
Protokół  

 

z XIV sesji Rady Gminy Sieroszewice odbytej w dniu 18 kwietnia  2012 roku 

w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach 

 

Punkt 1 – Otwarcie obrad:  

Otwarcia posiedzenia obrad XIV sesji dokonał pan Przewodniczący o godzinie 10
02

 . Powitał 

Wójta Gminy, pana Czesława Berkowskiego, panią Mirosławę Busze- sekretarza gminy, 

panią Teresę Grzeszczyk- skarbnika gminy, pana Arkadiusza Wojtczaka- radnego 

powiatowego, przybyłych sołtysów oraz dyrektorów i kierowników gminnych jednostek 

organizacyjnych,  p. Stefana Prałata- Prezesa Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów 

Politycznych,  p. Marię Marciniak- dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej, p. Jerzego 

Pawłowskiego- dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, p. Emilię Szyszkę – kierownika 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieroszewicach, p. Dariusza Rybskiego- 

kierownika Posterunku Policji w Sieroszewicach, p. Ewę Kotowską- Rasiak, p. Krzysztofa 

Portasiaka – Prezesa Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Sieroszewicach, a w szczególności 

Państwa Annę i Tadeusza Zatylnych z Zamościa. 

 

Punkt 2 – Stwierdzenie quorum:   

W XIV sesji uczestniczyło 15 radnych, wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 

osób. Lista obecności radnych stanowi załącznik Nr 1 do protokołu. Lista obecności sołtysów 

stanowi załącznik Nr 2 do protokołu. 

 

Punkt 3 - Przedstawienie porządku obrad: 

 

Pan Przewodniczący Rady – przedstawił proponowany porządek obrad XIV sesji. Porządek 

obrad został przyjęty jednogłośnie przez Radę.  

Punkt 4 – Przyjęcie  protokołu z XIII sesji: 

Pan Andrzej Gierlach- wniósł zastrzeżenia do protokołu z sesji, a mianowicie w jego 

wypowiedzi na stronie 6 jedno zdanie jest nie stylistycznie. 

Protokół  z XIII sesji został przyjęty jednogłośnie. 

Punkt 5 – Interpelacje i zapytania radnych : 

 Nikt  z pośród radnych nie złożył interpelacji, ani zapytań. 

 



Punkt 6- Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w 

okresie międzysesyjnym: 

Prowadzący Rady- przedstawił informację ze swojej działalności podejmowanej w okresie 

międzysesyjnym. Informacja stanowi załącznik Nr 3 do protokołu. 

 

Punkt 7- Wyróżnienie zwycięzcy Finału X edycja Konkursu Wielkopolski Rolnik Roku 

2011- Pana Tadeusza Zatylnego z Zamościa: 

Pan Przewodniczący Rady- „Tadeusz Zatylny wraz z żoną Anną prowadzi 

wielopokoleniowe gospodarstwo rolno - hodowlane o powierzchni 136 ha (gruntów ornych). 

W swojej strukturze gospodarstwo specjalizuje się produkcją roślinną w postaci ziemniaka 

sadzeniaka. Pozostała działalność to produkcja zbóż i trzody chlewnej. Nowoczesne maszyny 

i urządzenia rolnicze oraz wdrożone nowe technologie sprawiają, że gospodarstwo zajmuje 

czołowe miejsce w hodowli trzody chlewnej oraz w produkcji ziemniaków sadzeniaków na 

terenie powiatu ostrowskiego. Gospodarstwo jest prowadzone nowocześnie i potrafi 

wykorzystywać fundusze unijne, na rozwój wdrażanych w gospodarstwie technologii. Za 

zaangażowanie w rozwój własnego gospodarstwa oraz czynny udział społeczny rolnik 

otrzymał tytuł „Zasłużony dla rolnictwa” w 2009r. od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Ponadto, gospodarstwo Państwa Zatylnych zostało wyróżnione w XV Jubileuszowej Edycji 

Ogólnopolskiego Konkursu ROLNIK-FARMER ROKU w 2008 roku. Poza pracą w 

gospodarstwie hodowca znajduje również czas na pracę społeczną”. 

