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Protokół Nr XIII 

z XIII sesji Rady Gminy Sieroszewice odbytej w dniu 23 marca 2012 roku 

w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach 

 

Punkt 1 – Otwarcie obrad:  

Otwarcia  obrad XIII sesji dokonał pan Paweł Siwak, Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice                         

o godzinie 1007 . Powitał Wójta Gminy, Pana Czesława Berkowskiego, Skarbnika Gminy, panią 

Teresę Grzeszczyk,  Sekretarza Gminy , przybyłych sołtysów oraz dyrektorów i kierowników 

gminnych jednostek organizacyjnych. 

Punkt 2 – Stwierdzenie quorum:   

 W sesji uczestniczyło 14  radnych, wobec ustawowego składu Rady wynoszącego  15 osób.  

Nieobecna była radna  pani Teresa Lis. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Punkt 3 – Przedstawienie porządku obrad: 

Pan Przewodniczący Rady – przedstawił proponowany porządek obrad XIII sesji. 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie przez Radę.  

Punkt 4 – Przyjęcie  protokołu z XII sesji: 

Protokół  z XII sesji został przyjęty jednogłośnie bez uwag. 

Punkt 5 – Interpelacje i zapytania radnych : 

 Nikt  z pośród radnych nie złożył interpelacji , ani zapytań. 

Punkt 6- Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji: 

 Radny Dariusz Majewski-odniósł się  do odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji, że nie 

zostały udzielone szczegółowe informacje  o które prosił. „Nie widzę odpowiedzi w całości, jeśli 

radny prosi o odpowiedź, to powinna zostać udzielona . Wczoraj zajrzałem do BIP- u i ostatni 

protokół z sesji i oraz   protokoły  z  posiedzeń Komisji  zostały zamieszczone  z miesiąca  

sierpnia ubiegłego roku .” 

Pan Przewodniczący Rady- przyznał rację panu Majewskiemu.  

Pan Wójt- zapytał o jakie chodzi protokoły?  

Radny Dariusz Majewski-  wyjaśnił ,że chodzi o protokoły  z obrad sesji oraz z posiedzeń 

Komisji. 

Pani Joanna Glapiak- inspektor ds. obsługi Biura Rady - udzieliła wyjaśnień  odnośnie   

zamieszczania protokołów w BIP-ie  , że powstały opóźnienia  w publikacji dlatego, że od 
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miesiąca października  odeszła stażystka  i została sama , miała dużo pracy z wyborami do  

Sejmu RP i do Senatu RP.  Dodała, że drugą przyczyną  opóźnienia było  to ,że  zgodnie z ustawą  

o dostępie do informacji publicznej  nie można zamieszczać protokołów w BIP- ie ,jeżeli                          

w protokole  są dane osobowe osoby fizycznej . Protokoły  do publikacji muszą  zostać 

poprawione  . Obiecała, że wszystkie protokoły zostaną poprawione  w najbliższym terminie                      

i zostaną opublikowane w BIP- ie. 

Punkt 7 – Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej                         

w okresie międzysesyjnym: 

 Pan Przewodniczący Rady- przedstawił informację za swojej działalności podejmowanej                            

w okresie międzysesyjnym. Szkoły mogłaby przeprowadzić wywiad z panem … 1 i byłaby to 

żywa historia, która służyłaby młodszemu pokoleniu.  Na temat deportacji  mogłyby powstać   

opracowania i wywiady  , które służyłyby następnym pokoleniom. Informacja Przewodniczącego 

Rady  o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym  stanowi załącznik Nr 2 do 

protokołu. 

Punkt 8 – Sprawozdanie wójta z działalności podejmowanej w okresie 

międzysesyjnym: 

Rada nie wniosła uwag , ani pytań do przedstawionego sprawozdania wójta                                     

z działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie Wójta stanowi 

załącznik Nr 3 do protokołu . 

