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PROTOKÓŁ Nr XV 

z XV sesji Rady Gminy Sieroszewice  odbytej w dniu 29 maja  2012 roku 

w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach. 

Punkt 1 – Otwarcie obrad:  

Otwarcia  obrad XV 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- panią Mirosławę Busza , 

przybyłych sołtysów oraz dyrektorów i kierowników gminnych jednostek 

organizacyjnych. 

Punkt 2 – Stwierdzenie quorum:   

 W  XV sesji uczestniczyło 14  radnych, wobec ustawowego składu Rady wynoszącego  

15 osób.  Nieobecny był radny  pan Mieczysław Gawełek . Lista obecności stanowi 

załącznik nr 1 do protokołu. Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu, 

a lista obecności gości zaproszonych stanowi załącznik Nr 3 do protokołu. 

Punkt 3 – Przedstawienie porządku obrad: 

Pan Przewodniczący Rady – przedstawił proponowany porządek obrad XV sesji. 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie przez Radę.  

Punkt 4 – Przyjęcie  protokołu z XIV sesji: 

Protokół  z XIV sesji został przyjęty jednogłośnie bez uwag. 

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: 

Pan Przewodniczący Rady- przedstawił informację z działalności  podejmowanej                              

w okresie międzysesyjnym.  

Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Punkt 7- Sprawozdanie Wójta z działalności podejmowanej w okresie 

międzysesyjnym: 

Pan Przewodniczący Rady – poinformował, że radni otrzymali na piśmie 

sprawozdanie z działalności Wójta  podejmowanej w  okresie międzysesyjnym.  
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Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Punkt 8- Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady gminy z kontroli 

przeprowadzonej w okresie międzysesyjnym : 

Pan Jerzy Kasprzak -  Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – przedstawił 

sprawozdanie z kontroli realizacji uchwał podjętych przez Radę Gminy Sieroszewice za 

2011 rok. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do protokołu. Rada przyjęła jednogłośnie 

powyższe sprawozdanie.  

 

Punkt 9- Przyjęcie sprawozdań z działalności gminnych jednostek 

organizacyjnych za rok 2011: 

a) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieroszewicach: 

Pani Kierownik GOPS w Sieroszewicach – przedstawiła sprawozdanie z działalności  

Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej w Sieroszewicach. „ GOPS funkcjonuje od 1990 

roku zajmując się realizacją zadań w zakresie pomocy społecznej  i głównych zadaniem 

ośrodka pomocy społecznej jest realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej,                                   

a w szczególności: prowadzenie postępowań, wydawanie decyzji i wypłata zasiłków 

stałych, okresowych, celowych, kierowanie do domów pomocy społecznej, schronisk, 

noclegowni i opłacanie lub dofinansowanie do opłat za pobyt, kierowanie na posiłki                                  

i opłacanie ich kosztów, opłacanie składek emerytalnych, rentownych i zdrowotnych za 

osoby korzystające z pomocy i kwalifikujące się do ww. świadczeń, organizowanie                          

i świadczenie usług opiekuńczych, sprawianie pogrzebu, realizacja programów 

osłonowych, świadczenie pracy socjalnej, udzielanie poradnictwa. GOPS realizuje także 

inne zadania, w tym przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych, 

przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, prowadzenie 

postępowań wobec dłużników alimentacyjnych, potwierdzenie praw do świadczeń 

zdrowotnych, finansowanie prac społecznie użytecznych, realizacja ustawy                                    

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Budżet ośrodka pomocy społecznej to 

4.717,535 zł. co się na to składa: odpłata za pobyt w domu pomocy społecznej: 

124.535,75 zł., przeciwdziałanie przemocy w rodzinie: 9.735,77 zł., świadczenia 

rodzinne: 3.503.101,12 zł., składki na ubezpieczenie zdrowotne: 28.858,81 zł, zasiłki 

stałe: 206.406,72 zł, zasiłki i pomoc w naturze: 114.288,15 zł, dodatki mieszkaniowe: 

20.222,76 zł, usługi opiekuńcze: 93.779,00zł., w 2011 roku projekt „ Wspólnie Aktywni” 

finansowany z EFS: 59.569,55 zł, koszty utrzymania OPS: 489.063,06 zł. Ośrodek 

realizuje program „Wspólnie Aktywni” od 2008 i do tej pory zostało przeszkolonych 34 

osób, na ten rok również  mamy zaplanowane przeszkolenie 10 osób. Inne zadania 

wynikające   z rozeznanych potrzeb to zbiórka odzieży, zabawek i sprzętu gospodarstwa 

domowego dla podopiecznych Ośrodka, wydawanie zaświadczeń o korzystaniu lub 

niekorzystaniu     z pomocy dla osób ubiegających się o świadczenia pieniężne z innych 

źródeł, wydawanie postanowień o korzystaniu z pomocy z Funduszu Kombatantów, 
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kieruje osoby  do ośrodków wsparcia dziennego, między innymi do Środowiskowych  

Domów Samopomocy. Kieruje osoby do zespołu ds. Orzekania o Stopniu 

Niepełnosprawności, do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

osób z problemem alkoholowym w celu zbadania przez biegłych, koordynacja pracy 

Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego. Współpracuje Ośrodek z instytucjami                               

i organizacjami  pozarządowymi m. in. opiniuje wnioski Parafii w Latowicach                                

o dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci, opiniuje wnioski o pomoc dzieci 

niepełnosprawnych do Fundacji „Polsat”, współpracuje ze Stowarzyszeniem „ Nasze 

Psary.” 

