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Protokół Nr XVII 

z XVII sesji Rady Gminy Sieroszewice odbytej w dniu 27 lipca 2012 w Urzędzie Gminy                     

w Sieroszewicach 

Punkt 1- Otwarcie obrad: 

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

o godzinie 1005. Powitał Wójta Gminy pana Czesława Berkowskiego, panią  Sekretarz Gminy 

Mirosławę Busze oraz  Skarbnik Gminy- Teresę Grzeszczyk oraz przybyłych sołtysów.  

Punkt 2- Stwierdzenie quorum: 

W sesji uczestniczyło 13 radnych, wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób. Nieobecni 

byli: radny Rafał Bartnik i  radna  Teresa Lemiesz. 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- Interpelacje i zapytania radnych: 

Nikt z pośród radnych nie złożył interpelacji, ani zapytań. 

Punkt 5- 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.  

Zaakcentował, że gmina Sieroszewice znalazła się  w rankingu 100 najlepszych gmin . 

Punkt 6- Sprawozdanie wójta z działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym: 

Pan Przewodniczący Rady- poinformował, że wszyscy radni otrzymali na piśmie sprawozdanie wójta                  

z działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym. Radni nie zgłosili żadnych pytań, ani uwag 

do przedstawionego sprawozdania. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  

Punkt 7- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Rososzyca”:  

Pan Wójt- udzielił wyjaśnienia odnośnie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy 

miejscowości Rososzyca”. Sesja była pilnie zwołana, ponieważ  został wyznaczony termin przez Urząd 

Marszałkowski do opracowania tekstu jednolitego „Planu odnowy miejscowości Rososzycy”                           

w związku ze złożonym wnioskiem przez ks. Proboszcza  Parafii Kościoła  Rzymsko-Katolickiego                       

z Rososzycy o dofinansowanie remontu dachu na kościele w Rososzycy.  

Pan Przewodniczący Rady- poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu 

odnowy miejscowości Rososzyca.” 



2 
 

Rada podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości 

Rososzyca.” 

Punkt 8- Wolne głosy i wnioski: 

Pan Mieczysław Gawełek- poruszył sprawę rozwiązania problemu w Kani związanego  z wymianą rur 

azbestowych- pozostało  do zrobienia  50 metrów. Poinformował ,że zgłaszał tę sprawę Kierownikowi 

GZK kilka razy i nic nie zostało zrobione.  

Pan Jerzy Kasprzak-poruszył sprawę działki położonej za CPN w Rososzycy, której właścicielem jest 

Urząd Gminy –działka ta nie  została wykoszona. 

Pan Wójt- wyjaśnił, że działka ma użytkownika i powinien on dbać o wykoszenie trawy. 

Pani Bernadeta Biała- wyraziła się, że ma żal i pretensje, bo w Strzyżewie kosili trawę, ale zaczął 

padać deszcze i nie skończyli i tak zostało cały tydzień. „Od dwóch tygodni miałam uzgodnionego 

bezrobotnego i miał przyjść 18 i poszedł na Zakład Komunalny. Druga sprawa, to uczestniczyłam                   

w poświęceniu samochodu i pan Morta, Komendant Straży Powiatowej  w Ostrowie Wlkp. 

powiedział, że nie ma już starych samochodów i nazwał samochód w Strzyżewie „babcią.” Przydałby 

się nowy samochód  w Strzyżewie , należałoby się naprawdę dobrze zastanowić.”  

Pan Wójt-  odniósł się do wykaszania trawy ,że każdy kto się zgłasza ma pilną potrzebę. „Nie wiem, 

czy wszystkie te obowiązki powinni wykonywać pracownicy interwencyjni? Powinni prace te wykonać 

właściciele , czy użytkownicy . Zapytał się w którym miejscu nie było wykoszone?” 

Pani Bernadeta Biała- odpowiedziała ,że  został nie wykoszony skwerek  koło  hydroforni,  po tej 

stronie co cmentarz. 

