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Protokół 

z XVIII sesji Rady Gminy Sieroszewice odbytej w dniu 08 sierpnia 2012 roku 

w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach 

Punkt 1- Otwarcie obrad: 

Otwarcia posiedzenia obrad XVIII sesji dokonał pan Przewodniczący o godzinie 10
04

. Powitał 

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

panią Teresę Grzeszczyk- skarbnika gminy, pana Arkadiusza Wojtczaka oraz pana Marka 

Michalczaka- radnych powiatowych, panią Barbarę Stasiak- dyrektora GZEASiP, pana 

Dariusza Rybskiego, przybyłych sołtysów, pana Jerzego Pawłowskiego- dyrektora Gminnego 

Ośrodka Kultury, pana Dariusza Ratajczyka- dyrektora Szkoły Podstawowej w Ołoboku, 

panią Ewę Kotowską- Rasiak, pana Krzysztofa Portasiaka- Prezesa Kurkowego Bractwa 

Strzeleckiego w Sieroszewicach. 

Punkt 2- Stwierdzenie quorum: 

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

osób. Nieobecny był radny  pan Dariusz Majewski. 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 XVIII sesji                                          

i zaproponował, aby w porządku obrad wprowadzić dodatkowy punkt: pożegnanie pana 

Komendanta Posterunku Policji w Sieroszewicach. Porządek obrad został przyjęty 

jednogłośnie przez Radę.  

Punkt 4- Przyjęcie protokołu z XVI i XVII sesji: 

Protokóły z XVI i XVII sesji zostały przyjęte 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: 

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: 

Sprawozdanie wójta z działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym zostało 

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

Nr 4 do protokołu.  
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Pan Wójt-„ Z Panem Dariuszem współpracuję od siedmiu lat, odkąd został skierowany przez 

swoich przełożonych do pracy  w Posterunku Policji  w Sieroszewicach. Od początku 

wydawało mi się, że nasza współpraca będzie układać się dobrze i nie pomyliłem się. Pan 

Dariusz był otwarty na współpracę, występował w wielu sprawach dotyczących działalności 

policyjnej. W tym czasie zmodernizowano  Posterunek  i zakupiono samochód policyjny. Za 

tę wieloletnią służbę, bo 21 lat w policji i 7 lat na stanowisku kierownika Posterunku Policji              

w Sieroszewicach ,chciałbym Panu aspirantowi gorąco podziękować w imieniu swoim              

i wszystkich radnych. Jednocześnie życzymy, aby ten następny okres w życiu był bardzo 

udany i był czas na realizowanie swoich pasji i zainteresowań.” 

Pan Wójt wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Sieroszewice wręczyli panu Dariuszowi 

kwiaty i pamiątkową statuetkę.  

Pan Dariusz Rybski- wyraził słowa wdzięczności dla wójta i radnych. „Nasza współpraca 

zaowocowała remontem posterunku, nowym radiowozem i różnym sprzętem potrzebnym do 

codziennych zadań służbowych. Od 1 sierpnia br. obowiązki kierownika Posterunku Policji        

w Sieroszewicach pełni komisarz Tomasz Gościniak z Wydziału Dochodzeniowo- Śledczego 

Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie”. Wręczył wójtowi Gminy Sieroszewice  Panu  

Czesławowi Berkowskiemu i Przewodniczącemu Rady Gminy,Pawłowi Siwakowi listy 

gratulacyjne.   

Punkt 8- Podjęcie uchwał Rady Gminy w sprawach: 

a) rozpatrzenie skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej w Ołoboku: 

Pan Stanisław Płomiński- przedstawił opinię Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy 

Społecznej i Promocji dotyczącą rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Szkoły 

Podstawowej w Ołoboku. Komisja uznała skargę za niezasadną. Opinia stanowi załącznik               

Nr 5 do protokołu z sesji.  

Pan Henryk Jędroszka- przedstawił opinię Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego                    

i Infrastruktury  dotyczącą rozpatrzenia skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej w Ołoboku. 

Komisja uznała skargę za niezasadną. Opinia stanowi załącznik Nr 6 do protokołu z sesji.  