Sprawozdanie z działalności  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieroszewicach za 

rok 2011  stanowi załącznik Nr 7 do protokołu. 

Pan Stanisław Płomiński– przedstawił pozytywną opinię Komisji Kultury, Oświaty                   

i Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji z posiedzenia odbytego w  dniu 23 maja br.  

Komisja zaopiniowała pozytywnie ,jednogłośnie sprawozdanie z działalności Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieroszewicach za rok 2011.Opinia  stanowi załącznik Nr 

8 do protokołu. 

Pan Henryk Jędroszka – przedstawił pozytywną opinię Komisji Rolnictwa, Rozwoju 

Gospodarczego i Infrastruktury z dnia 23 maja br. Komisja zaopiniowała pozytywnie, 

jednogłośnie sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                       

w Sieroszewicach za rok 2011.Opinia stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Pan Andrzej Gierlach- przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu, Finansów                                 

i Zaopatrzenia z  dnia 28 maja br.  Komisja zaopiniowała pozytywnie ,jednogłośnie 

sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieroszewicach za 

rok 2011. Opinia stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Rada przyjęła jednogłośnie sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Sieroszewicach za rok 2011 .  

b) Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach 

za 2011 rok:  

Pan Dyrektor GOK-  przedstawił sprawozdanie z działalności GOK w Sieroszewicach za 
rok 2011. „Jeśli chodzi o działania w ubiegłym roku, to Gminny Ośrodek Kultury skupił 
się na  kilku elementach: prowadzeniu zajęć w swojej placówce oraz  w szkołach 
Wielowsi, Ołoboku i Rososzycy i na imprezach, które odbywały się poza Ośrodkiem  
Kultury, w Masanowie odbył się mini konkurs.  Po raz XX  został zorganizowany  
Festiwal Piosenki Wakacyjnej  odbył się na Sali Domu Strażaka w Masanowie. 
Zorganizowano po raz siedemnasty Gminny Konkurs Recytatorski  dla uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjów z terenu naszej gminy  w Sali USC w Urzędzie Gminy 
Sieroszewice. Pod koniec czerwca ubiegłego roku zorganizowano  w Masanowie Plener 
Malarski dla gimnazjalistów z naszej gminy. W ubiegłym roku zorganizowaliśmy 
również kilka przedstawień teatralnych i estradowych dla dzieci z naszej gminy na 
początku października program edukacyjno- kabaretowy „ 15 u Bzika- Teatralne ABC”, 
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przed samymi Świętami Bożego Narodzenia Gwiazdkowy program dla dzieci „Święta 
ulubione Święta”. Ponadto Gminny Ośrodek Kultury był współorganizatorem wielu 
imprez i uroczystości, które odbywały się w ciągu całego roku na terenie gminy lub 
pomagał w przeprowadzeniu szeregu imprez środowiskowych. Należałoby tu wymienić 
niektóre z nich takie jak: Dzień Babci i Dziadka, Wieczór Kolęd w Ołoboku, Podkoziołek 
oraz zabawa ostatkowa. W minionym roku Gminny Ośrodek Kultury wspomagał 
organizację między innymi jubileuszy na terenie gminy i tak: 
- jubileusz 60-lecia działalność LZS Iskra Sieroszewice, 
- jubileusz 90-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieroszewicach, 
- jubileusz 180-lecia istnienia wsi Masanów, 
- jubileusz 120-lecia Szkoły Podstawowej w Masanowie, 
- jubileusz 600-lecia wsi Parczew, 
-jubileusz 65-lecia Szkoły Podstawowej w Zamościu. 
W zeszłym roku trwał remont GOK-u, dlatego sporo imprez odbywało się na zewnątrz, 
pracowaliśmy w trudnych warunkach, ale wszystkie zadania zaplanowane zostały 
wykonane.” 
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach za 2011 rok 
stanowi załącznik Nr 11 do protokołu. 
 
Pan Stanisław Płomiński– przedstawił pozytywną opinię Komisji Kultury, Oświaty                        

i Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji z  dnia 23 maja br. Komisja  zaopiniowała 

pozytywnie, jednogłośnie sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury                      

w Sieroszewicach za rok 2011.Opinia stanowi załącznik Nr 12 do protokołu. 

Pan Henryk Jędroszka – przedstawił pozytywną opinię Komisji Rolnictwa, Rozwoju 

Gospodarczego i Infrastruktury z  dnia 23 maja br. Komisja zaopiniowała pozytywnie, 

jednogłośnie sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury  w Sieroszewicach 

za rok 2011.Opinia stanowi załącznik Nr 13 do protokołu. 

Pan Andrzej Gierlach- przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu, Finansów                          

i Zaopatrzenia z dnia 28 maja br. Komisja  zaopiniowała pozytywnie, jednogłośnie 

sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach za rok 2011. 