Punkt 9 – Sprawozdanie z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami za lata 

2010 -2011: 

Pan Wójt- Poinformował , że sprawozdanie było prezentowane szczegółowo  na posiedzeniach 

Komisji. Przedstawił nazwy  czterech  przedsiębiorstw, które prowadzą zbiórkę odpadów  na 

terenie naszej gminy, a mianowicie:MZO Ostrów Wielkopolski, Jeta „Kosz”, Wielobranżowe 

Przedsiębiorstwo Komunalne Skalmierzyce i EKO-REGION Bełchatów. Poinformował ile 

zdeponowano odpadów na składowiskach  w latach: 2009 , 2010, 2011 oraz  zestawienie  ilości 

pojemników na odpady komunalne w poszczególnych wsiach na terenie gminy. Przekazał 

informację odnośnie istotnych  zmian  w zakresie  zbiórki odpadów . Do końca  bieżącego roku 

Gmina będzie musiała opracować nowy  Regulamin utrzymania porządku i czystości w Gminie                 

i będziemy przygotowywać się  do przetargu. 

Rada zaopiniowała pozytywie jednogłośnie sprawozdanie z realizacji Gminnego Planu 

Gospodarki Odpadami za lata 2010 -2011. Sprawozdanie w powyższej sprawie stanowi załącznik 

Nr 4 do protokołu. 

 

 

 

                                                           
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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Punkt 10-Podjęcie uchwal Rady Gminy w sprawach: 

a)zmian w budżecie na 2012 rok: 

Pan Wójt-omówił  projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok. Przedstawił 

wszystkie podstawy dokonania zmian w budżecie  zgodnie z uzasadnieniem do uchwały.  

Wspomniał o dofinansowaniu drogi Kęszyce-Latowice i szkoły w Wielowsi.  

Radny  Andrzej Gierlach-  przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu, Finansów                                

i Zaopatrzenia dotyczącą  projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok. Opinia 

stanowi załącznik Nr 5 do protokołu z sesji.  

Pan Jerzy Kasprzak- zapytał  radnego powiatowego  : do kiedy można  składać wnioski na 

utylizację płyt eternitowych oraz , czy są gotowe druki , czy też można napisać samemu 

odręcznie wniosek? 

Pan Przewodniczący Rady- odpowiedzi  będzie można udzielić  w  punkcie „Wolne głosy                         

i wnioski”. 

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

XIII/112/2012  stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.  

b) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki                                           

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na terenie Gminy Sieroszewice na 2012 rok: 

 Pan Wójt-  omówił projekt uchwały  w powyższej sprawie.  Wyjaśnił ,że sprawa dotyczy 

remontu świetlicy środowiskowej i klatki schodowej prowadzącej do świetlicy środowiskowej                                            

w Sieroszewicach, która mieści się na salce w piwnicy w budynku Urzędu Gminy.” Należy 

wykonać między innymi :  balustrady, malowanie klatki i świetlicy oraz remont ubikacji przy 

świetlicy. Wcześniej nie zostały zaplanowane środki w budżecie na ten cel , w związku                              

z powyższym zachodzi konieczność  dokonania zmian w  „Preliminarzu wydatków związanych                     

z realizacją zadań przyjętych w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  

Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomani na rok 2012”. 

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

Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji  dotyczącą projektu uchwały  zmieniającej uchwałę                      

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów 

Alkoholowych … .Opinia stanowi załącznik Nr 7 do protokołu. 

Radny  Andrzej Gierlach- przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu, Finansów                              

i  Zaopatrzenia dotyczącą projektu uchwały w powyższej sprawie. Opinia stanowi załącznik Nr 8 

do protokołu. 

Pan Przewodniczący Rady- poddał pod głosowanie projekt uchwały  zmieniającej uchwałę                    

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy 

Sieroszewice na 2012 rok. 

Rada podjęła jednogłośnie uchwałę  Nr XIII/113/2012 w powyższej sprawie. Uchwała stanowi 

załącznik Nr 9 do  protokołu. 
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O godz. 10:35 salę obrad opuścił  radny pan Marek Rosik, a wrócił o godz. 10:37. 

c)  wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2013 środków 

stanowiących fundusz sołecki: 

c) Pan Wójt-omówił projekt uchwały  w  sprawie wyodrębnienia środków na fundusz sołecki  

na 2013 rok.  Wyraził opinię ,że fundusz sołecki jest pozytywnie oceniany prze społeczność 

lokalną i sołtysów.  

