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Protokół Nr XVI 

z XVI sesji Rady Gminy Sieroszewice odbytej w dniu 27 czerwca  2012 roku 

w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach 

 

Punkt 1 – Otwarcie obrad:  

Otwarcia  obrad XVI sesji dokonał pan Paweł Siwak, Przewodniczący Rady Gminy 

Sieroszewice o godzinie 1010 . Powitał Wójta Gminy, Pana Czesława Berkowskiego, 

Skarbnika Gminy, panią Teresę Grzeszczyk,  skarbnika Gminy , przybyłych sołtysów oraz 

dyrektorów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, przybyłych  uczniów 

oraz rodziców wychowawców. 

Punkt 2 – Stwierdzenie quorum:   

 W 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 XVI  sesji. 

Porządek obrad został przyjęty  przez Radę jednogłośnie  bez uwag .  

Punkt 4 – Przyjęcie  protokołu z XII sesji: 

Protokół  z XV  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 ze swojej działalności  

podejmowanej w okresie międzysesyjnym. Informacja stanowi załącznik nr 3 do 

protokołu. 

Punkt 7-  Sprawozdanie  wójta z działalności podejmowanej  w okresie 

międzysesyjnym: 

Pan Przewodniczący Rady – poinformował  ,że wszyscy radni otrzymali na piśmie  

informację wójta z działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym. Radni nie  

zgłosili żadnych  pytań , ani uwag do przedstawionego sprawozdania. Sprawozdanie 

stanowi załącznik nr 4  do  protokołu. 
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Punkt 8 – Wyróżnienie  uzdolnionych uczniów z ostatnich  klas ze szkół 

podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Sieroszewice: 

Pan Przewodniczący Rady- „ Wyróżnienie uzdolnionych uczniów  z ostatnich klas 

szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Sieroszewice  stało się tradycją                            

i zostało wprowadzone na wniosek radnego p .Dariusza Majewskiego i jest 

kontynuowane od  kilku lat.” Poprosił p. Wójta i  p.dyrektor  Gminnego Zakładu 

Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Sieroszewicach  o wręczenie 

dyplomów i upominków uzdolnionym uczniom.  W pierwszej kolejności wręczyli 

nagrody uczniom ze szkół podstawowych: 

   - Szkoła Podstawowa w Masanowie  - 5 uczniów, 

 -   Szkoła Podstawowa w Ołoboku  - 2 uczniów, 

-   Szkoła Podstawowa w Parczewie – 2 uczniów, 

-   Szkoła Podstawowa w Rososzycy – 3 uczniów, 

-  Szkoła podstawowa w Strzyżewie  - 4 uczniów, 

-  Szkoła Podstawowa w Wielowsi – 2 uczniów, 

-  Szkoła Podstawowa w Zamościu  - 1 uczeń   

W drugiej kolejności  nagrody  wręczono  uczniom z gimnazjum w Sieroszewicach – 11 

uczniów oraz z Gimnazjum w Wielowsi – 7 uczniów.  

W następnej kolejności  wręczono nagrody uczniom  z kl. VI szkół podstawowych i III  kl.  

gimnazjów, którzy w roku szkolnym 2011/12 osiągnęli co najmniej 75 %  ze 

sprawdzianu końcowego , którzy nie uzyskali średniej ocen powyżej 5,1. : 

    -  Szkoła Podstawowa w Ołoboku  -  Mateusz Nycek, 

    -  Szkoła Podstawowa w Parczewie  -  Oliwia Ratajczyk, 

    - Szkoła Podstawowa w Rososzycy -  Dawid Tułaza , 

   -  Szkoła Podstawowa w Sieroszewicach  - Jakub Kasprzak, 

  -  Szkoła Podstawowa  w Sieroszewicach- Weronika Trzeciak 

Nagrody otrzymali również  uczniowie z kl. VI szkół podstawowych i III gimnazjów, 

którzy w roku szkolnym 2011/12 uzyskali najwyższy w Gminie Sieroszewice wynik ze 

sprawdzianu w  kl.VI lub egzaminu gimnazjalnego: 

     -  Szkoła Podstawowa  w Masanowie _ Paweł Król , 

    -  Gimnazjum w Sieroszewicach  - Klaudia Wasielewska. 
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Radni powiatowi : p. Arkadiusz Wojtczak i p. Marek Michalczak  wręczyli  młodzieży 

upominki i złożyli gratulacje. Lista wyróżnionych uczniów stanowi załącznik Nr 5 do 

protokołu z sesji.  

Pan Przewodniczący Rady- pogratulował  również rodzicom, bo na pewno mają się                             

z czego cieszyć . 