Opinia stanowi załącznik  Nr 14 do protokolu. 

Pan Jerzy Kasprzak- poruszył sprawę odnośnie dwóch zespołów instrumentalno- 

wokalnych, które są wymienione w sprawozdaniu : pierwszy o nazwie „Zena Bend”,                       

a drugi o nazwie „Beat” ? 

Pan Dyrektor GOK- udzielił wyjaśnień, że pierwszy pad nazwą „ Cross” jest znany, 

ponieważ często występują, natomiast dwa pozostałe zespoły najczęściej występują na 

balu przebierańców, zespoły grają charytatywnie i wspomagają GOK. 

Rada przyjęła jednogłośnie sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury                    

w Sieroszewicach za rok 2011. 
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c) sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej                                             

w Sieroszewicach za rok 2011:   

Pani Dyrektor GBP w Sieroszewicach  - omówiła sprawozdanie z działalności gminnej 

Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach za 2011 rok ,które podzieliła na sprawozdanie 

czytelnicze i sprawozdanie z działalności. „Poziom czytelnictwa i wypożyczeń jest 

porównywalny do 2010 roku. Na cały Powiat Biblioteka Publiczna w Sieroszewicach 

zajmuje drugie miejsce. Nasza biblioteka w ubiegłym roku miała gruntowny remont i nie 

była dostępna do czytelników, aczkolwiek mamy się czym pochwalić . Jest grupa 

czytelników, których interesują tylko nowości. Sprawozdanie z działalności kulturalnej 

dotyczy  organizacji konkursów plastycznych, wystaw np. wystawy o „Papieżu Janie 

Pawle II”.Co roku staram się zorganizować spotkanie z autorami znanych książek dla 

dzieci. Zorganizowałam przedświąteczny kiermasz książek, które były wystawione                        

w bibliotece i czytelnicy mogli zakupić książki. W miesiącu grudniu zostało 

zorganizowane gwiazdkowe czytanie oraz dyskusje na temat zwyczajów świątecznych  

dla dzieci w przedszkolach i bibliotekach na terenie naszej gminy. Organizowaliśmy 

konkursy plastyczne pt: „Najpiękniejsza Karta Walentynkowa”. 

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej  w Sieroszewicach za rok 2011 

stanowi załącznik Nr 15 do protokołu. 

Pan Stanisław Płomiński– przedstawił pozytywną opinię Komisji Kultury, Oświaty                    

i Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji z dnia 23 maja br. Komisja  zaopiniowała 

pozytywnie, jednogłośnie sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej                             

w Sieroszewicach za rok 2011.Opinia stanowi załącznik Nr 16 do protokołu. 

Pan Henryk Jędroszka – przedstawił pozytywną opinię Komisji Rolnictwa, Rozwoju 

Gospodarczego i Infrastruktury z  dnia 23 maja br.  Komisja zaopiniowała pozytywnie, 

jednogłośnie sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej                                                        

w Sieroszewicach za rok 2011.Opinia stanowi załącznik Nr 17 do protokołu. 

Pan Andrzej Gierlach- przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu, Finansów                             

i Zaopatrzenia z dnia 28 maja br.Komisja  zaopiniowała pozytywnie, jednogłośnie 

sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach za rok 

2011. Opinia stanowi załącznik Nr 18 do protokołu. 

Rada przyjęła jednogłośnie sprawozdanie z działalności Gminnej  Biblioteki Publicznej                     

w Sieroszewicach za rok 2011.   

Punkt 10 -  Sprawozdanie z realizacji zadań przez Posterunek Policji                                        

w Sieroszewicach za rok 2011:  

Pan Dariusz Rybski- kierownik Posterunku Policji w Sieroszewicach- przedstawił 

sprawozdanie z realizacji zadań przez Posterunek Policji w Sieroszewicach za rok 2011. 

„Posterunek Policji w Sieroszewicach wchodzi w strukturę Komisariatu Policji                                    

w Nowych Skalmierzycach  i od stycznia 2011 opiera się na pracy 17 funkcjonariuszy 
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Policji, w którego w skład wchodzę Komendant Komisariatu, Kierownik Posterunku i 3 

detektywów, 7 dzielnicowych i 5 policjantów. Służba pełniona jest całodobowo, lecz 

trzeba zaznaczyć, że       w  Posterunku Policji oraz Komisariacie Policji nie ma służby 

dyżurnej, która znajduje się Komendzie Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim. 

Służba w Posterunku Policji  w Sieroszewicach opiera się na 5 funkcjonariuszach.                      

W 2011 roku realizowane były patrole piesze i zmotoryzowane zgodnie                                            

z obowiązującymi wytycznymi Komendanta Głównego Policji. Służba patrolowa 

planowana była  i realizowana w rejonach szczególnie zagrożonych przestępczością oraz 

sugestiami mieszkańców i samorządów gminy. Posterunek Policji w Sieroszewicach 

współpracował z Urzędem Gminy Sieroszewice, z Gminnym Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej , z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołem 

Interdyscyplinarnym, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi ze Strażą Leśną Nadleśnictwa 

Taczanów i ze  Strażą Rybacką. Był delikatny wzrost przestępczości, odnotowaliśmy 

wzrost wykrywalności w pracy dochodzeniowo-śledczej. Nie było żadnej kradzieży 

samochodowej, rozbojów i bójek. Robimy wszystko, aby ludzie czuli się bezpiecznie.                   

