
P R O T O K Ó Ł  Nr XI 

z XI sesji Rady Gminy Sieroszewice  odbytej w dniu 22 grudnia 2011 roku 

w Gminnym Ośrodku Kultury  w  Sieroszewicach 

 

Punkt 1 – Otwarcie obrad: 

Otwarcia obrad XI sesji  dokonał Pan  Paweł Siwak -Przewodniczący Rady Gminy 

Sieroszewice o godz. 10 
07

.  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 Stefana Prałata - Prezesa Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów 

Politycznych w Sieroszewicach, Panią Marię Marciniak – dyrektora GBP w Sieroszewicach , 

Pana Jerzego Pawłowskiego - dyrektora  GOK w Sieroszewicach , Pana Krzysztofa 

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

Panią  Wandę Kupijaj – Zasłużoną  dla Gminy Sieroszewice, Pana Karola Kowalskiego – 

prezesa  LKS „ TIGER” Rososzyca, przybyłych sołtysów oraz dyrektorów i kierowników 

gminnych jednostek organizacyjnych , Panią Ewę Kotowską-Rasiak – redaktora strony  

internetowej Urzędu Gminy.  

 

Punkt 2 – Stwierdzenie quorum:  

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

wynoszącego 15  osób.  Nieobecny był  Pan  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 XI  sesji Rady Gminy 

Sieroszewice  oraz wniosek Pana Wójta  w sprawie wprowadzenia  do porządku obrad XI 

sesji  trzech projektów uchwał  w sprawach : 

1. Zmiany uchwały Rady Gminy Sieroszewice w sprawie ustalenia  wzorów deklaracji          

i informacji dla celów podatku: od nieruchomości , rolnego i leśnego, 

2. Ustalenia diety oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla przewodniczącego organu 

wykonawczego jednostki pomocniczej. 

3. Zarządzenia na terenie Gminy Sieroszewice poboru podatków: od nieruchomości, 

rolnego i leśnego od osób fizycznych oraz opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia 

inkasentów tych podatków i opłat oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

 Porządek obrad z dodatkowymi projektami  uchwał został przyjęty jednogłośnie przez Radę 

Gminy.  

 

Punkt 4-  Przyjęcie protokołu  z X  sesji: 

Protokół z  X sesji  został  przyjęty jednogłośnie bez uwag.  

 



2 
 

 

Punkt 5 -  Interpelacje i zapytania radnych :  

Nikt z pośród radnych  nie złożył  interpelacji  i zapytań .  

 

Punkt 6- Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji: 

Pani Teresa Lemiesz- wiceprzewodnicząca Rady  Gminy- przedstawiła odpowiedź na 

interpelację  Pana Jerzego Kasprzaka  z poprzedniej sesji dotyczącej niezadowolenia 

mieszkańców wsi Rososzyca z postawienia  szafy przez Telekomunikację przy pomniku 

poległych .Odpowiedź na interpelację stanowi załącznik  nr 3 do protokołu.  

Następnie przedstawiła odpowiedź na interpelację  radnej Pani Teresy Lis  dotyczącej zmiany 

ogrzewania w Publicznym Przedszkolu w Westrzy. Odpowiedź na interpelację  w powyższej 

sprawie stanowi załącznik nr 4  do  protokołu. 

Radna Teresa Lis- zwróciła się z prośbą do Wysokiej Rady i do Pana Wójta , aby  znaleźć 

środki w budżecie na 2012 rok  na zmianę ogrzewania.  

Radny Jerzy Kasprzak- ustosunkował się do odpowiedzi na interpelację z  poprzedniej sesji. 

Stwierdził, że to nie jest odpowiedź na  interpelację, tylko jest to zamydlanie oczy  radnym.  