Pan Wójt-  skierował słowa uznania do wyróżnionych uczniów , do wychowawców oraz 

rodziców. „Nam wszystkim sprawiliście  dużą radość , życzymy dalszych sukcesów. 

Przynosicie chlubę Gminie Sieroszewice. Zrobimy wszystko , aby były jak najlepsze 

warunki   do nauki w naszych szkołach.” 

O godz. 1040 p. Przewodniczący Rady Gminy ogłosił  15 minutową przerwę , a o godz. 

1055 wznowione zostały obrady XVI sesji Rady Gminy Sieroszewice. 

Punkt 9-  Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice  

za 2011 rok: 

Pan Wójt – przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice  za rok 

2011 .Omówił dochody bieżące, majątkowe i wydatki bieżące i majątkowe, wykonanie 

dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, dochody z tytułu dotacji, środki 

pozyskane z budżetu UE,. Omówił stan zaległości i nadpłat. Wykonanie wydatków 

budżetowych oraz informację o wykonaniu wydatków majątkowych realizowanych                  

w 2011 roku. Przedstawił realizację przychodów i realizację rozchodów. Poinformował 

odnośnie gospodarki pozabudżetowej. Omówił realizację funduszu sołeckiego za 2011 

rok. 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice stanowi załącznik Nr 6 do 

protokołu.  

Punkt 10 -  Zapoznanie z opinią RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu: 

Pani Teresa Lemiesz- Wiceprzewodnicząca Rady Gminy- odczytała  pozytywną 

opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 

2011 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami. Uchwała Nr 

SO-0954/2/3/Ka/2012 Składu Orzekającego RIO  w Poznaniu z dnia 28 marca 2012 roku 

stanowi załącznik Nr 7  do protokołu. 

Punkt 11 -Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok: 

Pan Przewodniczący Rady – „Otwieram dyskusję nad sprawozdaniem z wykonania 

budżetu gminy za 2011 rok. Do dyskusji nikt się nie zgłosił.” Poprosił przewodniczących 

o przedstawienie opinii poszczególnych Komisji Rady.  

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

Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu 

gminy za 2011 rok. Opinia stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.  
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Radny Henryk Jędroszka – przedstawił pozytywną opinię Komisji Rolnictwa, Rozwoju 

Gospodarczego i Infrastruktury dotyczącą w/w sprawozdania. Opinia stanowi załącznik 

Nr 9 do protokołu. 

Radny Andrzej Gierlach – przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu, Finansów  

i Zaopatrzenia dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok. Opinia 

stanowi załącznik Nr 10  do protokołu. 

Punkt 12- Rozpatrzenie sprawozdania finansowego: 

Radny Mieczysław Gawełek- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej- przedstawił 

pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej dotyczącą zatwierdzenia  sprawozdania 

finansowego za 2011 rok. Opinia stanowi załącznik Nr 11 do protokołu. 

Zgodnie z art. 270 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Wójt przekazał sprawozdanie 

finansowe organowi stanowiącemu, wszyscy radni otrzymali sprawozdanie w dniu 29 

marca 2012 roku.    

Sprawozdanie finansowe stanowi załącznik Nr 12  do protokołu. 

Punkt 13- Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym: 

Pan Przewodniczący Rady- „ Otwieram dyskusję nad sprawozdaniem finansowym. 

Nikt z pośród radnych nie zabrał głosu w dyskusji.” 

Punkt 14- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy  Sieroszewice za 2011 rok: 

Pan Przewodniczący Rady- przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie. Rada 

podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XVI/125/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy  Sieroszewice za 

2011 rok. Uchwała stanowi załącznik Nr 13 do protokołu. 

Punkt 15- Zapoznanie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia  

Wójtowi absolutorium:  

 Radny Mieczysław Gawełek- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapoznał radnych                       

z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 

Sieroszewice. Uchwała Nr1/2012 wraz z opinią  Komisji Rewizyjnej z dnia 16 maja 2011 

roku stanowi załącznik Nr 14 do protokołu. 

Punkt 16 – Zapoznanie z opinią z RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej: 

Radny Mieczysław Gawełek- przedstawił  uchwałę  Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia  opinii o wniosku Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Sieroszewice  o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy 

Sieroszewice za 2011 rok. 
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Uchwała Nr SO-0955/27/3/Ka/2012  z dnia 23 maja 2012 roku stanowi załącznik Nr 15 

do protokołu. 

Punkt 17- Zapoznanie  z informacją o stanie mienia:  

Wszyscy radni otrzymali na piśmie informację o stanie  mienia komunalnego na dzień 

31 grudnia 2011 roku i nie wnieśli uwag  do przedstawionej informacji. 