W 2010roku zginęła 1 osoba, natomiast w roku 2011 w 4 wypadkach zginęło 7 osób,                   

w jednym wypadku zginęły 4 osoby. Poinformował odnośnie przemocy w rodzinie, jest 

propagowane i następuje wzrost zgłaszania do Policji odnośnie  psychicznego znęcania 

się nad członkami rodziny. Była taka sprawa, że żona była maltretowana od kilku lat 

oraz pełnoletnia córka. W 2011 roku prowadzone były 3 „Niebieskie Karty”, które 

zostały zakończone w ubiegłym roku. Z tych 3 kart jedna dotyczyła nieporozumienia                 

w rodzinie i została zakończona w ciągu 3 miesięcy”. 

Sprawozdanie z realizacji zadań przez Posterunek Policji w Sieroszewicach za rok 2011 

stanowi załącznik Nr 19 do protokołu. 

Pan Stanisław Płomiński– przedstawił pozytywną opinię Komisji Kultury, Oświaty                 

i Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji z  dnia 23 maja br. Komisja zaopiniowała 

pozytywnie, jednogłośnie sprawozdanie z realizacji zadań przez Posterunek Policji                         

w Sieroszewicach za 2011 rok. Opinia stanowi  załącznik Nr 20 do protokołu. 

Pan Henryk Jędroszka – przedstawił pozytywną opinię Komisji Rolnictwa, Rozwoju 

Gospodarczego i Infrastruktury z dnia 23 maja br. Komisja  zaopiniowała pozytywnie 

jednogłośnie sprawozdanie z realizacji zadań przez Posterunek Policji w Sieroszewicach 

za 2011 rok. Opinia stanowi załącznik Nr 21 do protokołu. 

Pan Andrzej Gierlach- przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu, Finansów                             

i Zaopatrzenia z dnia  28 maja br. Komisja  zaopiniowała pozytywnie, jednogłośnie 

sprawozdanie z realizacji zadań przez Posterunek Policji w Sieroszewicach za 2011 rok. 

Opinia stanowi załącznik Nr 22 do protokołu. 

Pan Andrzej Gierlach- zadał dwa pytania:  

-pierwsze- dotyczyło jakie działania podjął Posterunek Policji w zakresie wałęsających 

się psów? 
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-drugie- dotyczyło ograniczenia obecności policjantów do uczestnictwa kierownika 

Posterunku Policji  na imprezach masowych, w tym strażackich .  Zwrócił się z prośbą do 

pana Rybskiego , aby w przyszłości uczestniczyli policjanci ,  a tym samym zabezpieczyli 

imprezy strażackie.  

Pan Dariusz Rybski- udzielił wyjaśnień , a mianowicie odnośnie zabezpieczenia imprez, 

to jeśli jest zgłoszenie na piśmie, to policjanci zabezpieczają . Natomiast jeżeli chodzi                       

o wałęsające  się psy,  to zadanie to nie należy do zadań Policji.  

Pan Marek Michalczak – radny Powiatu Ostrowskiego- przekazał informację ,że 

tydzień temu  zadzwoniła do niego mieszkanka  Masanowa ,że na ulicy Brylińskiego 

został potrącony pies. „ Skierowałem ją , aby zadzwoniła  do lekarza  weterynarza                        

p…1  Ja zadzwoniłem do Ostrowa Wielkopolskiego i przedstawiłem się ,że mówi radny 

powiatowy i sprawa została załatwiona od ręki .  Odnośnie  wałęsających się psów, to 

należy zgłaszać do Straży Miejskiej lub do schroniska dla bezdomnych  zwierząt.”  

Pan Wójt- „ Nie wiem czy panu radnemu chodziło o takie przypadki, że wałęsają się psy, 

które mają właścicieli, zazwyczaj odbywa się tak, że po naszym zgłoszeniu przyjeżdżają            

i zabierają psa”.  

Pan Przewodniczący Rady- „Wykorzystałem po raz pierwszy swoją funkcję jako 

Przewodniczący Rady , zadzwoniłem do schroniska w Wysocku Wielkim i powiedziałem, 

że wałęsa się pies po ulicach i po kilku godzinach przyjechali i zabrali psa”. 

Pan Dariusz Rybski- „ Jeśli chodziło o pierwsze pytanie, to p. Wójt  ma rację , ponieważ 

nie należy  do Policji, gdyż nie można  ani  łapać wałęsających się psów  , ani nie można 

odstrzelić. Jeżeli chodzi o dalsze przypadki , to chciałbym zabrać głos w punkcie „Wolne 

głosy i wnioski.” 

Radny Andrzej Gierlach-  zwrócił uwagę, że dzielnicowi powinni raz  w miesiącu zrobić 

obchód w swoim rewirze . 

Pan Przewodniczący Rady- poinformował, że stosunkowo wcześniej przedstawia 

kalendarz imprez sportowych policjantom i zawszę może  na nich liczyć.  