Pan Tadeusz Zatulny- „Dziękuję za zaproszenie, jest to zaszczyt, że zostałem zgłoszony do 

konkursu przez Starostwo Powiatowe. Przez 11 lat otrzymało taką statuetkę 70 rolników w 

całej Wielkopolsce. Jest to bardzo miła i duża satysfakcja”. 

Podczas sesji laureatom gratulowali: Wójt Gminy pan Czesław Berkowski oraz pan 

Przewodniczący Rady Paweł Siwak. Anna i Tadeusz Zatylni otrzymali kwiaty oraz ozdobny 

dyplom.  

O godzinie 10
20 

ogłoszono krótką przerwę na poczęstunek a, o godzinie 10
40 

wznowiono 

obrady XIV sesji. W przerwie obrad laureaci zaprosili wszystkich na kawę i tort.  

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

Sprawozdanie wójta z działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym. Zostało 

przesłane wszystkim radnym wraz z materiałami na sesję. Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 

4 do protokołu. 

Punkt 9- Podjęcie uchwał Rady Gminy w sprawach: 

 a)zmian w budżecie na 2012 rok: 

Pan Wójt- omówił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2012 r. wraz z 

uzasadnieniem do uchwały. 



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 o samochód strażacki dla Latowic, ta jednostka jest po 

sąsiedzku z Sieroszewicami, nie wiem czy jest sens, aby wydawać pieniądze na ten 

samochód? „Mamy dwie jednostki w systemie krajowym: Sieroszewice i Masanów, więc te 

jednostki trzeba wspierać. Pozostałe jednostki to hobbyści, pozostałe jednostki przyjeżdżają z 

wodą. Takie jest moje zdanie, że jest to zbędne. Ja uważam, że są to spore pieniądze”. 

Pan Wójt- udzielił wyjaśnień, że w ostatnim czasie prowadzona jest to akcja wycofująca 

stare samochody strażackie. Jest to najgorszy samochód i zamieniamy go na lekki samochód 

lepszej klasy, 38 tys. jest to może dużo, ale tyle kosztuje samochód osobowy. Czeka nas 

wymiana starych samochodów, tak robią wszystkie gminy”.  

Pan Przewodniczący Rady- Wyjaśnił, że temat ten był poruszany na Komisji Budżetu, 

Finansów i Zaopatrzenia. 

Pan Wójt- Stwierdził, że trzeba wymieniać stare samochody, które nie nadawają się do 

użytku. 

Pan Andrzej Gierlach- „w kwestii informacyjnej powierzonych mi funkcji, chciałbym 

podziękować panu Wójtowi i Radzie za wymianę starych samochodów na nowe.                      

„W Sieroszewicach jest nowy samochód, jeśli dla Latowic zostałby zakupiony nowy 

samochód, byłby to wydatek rzędu 400 tysięcy złotych. Są dwie jednostki w Krajowym 

Systemie Ratownictwa, natomiast jednostka OSP Latowice i OSP Wielowieś są bardzo 

dobrze przygotowane, do akcji, strażacy są przeszkoleni i biorą udział w licznych 

zdarzeniach. Jednostka w Latowicach ma przeszkolonych 18 strażaków i 1 strażaka w 

zakresie ratownika chemicznego( gazów, paliw stałych i związków chemicznych). Życzyłbym 

przedstawicielom innych miejscowości, aby udało się zbudować takie jednostki, jak są te 

cztery”. 

Pan Henryk Jędroszka- „W Strzyżewie są 2 samochody strażackie- ale złomy, dostaliśmy 

samochód „ ŻUK”  z Zamościa”. Strażacy nie mają ubioru, w Strzyżewie były ostatnio 3 

pożary, paliło się a nie było czym gasić. OSP w Strzyżewie była kiedyś na pierwszym 

miejscu”. Wnioskował, aby wycofali samochody strażackie z OSP Strzyżew i do przyszłego 

budżetu zaplanować środki na zakup nowego samochodu. 

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

XIV/117/2012 stanowi załącznik Nr 6 do protokołu. 