Radny Henryk Jędroszka -przedstawił  pozytywną opinię Komisji Rolnictwa, Rozwoju 

Gospodarczego  i Infrastruktury dotyczącą projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2013 środków stanowiących fundusz sołecki. Opinia 

komisji stanowi załącznik Nr 10 do protokołu. 

Radny  Andrzej Gierlach- przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu, Finansów                                 

i Zaopatrzenia dotycząca projektu uchwały w powyższej sprawie. Opinia Komisji stanowi 

załącznik Nr 11 do protokołu. 

Podziękował władzom gminy i Radzie Gminy za wyodrębnienie  w budżecie gminy środków 

stanowiących fundusz sołecki. Stwierdził ,że fundusz sołecki jest pozytywnie postrzegany przez 

sołtysów oraz mieszkańców gminy.  

Radny  Jerzy Kasprzak- zabrał głos w sprawie  wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie 

gminy „.Dobrze się stało, że mamy Fundusz Sołecki. Mam wniosek, aby zwrot dotyczący  

funduszu sołeckiego przeznaczyć na sołectwa. Czytając wzorem Biernacic, to tam jest  robiony IV 

etap budowy chodnika . Byłoby o wiele korzystniej gdybyśmy zwrot przeznaczyli na 

finansowanie najważniejszych  inwestycji. Takie jest moje zdanie”. 

Pan Wójt- wyjaśnił, że zasady funduszu sołeckiego są określone w ustawie. Jeśli chodzi o zwrot 

30 % jest przeznaczony jako dochód w budżecie gminy, te pieniądze są kierowane na różne 

zadania. Sołectwa rozpoczynają inwestycje , chociaż z góry wiadomo ,że nie będą w stanie 

sfinansować  z funduszu sołeckiego i trzeba będzie dofinansowywać z budżetu gminy.  My mamy 

ustalone wydatki   i uchwalone  w budżecie na dany rok  i trudno jest dołożyć w trakcie roku.” 

Rada podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy na rok 2013 

środków stanowiących fundusz sołecki. Uchwała Nr XIII/114/2012  stanowi załącznik Nr 12 do 

protokołu. 

d) zaciągnięcia długoterminowego kredytu: 

Pan Wójt – omówił projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu. 

Wyjaśnił, że kredyt został zaplanowany w budżecie na 2012 rok i konsekwencją tego jest 

podjęcie uchwały w powyższej sprawie. „Kredyt w kwocie 850.000,00 zł jest zaciągany na 

finansowanie wydatków majątkowych i został zaplanowany na finansowanie deficytu budżetu. 

Spłata kredytu następować będzie w latach 2013-2016 z dochodów własnych gminy”. 

Pan Andrzej Gierlach – przedstawił pozytywną opinie Komisji Budżetu, Finansów                                

i Zaopatrzenia dot. projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu. 

Opinia stanowi załącznik Nr 13 do protokołu z sesji. 



5 
 

Przewodniczący Rady-  otworzył dyskusję na temat projektu uchwały, jednak nikt spośród 

radnych nie zabrał głosu. 

Rada podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XIII/115/2012w sprawie zaciągnięcia długoterminowego 

kredytu.  

Uchwała w powyższej sprawie stanowi załącznik Nr 14 do protokołu. 

e)  przekazania przez Gminę Sieroszewice do Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce zadania 

pod nazwą „ Umieszczanie osób będących mieszkańcami Gminy Sieroszewice w ośrodku 

wsparcia- środowiskowym domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

prowadzonym przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce.”: 

O godzinie  1045  przybył pan Rafał Bartnik, którego powitał pan Przewodniczący Rady.  

Pan Wójt- omówił projekt uchwały w sprawie przekazania przez Gminę Sieroszewice do Gminy 

i Miasta Nowe Skalmierzyce zadania pod nazwą „ Umieszczenie osób będących mieszkańcami 

Gminy Sieroszewice w ośrodku wsparcia- środowiskowym domu samopomocy dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi, prowadzonym przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce. 

Poinformował, że  w  Środowiskowy Domu Samopomocy w Nowych Skalmierzycach przebywają 

mieszkańcy naszej Gminy już od wielu lat.  Aby  Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce  mogła 

otrzymać dotację musi być zawarte porozumienie z nasza gminę i musi być podjęta  przez organ 

stanowiący uchwała w tej sprawie.  