Ustosunkował się do kwestii uzgodnień , a mianowicie były uzgodnienia ,w I  wersji  szafa 

miała być ustawiona za płotem i nie było innej decyzji w tej sprawie. „ Jak można ustawić 

szafę w takim miejscu , przy pomniku poległych .Prosiłbym  Pana Prałata , aby zainteresował 

się    tą sprawą. Sołtys i Samorząd wsi kilkakrotnie  zwracał się z prośbą o upiększenie tego 

placu  , to jest upiększenie -  została ustawiona szafa. Będę się dalej konsultował z Panem 

Przewodniczącym Rady, ponieważ w  regulaminie jest  zapisane , że  skoro osoba  składająca 

interpelację jest  niezadowolona z odpowiedzi , to można się zwracać o uzupełnienie 

odpowiedzi.  Zwracam się do Pana Przewodniczącego   o dalsze pokierowanie tej sprawy. To 

jest hańba  dla całej gminy i całej ojczyzny , dla tych osób , które zginęły i nie wróciły z 

wojny. Wstyd, abyśmy Dzień Niepodległości obchodzili pod  takim czymś.” 

Pan Przewodniczący Rady- odniósł się  do wypowiedzi Pana Kasprzaka, że dziwi się  jak 

mógł Pan dopuścić, aby postawić  szafę w tym miejscu. 

Pan Wójt- ustosunkował  się   do  zastrzeżeń  Pana  Kasprzaka , że pisząc odpowiedź na  

interpelację nie mógł  inaczej odpowiedzieć z uwagi na to ,że są sprzeczne informacje. 

Wyjaśnił ,że zlokalizowanie szafy  w tym miejscu nie było intencją gminy. Stwierdził ,że nie 

może się odnieść  do wypowiedzi Pana radnego , ponieważ nie był uczestnikiem rozmów i 

uzgodnień. 

 

Punkt 7 – Informacja  Przewodniczącego  Rady Gminy o działalności podejmowanej w   

okresie międzysesyjnym: 

Pan Przewodniczący Rady – przedstawił informację ze swojej działalności  podejmowanej 

w okresie międzysesyjnym oraz  wnioski z pełnionych dyżurów poniedziałkowych.  

Podziękował  Panu Wójtowi za życzliwość  z jaką się spotkał z jego strony.  Podziękował  

również   Pani Skarbnik , Pani Sekretarz ,  Pani Joannie Glapiak  oraz wszystkim 

pracownikom  urzędu  za pomoc  i przekazywane  informacje  w  zakresie pracy Rady.  

Informacja  stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
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Punkt 8- Sprawozdanie  wójta z działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym: 

 Sprawozdanie  Wójta  zostało przesłane wszystkim radnym i sołtysom wraz z materiałami na 

sesję . Rada nie wniosła uwag do przedstawionego sprawozdania. Sprawozdanie  stanowi 

załącznik nr 6 do protokołu. 

Punkt 9 – Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli: 

Pan Mieczysław Gawełek- przedstawił sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli w Szkole 

Podstawowej w Ołoboku. Sprawozdanie  stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Punkt 10- Informacja Starosty  Ostrowskiego  na temat  współpracy Powiatu z gminą 

Sieroszewice w zakresie budowy dróg, chodników i innych zadań:  

 

Pan Przewodniczący Rady  - poinformował ,że Pan Starosta  przybędzie na sesję  o god.11 –

tej. W związku z powyższym zaproponował, aby  przystąpić do  realizacji następnego punktu 

z porządku obrad. 

 

Punkt 11 – Podjęcie uchwał Rady Gminy w sprawach: 

a) Pan Wójt- omówił projekt  uchwały  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Sieroszewice na 2012 rok. 

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

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

protokołu.  

Radny  Andrzej Gierlach- przedstawił  pozytywną opinię Komisji Budżetu… , dot. projektu 

uchwały w w/w sprawie. Opinia stanowi załącznik nr 9 do protokołu.  

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

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Sieroszewice na 2012 rok. 

Uchwała Nr XI/99/2012  w powyższej sprawie została podjęta jednogłośnie i stanowi 

załącznik nr 10 do protokołu.  

 

b) Pan Wójt -  omówił projekt uchwały  w sprawie przyjęcia „ Gminnego programu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2012-2015 w Gminie Sieroszewice”. 

Radny Stanisław Płomiński – przedstawił pozytywną opinię  Komisji Kultury… dotyczącą 

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

Pan Przewodniczący Rady-otworzył dyskusję  nad projektem  uchwały w  powyższej 

sprawie. Nikt z pośród radnych nie zabrał głosu w dyskusji. 