Pan Andrzej Gierlach- przedstawił opinię Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia dot. 

rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej w Ołoboku. Komisja uznała 

skargę za niezasadną. Opinia stanowi załącznik Nr 7 do protokołu z sesji.  

Pan Przewodniczący Rady- otworzył dyskusję nad projektem uchwały w sprawie 

rozpatrzenia skargi nad działalność dyrektora Szkoły Podstawowej w Ołoboku. Nikt spośród 

radnych nie zgłosił się do dyskusji.  

Pan Przewodniczący Rady- prosił o zrozumienie Rady Gminy, bo sytuacja jest 

niekomfortowa dla wszystkich radnych.  Stwierdził , że cały czas mam wątpliwość, czy Rada 

powinna się zajmować tą sprawą, ale Kuratorium Oświaty przysłało skargę do rozpatrzenia 

jako organowi prowadzącemu.  
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Pan Przewodniczący Rady- poddał pod głosowanie projektu uchwały w sprawie 

rozpatrzenia  skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej w Ołoboku. Zgodnie                         

z opiniami Komisji, Rada głosowała pierwszy projekt uchwały jako skargę niezasadną.                  

Za przyjęciem uchwały głosowało 5 radnych, 9 radnych wstrzymało się od głosu. W wyniku 

przeprowadzonego głosowania powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Radę.  

Uchwała Nr XVIII/132/2012 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Szkoły 

Podstawowej w Ołoboku stanowi załącznik 7a do protokołu.  

b) zmian w budżecie na 2012 rok: 

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

z uzasadnieniem do uchwały. 

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

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

w budżecie na 2012 rok. Opinia stanowi załącznik Nr 8 do protokołu z sesji.  

Pan Henryk Jędroszka- przedstawił pozytywną opinię Komisji Rolnictwa, Rozwoju 

Gospodarczego i Infrastruktury dotyczącą projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 

2012 rok. Opinia stanowi załącznik Nr 9 do protokołu z sesji. 

Pan 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 10 do protokołu z sesji. 

Pan Przewodniczący Rady- otworzył dyskusję nad projektem uchwały w sprawie zmian                   

w budżecie na 2012 rok. Nikt spośród radnych nie zgłosił się do dyskusji.  

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

Nr XVIII/ 133/2012 stanowi załącznik Nr 11 do protokołu z sesji.  

O godzinie 10
30

 pan Przewodniczący Rady ogłosił 15 minutową przerwę, a o godzinie10 
47

 

wznowiono obrady. 

c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2012-

2017: 

Pan Wójt- omówił projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Sieroszewice na lata 2012- 2017 wraz z uzasadnieniem do uchwały. 

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

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

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2012- 2017. Opinia stanowi 

załącznik Nr 12 do protokołu z sesji. 

Pan Henryk Jędroszka- przedstawił pozytywną opinię Komisji Rolnictwa, Rozwoju 

Gospodarczego i Infrastruktury dotyczącą projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 
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Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2012- 2017. Opinia stanowi załącznik                   

Nr 13 do protokołu z sesji.  

Pan Andrzej Gierlach- przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu, Finansów                           

i Zaopatrzenia dotyczącą projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2012-2017. Opinia stanowi załącznik Nr 14 do 

protokołu z sesji.  

Pan Przewodniczący Rady- otworzył dyskusję nad projektem uchwały w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2012- 2017. Nikt spośród 

radnych nie zgłosił się do dyskusji.  

Rada podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Sieroszewice na lata 2012- 2017. Uchwała Nr XVIII/134/2012 stanowi załącznik                  

Nr 15 do protokołu sesji.   

d) wyrażenia zgody na wcześniejsze rozwiązanie umowy użytkowanie wieczystego:  

Pan Wójt- „W roku 1994 Gmina Sieroszewice oddała działkę w użytkowanie wieczyste pod 

budowę Szkoły Podstawowej w Sieroszewicach. Wystąpiłem z wnioskiem do starosty                             

i wojewody Wielkopolskiego  o zgodę  na wcześniejsze rozwiązanie umowy użytkowania 

wieczystego. Jest to potrzebne, ponieważ wydzielimy 2 działki i potrzebna jest zgoda do 

zawarcia aktu notarialnego.”  