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

Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji  dotyczącą projektu uchwały w w/w sprawie. Opinia 

Komisji stanowi załącznik Nr 15  do protokołu. 

Radny  Andrzej Gierlach- przedstawił pozytywną opinię Komisji  Budżetu, Finansów                               

i Zaopatrzenia dotyczącą projektu uchwały w powyższej sprawie .Opinia Komisji stanowi 

załącznik Nr 16 do protokołu. 

Rada podjęła   jednogłośnie  uchwałę w sprawie przekazania przez Gminę Sieroszewice do 

Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce zadania pod nazwą „ Umieszczanie osób będących 

mieszkańcami Gminy Sieroszewice w ośrodku wsparcia- środowiskowym domu samopomocy 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi, prowadzonym przez Gminę i Miasto Nowe 

Skalmierzyce.”Uchwała Rady Gminy Nr XIII/116/2012 stanowi załącznik Nr 17 do  protokołu. 

Punkt 11 –Przedłożenie planu pracy Rady oraz planów stałych Komisji Rady na 2012 rok: 

Radny  Stanisław Płomiński- przedstawił Plan pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, 

Pomocy Społecznej i Promocji  na rok 2012 . Dodał, że plan pracy jest otwarty i w trakcie roku 

będzie uzupełniany. Plan pracy Komisji Kultury… stanowi załącznik Nr 18 do protokołu. 

Radny  Henryk Jędroszka- przedstawił Plan pracy Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego                         

i Infrastruktury na rok 2012 . Poinformował, że padł wniosek na Komisji , aby szkolenie na temat 

odnawialnych źródeł energii  poszerzyć o grono  rolników i mieszkańców. Plan pracy Komisji 

Rolnictwa… stanowi załącznik Nr 19 do protokołu.  

Radny Andrzej Gierlach- przedstawił Plan pracy Komisji  Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia na 

rok 2012. Dodał, że jest to plan otwarty i będzie zajmować się innymi sprawami, które pojawią 
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się na przestrzeni całego roku. Plan pracy Komisji Budżetu… stanowi załącznik Nr 20 do 

protokołu. 

Pan Przewodniczący Rady- Przedstawił Plan Pracy  Rady Gminy Sieroszewice na rok 2012  

Dodał, że jest to plan ramowy, a sesje będą zwoływane w miarę potrzeb. Plan pracy Rady Gminy 

na 2012 rok stanowi załącznik Nr 21 do protokołu.   

Rada przyjęła jednogłośnie wszystkie Plany Pracy n a 2012 rok. 

Punkt 12  - Wolne głosy i wnioski: 

Pan Przewodniczący Rady-  przekazał pozdrowienia od radnej Pani Teresy Lis , która 

przebywa  w sanatorium w Ciechocinku.  

Radny  Anatol Piaskowski- poinformował, że w Wielowsi powstało Stowarzyszenie 

Ekologiczne, które zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego  z dniem 30 stycznia br. 

Stowarzyszenie ekologiczne działa na rzecz edukacji, praw człowieka i zwierząt, nasza 

organizacja jest wielopokoleniowa. Członkami są byli uczniowie, mieszkańcy- 21 osób i liczba ta  

stale wzrasta .Przedstawił cele statutowe oraz podał skład Zarządu Stowarzyszenia: 

-  Pan Anatol Piaskowski -  Prezes Stowarzyszenia, 

- Pani Halina Kaźmierczak  - Sekretarz  Stowarzyszenia, 

- pani Krystyna Fornalczyk – Skarbnik Stowarzyszenia. 

Pani Halina  Kaźmierczak- na wstępie swojego wystąpienia  powitała Wysoką Radę. „ Chcemy 

zaprosić panów sołtysów i radnych do zbiórki  zużytych materiałów  elektrycznych                                      

i elektronicznych. Zbiórka będzie od 23- 25 kwietnia br. w poszczególnych miejscowościach.                    

W przyszłym roku akcja zbiórki odpadów zostanie wsparta przez Urząd Gminy Sieroszewice. 

Zapraszamy  na biesiadę ekologiczną do Wielowsi w dniu 15 kwietnia bieżącego roku , która 

odbędzie się w Sali Wiejskiej.” 