Pan Andrzej Gierlach- „Miałem przyjemność uczestniczyć w Zjeździe Wojewódzkim OSP, 

gdzie złożyliśmy 4 wnioski do uchwały i wszystkie zostały przyjęte. Zjazd odbył się w 

obecności Premiera Waldemara Pawlaka”. Przedstawił treść wniosków: 

1) możliwość składania wniosków na dotację oraz możliwość przesunięcia środków na 

remont i wyposażenie straży, 



2) dotacja do zakupu nowych samochodów, dotychczas było 50% z budżetu Państwa , a 

50% udział własny  gminy , teraz  będzie  udzielana dotacja z budżetu Państwa w 

wysokości  75 % , a udział własny gminy 25 %.  

3) rozwiązania systemowe między ochotnikiem a pracodawcą. 

 

Pan Przewodniczący Rady- Zwrócił uwagę, aby  tego typu wyjaśnienia przedstawiać w 

punkcie „ Wolne głosy i wnioski.” 

 b) zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia „ Planu odnowy miejscowości 

Rososzyca”: 

Pan Wójt- omówił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Planu 

odnowy miejscowości Rososzyca”, zmiana dotyczy remontu elewacji i zmiany kolorystyki 

oraz wymiany pokrycia dachu w kościele pw. Św. Marka Ewangelisty w Rososzycy”. Dodał, 

że ksiądz chce skorzystać z dofinansowania. 

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

Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji dotyczącej projektu uchwały zmieniającą uchwałę w 

sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Rososzyca” Opinia stanowi załącznik Nr  

7 do protokołu z sesji.  

Pan Henryk Jędroszka- przedstawił pozytywną opinię Komisji Rolnictwa, Rozwoju 

Gospodarczego o Infrastruktury dotyczącej projektu uchwały w powyższej sprawie. Opinia 

stanowi załącznik Nr 8 do protokołu z sesji. 

Pan Andrzej Gierlach- przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu, Finansów i 

Zaopatrzenia dotyczącej projektu uchwały w w/w sprawie. Opinia stanowi załącznik Nr 9 do 

uchwały. 

Pan Przewodniczący Rady- należy się wielki szacunek dla księdza proboszcza, nie jest łatwe 

pozyskiwanie środków unijnych.  

Rada podjęła jednogłośnie uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia „ Planu 

odnowy miejscowości Rososzyca. Uchwała Nr XIV/118/2012 w powyższej sprawie stanowi 

załącznik 10  do protokołu  zmieniająca. 

 c) w sprawie zatwierdzenia taryf ze zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków na terenie gminy Sieroszewice i miejscowości Sadowie (gm. 

Ostrów Wielkopolski) oraz o dopłacenie do 1m
3 

wody i 1m
3
 ścieków: 

Pan Kierownik GZK- wyjaśnił, że przygotował dwa projekty uchwał w powyższej sprawie:  

1) pierwszy projekt dotyczy przyznania dopłaty do Gminnego Zakładu Komunalnego w 

Sieroszewicach do 1 m 
3
 odprowadzonych ścieków w kwocie 1,00 zł. 

2) drugi projekt dotyczy propozycji przyznania dopłaty od 1 m
3
 dowożonych ścieków do 

oczyszczalni ścieków w kwocie 1,00 zł. 



Pan Stanisław Płomiński- przedstawił wniosek z Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, 

Pomocy Społecznej i Promocji dotyczący zlikwidowania dopłaty z budżetu gminy do 1 m 
3 

ścieków. 

Pan Henryk Jędroszka- przedstawił wniosek z Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego 

i Infrastruktury dotyczący zlikwidowania dopłaty do 1 m
3  

ścieków. 

Pan Andrzej Gierlach-  przedstawił trzy propozycje Komisji Budżetu, Finansów                                  

i Zaopatrzenia z dnia 16 kwietnia 2012 roku: 

1) dotyczyła przyznania dopłaty do 1m
3
 ścieków wysokości 1zł do 1 m

3
 

2) dotyczyła przyznania dopłaty do 1m
3
 ścieków wysokości 2 zł do 1 m

3
 

3) dotyczyła całkowitego zniesienia dopłaty. 

Zaproponował, aby podjąć decyzję z rozsądkiem i podtrzymać propozycję dotyczącą dopłaty 

do 1 m
3 

w wysokości 1 zł. 