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

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

zgody na wcześniejsze rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego. Opinia stanowi 

załącznik Nr 16 do protokołu sesji.  

Pan Henryk Jędroszka- przedstawił pozytywną opinię Komisji Rolnictwa, Rozwoju 

Gospodarczego i Infrastruktury dotyczącą projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

wcześniejsze rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego. Opinia stanowi załącznik Nr 17 

do protokołu sesji.  

Pan Andrzej Gierlach- przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu, Finansów                            

i Zaopatrzenia dotyczącą projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wcześniejsze 

rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego. Opinia stanowi załącznik Nr 18 do protokołu 

sesji.  

Rada podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wcześniejsze rozwiązanie 

umowy użytkowania wieczystego. Uchwała Nr XVIII/135/12 stanowi załącznik Nr 19 do 

protokołu sesji. 

Pan Przewodniczący Rady- otworzył dyskusję nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na wcześniejsze rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego. Nikt spośród radnych 

nie zgłosił się do dyskusji.  
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e) sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych znajdujących się w budynku 

położonym w Wielowsi przy ul. Słonecznej 6: 

Pan Wójt- „Gmina jest właścicielem 3 lokali mieszkalnych oraz 2 lokali użytkowych. 

Odnośnie lokali mieszkalnych, to pierwszeństwo kupna mają użytkownicy. Projekt uchwały 

został przygotowany na wniosek lekarza pracującego w Ośrodku Zdrowia w Wielowsi.”  

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

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

lokali mieszkalnych i użytkowych znajdujących się w budynku położonym w Wielowsi przy 

ul. Słonecznej 6 . Opinia stanowi załącznik Nr 20 do protokołu sesji.  

Pan Henryk Jędroszka- przedstawił pozytywną opinię Komisji Rolnictwa, Rozwoju 

Gospodarczego i Infrastruktury dotyczącą projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokali 

mieszkalnych i użytkowych znajdujących się w budynku położonym w Wielowsi przy ul. 

Słonecznej 6. Opinia stanowi załącznik Nr 21 do protokołu sesji.  

Pan Andrzej Gierlach- przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu, Finansów                            

i Zaopatrzenia dotyczącą projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych                        

i użytkowych znajdujących się w budynku położonym w Wielowsi przy ul. Słonecznej 6. 

Opinia stanowi załącznik Nr 22 do protokołu sesji.  

Pan Przewodniczący Rady- otworzył dyskusję nad projektem uchwały w sprawie sprzedaży 

lokali mieszkalnych i użytkowych znajdujących się w budynku położonym w Wielowsi przy 

ul. Słonecznej 6.  

Pan Marek Michalczak- zwrócił się z pytaniem „w sprawie sprzedaży mieszkań w Ośrodku 

Zdrowia w Wielowsi, ponieważ  3 mieszkania są wynajmowane, a 4 stoi puste, czy też będzie 

na sprzedaż?  

Pan Wójt- odpowiedział, że czwarte mieszkanie jest wolne i nie będzie sprzedawane. 

„Gmina będzie sprzedawać lokal użytkowy jako „Ośrodek Zdrowia”, a jeżeli w przyszłości 

nastąpiłaby zmiana przeznaczenia, to gmina musiałaby wydać decyzję o warunkach 

zabudowy. Nie można w 100% zagwarantować, że nabywca nie zmieni przeznaczenia 

lokalu.” 

Pan Marek Michalczak- „Jeśli ktoś kupi, to czy może po roku zmienić przeznaczenie, czy 

będzie obwarowane jakimś warunkami? 

Pan Wójt- „Zakłada się, że w Wielowsi jest wielu pacjentów i uważa się, że Ośrodek 

Zdrowia będzie funkcjonował zawsze.” 

Pan Zenon Maskieła- „Jestem lokatorem  lokalu w budynku  w Wielowsi  i mam pytanie, 

czy jak nie kupię tego mieszkania, to czy będę mógł tam mieszkać? 

