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P R O T O K Ó Ł  NR XXXIII 

Z XXXIII SESJI RADY GMINY SIEROSZEWICE                                                                                                   

odbytej w dniu 03 lutego 2010 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury  

w Sieroszewicach 

 

Punkt 1- Otwarcie obrad:  

Otwarcia obrad XXXIII sesji Rady Gminy Sieroszewice dokonał przewodniczący Rady 

Gminy – p. Arkadiusz Wojtczak o godz. 10:08. Powitał wszystkich radnych, p. Wójta,  

p. Sekretarz, p. Skarbnik, p. Mariana Pustkowskiego – radnego Powiatu Ostrowskiego,  

p. Wiktora Jamroziaka - kierownika GZK w Sieroszewicach, p. Jerzego Pawłowskiego – 

dyrektora GOK w Sieroszewicach , p. Dariusza Rybskiego -kierownika Posterunku Policji  

w Sieroszewicach, p. Mieczysława Maciuszczaka – Komendanta Gminnego Ochotniczych 

Straży Pożarnych w Sieroszewicach, p. Krzysztofa Portasiaka – prezesa Kurkowego Bractwa 

Strzeleckiego oraz p. Ewę Kotowską – Rasiak  z „Gazety Ostrowskiej”. 

 

Punkt 2 – Stwierdzenie quorum: 

W obradach XXXIII 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 porządek obrad XXXIII sesji Rady Gminy 

Sieroszewice. Rada nie wniosła uwag do przedstawionego porządku obrad.  

 

Punkt 4 – Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Gminy: 
Protokół z XXXII sesji Rada przyjęła jednogłośnie bez uwag.  

 

Punkt 5 - Interpelacje i zapytania radnych:  

Nie złożono  interpelacji i zapytań radnych.  

 

Punkt 6 - Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzedniej sesji: 
Pan Przewodniczący Rady – przedstawił odpowiedź na zapytanie radnej p. Teresy Lis  

z poprzedniej sesji. Odpowiedź stanowi załącznik Nr 3 do protokołu. 

 

Punkt 7 - 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 4 do protokołu.  

 

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

Rada nie wniosła uwag do sprawozdania Wójta z działalności podejmowanej w okresie 

międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.  

 

Punkt 9 – Podjęcie uchwał w sprawach:  

a) zmian w budżecie na rok 2010: 
Pan Przewodniczący Rady – przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 

rok 2010.  
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Radny Tadeusz Wojtysiak - przedstawił pozytywną opinię Komisji Rolnictwa, Rozwoju 

Gospodarczego i Infrastruktury, dotyczącą projektu uchwały w powyższej sprawie. Opinia 

stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.  

Radny Paweł Siwak - przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu, Finansów  

i Zaopatrzenia, dotyczącą projektu uchwały w w/w sprawie. Opinia stanowi załącznik Nr 7 do 

protokołu.  

Rada podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XXXIII/199/10 w sprawie zmian w budżecie na rok 

2010. Uchwała stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.  

 

b) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 

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

Wielkopolski) oraz o dopłacie do 1 m 
3
 wody i 1 m 

3
 ścieków:  

Pan Przewodniczący Rady – przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za 

zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy 

Sieroszewice i miejscowości Sadowie (gm. Ostrów Wielkopolski) oraz o dopłacie do 1 m 
3
 

wody i 1 m 
3
 ścieków. 

Pan Tadeusz Wojtysiak -  przedstawił negatywną opinię Komisji Rolnictwa …, dotyczącą 

projektu uchwały w powyższej sprawie. Opinia stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.  

Pan Paweł Siwak - przedstawił negatywną opinię Komisji Budżetu …, dotyczącą projektu 

uchwały w w/w sprawie. Opinia stanowi załącznik Nr 10 do protokołu. Następnie przedstawił 

wniosek Komisji Budżetu…, aby taryfy za pobór wody na 2010 rok podwyższyć o 6%. 

Wniosek stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.  

Radny Jerzy Kasprzak - zgłosił pytanie, czy podwyżka o 6 % dotyczy tylko naszej gminy, 

czy też gminy Ostrów (mieszkańców Sadowia)? „Z wypowiedzi p. kierownika  

i z przedstawionej przez niego kalkulacji wynikało, że ponosi większe koszty i zaproponował 

podwyżkę o 9%.” 