Rada podjęła jednogłośnie uchwałę  w sprawie przyjęcia „ Gminnego  programu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie  na lata 2012-2015 w Gminie Sieroszewice.” Uchwała 

Nr XI/100/2012 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.  

 

c)Pan Wójt- omówił projekt uchwały w sprawie  zmian w budżecie na rok 2011. Omówił  

drugą uchwałę  dot. zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 
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2011-2017. Wyjaśnił, że  projekt tej uchwały ma związek  z projektem uchwały w sprawie 

zmian w budżecie . 

Radny Andrzej Gierlach- przedstawił  pozytywną opinię Komisji Budżetu … dotyczącą 

projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2011.Opinia stanowi załącznik nr 13 do 

protokołu.  Następnie przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu… dotyczącą  projektu 

uchwały dotyczącej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata  

2011-2017. Opinia stanowi załącznik nr 14 do protokołu.  

Pan  Przewodniczący Rady – otworzył dyskusje  nad  projektem  uchwały w sprawie zmian 

w budżecie na rok 2011. Nikt z pośród radnych nie zabrał głosu. 

Rada podjęła jednogłośnie  uchwałę w powyższej sprawie .Uchwała Nr XI/101/2012 w 

sprawie zmian w budżecie na rok 2011 stanowi załącznik nr 15 do protokołu.  

 

O godz. 10
45

 na posiedzenie Rady przybył Pan  Starosta Ostrowski , którego powitał Pan 

Przewodniczący Rady Gminy.  

 

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

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice  na lata 2011-2017. 

Rada podjęła jednogłośnie uchwałę  w powyższej sprawie. Uchwała Nr XI/102/2012  w 

sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2011-2017 

stanowi załącznik nr 16 do protokołu.  

 

e)  Radny Andrzej Gierlach- przedstawił pozytywna opinię Komisji Budżetu… dotyczącą 

projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sieroszewice na lata 2012 -2017.Opinia  stanowi załącznik nr 17 do protokołu.  

Rada podjęła jednogłośnie  uchwałę w powyższej sprawie .Uchwała Nr XI/103/2012  stanowi 

załącznik  nr 18  do protokołu.  

 

f) Radny Andrzej Gierlach – przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu… dotyczącą 

zmiany uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji dla celów 

podatku: od nieruchomości, rolnego i leśnego. Opinia stanowi załącznik nr 19 do protokołu.  

Rada podjęła jednogłośnie uchwałę  w powyższej sprawie .Uchwała Nr XI/104/2012 stanowi  

załącznik nr 20 do protokołu.  

 

g) Radny Andrzej Gierlach- przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu… dotyczącą  

projektu uchwały w sprawie ustalenia diety oraz zwrotu kosztów podroży służbowej dla 

przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej. Opinia Komisji stanowi 

załącznik nr 21 do protokołu.  

Radna Teresa Lemiesz-  odczytała treść projektu uchwały w  powyższej sprawie . 

Pan Przewodniczący Rady- poddał pod głosowanie  wniosek Komisji Budżetu… dot. 

zmiany § 3 ust.1  w projekcie uchwały , aby  ustalić  stawki procentowe wynagrodzenia  

sołtysów za inkaso w wysokości 6,0 % od zainkasowanej kwoty.” 

Rada przyjęła jednogłośnie wniosek  Komisji Budżetu… w powyższej sprawie . 
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h) Radny Andrzej Gierlach-  przedstawił  pozytywną opinię  Komisji Budżetu… dot. 

projektu uchwały w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Sieroszewice poboru podatków: od 

nieruchomości , rolnego i leśnego od osób fizycznych oraz opłat lokalnych w drodze inkasa, 

określenia inkasentów tych podatków i opłat oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

Opinia Komisji stanowi załącznik nr 22 do protokołu.  

Pan Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie projekt uchwały w powyższej sprawie. 

