich ponoszą emocje , ale w statucie GOK-u nie ma zapisu odnośnie 

prowadzenia   zajęć sportowych na sali GOK i jest nie możliwe utworzenie sekcji tenisa stołowego.  

Pan Przewodniczący Rady-  zwrócił się z pytaniem do  Pana dyrektora, czy nadal podtrzymuje  

zdanie, że był inicjatorem tej całej sytuacji? 

Pan dyrektor  GOK-  „ Ja nie mówię tak , ale  trochę jest w sprzeczności z tym  , co Pan 

Przewodniczący  powiedział  na wcześniejszym posiedzeniu komisji  , że jest hala sportowa i tam 

powinny odbywać się zajęcia , w tym także gra w tenisa stołowego .Na pewno jest  to zapisane           

w protokole. Widocznie  coś wpłynęło na zmianę zdania  .” 

Radny Mieczysław Gawełek –„ Wybierając Pana na funkcję Przewodniczącego Rady , liczyliśmy się      

z tym  ,że my jako  radni  spotykamy się z różnymi sytuacjami  i  nie możemy się obrażać na 

mieszkańców lub na ich wypowiedzi pod naszym adresem.” 

                                                           
2
 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 Stanislaw Płomiński -  „ Podsumowując dyskusję  bardzo bym się cieszył , gdyby Pan 

Przewodniczący  Rady był inicjatorem tego pojednania  i jako Prezes Gminnego Klubu Sportowego  

przygarnął tenisistów i wziął ich po swoje skrzydła.” 

Radna Teresa Lis- Podziękowała Panu Przewodniczącemu , Panu Wójtowi  za życzenia , pamiątkę 

okolicznościową , kwiaty z okazji 600 –lecia wsi Parczew. Słowa podziękowania skierowała również do 

radnych powiatowych: Pana Marka Michalczaka i Pana Arkadiusza Wojtczaka  oraz Pani redaktor 

strony internetowej .  Wyraziła swoje zdanie odnośnie  Sali GOK, ze gdyby  żyła Pani Siwakowa , to by 

się w grobie przewróciła, że ta sala nie jest dla mieszkańców., wybaczcie mi , ale  powinni mieć trochę 

wejścia. ” 

Pan sołtys wsi Sieroszewice – Zaproponował , aby zorganizować spotkanie  z udziałem  Pana 

Przewodniczącego  Rady,  Pani dyrektor szkoły  oraz Pana dyrektora GOK-u. 

Pan Przewodniczący Rady –zaprosił Pana dyrektora  GOK , sołtysa  i zainteresowaną grupę grających 

w tenisa na poniedziałkowy dyżur  na godz.10;00. 

Pan dyrektor GOK –„ Może ja to źle odczytuje , ale była mowa  o stworzeniu sekcji przy Gminnym 

Klubie Sportowym „ ISKRA-PROSNA” Sieroszewice , dlatego nie widzę swojego udziału w tym 

spotkaniu. 

Pan Przewodniczący Rady – „ Ja zapraszam  , a proszę zobaczyć  jak Pan dyrektor umywa rączki.” 

Punkt 12 – Zamknięcie obrad:  

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad X  sesji Pan  Przewodniczący Rady  o godz. 1340 dokonał 

zamknięcia obrad X sesji Rady Gminy Sieroszewice. 
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