Pan Rafał Bartnik- przypomniał, że na Komisji Budżetu, były trzy warianty.                       

„Ja zaproponowałem, aby dopłatę rozłożyć na 3 lata i stopniowo zmniejszać z roku na rok”. 

Pan Przewodniczący Rady- proponuję, aby wyśrodkować kwotę i podtrzymać dopłatę                          

w wysokości 1 zł do m
3
 ścieków. 

Pan Mieczysław Gawełek-zwrócił uwagę, że w niektórych sprawach Rada wzoruje się na 

innych gminach. Wystąpić z propozycją, aby wszyscy mieszkańcy gminy  byli traktowani 

równo i zlikwidować dopłatę do ścieków.  

Pan Jerzy Kasprzak- wyjaśnił, że jego głos był przeciwny. „Panowie to jest tak, że trzech 

lub czterech radnych korzysta z kanalizacji, a reszta nie korzysta! Nikt nie patrzy ogólnie, 

tylko na swój interes. Jest to szok cenowy i uderza w rolników. W takiej sytuacji należałoby 

znieść wszystkie dotacje i nie byłoby wówczas dyskusji. Jaka jest różnica między  dopłatą a 

bonifikatą, albo zniesieniem całkowitym dopłaty. Nie było żadnej dyskusji na temat 

zniesienia dopłaty do wody. Jestem za propozycją pana Jamroziaka . Będę popierał 

propozycję dotyczącą dopłaty do ścieków”. 

Pan Dariusz Majewski- przypomniał, że dopłata do wody została utrzymana , dlatego ,że z 

wody korzystają wszyscy mieszkańcy. 

Pan Przewodniczący Rady- stwierdził, że szokiem byłoby całkowite zniesienie dopłaty do 

ścieków. 

Pani Bernadeta Biała- zapytała, czy szokiem jest podwyżka dla 1 osoby o 5 zł? 

Pan Wójt- Wyraził opinię, że kierunek jest słuszny, ale patrzmy na społeczeństwo. 

Pan Mieczysław Gawełek- wystąpił z propozycją, aby w następnym roku zlikwidować 

dotację.  



Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego- Poinformował, że ceny wody i ścieków w 

innych gminach też są wyższe. 

Pan Przewodniczący Rady- stwierdził, że jeżeli się okaże że są drogie ścieki, mieszkańcy, 

którzy nie podłączyli się do tej pory,  nigdy się nie podłączą do kanalizacji. Powinniśmy 

dążyć  do tego, aby wszyscy podłączyli się  do kanalizacji. Jeżeli teraz się nie podłączą 

odbiorcy, to kto się podłączy później, jak nie będzie dotacji. Stwierdził, że są dwie 

propozycje: 

 - pierwsza dotyczyła całkowitego zniesienia dopłaty do ścieków, 

 - druga pana Bartnika, aby dopłatę rozłożyć na 3 lata. 

Pan Andrzej Gierlach- ponowił wniosek, aby przegłosować propozycję dotyczącą 

udzielenia dofinansowania w wysokości 1,00 zł do 1 m
3
 ścieków. 

Pan Przewodniczący Rady- poddał pod głosowanie wniosek w powyższej sprawie. 

Wniosek p. Andrzeja Gierlacha został przyjęty, ponieważ za przyjęciem głosowało 7 radnych, 

a 8 wstrzymało się od głosu. 

Pani Joanna Glapiak- zwróciła uwagę, aby przegłosować pozostałe wnioski w powyższej 

sprawie. 

Pan Wójt- wyjaśnił, że głosowanie całościowe będzie nad projektem uchwały. 

Pan Przewodniczący Rady- poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 

terenie gminy Sieroszewice i miejscowości Sadowie (gm. Ostrów Wielkopolski) oraz o 

dopłacenie do 1m
3
 wody i 1m

3
 ścieków 

Za podjęciem uchwały głosowało 7 radnych, 6 było „przeciw” i 2 wstrzymało się od głosu. 