Rada podjęła  jednogłośnie uchwałę w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Sieroszewice 

poboru podatków: od nieruchomości , rolnego i leśnego od osób fizycznych oraz opłat 

lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów tych podatków i opłat oraz wysokości 

wynagrodzenia za inkaso. Uchwała Nr XI/106/2012 stanowi załącznik nr 23  do protokołu.  

 

Ad.10 )  Pan  Paweł Rajski- Starosta ostrowski- powitał wszystkich  radnych  oraz 

wszystkie osoby zebrane  na posiedzeniu Rady , przeprosił  za ostatnią nieobecność  na X 

sesji  Rady Gminy Sieroszewice. Na początku swojego wystąpienia  poinformował 

zebranych, że  odbył spotkanie z sołtysami , podczas którego  zapoznał się  z problemami  

gminy Sieroszewice. „ Nie przyjechałem po to ,aby narzekać, że Powiat jest zadłużony, w 

momencie przejmowania  było  51 mln.zł. , a teraz zeszliśmy do kwoty 49 mln. zł. Odnośnie 

dróg, to została rozpoczęta  budowa drogi w Ołoboku , wyasygnowaliśmy   kwotę 500 tys. zł. 

na ten cel  , a gmina  dołożyła  do tego zadania.  Droga ta została zgłoszona do tzw.                                     

„ Schetynówki” , ale się nie zakwalifikowała . Druga sprawa to położenie nakładki w 

Latowicach , ale nie zostało  zadanie to dokończone. Na przyszły rok mamy zaplanowane 100 

tys. zł. na wykonanie  chodnika w Strzyżewie  oraz następne 100 tys. zł. bez   przeznaczenia.  

Jeżeli chodzi o budżet przyszłoroczny , to najważniejszym zadaniem będzie  budowa Poradni 

Specjalistycznej w Ostrowie Wielkopolskim , ponieważ ten budynek , który spełnia  rolę 

poradni urąga XXI wiekowi . Powiat ostrowski jest na drugim miejscu  w całym 

województwie  pod względem  wielkości. Dzisiaj zostaną otwarte oferty za 1, 5 godziny  na  

budowę Poradni Specjalistycznej . Nie chcę dokładnie  mówić  jaka to będzie kwota, ale 

będzie to kwota kilku dobrych milionów  zł. Będzie to największa inwestycja w Powiecie 

Ostrowskim w 2012 roku.  Barak nie może dłużej stać , mamy zgodę Sanepidu  o 

dopuszczeniu tego budynku do użytku  do końca października 2012 roku. W momencie 

przejmowania szpitala zadłużenie  wynosiło 13 mln.zł. , teraz w szpitalu jest potrzebna 

restrukturyzacja. Od 1 lutego 2012 roku pojawi się nowy schemat organizacyjny, który ma 

przynieść oszczędności . Uruchomimy nowe  pododdziały , co spowoduje ,że będą 

przyjmowane osoby z udarami  oraz osoby z oparzeniami. To są dobrze płatne procedury i na 

tym chcemy zarabiać . Będzie rezonans magnetyczny , jest to pracownia, która spełnia 

oczekiwania mieszkańców powiatu.  Z  zadań  drogowych  , to planujemy wspólnie z miastem 

wykonać  rondo przy ul. Witosa i ul. Grabowskiej. Jeżeli chodzi o pozostałe  zadania , to nie 

zostały zapisane w budżecie na 2012 rok. Myślę ,że sytuacja finansowa będzie dobra i znajdą 

się pieniądze , aby wykonać zadania drogowe na terenie gminy Sieroszewice. Chcemy  

dokończyć w tej kadencji budowę drogi  Psary – Śliwniki.  Sytuacja  Powiatu jest bardzo 

trudna , ale mamy 240 ha ziemi , którą chcemy obracać . W obecnej sytuacji nie możemy brać 

kredytów , gdyż nie posiadamy zdolności kredytowej. W Przygodzicach mamy  50 działek  na 

sprzedaż, które są położone przy ul. Wysockiej .  W Parku Krajobrazowym  w „ Trzcielinach” 

mamy    70 ha ziemi , która jest wydzierżawiona, jednak wypowiedzieliśmy  umowy 
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dzierżawcom i chcemy przeznaczyć na sprzedaż. Aby zamknąć budżet 2014 roku  musimy 