Pan Przewodniczący Rady – wyjaśnił, że p. kierownik GZK zaproponował podwyżkę  taryf 

o 9% w stosunku do ubiegłego roku dla mieszkańców naszej gminy oraz dla mieszkańców 

Sadowia. Dodał, że dla Sadowia nie jest proponowana dopłata z naszego budżetu, czyli przy 

podwyżce o 9% dopłata z budżetu gminy do 1 m 
3
 wody dla mieszkańców naszej gminy 

wynosiłaby 0,18 zł. „Jest propozycja Komisji Budżetu, aby podnieść taryfy za pobór wody 

nie o 9% tak jak proponuje pan kierownik, tylko aby podwyższyć o 6%” 

Pan Wiktor Jamroziak – kierownik GZK - udzielił  wyjaśnienia, że w przypadku obniżenia 

taryf za wodę do 6%, należałoby zwiększyć dopłatę o 0,08zł do 1 m 
3
 wody. 

Pan Wójt – „W takiej sytuacji należałoby zapytać wnioskodawcę, czy zaproponowana 

obniżka taryf  za pobór wody z 9 do 6 % dotyczy również mieszkańców Sadowia, czy tylko 

mieszkańców naszej gminy”.  

Pan Andrzej Gierlach – sołtys wsi Latowice - zabrał głos odnośnie podwyżki cen za pobór 

wody twierdząc, że nikt nie ma wątpliwości, że zaproponowana podwyżka wody najbardziej 

uderzy w biednych rolników. „Porównajmy relacje cen skupu i zastanówmy się nad 

podwyżką cen wody i aby poprawić ekonomikę GZK, należałoby poprawić ściągalność za 

wodę, a ograniczyć w miarę możliwości podwyżkę cen bo najbardziej uderzy to w biednych 

rolników ”. 

Pan Przewodniczący Rady - poddał pod głosowanie wniosek Komisji  Budżetu… dotyczący 

wzrostu taryf za wodę o 6% dla mieszkańców gminy Sieroszewice, a dla mieszkańców 

Sadowia o 9 %. Wyjaśnił, że po podwyżce cena wody wynosiłaby 2,32zł dla mieszkańców 

Gminy Sieroszewice. 
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Rada powyższy wniosek przyjęła, ponieważ za przyjęciem wniosku głosowało 10 radnych,  

4 było „przeciw”, 1 wstrzymał się od głosu.  

 

Pan Wójt - wyjaśnił, że skoro Rada nie chce podwyższyć taryf o stawkę zaproponowaną 

przez kierownika, tylko obniża stawkę o 0,08 zł., to w takim razie musi być podwyższona 

dopłata do 1 m 
3
 wody. „Taryfa musi być uchwalona w takiej wysokości jaką zaproponował 

pan kierownik przeprowadzając analizę i opracowując zestawienie kosztów za poprzedni rok. 

Skoro decydujemy się na obniżenie ceny wody, to decydujemy się na większą dopłatę. Jeżeli 

chodzi o źródło sfinansowania wskażemy na następnym posiedzeniu Rady. Do uchwalenia  

taryf za pobór wody uwzględniamy koszty GZK z ubiegłego roku.” 

Pan Przewodniczący Rady – „Wydaje mi się, że Radzie chodzi o coś innego, a mianowicie o 

to, aby obniżyć koszty funkcjonowania GZK, obniżając cenę za wodę ” 

Pan Wiktor Jamroziak - zwrócił uwagę, że od stycznia tego roku wzrosły opłaty za prąd, o 

15% i jeżeli zostały wyliczone koszty za stary rok i wszystko zgadzało się do złotówki. „Być 

może pracownicy też będą musieli dostać podwyżki o 5 %, to takie ceny za wodę są 

potrzebne.” 

Pan Wójt – „Panie kierowniku proszę jeszcze dodać, że do kalkulacji uwzględniamy koszty z 

2009 roku i w tym roku nie jest w stanie pan kierownik obniżyć tych kosztów.” 

Pan Przewodniczący Rady – „Konsekwencja obniżenia taryfy jest podwyżka dopłaty o 0,08 

zł, czyli do kwoty 0,26 zł.” 

Radny Paweł Siwak - „Na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu… i Komisji 

Rolnictwa… głosowaliśmy wniosek o podwyższenie taryf za pobór wody o 6 % dla 

mieszkańców Gminy Sieroszewice,  a nie było głosowania odnośnie zwiększenia dopłaty do 

1m
3
 wody. Komisja głosując ten wniosek była za pozostawieniem dopłaty do wody w 

wysokości 0,18 zł” 

Pan Przewodniczący Rady - „Niezatwierdzenie taryf przez Radę skutkuje tym, że kierownik 

ustala je sam.”  

Radny Jerzy Kasprzak - „Pan Kierownik ustalił podwyżkę taryf o 9 % w związku  

z większymi kosztami w ciągu roku. Ja rozumiem, że opłata wzrośnie w ciągu roku gdy 

nastąpi wzrost opłat za energię - więc możemy o tym później rozmawiać.” 

Pan Wiktor Jamroziak – wzrost opłat za energię nastąpił od nowego roku, a podwyżka 

taryfy nastąpi od kwietnia, czyli w tej chwili płacę o 15 % więcej za prąd.  