Pan Wójt-  „ Mamy zobowiązania wobec Wojewódzkiego Zarządu Melioracji Wodnych  , musimy 

wykosić przy rzece „ Barycz”. Odnośnie Kani, to powinien  tę sprawę wyjaśnić  p. Kierownik GZK.  Jeśli 

nie można wykopać maszyną , to powinni wykopać ręcznie.” 

Pan Andrzej Gierlach- podziękował za różnego rodzaju formy wsparcia dla jednostki OSP Latowice.” 

„Pan radny Paweł Siwak pomagał przy uzbrojeniu tego samochodu. Podziękował za udział                             

w uroczystości związanej z poświęceniem samochodu strażackiego w Latowicach. Przeprosił 

koleżanki i kolegów sołtysów , którzy nie są radnymi, że nie zostali zaproszeni ze względu na 

ograniczone warunki lokalowe. Zwrócił się  do radnych, że większość  pogardziła jego zaproszeniem. 

Poinformował oficjalnie, że jednostka OSP Latowice jako jedyna  jednostka  bierze udział                              

w zdarzeniach  na terenie całej gminy za wyjątkiem Zamościa i Biernacic. Zaangażowaliśmy pieniądze, 

wsparła nas jednostka OSP Sieroszewice i PSP w Ostrowie Wielkopolskim. Jednostka  z Latowic stała 

się bardziej mobilna.” Prosił radnych , aby na przyszłość  brali udział w imprezach strażackich. 

Pan Przewodniczący Rady- poinformował, że na terenie jego   zakładu  były   przeprowadzane 

manewry i można stwierdzić ,że nasza gmina nie ma się czego  powstydzić, że strażacy  z gminy 

dysponują porządnym i mobilnym sprzętem . Prosił o przygotowanie informacji odnośnie mobilności  

jednostek  strażackich w porównaniu do innych gmin np. Przygodzic. 

Pan Andrzej Gierlach- „ Nikt nie neguje wyposażenia w Strzyżewie . Mówi się na Zarządzie 

Powiatowym, czy są  przygotowani do tego ludzie, kiedy sprzęt jest co raz droższy powinna być 
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odpowiednia opieka.  W ramach miejscowości nie zbuduje się  tego z  dnia na dzień , czy z tygodnia 

na tydzień, musi się zaangażować więcej osób :  rada sołecka i sołtys.” 

Pan Henryk Jędroszka- poparł wypowiedź p. Białej  odnośnie potrzeby wymiany samochodu 

strażackiego w Strzyżewie.  Wyraził zdanie, że radni ze Strzyżewa  nie wypominają  samochodu 

Latowicom, ale też widzą potrzebę  kupna samochodu dla Strzyżewa. Stwierdził, że nie może doprosić 

się , aby straż w Strzyżewie założyła konto i NIP . 

Pan Jerzy Kasprzak-  „ Nadal toczą się dyskusje , czy ten samochód jest potrzebny dla jednostki OSP 

Latowice. Popieram, aby zakupić  nowy samochód dla jednostki OSP Strzyżew, samochody są 

potrzebne dla wszystkich jednostek . Nie wiem , czy stać nas , aby kupować dla wszystkich jednostek   

nowe samochody ?” 

Pan Stanisław Płomiński- „ Straż  ma główne zadania, aby walczyć z ogniem, z żywiołem. Radni ze 

Strzyżewa mają rację, bo wieś  Strzyżew jest położona daleko.” 

Pani Teresa Lis-  poinformowała, że na spotkaniu sołtysów dowiedziała się ,że są gminy na terenie 

których opodatkowane są tablice  ogłoszeń.  Dodała ,że we Wtórku jest otwarta dyskoteka i  nie 

może  nadążyć ściągać ogłoszeń o dyskotekach, którymi zakrywane są nekrologi i inne ważne 

ogłoszenia. 