Radny Anatol  Piaskowski- Zapewnił, że powstałe  Stowarzyszenie Ekologiczne w Wielowsi  

będzie  stawiać na konkrety , a nie na wrażenia.  

Pan Dariusz Płóciennik- „ W imieniu trenera GKS „ ISKRA”  chciałbym podziękować  Radzie 

Gminy , Panu wójtowi za wsparcie finansowe, dzięki któremu  drużyna należy do klasy 

okręgowej  i wyróżnia się  poprzez dobrą grę promując Gminę Sieroszewice, za co serdecznie 

dziękujemy. W tym roku uczestniczyliśmy   w II turniejach.:  I turniej był w miesiącu styczniu                         

i wygraliśmy o Puchar Wójta Gminy Sieroszewice. W miesiącu lutym  zostaliśmy zaproszeni  

przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego i zajęliśmy II miejsce .  Klub Sportowy  

„ISKRA”, to nie tylko seniorzy, ale również dzieci szkolne . Jest bardzo duże zaangażowanie za 

strony rodziców., którzy dostrzegają  pozytywny wpływ  na rozwój ruchowy ich dzieci.  

Szkolenia obywają się od 5-6 roku życia. Mamy piękny obiekt „ ORLIK” w Sieroszewicach , mamy 

zatem gdzie trenować. Piłka nożna w Sieroszewicach, to nie tylko drużyna męska, ale również 

grają dziewczyny, jest trend na taką dyscyplinę. Wykorzystujemy  budżet w 100 %, jesteśmy 

wdzięczni za wsparcie finansowe , dzięki czemu może  rozwijać się  kultura fizyczna i sport                         

w  gminie Sieroszewice.” 
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Pan Przewodniczący Rady-„ Należy podziękować pani Donacie Nentwich, która współpracuje                        

z panem Darkiem. Pan Wójt bardzo pozytywnie wypowiadał się na temat tej współpracy. 

Gratuluje  i życzę  dalszych sukcesów.” 

Radny  Andrzej Gierlach- Zwrócił się do radnych  powiatowych w sprawie przebudowy rzeki 

Ołobok. „Od 2 lat z kolegą z Bilczewa podejmujemy działania i  spotykamy się z dużymi 

uchybieniami. Wydział Geodezji przekazuje nieuporządkowane materiały- to jest skandal. 

Kolejnym problemem to geodeta, który zleca  pomiary i prowadzi  partyzantkę za naszymi 

plecami, tak być nie może. Nie możemy ruszyć  z miejsca z tym problemem. Nie chciałbym , aby 

udowadniać  Panu Staroście w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, że racja jest po naszej 

stronie. Proszę radnych powiatowych ,   abyśmy  spotkali się z p. Starostą w wąskim gronie, 

ponieważ tę sytuację trzeba wyjaśnić. Po pierwszej przebudowie rzeki „Ołobok”  zawłaszczono 

nam część gruntów i teraz chce się uczynić to samo. Nasza społeczność lokalna pracuje i nie 

pozwolę , aby Skarb Państwa wchodził na mój grunt i sobie przywłaszczał.” 

Pan Arkadiusz Wojtczak – radny powiatowy- udzielił odpowiedzi , a mianowicie : odnośnie 

utylizacji to są środki na ten cel. W tej chwili nie ma druków, ale Urząd Gminy powiadomiony 

został jak będą. Wyjaśnił,  że dokonywany jest zwrot 80% kosztów związanych z demontażem                   

i utylizacją eternitu. Odnośnie odbudowy rzeki, to wiem ,że w Psarach  nie ma  konfliktu z rzeką 

Prosną, a o konflikcie  w Latowicach i Bilczewie  słyszałem. W poniedziałek ma się odbyć 

spotkanie z Panem Starostą w tej sprawie.” 