Pan Wójt- odpowiedział, że w uchwale jest zapis dot. prawa pierwszeństwa nabycia na rzecz 

najemców. Dzisiaj nie mogę powiedzieć o warunkach, bo nie ma wyceny, będzie wiadomo 

później. Rada będzie mogła udzielić bonifikaty”. 
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 Z uwagi na zakończenie dyskusji  nad projektem uchwały w powyższej sprawie , Pan 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie  projekt uchwały. 

Rada podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali 

mieszkalnych i użytkowych znajdujących się w budynku położonym w Wielowsi przy ul. 

Słonecznej 6. Uchwała Nr XVIII/ 136/12 stanowi załącznik Nr 23 do protokołu z sesji.  

f) szczegółowych zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach 

prawa handlowego przez Gminę Sieroszewice: 

Pan Wójt- omówił projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia, cofania                    

i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Gminę Sieroszewice. „Jest 

propozycja, aby gmina Sieroszewice przystąpiła do spółki „Regionalny Zakład 

Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie Wielkopolskim”. Od 1 lipca 2013 roku, gmina 

będzie organizować przetargi na wywóz odpadów, gmina nie wykona tego samodzielnie, będą 

3 zakłady odpadów komunalnych w naszym rejonie.” 

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

Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji dotyczącą projektu uchwały w sprawie 

szczegółowych zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa 

handlowego przez Gminę Sieroszewice. Opinia stanowi załącznik Nr 24 do protokołu z sesji.  

Pan Henryk Jędroszka- przedstawił pozytywną opinię Komisji Rolnictwa, Rozwoju 

Gospodarczego i Infrastruktury dotyczącą projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad 

wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Gminę 

Sieroszewice. Opinia stanowi załącznik Nr 25 do protokołu z sesji.  

Pan Andrzej Gierlach- przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu, Finansów                          

i Zaopatrzenia dotyczącą projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia, 

cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Gminę 

Sieroszewice. Opinia stanowi załącznik Nr 26 do protokołu z sesji. 

Pan Przewodniczący Rady- otworzył dyskusję nad projektem uchwały w sprawie 

szczegółowych zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa 

handlowego przez Gminę Sieroszewice.  

Rada podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia, cofania                     

i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Gminę Sieroszewice. 

Uchwała Nr XVIII/137/12 stanowi załącznik Nr 27 do protokołu z sesji.  

 

g) wyrażenia woli przystąpienia do projektu pn. „Budowa Regionalnego Zakładu 

Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie Wielkopolskim”: 

Pan Wójt- omówił projekt uchwały w sprawie wyrażania woli przystąpienia do projektu pn. 

„Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie Wielkopolskim.” 

„Aby sfinansować całe przedsięwzięcie trzeba skorzystać ze środków unijnych, dlatego trzeba 
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podjąć uchwałę. Na najbliższym posiedzeniu trzeba podjąć uchwałę w sprawie udziału gminy 

w spółce. W całym przedsięwzięciu najważniejsze jest to, że musi być zabezpieczony 

strumień odpadów.” 

Pan Przewodniczący Rady- „Wydaje mi się , że dobrze, że będą 3 zakłady, to ceny będą 

realne. Wiadomo, że spółka jest po to, aby zarabiać. Nie będzie monopolu.”  

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

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

woli przystąpienia do projektu pn. „Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania 

Odpadów w Ostrowie Wielkopolskim. Opinia stanowi załącznik Nr 28 do protokołu z sesji. 

Pan Henryk Jędroszka- przedstawił pozytywną opinię Komisji Rolnictwa, Rozwoju 

Gospodarczego i Infrastruktury dotyczącą projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli 

przystąpienia do projektu pn. „Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów 

w Ostrowie Wielkopolskim”. Opinia stanowi załącznik Nr 29 do protokołu z sesji.  

Pan Andrzej Gierlach- przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu, Finansów                             

i Zaopatrzenia dotyczącą projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli przestąpienia do 

projektu pn. „Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie 

Wielkopolskim.” Opinia stanowi załącznik Nr 30 do protokołu z sesji.  