wprowadzić dodatkowo 10 mln.zł. , możemy to zrobić poprzez obniżenie kosztów. W 2011 

roku udało się nam w oświacie zaoszczędzić  3,5 ml.zł. poprzez zmiany organizacyjne.  Po 

drugiej stronie jadąc tą  trasą  mamy 106 ha  terenu inwestycyjnego  i chcemy przeznaczyć do 

sprzedaży . Gmina Przygodzice  jest  tym zainteresowana , jeżeli przyciągniemy inwestorów , 

to do budżetu będą wpływały pieniądze”. Poprosił   zebranych o przekazywanie informacji w 

różnych środowiskach  , że jest do sprzedaży ziemia w Przygodzicach.  

Pan Przewodniczący Rady- Podziękował Panu Staroście za to ,że zauważa współpracę 

między ośrodkami sportowymi. Wyraził słowa uznania za zorganizowanie spotkania z 

sołtysami. Poruszył sprawę w temacie  Powiatowego Zarządu Dróg – jest takie odczucie 

wśród rolników ,że skoro zaczną coś majstrować przy mostku , to już przy nich jest  Służba 

Drogowa , a to że są wysokie pobocza, to nikt nie  widzi.  Jest  negatywny wydźwięk 

społeczny w tym temacie . Droga  na trasie Ostrów – Grabów jest zrobiona , ale są bardzo 

wysokie  pobocza i w poprzednim  tygodniu  był  wypadek.”  

Pan Starosta – „ Trzeba promować Powiat poprzez  sport  , uzdolnionych uczniów, poprzez  

dobre inicjatywy. Wypromowaliśmy imprezę lotniczą w Michałkowie, na którą mogli 

przyjechać wszyscy mieszkańcy Powiatu Ostrowskiego .  Na imprezie  tej przewinęło się  

około 52 tys.  osób. Ja deklaruję większą kwotę , jeżeli chodzi o wsparcie finansowe w 

dziedzinie sportu. Zwracam  się do p. sołtys z Parczewa, że sprawa założenia pulsującego 

światła przy przejściach  wydaje  mi  się ,że jest to naturalne i proste do zrobienia. Jeżeli 

chodzi o przycinanie  rowów  , to wiem ,że jest to problem i należy go rozwiązać. Na  któreś 

posiedzenie Rady  przyjadę z Panem dyrektorem  Powiatowego Zarządu Dróg  i będzie 

można go zapytać  o pewne działania.” 

 

Radny Andrzej Gierlach-  wyraził opinię, że wiele inwestycji na drogach powiatowych 

zostało zrobionych w ostatnich latach  ,ale popełniono wiele błędów w fazie projektowania   

natury : wykonanie inwestycji na drodze a stosunki wodne.  

Projektant przy projektowaniu drogi powiatowej  skupia się  na terenie  do krawędzi drogi ,  

na drogach jest spływ wód. W kwestii informacyjnej , to strażacy wielokrotnie  w okresie  

obfitych opadów byli wzywani do pompowania wody z posesji , czy z rowu do rowu . 

Stwierdził ,że żadne prawo nie zwalnia  dyrektora  dróg  , ani projektanta w zakresie 

drożności rowów przy drogach powiatowych.  

Pan Starosta- odniósł się do dwóch aspektów: 

„- wiele zrobiono , jeżeli chodzi o drogi , w jednej gminie zrobiono mniej , a w drugiej 

więcej. Wczoraj miałem spotkanie z sołtysami z  Nowe Skalmierzyce i byli sołtysi  

zbulwersowani tym , że droga Czekanów- Szczury  jest „wypasiona” , są  zrobione chodniki 

po jednej i drugiej stronie.  

- odnośnie   projektowania  budowy dróg  powiatowych , to  gdyby były pieniądze , to można 

byłoby uwzględnić wszystkie wnioski .” 