Pan  Marek Michalczak- „Chciałbym wyprostować sprawę pomówienia, że jako ja miałem 

powiedzieć  o likwidacji szkoły w Parczewie, nigdy nie będę za likwidacją szkół.” Nawiązał 

również do wypowiedzi pana Gierlach, aby  nagłośnić i umieścić informację w gazecie. Jest błąd  

w Starostwie Powiatowym w Ostrowie w Wydziale Geodezji  są podzielone działki przed i za 

kanałem. Zwrócił się z pytaniem  do Pan Henryka  Jędroszki ,czy coś wiadomo na temat  

rozwiązywania problemów związanych z  wymarznięciem zbóż ozimych . „Wiem, że płacą  

odszkodowania, jeśli ktoś miał ubezpieczone uprawy. Rozmawiałem z rolnikami, którzy 

uprawiali rzepak i mówili ,że otrzymają odszkodowania”. Zwrócił się z prośbą do Pana Wójta , 

aby poczynić  jakieś działania w tym kierunku. 

Pan Przewodniczący Rady- zapytał pana radnego powiatowego, kiedy będzie  naprawiona 

droga powiatowa od Sieroszewic w kierunku Rososzycy? 

Pan Marek Michalczak- wyjaśnił ,że  droga jest naprawiana  od Wielowsi w  kierunku 

Sieroszewic. 

Radny  Andrzej Gierlach- Ponowił prośbę, aby przed posiedzeniem merytorycznej Komisji                                   

w powiecie, zorganizować spotkanie  się z udziałem pana Starosty.  

Pan  Marek Michalczak- Zaprosił pana Andrzeja  Gierlacha i p. Rosę  - sołtysa z Bilczewa na 

sesję powiatową. 

Radny Henryk Jędroszka- „Temat wymarznięć ozimin jest bardzo ciężki, rolnicy coraz rzadziej 

ubezpieczają swoje pola. Jeżeli rolnik stracił siew, uprawy , nawozy , a pszenicy nie ma i jest 

bardzo droga. Prezes Izb Rolniczych - pan Walkowski mówił o ulgach w podatkach z tego tytułu. 

Jest propozycja, aby były  odszkodowania dla rolników , których dotknęły te straty. Wnioski 

należy składać do Urzędu Gminy do pana Kucharskiego. Aby była ogłoszona klęska musiałby być 
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30 % strat. Nie mamy decyzji wojewody w tej sprawie, kto ma pokryć te straty. Wiadomo, że 

które pola są ubezpieczone koszty wymarznięcia będą zwracane. Dzwoniłem do pana Tułacza i 

dowiedziałem się,  że ściągają pszenicę z zagranicy i kosztuje  30 tys. zł.” 

Pan Przewodniczący Rady- Przypomniał o składaniu oświadczeń majątkowych przez  radnych 

w terminie do dnia 30 kwietnia br. 

Radna Bernadeta Biała- Zapytała odnośnie  wpisywania dopłat bezpośrednich w 

oświadczeniach.  

Pan Wójt- w części  „ A” oświadczenia  , w   pkt II   należy  wpisać  osiągnięty w roku ubiegłym   

przychód i dochód  z gospodarstwa rolnego. 

Pan Pawlik Krzysztof- zabrał głos w sprawie podwyżek dla pracowników obsługi. Panowie 

radni podwyższyli sobie diety, a o pracownikach szkół nikt nie pamięta.  

Pan Przewodniczący Rady - stwierdził, że omówi tę sprawę na Komisji Oświaty, Kultury, 

Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji.  

Radny  Henryk  Jędroszka-  Powiedział ,że  Pan Przewodniczący Rady oraz  radny z Rososzycy , 

Pan Kasprzak  zadbali o budowę chodników w Rososzycy i  w Sieroszewicach , a  kiedy będzie 

robiony chodnik w Strzyżewie? 

Pan Przewodniczący  Rady –  Poinformował Wysoką Radę, że często  uczestniczy  w sesjach 

powiatowych , gdzie  w  większości mówi się o szpitalach i przychodniach. Zwrócił  uwagę ,że  

droga  powiatowa na trasie Ostów -  Grabów jest najczęściej uczęszczana przez samochody                        

i wymaga remontu. 

Punkt 13 – Zamknięcie obrad: 

  Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad  Przewodniczący Rady Gminy o godzinie 11:45 

dokonał zamknięcia obrad XIII Sesji Rady Gminy Sieroszewice . 

 

Protokołowała: 

                                                                                                              Przewodniczący  

Joanna Glapiak                                                                                                   Rady Gminy  

Insp.d/s. obsługi Biura Rady i spraw                                                               Paweł Siwak 

organizacyjnych 

   

 

 

 