Uchwała Nr XIV/119/2012 stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.  

 d) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za 

przekształcenie prawa użytkownika wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz 

warunków jej przyznania: 

Pan Wójt- omówił projekt uchwały, w powyższej sprawie wyjaśnił, że pan … 
1 

zwrócił się 

do Rady Gminy o udzielenie bonifikaty. Dodał że,  użytkownikiem wieczystym jest pan Suś. 

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

Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji dotyczącą projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na udzielnie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowanie wieczystego w 

prawo własności nieruchomości oraz warunków jej przyznania. Opinia Komisji stanowi 

załącznik Nr 12 do protokołu.  

 



 

Pan Andrzej Gierlach- przedstawił pozytywną opinię Komisji Rolnictwa, Rozwoju 

Gospodarczego i Infrastruktury dotyczącą projektu uchwały w powyższej sprawie. Opinia 

Komisji stanowi załącznik Nr 13 do protokołu. 

Pan Henryk Jędroszka- przedstawił pozytywną opinię Komisji Rolnictwa, Rozwoju 

Gospodarczego i Infrastruktury dotyczącą projektu uchwały w powyższej sprawie. Opinia 

Komisji  stanowi załącznik Nr 14 do protokołu. 

Pan Wójt- odniósł się do sprawy związanej z udzieleniem bonifikaty, że każda sprawa jest 

inna, nie można odnosić się i porównywać wszystkich przekształceń, które miały miejsce. Jest 

to przekształcenie na podstawie ustawy z 2005 roku. 

Rada podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za 

przekształcenie prawa użytkownika wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz 

warunków jej przyznania. Uchwała została podjęta 14 głosami za i 1osoba wstrzymała się od 

głosu. 

Uchwała Nr XIV/120/2012 stanowi załącznik Nr 15 do protokołu.  

 e) w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej: 

Pani Kierownik GOPS-u- udzieliła wyjaśnień, że do przygotowania tego dokumentu 

obliguje GOPS przepis ustawy o pomocy społecznej. „Zasoby pomocy społecznej zostały 

określone w załączniku do uchwały. Ten dokument został wykonany w aplikacji Ministerstwa 

Pracy i Polityki Społecznej. Wskaźniki zostały wygenerowane ze sprawozdań z wyżej 

wymienionego Ministerstwa. Na końcu tej oceny zostały zamieszczone wnioski końcowe. 

Ocena zasobu pomocy społecznej dla gminy Sieroszewice jest potrzebna do planowania 

budżetu GOPS  na przyszły rok. Zakłada się, że dzięki ocenie zasobów pomocy społecznej 

pomoc będzie skuteczniejsza i bardziej efektywna.” 

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

Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji dotycząca projektu uchwały w sprawie oceny 

zasobów pomocy społecznej. Opinię stanowi załącznik Nr 16 do protokołu. 

Pan Andrzej Gierlach- przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu, Finansów i 

Zaopatrzenia dotyczącą projektu uchwały w powyższej sprawie. Opinię stanowi załącznik Nr 

17 do protokołu. 

Pan Henryk Jędroszka- przedstawił pozytywną opinię Komisji Rolnictwa, Rozwoju 

Gospodarczego i Infrastruktury dotycząca projektu uchwały w powyższej sprawie. Opinia 

stanowi załącznik Nr 18 do protokołu  

Pan Przewodniczący Rady- powiedział, że jest duży nacisk na współpracę z organizacjami 

pozarządowymi. Zapytał, czy pani kierownik GOPS-u to zauważyła? 



Pani Kierownik GOPS-u- wyjaśniła, że prowadzona jest współpraca z organizacjami 

pozarządowymi na terenie gminy, ponadto GOPS prowadzi współpracę w PCK w Ostrowie, 

Stowarzyszeniem Brata Alberta i Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej.  

Rada podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie oceny zasobów  pomocy społecznej 

Uchwała nr. XIV/ 121/2012 stanowi załącznik Nr 19 do protokołu. 

Punkt 10. Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady za 2011 rok 

Pan Stanisław Płomiński- przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Kultury, 

Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji za rok 2011. Sprawozdanie stanowi 

załącznik Nr 20 do protokołu. 