 

Radny Stanisław Płomiński-  poruszył sprawę  skrzyżowania drogi w Masanowie, gdzie 

dochodzi do  śmiertelnych wypadków. Zaproponował , aby wymalować pasy ostrzegawcze od 

strony Ołoboku z uwagi na to, że znak „STOP”  jest niewidoczny. 
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Pan Marek Michalczak- radny Powiatu Ostrowskiego- „ Pasy nic nie dają ,  jedynie 

rozwiąże ten problem założenie świateł. Dowiedziałem się ,że w Przygodzicach  będzie stała 

karetka - jestem przeciwny .  Gdyby karetka stała w Ołoboku , czy w Wielowsi , bądź   w 

Masanowie , to załatwione byłyby dwie gminy.  Na terenie  naszej gminy też chcemy mieć 

karetkę.” 

Pan Starosta-  „  Panie radny , to Wy Panowie załatwiliście karetkę w Przygodzicach , a nie 

w Sieroszewicach. Ja dostałem do realizacji wniosek  o Przygodzice  , nie miałem  wniosku o 

Sieroszewice.  Jeżeli chodzi o  sygnalizację , to jest koszt powyżej 100 tys. zł.  Gdyby zapytać 

Państwa radnych  , czy zrobić sygnalizację , czy kawałek nakładki drogi  za 150 , czy 160 tys. 

zł. , to pewnie zdania byłyby podzielone.” 

Pan Marek Michalczak-   stwierdził ,że  może należałoby  poszukać sponsora np.   PZU i 

założyć światła  na krzyżówce w Masanowie. 

Pan Starosta- podzielił pogląd  radnego powiatowego Michalczaka. 

Radny  Mieczysław Gawełek-  poruszył sprawę dokończenia budowy drogi  w Zamościu, 

chodzi o odcinek 450 metrów, budowa tej drogi została rozpoczęta przed 5 laty  .Zwrócił 

uwagę ,że w przypadku dokończenia  budowy za 2 -3 lata dojdzie do takiej  sytuacji , że  

wcześniej zainwestowane pieniądze  zostały wyrzucone w błoto.  

 Pan Starosta-  „ Pan sołtys mówił na spotkaniu o tej sprawie, przyjmuję do wiadomości.” 

Radny  Rafał Bartnik- zabrał głos odnośnie budowy drogi Śliwniki –Psary . „  Z  tego , co 

usłyszałem  na dzisiejszym posiedzeniu , to pieniądze będą zaplanowane na Przychodnię. 

Chciałem zapytać Pana Starostę,  jak to wygląda, czy jest opracowany projekt na przebudowę 

tej drogi? Druga sprawa to budowa drogi Psary –Sławin, droga ta jest w katastrofalnym 

stanie.” Zwrócił się z prośbą do Pana Starosty  , aby w kolejnym budżecie była uwzględniona  

ta droga. 

Pan Starosta- udzielił  wyjaśnień ,że droga Psary – Śliwniki  będzie na pewno zrobiona , ale 

pozostałe inwestycje zostaną wykonane na miarę możliwości.  Dokumentacja jest 

przygotowana  na przebudowę drogi.  W projekcie budżetu  oprócz ronda  wpisane są  

chodniki , w Sieroszewicach będzie  dokończona budowa  chodnika , odcinek  200 metrów.” 

Radny Rafał Bartnik-  zwrócił się z pytaniem , od której strony  będzie rozpoczęta budowa  

drogi? 

Pan Starosta-  udzielił odpowiedzi ,że od strony Śliwnik .  

Pan Wójt- wyraził opinię, że samorządy na różnych szczeblach muszą ze sobą 

współpracować . „Dla nas  najważniejszym zadaniem są drogi powiatowe. Deklaruję 

współpracę ze  strony gminy w zakresie  budowy chodników przy drogach powiatowych  . 

Była w planie budowa  „Schetynówki”, która upadła , bo nie było wystarczającej ilości 

punktów. Za chwilę na dzisiejszej sesji będziemy uchwalać budżet i jest zaplanowana   kwota 

220 tys. zł. na współpracę z powiatem.   Ważne jest jakie mamy priorytety. Apeluję do Pana 

Starosty , aby w tej kadencji o ile będzie to możliwe   położyć nacisk na drogi , bo  są ważne. 