Rada przyjęła jednogłośnie sprawozdanie z realizacji zadań przez Posterunek Policji                 

w Sieroszewicach za 2011 rok.  

Punkt 11 - Sprawozdanie z realizacji gminnego programu współpracy                                   

z organizacjami pozarządowymi:  

Pani Joanna Glapiak-  przedstawiła sprawozdanie z realizacji gminnego programu 
współpracy z organizacjami pozarządowymi. „Wysoka Rado, Panie Przewodniczący, 
Panie Wójcie i goście zaproszeni- zgodnie z art.5 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwałą Nr XLI/249/10 

                                                        
1 Art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępności do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 
112, poz. 1198 ze zmianami). 
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Rady Gminy Sieroszewice z dnia 29.12.2010 roku  w sprawie przyjęcia Programu 
Współpracy Gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011, organ wykonawczy 
jednostki samorządu terytorialnego nie później niż do dnia 30 kwietnia każdego roku 
jest zobowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu 
terytorialnego, sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni. 
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi określa obszary i zasady oraz 
formy współpracy Gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi, a także zawiera 
wykaz zadań priorytetowych, będących podstawą do dysponowania środkami 
publicznymi, przeznaczonymi na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych, 
pozostających we właściwości samorządu Gminy, a realizowanych przez organizacje 
pozarządowe.  
Współpraca Gminy Sieroszewice z podmiotami Programu w roku 2011 obejmowała 
zarówno finansową, jaki i pozafinansową formę współpracy. Współpraca ta dotyczyła         
w szczególności:  

1) zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 

3 ust.3 Ustawy, zadań publicznych, poprzez wspieranie takich zadań, wraz                               

z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji; 

2) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności                                      

i współdziałanie w celu zharmonizowania tych kierunków; 

3) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, 

odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych                                  

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji; 

4) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, 

złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, innych podmiotów 

oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej; 

5) prowadzenie bazy danych organizacji działających na terenie Gminy 

Sieroszewice; 

6) nieodpłatnie udostępnianie, w miarę możliwości, pomieszczeń Gminy 

Sieroszewice; 

Współpraca o charakterze finansowym odbywała się głównie w postaci wspierania 
zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. 
W roku 2011 Gmina Sieroszewice ogłosiła 1 otwarty konkurs ofert obejmujących 
zadania w następującym zakresie: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej                       
i sportu. 
Wójt Gminy Sieroszewice ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych 
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2011.  
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert zostało zamieszczone w BIP-ie Urzędu Gminy, na 
stronie internetowej Urzędu i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sieroszewice. Termin 
składania ofert został określony do dnia 28 lutego 2011 roku. 
W 2011 stowarzyszenia pozarządowe złożyły w konkursach  łącznie 13 ofert, 
podpisanych zostało 10 umów, 3 oferentów nie otrzymało dofinansowania. 
W roku 2011organizacje  pozarządowe otrzymały od Gminy Sieroszewice pomoc  na 
różnych polach działalności poszczególnych stowarzyszeń, min.: przekazywanie 
informacji na temat wyszukiwania grantów i dotacji z zewnątrz, szkolenia, pomoc                        
w codziennym funkcjonowaniu organizacji. 
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Na podstawie uchwały Nr XLI/248/10 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 29.10.2010r.       
w sprawie określenia szczegółowego sposobu z radami działalności pożytku 
publicznego konsultowania z organizacjami pozarządowymi Gminy Sieroszewice                         
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego                     
i o wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 
statutowej tych organizacji, w roku 2011 przeprowadzono 1 konsultację społeczną 
projektu uchwały        w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Sieroszewice                        
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na 2011 roku. 
Organizacje nie zgłosiły uwag ani propozycji zmian do proponowanego projektu 
uchwały. Projekt uchwały został poddany pod obrady Rady Gminy Sieroszewice. 
Wszystkie organizacje pozarządowe, którym przyznano dotacje celowe z budżetu gminy 
złożyły sprawozdania częściowe i końcowe z wykonaniami zadania publicznego              
w terminie określonym we wcześniej zawartych umowach . 
W roku 2011 zorganizowano 2 szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, 
którzy chcieli poszerzyć swoją wiedzę oraz podnieść poziom kompetencji. Szkolenia dla 
organizacji pozarządowych były całkowicie nieodpłatne i były prowadzone przez 
Stowarzyszenie LGD-7 „KRAINA NOCY I DNI” z Koźminka. Szkolenia zostały 
przeprowadzone  w budynku Urzędu Gminy Sieroszewic w miesiącach:   wrześniu                         
i listopadzie 2011 roku. Dziękuje za uwagę i czy Państwo mają jakieś pytania do 
przedstawionego sprawozdania?”    
      Z uwagi, że nikt z pośród radnych nie zabrał głosu pan Przewodniczący Rady poddał 
pod głosowanie sprawozdanie z  realizacji programu współpracy Gminy Sieroszewice                   
z organizacjami pozarządowymi w roku 2011. Sprawozdanie w powyższej sprawie 
stanowi załącznik  Nr 23 do protokołu.  
 