Pan Andrzej Gierlach- wyraził opinię, że nie zgadza się z wypowiedzią p. Kasprzaka  i zwrócił się do 

niego ,że  gdyby uczestniczył  w uroczystościach  w Latowicach ,to zobaczyłby jaki jest pluton 

przeszkolonych strażaków w Latowicach. Stwierdził, że do tej pory  w jednostce w Latowicach jeździli 

strażacy najgorszym samochodem. 

Pan Wójt-  „ Trzeba rozdzielić ambicje i potrzeby  pod względem operacyjnym . Niektóre jednostki 

zakupiły  samochody za swoje pieniądze. Potwierdził, że  jednostka OSP Strzyżew ma najstarszy 

samochód , chociaż częściowo został zmodernizowany.” 

Pani Bernadeta Biała- poinformowała, że po każdym wyjeździe  strażacy muszą naprawiać 

samochód.  

Pan Stanisław Płomiński- wyraził opinie, że aby dobrze działała straż, to musi być  lider, który 

pociągnie  za sobą  strażaków. Wnioskował, aby  jedną sesję poświecić sprawom związanym                            

z bezpieczeństwem gminy. 

Pani Teresa Lis-  zwróciła się z pytaniem, jak będzie  przedstawiać się  sprawa  zorganizowania 

delegacji z sołectw na Dożynki Gminne ? 

Pan Andrzej Gierlach- wyjaśnił ,że w ubiegłym roku  delegacje  z poszczególnych wsi składały  chlebki  

i się sprawdziły. Prosił  o  zdanie p. Wójta, jako gospodarza gminy, aby wypowiedział się w tej kwestii. 

Pan Wójt – wyraził opinię ,że  popiera  takie rozwiązanie.  

Pan Mieczysław Gawełek – zwrócił uwagę ,że  jest okres żniw , a co chwile są zwoływane sesje oraz 

komisje , jest to pewne utrudnienie , ponieważ większość w Radzie stanowią rolnicy.  

Pan  Przewodniczący Rady – odniósł się do wypowiedzi  p. radnego Gawełka, że  następna sesja  na 

dzień 8 sierpnia musi być zwołana  z uwagi na to ,że wpłynęła skarga  na działalność  dyrektora Szkoły 
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Podstawowej w Ołoboku, a zgodnie z Kpa  skarga musi zostać rozpatrzona  w ciągu 30 dni od daty 

wpływu.  Poinformował, że  w dniu 7 sierpnia  będzie zwołane  jedno wspólne posiedzenie  

wszystkich Komisji stałych Rady. Na posiedzenie  Komisji zostali poproszeni przedstawiciele Rady 

Rodziców, przy Szkole Podstawowej w Ołoboku  oraz p. dyrektor szkoły  i osoba skarżąca . 

Pani Bernadeta Biała- poinformowała, że mieszkańcy Strzyżewa są zaniepokojeni ilością pożarów                    

w Strzyżewie  i widzą potrzebę  uruchomienia  monitoringu ( 3 szt.), wówczas problem ten zostałby 

rozwiązany. 

Pan Stanisław Płomiński-  „W Masanowie też dawniej  były często pożary, jednak  aby temu zapobiec 

były częste kontrole i patrole Policji i  skończyły się pożary w Masanowie.” 

Pan Andrzej Gierlach – stwierdził ,że nie można dać się zastraszyć , bo od tego są organy ścigania.”  

Pan  Przewodniczący Rady-   wystąpił z propozycją ,że   Rada może prowadzić dyskusję po objeździe 

po szkołach . W Strzyżewie szkoła była zamknięta , powinna zostać ta sprawa wyjaśniona. 

Punkt 9 -  Zamknięcie obrad: 

Z uwagi na wyczerpanie porządku  obrad   Pan Przewodniczący Rady o godz.1105 dokonał zamknięcia 

obrad XVII sesji Rady Gminy Sieroszewice. 

 

 

 

                        Protokołowała:                                                                      Przewodniczący  

                                                                                                                             Rady Gminy 

 

                       Joanna Glapiak                                                                          Paweł Siwak  

                       insp.d/s.obsługi Biura Rady  

                       i spraw organizacyjnych 

 