Informacja o stanie mienia stanowi załącznik Nr 16 do protokołu. 

Punkt 19- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 

Sieroszewice za 2011 rok: 

Pan Stanisław Płomiński- przedstawił pozytywną opinię Komisji Kultury… dot. 

projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sieroszewice na 

2011 rok. Opinia stanowi załącznik Nr 17 do protokołu.  

Pan Henryk Jędroszka- przedstawił pozytywną opinię Komisji Rolnictwa… dot. 

projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sieroszewice na 

2011 rok. Opinia stanowi załącznik Nr 18 do protokołu.  

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

uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sieroszewice na 2011 rok. 

Opinia stanowi załącznik Nr 19 do protokołu.  

Pan Przewodniczący Rady- przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia 

absolutorium Wójtowi Gminy Sieroszewice za 2011 rok. Rada podjęła jednogłośnie 

uchwałę w wyżej wymienionej sprawie. Uchwała Nr XVI/126/2012 stanowi załącznik Nr 

20  do protokołu.   

Punkt 20  - Podjecię uchwał w sprawie: 

a)  zmian w budżecie  gminy na 2012 rok: 

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

Wyjaśnił ,że nastąpiła zmiana w stosunku do projektu uchwały, wpłynęło pismo od 

Wojewody Wielkopolskiego   w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 

2012  o kwotę 11.100,00 zł.  z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowana na 

podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie 

pielęgnacyjne. 

Pan Andrzej Gierlach-  przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu, Finansów                            

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

Opinia Komisji stanowi załącznik  Nr 21 do protokołu. 

Pan Przewodniczący Rady – otworzył dyskusje nad projektem uchwały w powyższej 

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

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

Nr XVI/127/2012  stanowi załącznik Nr  22 do protokołu. 

b) przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania  bezdomności  zwierząt na terenie  Gminy Sieroszewice                                   

w 2012 roku: 

Pan Wójt-  wyjaśnił ,że obowiązek  uchwalenia  „ Programu”  stanowi  art.11  a ustawy                        

o ochronie zwierząt  z dnia 21 sierpnia  z 1997 roku  . 

Pan Andrzej Gierlach- przedstawił pozytywną opinię Komisji  Budżetu …. dotyczącą 

projektu uchwały w powyższej sprawie. Opinia  stanowi załącznik Nr 23 do protokołu. 

Pan Henryk Jędroszka- przedstawił pozytywną opinię Komisji Rolnictwa… dotyczącą 

projektu uchwały  w w/w sprawie. Opinia stanowi załącznik Nr 24 do protokołu. 

Pan Przewodniczący Rady – otworzył dyskusje nad projektem uchwały w sprawie  

przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sieroszewice  w 2012 roku.”  

Nikt z pośród radnych nie zgłosił się do dyskusji. 

Rada podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności  zwierząt na terenie  Gminy 

Sieroszewice  w 2012 roku. 

Uchwała Nr XVI/128/2012  stanowi załącznik Nr 25 do protokołu. 

c)  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na zadanie pn. „ 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego”: 

Pan Wójt –omówił  projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

Powiatu Ostrowskiego na zadanie pn. „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest                                  

z terenu Powiatu Ostrowskiego”. Poinformował, że proponuje się  udzielić z budżetu 

Gminy  pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu w kwocie 10.000,00 zł.  na  w/w  

zadanie. Pomoc finansowa  zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków 

budżetu na 2012 rok. 

Pan Henryk Jędroszka- przedstawił pozytywną  opinię Komisji Rolnictwa… dotyczącą 

projektu uchwały w powyższej sprawie. Opinia stanowi załącznik  Nr 26 do protokołu. 

 

Pan  Andrzej Gierlach-  przedstawił  pozytywną opinię Komisji  Budżetu… dotyczącą 

projektu uchwały w w/w sprawie. Opinia stanowi załącznik Nr 27 do protokołu. Dodał, 

że są opinie członków Komisji Budżetu, aby bardziej dotrzeć do mieszkańców w sprawie 

dotyczącej  usuwania wyrobów zawierających azbest. 
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Pan Przewodniczący Rady- otworzył dyskusję  nad projektem uchwały w  sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na zadanie pn. „Usuwanie 

wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego”. 

Nikt z pośród radnych  nie zgłosił się do dyskusji. 