Pan Stanisław Płomiński-  przedstawił pozytywną opinię Komisji Kultury…  dotyczącą  
sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Sieroszewice z organizacjami 
pozarządowymi w roku 2011.Opinia stanowi załącznik Nr 24 do protokołu. 
Pan Henryk Jędroszka- przedstawił pozytywną opinię Komisji Rolnictwa… dot.  w/w 
sprawozdania .Opinia stanowi załącznik Nr 25 do protokołu. 
Pan Andrzej Gierlach –przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu … dot.  w/w 
sprawozdania. Opinia  stanowi załącznik Nr 26 do protokołu. 
  
Rada zaopiniowała pozytywnie  , jednogłośnie  sprawozdanie z realizacji programu 
współpracy Gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi w roku 2011. 
 O godz. 1058 sale obrad opuściła  radna  pani Bernadeta Biała. 

Pan Andrzej Gierlach- „Często szkolenia odbywają się w godzinach popołudniowych” 

Pan Przewodniczący Rady- „Wczoraj odbyło się szkolenie w Urzędzie Gminy z LDG7 , 

było wnioskowane, aby szkolenia były wcześniej”. 

O godz. 1110 Pan Przewodniczący ogłosił  10-minutowa przerwę, a o godz. 1121 

wznowiono obrady XV sesji. 
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Punkt 11 – Podjęcie uchwał Rady Gminy w sprawach: 

a)  zmian w budżecie gminy na 2012 rok: 

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

jakiej podstawie będą dokonywane zmiany w budżecie. Wspomniał o zmianie  

dotyczącej załącznika Nr 3, w pozycji  dot. modernizacji nawierzchni drogi                                

w Strzyżewie prosił o wpisanie nazwy ul. „ Wiesiołowskiej”. 

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 27  do protokołu. 

Pan Przewodniczący Rady – otworzył dyskusje nad projektem uchwały w sprawie  

zmian w budżecie gminy na rok 2012. Poinformował, że zmiany  w budżecie były 

głęboko dyskutowane na posiedzeniu  Komisji Budżetu… .  

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

Nr XV/122/2012  stanowi załącznik nr 28  do protokołu. 

 

b)  trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania 

publicznego w ramach inicjatywy lokalnej: 

Pan Wójt- omówił projekt uchwały w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny 

wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Udzielił 

wyjaśnień, że grupa mieszkańców może zwrócić się do wójta lub za pośrednictwem 

organizacji pozarządowej  o realizację zadań publicznych  zabezpieczając wkład własny.  

Radny Henryk Jędroszka- przedstawił pozytywną opinię Komisji Rolnictwa… 

dotyczącą projektu uchwały w powyższej sprawie. Opinia stanowi załącznik Nr 29  do 

protokołu. 

Radny Stanisław Płomiński-  przedstawił pozytywną opinię Komisji Kultury…  

dotyczącą projektu uchwały w powyższej sprawie. Opinia stanowi załącznik Nr 30  do 

protokołu. 

Radny Andrzej Gierlach- przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu… dotyczącą 

projektu uchwały w powyższej sprawie. Opinia stanowi załącznik Nr 31  do protokołu. 

Dodał ,że temat  ten funkcjonuje od zawsze, a zwłaszcza w środowisku  wiejskim wiele 

inwestycji  opiera  się na czynach społecznych, czynniki społeczne funkcjonują od 

zawsze. 

Radny Jerzy Kasprzak- zapytał w jakim terminie należy składać wnioski i do jakiej 

wysokości? 

Pan Wójt-  odpowiedział ,że w terminie do 15 września każdego roku, a odnośnie 

kwoty, to będzie zależeć od tego ,  jaka kwota będzie zapisana w budżecie. 
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Rada podjęła jednogłośnie  uchwałę  w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny 

wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.                     

Uchwała   Nr XV/122/ 2012  w powyższej sprawie stanowi załącznik Nr32  do protokołu.  

c) wyrażenia zgody na umorzenie i rozłożenie na raty należności pieniężnych 

mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Sieroszewice: 

Pan Wójt-  wyjaśnił ,że pan … 2 zwrócił  się z wnioskiem o umorzenie   zaległości                                          

z tytułu użytkowania  wieczystego  oraz odsetek od zaległości. Prosił o rozłożenie spłaty 

należności na II półroczne raty. Pan …3 ubiega się o przekształcenie użytkowania 

wieczystego w prawo własności , gdyby  to przekształcenie  nastąpiło  w miesiącu maju, 

to wówczas te należności  zmniejszyłyby się i kwota  zaległości  wynosiłaby  16.603,08 

zł. , natomiast kwota odsetek  wyniosłaby 10.153,00 zł.  

Radny Stanisław Płomiński -  przedstawił pozytywną opinię dotyczącą projektu 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie i rozłożenie na raty należności 

pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Sieroszewice. 

W dalszym ciągu obrad przedstawił wniosek Komisji Kultury , Oświaty ,Zdrowia. 

Pomocy Społecznej i Promocji dotyczący  umorzenia 50 %  kwoty zaległości  z tytułu 

opłaty za użytkowanie wieczyste  gruntu oraz 50 % odsetek od tych zaległości. Opinia 

Komisji stanowi załącznik Nr 33 do protokołu. 