Odnośnie  karetki, to jest określony limit w jakim czasie  karetka powinna dojechać do 

pacjenta. Limity te są przekroczone , jest to niewłaściwe  rozwiązanie. Odnośnie światła w 

Parczewie , to gdyby nie było  światła, to będzie poważny problem.” 

Radna  Teresa Lis-  podziękowała Panu Staroście za to ,że pamięta o założeniu świateł.  

Pan Starosta-  „ Na dzisiejszej sesji wspólnie z władzami samorządowymi,  z sołtysami          

i radnymi  nakreśliliśmy jakieś priorytety. Mogę wyjść z tej sali z przekonaniem  , że gdyby 
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były pieniądze , to dokończymy  budowę drogi w Ołoboku. Pamiętam również  o tym , aby 

dokończyć  400  metrów drogi w Zamościu. ” 

Radny  Mieczysław Gawełek-  poinformował, że w Grabowie stoi  karetka , ale nie pojedzie 

do Biernacic. 

Pan Starosta-  „  Temat karetki jest znany i  zwrócę się  z tą sprawą  do Pana Wojewody         

i przekażę informację na  następnej sesji.” 

Pan Arkadiusz Wojtczak-  radny Powiatu Ostrowskiego-  przekazał  swoje spostrzeżenia, 

że ważne są takie spotkania  , o wszystkich sprawach była mowa na komisjach , ale 

bezpośrednie spotkanie robi większe wrażenie.  

Pan Starosta-  poinformował Wysoką Radę ,że Pan Arek  często go odwiedza  i na bieżąco 

przedstawia mu jaki problem jest do rozwiązania  . „ Natomiast drugi radny  kolega Marek  

chciałby , abym załatwił wszystkie sprawy , które nie zostały załatwione od 8 lat.”  

Pan Przewodniczący Rady – „ Wiem ,że Pan Starosta ma marzenia , my też mamy 

marzenia. Jestem dumny ,że mieszkam w gminie Sieroszewice , ale chciałbym być dumny ,że 

mieszkam w Powiecie Ostrowskim, ale ten drugi  element  trochę szwankuje.” 

Pan Starosta-  „ Dla mnie  budowa Przychodni Specjalistycznej    jest wyzwaniem  , a 

wybudowanie Aquaparku jest marzeniem , gdyby się włączyło miasto , to jest szansa , aby 

wybudować Aquapark w  Ostrowie  Wlkp.  Jeżeli  chodzi o Aquapark  , to można byłoby  

zrobić z wykorzystaniem niecki basenu  przy III Liceum . Ja bardzo dziękuje za dzisiejsze  

spotkanie.”  Złożył życzenia  wszystkim zebranym z okazji Świąt Bożego Narodzenia . 

Pożegnał się i opuścił salę obrad o godz. 11
46

. 

Pan Przewodniczący Rady ogłosił  krótką przerwę , a o godz. 11
56 

 wznowione zostały obrady 

XI sesji.  

Po przerwie Pan Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie  projekt uchwały Rady w 

sprawie  ustalenia diety oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla przewodniczącego 

organu wykonawczego jednostki pomocniczej . 

Rada podjęła jednogłośnie uchwałę w powyższej sprawie. Uchwała Nr XI/105/11  stanowi 

załącznik Nr 24 do protokołu. 

 

Punkt 12-  Uchwalenie budżetu gminy na 2012 rok: 

a) Odczytanie projektu uchwały budżetowej: 

 Pan Wójt-  wyjaśnił ,że projekt uchwały budżetowej został opracowany zgodnie z ustawą o 

samorządzie gminnym  oraz ustawą o finansach publicznych. 