Rada podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

Powiatu Ostrowskiego na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest                               

z terenu Powiatu Ostrowskiego”. Uchwała Nr XVI /129 /2012 stanowi załącznik Nr 28 do 

protokołu. 

d) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie  po 

nazwą „ Przebudowa drogi  nr 531 P w miejscowości Ołobok od 

skrzyżowania z drogą nr 5311 P na odcinku długości około 850 m”: 

Pan Wójt – omówił projekt uchwały  w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie  po nazwą „ Przebudowa drogi  nr 531 P                                       

w miejscowości Ołobok od skrzyżowania z drogą nr 5311 P na odcinku długości 

około 850 m”. W projekcie uchwały zaproponowano , aby udzielić w 2012 roku 

Powiatowi Ostrowskiemu pomocy finansowej w kwocie 100.000,00 zł.  na 

dofinansowanie  powyższego zadania.  

Pan Andrzej Gierlach-  wyjaśnił ,że na posiedzeniu Komisji Budżetu … była opinia                   

w ramach budżetu  na 2012 rok. 

Pan Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję nad  projektem uchwały  w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie po nazwą                                

„ Przebudowa drogi  nr 531 P w miejscowości Ołobok od skrzyżowania z drogą nr 5311 

P na odcinku długości około 850 m”. 

Nikt z pośród radnych nie zgłosił się do dyskusji. 

Rada podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Ostrowskiemu na zadanie  po nazwą „Przebudowa drogi  nr 531 P w miejscowości 

Ołobok od skrzyżowania z drogą nr 5311 P na odcinku długości około 850 m”. Uchwała 

Nr XVI /130/2012 stanowi załącznik Nr 29 do protokołu. 

Punkt 21 – Wolne głosy i wnioski: 

Radny Jerzy Kasprzak- poruszył sprawę dotyczącą złożenia interpelacji   w 2011 roku 

w sprawie wykonania przepustu przy ul. Łąkowej w Rososzycy. „Otrzymałem 

odpowiedź w lipcu 2011 roku , że była wizja lokalna  i przepust zostanie naprawiony                           

w najbliższym czasie. Pytam się , jaki  będzie najbliższy czas?” 

Pan Wójt- odniósł się do wypowiedzi p. radnego Kasprzaka, że  po otrzymaniu 

interpelacji w ubiegłym roku  był  osobiście  zobaczyć i okazało się ,że przepust wtedy 

nie wyglądał  aż tak strasznie. Wtedy po przeglądzie nie wyglądało, że jest to pilna 

sprawa. Nie chciałbym się odnosić do czasu. 
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Pan Jerzy Kasprzak –stwierdził, że gdyby była   w ten czas taka odpowiedź, to dzisiaj 

nie poruszałby tego tematu. 

Radny Andrzej Gierlach- poruszył dwie kwestie:  

- pierwsza, to zawsze podnosi się wrzawa  i obrywa się p. sołtysowi i p. wójtowi. 

„Latowice są w nieszczęśliwym położeniu, bo przyjmują wodę z Parczewa                                                         

i z Sieroszewic. Trzeba zrozumieć jakie zagrożenia wynikają z warunków 

atmosferycznych, wystarczyła 2- godzinna ulewa i wszystkie drogi gruntowe są do 

naprawy. Staram się w takich sytuacjach reagować w sposób spokojny.”  

- druga to prosił sołtysów, aby pozostali na sali po zakończeniu sesji w celu omówienia 

spraw związanych  z organizacją   Dożynek Gminnych. 

Pan Przewodniczący Rady – poruszył sprawę  dotyczącą oświetlenia ulicznego, że na 

Starej Wsi w Sieroszewicach świecą lampy jak jest jeszcze widać.  

Pan Tadeusz Łapiński-sołtys wsi Sieroszewice- stwierdził, że podobna sprawa jest                            

z przepustami w Sieroszewicach  przy posesji p…1 

Radna Bernadeta Biała-  zabrała głos w sprawie  oświetlenia, twierdząc, że                                    

„Energetyka”  to jest chyba państwo w państwie. Zwróciła uwagę ,że jak przyjeżdżają 

naprawić, to robią tylko w przypadku zgłoszenia, a jeżeli nie było zgłoszenia , to nie chcą 

wkręcić nawet żarówki. Dobrze byłoby napisać jakąś skargę lub monit. 

Radny Andrzej Gierlach- wystąpił z propozycją, czy nie warto byłoby zamontować  

foto-czujników, raz wydać  pieniądze  i byłaby sprawa rozwiązana raz na zawsze.  

Punkt 22 – Zamknięcie obrad:  

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Pan Przewodniczący  Rady o godz. 1158 

dokonał zamknięcia obrad XVI sesji Rady Gminy Sieroszewice, dziękując wszystkim za 

przybycie i udział w sesji.  

 

 

                      Protokołowała:                                                               Przewodniczący  

                                                                                                                   Rady Gminy  

 

                      Joanna Glapiak                                                                    Paweł Siwak 

 

 

                                                           
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). 