Radny Henryk Jędroszka-  przedstawił pozytywną opinię dotyczącą projektu uchwały 

w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie i rozłożenie na raty należności pieniężnych 

mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Sieroszewice . W dalszym 

ciągu obrad przedstawił wniosek Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego                                 

i Infrastruktury dotyczący  umorzenia 50 %  kwoty zaległości  z tytułu opłaty za 

użytkowanie wieczyste  gruntu oraz 50 % odsetek od tych zaległości. Opinia Komisji 

stanowi załącznik Nr 34 do protokołu. 

Radny Andrzej Gierlach-przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu … dotyczącą 

projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie i rozłożenie na raty 

należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie 

Sieroszewice. W dalszym ciągu obrad przedstawił wniosek Komisji Budżetu  … , która 

wnioskowała o umorzenie 100 % odsetek od zaległości z tytułu opłaty za użytkowanie 

wieczyste  oraz  o rozłożenie na II raty zaległości w kwocie 16.603,08 zł.  z tytułu opłaty 

za użytkowanie wieczyste gruntu.  Rozwinął temat ,że jest takie przekonanie radnych ,że  

w przypadku umorzenia zaległości Wojewoda Wielkopolski uchyliłby taką uchwałę.                  

W kraju obowiązuje taka zasada, aby umorzyć odsetki, a kwotę zaległości  zapłacić, 

ewentualnie rozłożyć na raty. Opinia Komisji stanowi załącznik Nr 35 do protokołu. 

Pan Przewodniczący  Rady- poddał pod głosowanie  wniosek Komisji  Kultury … oraz 

Komisji Rolnictwa …  dotyczący umorzenia 50 % kwoty zaległości z tytułu opłaty za 

użytkowanie wieczyste gruntu oraz 50 % odsetek od tych zaległości. Wniosek nie został 
                                                        
2 Patrz: przypis 1. 
3 Patrz: przypis 1. 
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przyjęty przez Radę Gminy, ponieważ za przyjęciem wniosku głosowało 2 radnych, 7 

było „przeciw”  i 4 osoby wstrzymały się od głosu. W dalszej kolejności poddał pod 

głosowanie  wniosek Komisji Budżetu… w sprawie umorzenia 100 % odsetek od 

zaległości z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste  oraz o rozłożenie na II  półroczne 

raty zaległości w kwocie 16.603,08 zł.  z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu.  

Wniosek w powyższej sprawie został przyjęty przez Radę, ponieważ za przyjęciem 

wniosku głosowało 9 radnych, 4  osoby wstrzymały się od głosu.  

Punkt 12- Wolne głosy i wnioski: 

 

Pan Tadeusz Łapiński- sołtys wsi Sieroszewice-poinformował ,że wczoraj wieczorem 

na Gminnym Stadionie Sportowym w Sieroszewicach  lądował helikopter. „ Lądowanie 

miało odbyć się wcześniej, ale  nie doszło do skutku ze względu   na złe warunki 

atmosferyczne. Ja wczoraj o godz.2100 otrzymałem informację ,że o godz. 2230 na 

stadionie  wyląduje helikopter w celach szkoleniowych. Jesteśmy przygotowani i na 

polecenie  PR samolot może lądować o każdej porze  w zależności od sytuacji i potrzeb. 

Przez cały okres EURO będzie pracował helikopter.” 

Radny Andrzej Gierlach-  poruszył kwestię , która nie padła podczas obchodów Dnia 

Strażaka w Wielowsi. Poinformował wszystkich zebranych, że na obchodach 

wojewódzkich została wyróżniona jednostka OSP Sieroszewice oraz zostały  wyróżnione 

dwie osoby z terenu naszej gminy:  

- Prezes Zarządu Gminnego OSP w Sieroszewicach – Tomasz Woźniak , 

- Prezes OSP Masanów- druh Kazimierz Strugarek. 

Zwrócił uwagę, że w ciągu ostatnich lat gmina Sieroszewice była potraktowana trochę 

po macoszemu, a są tacy strażacy , którzy całe swoje życie poświęcili pracy społecznej. 

Prosił  w imieniu braci strażackiej o uczestnictwo w uroczystościach strażackich. 

Pan Przewodniczący Rady -  wyraził opinię ,aby nie szczędzić środków na rozwój 

jednostek OSP  na terenie naszej gminy , uzasadniając  tym ,że jest  to bardzo 

niebezpieczna i odpowiedzialna praca , jest to służba w dzień i w nocy.  

Radny Henryk Jędroszka-poruszył sprawę związaną z wymarznięciem  ozimin. 

Pan dyrektor GOK – złożył życzenia Panu Wójtowi, Panu Przewodniczącemu Rady, 

pracownikom Urzędu Gminy oraz samorządowcom różnego szczebla z okazji Dnia 

Samorządowca. 

Pan Przewodniczący Rady- podziękował p. dyrektorowi GOK za życzenia. 