Pan Przewodniczący Rady- otworzył dyskusję nad projektem uchwały w powyższej 

sprawie. Nikt spośród radnych nie zgłosił się do dyskusji. Rada podjęła jednogłośnie uchwałę 

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do projektu pn. „Budowa Regionalnego Zakładu 

Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie Wielkopolskim”. Uchwała Nr XVIII/138/2012 

stanowi załącznik Nr 31 do protokołu sesji.  

 Punkt 9- Wolne głosy i wnioski: 

Pani Bernadeta Biała- zwróciła się z prośbą do radnych powiatowych, ponieważ                            

w czerwcu miała spotkanie z udziałem p. Starosty i rozchodzi się o modernizację drogi 

powiatowej Strzyżew- Westrza. „ Nie można ograniczyć tonażu, a drogą tą jeżdżą samochody 

ciężarowe. Zamierzam poprosić pana Starostę, aby zawiózł mnie na gorszą drogę w Powiecie, 

jeśli radni powiatowi wiedzą o gorszej drodze to proszę mi powiedzieć. Mam prośbę do pana 

Przewodniczącego Rady, do pana Wójta i radnych powiatowych o wsparcie tego zadania. 

Zamierzam wziąć udział w sesji powiatowej.” 

Pan Andrzej Gierlach- „Korzystając z obecności radnych powiatowych chciałbym 

poinformować, że systematycznie otrzymuje od pana wicestarosty informacje o sytuacji 

geodezyjnej. Starostwo jest zobowiązane do uporządkowania po zakończeniu budowy rzeki 

„Ołobok”. Sytuacja ta musi zostać wyjaśniona, starostwo będzie musiało ponieść koszty. 

Odnośnie dróg, to pan Starosta obiecywał, że dokończy budowę drogi na ul. Zielonej                           

w Latowicach. Jeżeli chodzi o organizację  Dożynek Gminnych, to zamówiliśmy chleb                

w Piekarni w Rososzycy dla wszystkich sołectw i należy odebrać go do godziny 12-tej                      

w sobotę. Można się umówić i chleb będzie dowieziony, koszt jednego chlebka wynosi   
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20,00 zł.”Zaproponował, aby poszukać środków i zakupić wyposażenie na festyny lub 

zabawy, co  ułatwiłoby  organizację imprez.” 

Pan Przewodniczący Rady- poinformował na temat drogi Ostrów- Wielowieś. Sprawa 

dotyczy zaniżonych pobocznych drogi, usunięcia uschniętych konarów drzew na całej 

długości drogi oraz studzienek. „Otrzymałem odpowiedź na pismo z Powiatowego Zarządu 

Dróg”. Pismo stanowi załącznik Nr 32 do protokołu z sesji. 

Pan Henryk Jędroszka- dodał do głosu pani Białej odnośnie drogi Strzyżew- Westrza, że 

samochód z Tasomixu się wywrócił. Poinformował, że Wielkopolskie Doradztwo Rolnicze 

organizuje Wielkopolskie Dożynki w dniu 26 sierpnia br.w Ostrowie Wielkopolskim . Będzie 

zorganizowana wystawa rolnicza, można  zgłosić wystawię z kwiatami, owocami, 

warzywami, sprzętem rolniczym. Robimy to z całym powiatem, jutro w tej sprawie mamy 

zebranie.”  

Pan Tadeusz Łapiński- zabrał głos w sprawie drogi na ulicy Bilczewskiej w Sieroszewicach. 

„W tej chwili jest nawierzchnia asfaltowa, ale mieszkają tam rodzice z małymi  dziećmi i nie 

mają jak przejść tą drogą. Trzeba pomyśleć o chodniku, który tam jest bardzo potrzebny. 

Wyjeżdżając z tej ulicy na ul. Ostrowską jest pod górkę i jest bardzo niebezpiecznie. 