Radna Krystyna  Kois – Jaźwiec -  zaproponowała, aby podjąć uchwałę w sprawie taryf, a 

odnośnie wygospodarowania środków na zwiększenie dopłaty z budżetu  gminy sprawa ta 

powinna być tematem następnego posiedzenia komisji. Zwróciła uwagę na to, że GZK jest 

zakładem budżetowym i powinien zarabiać na swojej działalności.  

Pan Wójt - „Przepisy zostały tak skonstruowane dlatego, bo wcześniej rady ustalały taryfy 

nie biorąc pod uwagę kosztów zakładów komunalnych. Po to wprowadzono taryfy, bo jeżeli 

Rada zdecyduje się zmniejszyć stawki, to musi zwiększyć dopłatę. My nie możemy założyć z 

góry, że Zakład Komunalny wypracuje dodatkowe pieniądze a skoro będzie miał dodatkowe 

dochody to będzie ponosił większe koszty.  Jeżeli Wysoka Rada zdecyduje się na taki krok, to 

być może ta uchwała zostanie uchylona przez Wojewodę bo będzie niezgodna z prawem. 

Wydaje mi się jasne, że skoro zamierzamy zmniejszyć taryfy, to powinniśmy zwiększyć 

dopłatę -  poruszyłem ten temat na wspólnym posiedzeniu Komisji.”  

Radna Krystyna Kois – Jaźwiec - zwróciła się z pytaniem, dlaczego uchwała będzie 

niezgodna z prawem?   

Pan Wójt - „Takie są zasady ustalania taryfy, bo jeżeli my zmniejszymy proponowaną przez 

kierownika podwyżkę, a nie damy dopłat to będzie to niezgodne z prawem. Działalność GZK 
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i dodatkowe dochody są możliwe, ale to nie znaczy, że te dochody powinny pokrywać różnicę 

którą powinna dopłacić Gmina związku z tym, że ustaliła niższe stawki.”  

Radny Paweł Siwak - „Mamy kanalizację w Sieroszewicach i w Psarach, czyli będzie 

przybywało więcej towaru do oczyszczali ścieków, to powinniśmy  wypracować większe 

dochody GZK z tego tytułu. Chociaż by ten argument powinien przeważyć o tym, że  w 

trakcie roku nastąpi taka sytuacja, że nie będzie potrzeby zwiększania dopłaty”. 

Pan Wiktor Jamroziak - „Jeżeli chodzi o ścieki, to jest inny problem, w ubiegłym roku  

dopłaciliśmy 63 tys. zł. do oczyszczalni.”  

Pan Wójt –„Jeżeli chodzi o ścieki to liczba zrzucanych ścieków powoduje zwiększenie 

dochodów, ale też rosną koszty GZK, to nie jest tak, że będą tylko same przychody.  Taryfa 

jest tak skonstruowana, że muszą się zbilansować dochody i wydatki.” 

Pan Przewodniczący Rady -  „Z przepisów wynika, że Rada nie może ingerować odnośnie 

kosztów GZK w produkcji wody, tylko może zdecydować  ile płaci odbiorca, a ile dopłaca 

gmina. Konsekwencją obniżenia taryfy za pobór wody powinno być zwiększenie dopłaty. ” 

Radny Jerzy Kasprzak - „W każdej gminie są uchwalane  różne stawki ceny wody, to czym 

się kieruje Wojewoda? W takim razie musiałby uchylić wszystkie uchwały. Chciałbym się 

dowiedzieć czy wysyłając do  Wojewody uchwałę jest  wysyłana także również kalkulacja?” 

Pan Przewodniczący Rady – „To zależy od tego z jakimi taryfami wystąpił GZK, natomist 

my możemy manewrować tylko w tym zakresie w stosunku dopłaty do ceny odbiorcy. Tak 

zrozumiałem z tego co powiedział Pan Wójt. ” 

Pan Wójt - „Odnośnie wypowiedzi Pana radnego, to Wojewoda nie oblicza kosztów, bo 

kalkulacje są podane jako załącznik do uchwały i dlatego są  różne taryfy w różnych gminach. 

Jeżeli mamy porównywać ceny, to u nas  

stawki są najniższe i zawsze będą zróżnicowane  w różnych gminach. Inne koszty mają 

zakłady budżetowe, a inne spółki prawa handlowego. Nie ma sensu dalej prowadzić dyskusji 

w tym temacie.” Stwierdził, że są dwa wyjścia z tej sytuacji albo pozostawić w takim 

kształcie jak zaproponował kierownik GZK lub w przypadku obniżenia taryfy podwyższyć 

dopłatę do wody.  