Pan Kierownik Posterunku Policji w Sieroszewicach- zwrócił się z prośbą do 

sołtysów, aby informowali mieszkańców  na temat obowiązku szczepienia psów 

przeciwko wściekliźnie. Zdarzały się takie sytuacje  ,że ktoś  został pogryziony przez psa, 

który nie był szczepiony. Nie wywiązanie się  z tego obowiązku podlega karze z Kodeksu 
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Karnego. Wystąpił z propozycją do sołtysów, aby zapraszali dzielnicowych na zebrania 

wiejskie. 

Pan Przewodniczący Rady – wrócił do tematu  związanego z podjęciem uchwały                       

w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie i rozłożenie na raty należności pieniężnych 

mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Sieroszewice. 

Zasygnalizował ,że Rada przegłosowała wniosek , ale nie głosowała nad projektem 

uchwały w powyższej sprawie. 

Poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie. Uchwała Nr XV/ 123/2012 

została podjęta  12 głosami za  i 1 głosie wstrzymującym , stanowi załącznik Nr 36  do 

protokołu. 

Pan Tadeusz Łapiński- przekazał informację odnośnie szczepienia psów, że należy 

wejść w kontakt z lekarzem weterynarii. „W Sieroszewicach dogadaliśmy się                                          

z p. lekarzem weterynarii , chodzi od domu do domu i szczepi  wszystkie psy.” 

Pan Sołtys wsi Zamość – podziękował  Radzie Gminy oraz Panu Wójtowi  za podjęcie 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie i rozłożenie na raty należności 

pieniężnych mających charakter cywilnoprawny , przypadających Gminie Sieroszewice. 

Radny Jerzy Kasprzak – zwrócił się z pytaniem , czy jest ustalony termin oraz 

miejscowość, w której mają odbyć się  Dożynki Gminne  w tym roku ?Przekazał 

informację, że prawdopodobnie  w ostatnią niedzielę sierpnia br. planowane są Dożynki 

Wojewódzkie w Ostrowie . 

Pan Wójt-  udzielił następujących wyjaśnień: „W związku z tym, że Dożynki 

Wojewódzkie będą w Ostrowie w ostatnią niedzielę sierpnia  musimy  dokonać zmiany 

terminu Dożynek Gminnych z  dnia  26 na 19 sierpnia  br.. Dodał ,że dożynki odbędą się 

w tym roku w Zamościu. 

Radny Andrzej Gierlach-zwrócił się z prośbą, aby organizatorzy imprez masowych 

informowali się  wzajemnie o terminach imprez. Zwrócił uwagę na fakt, że  zabrano 

organizacjom  możliwości organizacji imprez masowych w celu uzyskania jakichkolwiek 

dochodów. Z jednej strony głosowaliśmy za uchwałą w sprawie inicjatywy lokalnej,                      

a z drugiej strony  to organizacje muszą płacić ZAIKS w przypadku organizacji 

wieczorku , bądź zabawy tanecznej. Są zawody takie jak  lekarze , czy prawnicy, którzy 

nie mają ustawowego obowiązku posiadania kas fiskalnych , a organizacje społeczne 

muszą mieć kasy.” 

Pan Przewodniczący Rady –poparł wniosek i wypowiedź radnego p. Gierlacha. 

Stwierdził ,że rejestrując organizację  pozarządową  są duże  wymagania  prawne . 

Pan Wójt-wyjaśnił, że stowarzyszenia muszą prowadzić księgi rachunkowe, pełną 

księgowość. „ Były wnioski, aby prowadzić księgowość w uproszczonej formie, jednak 
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nie uzyskały te  propozycje akceptacji . Stowarzyszenia  bez względu na zakres swojej 

działalności  są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych.” 

Pan Krzysztof Portasiak-  zabrał głos w sprawie  opłaty ZAIKS, że  dwa lata temu 

Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Sieroszewicach organizowało  intronizację „ Króla 

Kurkowego”, w której uczestniczyła Orkiestra Dęta z Ołoboku i zaraz krótko po tym 

wydarzeniu Prezes otrzymał  wezwanie do  uiszczenia  opłaty  na rzecz ZAIKS-u. 

Radna Teresa Lemiesz- zaprosiła wszystkich uczestniczących w obradach XV sesji  na 

Festiwal Orkiestr Dętych, który odbędzie się w dniu 10 czerwca 2012 roku w Ołoboku.  

Radna Teresa Lis- zwróciła się do p. kierownika GZK  odnośnie wykaszania traw przed 

salą i za salą, przy rowach  oraz przy drogach gminnych. Zapytała p. Wójta odnośnie  

wykaszania poboczy przy drogach powiatowych ? 

Pan Arkadiusz Wojtczak- radny powiatu ostrowskiego - udzielił odpowiedzi 

odnośnie wykaszania poboczy przy drogach powiatowych, że będzie  wykaszane tylko 

jeden raz  w ciągu roku ze względów oszczędnościowych. 

Punkt 13 – Zamknięcie obrad : 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Pan Przewodniczący Rady o godz. 1216 dokonał 

zamknięcia obrad XV sesji Rady Gminy Sieroszewice, dziękując wszystkich za 

uczestnictwo w obradach . 

    

              Protokołowała:                                                             Przewodniczący  

                                                                                                      Rady  Gminy  

 

               Joanna Glapiak                                                              Paweł Siwak  

 

 

 

 

 

 

 

 