Poinformował, że projekt budżetu gminy na 2012 rok uzyskał pozytywną opinię RIO oraz 

pozytywną opinię w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy. Zaproponował  

autopoprawkę do projektu budżetu Gminy Sieroszewice na 2012 rok  w związku z  podpisaną 

umową na wykonanie prac remontowych w zadaniu pn. „ Remont pomieszczeń budynku 

Urzędu Gminy Sieroszewice”, ostateczna kwota wykonania prac jest mniejsza o kwotę 70 tys. 

zł.  Kwotę tę  planuje się przeznaczyć na zwiększenie dotacji dla Powiatu Ostrowskiego na  

dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych i modernizacje dróg 

powiatowych.  Omówił projekt budżetu, w pierwszej  kolejności dochody budżetowe  w 

poszczególnych działach, następnie przedstawił wydatki  budżetowe.  Projekt uchwały w 

sprawie  budżetu gminy  na rok 2012  stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 
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b) Odczytanie opinii komisji i wniosków radnych:                               

  Radny Stanisław Płomiński- przedstawił pozytywną opinię Komisji Kultury, 

Oświaty…dot. projektu budżetu gminy Sieroszewice na 2012 rok. Opinia stanowi załącznik  

Nr 26 do protokołu . 

Radny Rafał Bartnik – przedstawił pozytywną opinię  Komisji Rolnictwa, Rozwoju 

Gospodarczego i Infrastruktury dot. projektu budżetu  gminy Sieroszewice na 2012 rok. 

Opinia stanowi załącznik Nr 27  do protokołu.  

Radny Andrzej Gierlach- „ Jestem przekonany , że prace nad  projektem budżetu trwały 

dłużej . Projekt budżetu był omawiany  szczegółowo na stałych komisjach Rady i na sesji. 

Komisja Rolnictwa… wyjechała w teren i zapoznała się  z potrzebami  w zakresie budowy 

dróg i chodników.” 

Przedstawił pozytywną opinię  Komisji  Budżetu , Finansów i Zaopatrzenia dot. projektu 

budżetu  gminy na 2012 rok. Opinia stanowi załącznik Nr 28 do protokołu. 

 

c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej : 

Pan Wójt- przedstawił  pozytywną opinię  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu  o 

projekcie uchwały budżetowej Gminy Sieroszewice na 2012 rok. Uchwała Nr SO-0952/I 

/17/3/Ka /2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu  stanowi  

załącznik  Nr 29 do protokołu.  

         

d) przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie opinii komisji i wniosków radnych: 

Pan Wójt – poinformował ,że nie było wniosków z poszczególnych komisji Rady. 

 

e)  dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich glosowanie: 

       Nie było  poprawek do projektu budżetu gminy na 2012 rok.  

 

f)  jawne glosowanie  nad projektem  uchwały budżetowej: 

Pan Przewodniczący Rady-  poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie budżetu na 

rok 2012.  

Rada podjęła jednogłośnie  uchwałę w sprawie budżetu na rok 2012 .Uchwała Nr 

XI/107/2011 stanowi załącznik  Nr 30  do protokołu.  

 

Punkt 13 – Wolne głosy i wnioski: 

Pan Marek Michalczak- zapytał odnośnie sprzedaży Ośrodków Zdrowia w Wielowsi  i  w 

Sieroszewicach , ponieważ pytają  mieszkańcy?  

Pan Wójt- wyjaśnił ,że żadna decyzja  w tej sprawie nie zapadła. „ Rozważano  te sprawę na 

Komisjach , ale Rada nie podjęła uchwały w tej sprawie. Jeżeli chodzi o lekarzy , to podpisują 

kontrakty na rok . Nie chciałbym , aby decyzje odnośnie sprzedaży  ośrodków były 

podyktowane niezadowoleniem z pracy .” 
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Radny Andrzej Gierlach- złożył życzenia  z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz 

nadchodzącego Nowego Roku 2012.  

Pan Przewodniczący Rady- złożył wszystkim zebranym życzenia  na nadchodzące Święta , 

realizacji zamierzeń  oraz dużo  optymizmu  w  Nowym  Roku.  

 

Punkt 14 – Zamknięcie obrad:  

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Pan Przewodniczący Rady  o godz.12
20

 dokonał 

zamknięcia  obrad XI sesji Rady Gminy Sieroszewice . 

 

 

 

                  Protokołowała:                                                                   Przewodniczący  

                                                                                                               Rady  Gminy 

 

                 Joanna Glapiak                                                                    Paweł Siwak  

 

                    

       

 

 

 

  

 

 

 

 