Przydałyby się pasy i światła, ponieważ wieczorem tam jest niebezpiecznie. Druga kwestia to 

zbliża się termin zebrań wiejskich w związku z funduszem sołeckim i trzeba poprosić pana 

dyrektora  Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrowie     i pana Starostę, bo obiecał, że będzie 

robić, ale nie zostało zrobione. Następna sprawa to organizacja dożynek i trzeba zabezpieczyć 

około 1000 miejsc siedzących. Nie wyobrażam sobie aby,  co roku pożyczać krzesła i stoły. 

Zaproponował, aby zakupić takie wyposażenie.  

Pan Marek Michalczak- powiedział, że drogę przez Rososzycę porównano, ale  jeździ około 

30-40 samochodów ciężarowych dziennie.  

Pan Arkadiusz Wojtczak- odniósł się do wypowiedzi pana sołtysa i radnej pani Białej. 

Poinformował, że uczestniczył w spotkaniu w Strzyżewie, dyskusja była gorąca                                   

i stwierdzono , że stan tej drogi jest fatalny. „Padła propozycja, aby ograniczyć prędkość, nie 

jestem za tym, aby ograniczać tonaż. Wielokrotnie mówiłem o tej sprawie na komisjach                     

i sesjach powiatu. Będzie dokończona budowa drogi z „Gór Ołobockich” do Ołoboku, będzie 

zrobiony kawałek drogi w Śliwnikach. Coś trzeba będzie zrobić z drogą w Strzyżewie. Pan 

Starosta będzie szukał pieniędzy na 2013 rok i zobowiązał się  ,że  w miesiącu listopadzie 

poinformuje pana Wójta.” Obiecał, że będzie monitował w Starostwie  Powiatowym w tej 

sprawie.  

Pan Przewodniczący Rady- „Myślę, że na drogę w Strzyżewie będzie szansa pozyskania 

środków z UE, ale trzeba dobrze umotywować. Warto byłoby poszukać środków 

zewnętrznych i zbudować coś trwałego. Czasami dobrze jest przygotować coś 

profesjonalnego i dobrze przygotować projekt.” 

Pani Bernadeta Biała- wypowiedziała się, że droga ta nie może być naprawiona, tylko trzeba 

zbudować ją odnowa.  
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Pan Arkadiusz Wojtczak- poinformował, że w tym roku nie było środków, ale w przyszłym 

roku Rząd obiecał, że środki na budowę dróg będą zwiększone 3- krotnie.  

Pan Tadeusz Łapiński- zwrócił się do pana wójta dlaczego nie pochwalił się, że nasza gmina 

została wyróżniona.  

Pan Wójt- „Gmina Sieroszewice znalazła się w setce najlepszych samorządów gminnych                 

w 2011 roku. Konkurs odbywał się w dwóch etapach. W pierwszym etapie wybrano miasta      

i gminy, które najlepiej zarządzały swoimi finansami w latach 2008-2010 i jednocześnie 

najwięcej inwestowały. Po zakończeniu pierwszego etapu kapituła dysponowała danymi                      

i listą samorządów, najlepiej gospodarującymi swoimi finansami. Na tej podstawie wyłoniono 

łącznie 546 samorządy, które zakwalifikowały się do drugiego etapu, w tym 64 miasta na 

prawach powiatu, 250 pozostałych miast i gmin miejsko-wiejskich oraz 250 gmin wiejskich. 

Ostatecznie Gmina Sieroszewice w kategorii gmin wiejskich znalazła się na 87 miejscu.”  

Stwierdził ,że najważniejsze  jest pierwsze  dziesięć miejsc. 

Pan dyrektor Szkoły Podstawowej w Ołoboku- podziękował radnym, za to, że podjęli taką 

decyzję i uznali skargę na jego działalność za niezasadną . 

Punkt 10 - Zamknięcie obrad: 

Z uwagi nie wyczerpanie porządku obrad o godzinie 11
55

 pan Przewodniczący Rady dokonał 

zamknięcia obrad XVIII sesji Rady Gminy Sieroszewice.  

 

  

Protokołowała: Przewodniczący  

                                                                                                               Rady Gminy  

 

Joanna Glapiak                                                                                      Paweł  Siwak  

insp. d/s. obsługi Biura Rady Gminy 

i spraw organizacyjnych  

 