Pan Henryk Jędroszka- przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa, 

Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury za rok 2011 sprawozdanie stanowi załącznik Nr 21 

do protokołu. 

Pan Andrzej Gierlach- przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Finansów 

i Zaopatrzenia za ok. 2011.  Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 22 do protokołu.  

Wyjaśnił, że punkt dotyczący kontroli oddanych ważniejszych inwestycji został wykonany w 

50 %, z uwagi na to, że większość radnych uczestniczyła w uroczystościach związanych z 

oddaniem tych inwestycji. 

Pan Mieczysław Gawełek- przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej 

Rady Gminy Sieroszewice za rok 2011. Sprawozdanie załącznik Nr 23  do protokołu.  

Punkt 11. Wolne głosy i wnioski: 

Pan Henryk Jędroszka- poinformował zebranych, ze wpłynęły wytyczne odnośnie 

wymarznięcia ozimin. „Agencja w Przygodzicach żąda wniosków i na tej podstawie będzie 

wypłacać odszkodowania. Oświadczenie rolnika oraz wniosek muszą być potwierdzone przez 

gminną komisję, a wnioski należy składać do dnia 1 czerwca br. Kierownik Agencji ma 

przyjechać do pana Wójta, wówczas zostanie ustalony termin spotkania. Wnioski będą 

składane na specjalnych drukach, które zostaną, przygotowane przez Agencję. Rolnik musi 

podpisać stosowne oświadczenie, nikt nie zostanie pominięty”.  

Pan Henryk Rosa- Czym się różnią wnioski składane do urzędzie, a czym do Agencji? 

Pan Henryk Jędroszka- to są te same druki. 

Pan Przewodniczący Rady- wystąpił z propozycją czy nie należałoby wykorzystać w tej 

sprawie strony internetowej? 

Pan Stanisław Płomński- Zadał pytanie, w przypadku jeśli ktoś zaorze wymarznięte zboże, 

to czy będzie się należeć dopłata do materiału siewnego?  



Pan Mieczysław Gawełek- odpowiedział, że na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego 

są do pobrania druki. „Aby złożyć wniosek o dopłatę do materiału siewnego wymagane jest 

oświadczenie i 2 świadków. Kto ma dokument, że nabył zboże do siewu ze skupu, to może 

pisać wniosek”.  

Pan Henryk Jędroszka- poinformował, że jest w posiadaniu druków i wniosków. Rolnicy, 

którzy nie kupowali nasion z centrali nasiennej, to muszą złożyć oświadczenia świadków,  że 

siali swoje zborze.  

Pan Andrzej Gierlach- prosił o przygotowanie konkretnej  i rzetelnej informacji dla 

rolników, ponieważ każdy mówi co innego.  

Pan Mieczysław Gawełek- Mamy wnioski ARR i ARiMR,  dlaczego każda instytucja żąda 

co innego i nie mogą porozumieć się między sobą? 

Pan Henryk Jędroszka- „zbieraliśmy wnioski w ciemno, czekamy na ruch ze strony 

Agencji, z której przedstawiciele mają przyjechać do naszej gminy” 

Pan Stanisław Płomiński- wystąpił z propozycją, aby rolnicy przygotowali się na spotkanie z 

udziałem Ministra Rolnictwa Marka Sawickiego, które ma się odbyć 25 kwietnia br. w Sali 

GOK-u w Sieroszewicach.  

Pan Andrzej Suś- podziękował radnym za udzielnie bonifikaty w wysokości 30 %. 

Pan Arkadiusz Wojtczak-radny powiatowy Powiatu Ostrowskiego, zaprosił wszystkich 

obecnych na sesji na Targi Rolniczo-Ogrodniczo do Przygodzic na 21 kwietnia br. 

Punk 12. Zamknięcie obrad : 

  Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad  Przewodniczący Rady Gminy o godzinie 12:13 

dokonał zamknięcia obrad XIV Sesji Rady Gminy Sieroszewice . 

 

Protokołowała: 

        Przewodniczący  

Joanna Glapiak                                                                       Rady Gminy  

Insp.d/s. obsługi Biura Rady i spraw  

organizacyjnych 

           Paweł Siwak  

 