Radna Krystyna Kois - Jaźwiec - zgłosiła uwagę do wypowiedzi p. Wójta, a mianowicie,  

że do Wojewody jest wysyłana uchwała, a kalkulacja sporządzona przez p. kierownika nie  

jest załącznikiem  do uchwały w sprawie  zatwierdzenia taryf. 

Pan Wójt – „Wydaje mi się, że jeżeli będzie ta niezgodność to Wojewoda może sprawdzić w 

związku z tym należałoby zapytać panią Joasię, czy wysyłany jest załącznik do uchwały do 

Wojewody?” 

Pani Joanna Glapiak – insp. ds. obsługi Biura Rady - wyjaśniła, że do uchwały załączana 

jest  taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  i zbiorowego odprowadzania ścieków a nie 

kalkulacja sporządzona przez kierownika GZK.  

 

Pan Przewodniczący Rady - w dalszym ciągu obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały 

w sprawie zatwierdzenia taryf z wcześniej przyjętą poprawką, aby dla mieszkańców gminy 

Sieroszewice taryfy za wodę podwyższyć o 6 % .  

 

Rada podjęła uchwałę Nr XXXIII/200/10 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Sieroszewice  

i miejscowości Sadowie (gm. Ostrów Wielkopolski) oraz o dopłacie do 1 m 
3 

wody i 1 m
3
 

ścieków. Za podjęciem uchwały głosowało 6 radnych, 5 było „przeciw” i 4 osoby 

„wstrzymały się” od głosu. Uchwała stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.  
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c) zatwierdzenia  planu pracy Komisji Rewizyjnej :  

Pan Przewodniczący Rady – przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu 

pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok.  

Radny Tadeusz Wojtysiak - przedstawił pozytywną opinię Komisji Rolnictwa… , dotyczącą 

projektu uchwały w powyższej sprawie. Opinia stanowi załącznik  Nr 12 do protokołu.  

Radny Paweł Siwak- przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu…, dotyczącą projektu 

uchwały w w/w sprawie. Opinia stanowi załącznik Nr 13 do protokołu. 

 

Rada podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XXXIII/201/10 w sprawie zatwierdzenia planu pracy 

Komisji Rewizyjnej  na 2010 rok. Uchwała stanowi załącznik  Nr 14 do protokołu.  

       

d) wyrażenia zgody  na nabycie nieruchomości gruntowej:  

Pan Przewodniczący Rady - przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

nabycie nieruchomości gruntowej.  

Radny Tadeusz Wojtysiak - przedstawił pozytywną opinię Komisji Rolnictwa…, dotyczącą 

projektu uchwały w powyższej sprawie. Opinia stanowi załącznik Nr 15  do protokołu.  

Radny Paweł Siwak - przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu…, dotyczącą projektu 

uchwały w powyższej sprawie. Opinia stanowi załącznik Nr 16 do protokołu.  

 

Rada podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XXXIII/202/10 w sprawie wyrażenia zgody na 

nabycie nieruchomości gruntowej. Uchwała stanowi załącznik Nr 17 do protokołu.  

 

e)  zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Rososzyca”: 
Pan Przewodniczący Rady - przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu 

odnowy miejscowości Rososzyca”. 

Radny Tadeusz Wojtysiak - przedstawił pozytywną opinię Komisji Rolnictwa…, dotyczącą 

projektu uchwały w w/w sprawie. Opinia stanowi załącznik Nr 18 do protokołu.  

Radny Paweł Siwak - przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu…, dotyczącą projektu 

uchwały w powyższej sprawie. Opinia stanowi załącznik Nr 19 do protokołu.  

 

Rada podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XXXIII/203/10 w sprawie zatwierdzenia „Planu 

odnowy miejscowości Rososzyca”. Uchwała stanowi załącznik Nr 20 do protokołu.  

 

Punkt 10 – Wolne głosy i wnioski:  
Radna Teresa Lemiesz - wystąpiła z propozycją, aby zakupić wysięgnik dla OSP lub 

drabinę, które służyłyby do odśnieżania dachów oraz oczyszczania rynien. „Na dachu sali  

w Ołoboku zalegał śnieg i zwisały sople lodu zwróciłam się do p. Wójta  i dowiedziałam się, 

że  odśnieżać dachy mogą tylko wyspecjalizowane firmy, które mają specjalne uprawnienia.” 

Radny Kazimierz Kowalski - poruszył sprawę związaną z dużymi opóźnieniami  

w opróżnianiu  pojemników na szkło. 

Radny Henryk Jędroszka - poinformował odnośnie terminów organizacji szkoleń  

w zakresie środków ochrony roślin :   

   - w dniach 24 i 25 lutego br.  w Sieroszewicach, 

   - w dniach 02 i 03 marca  br. w Wielowsi.  

„Wymagane są zaświadczenia o ukończeniu kursu i w przypadku braku są kary albo obniżają 

ONW. W Wielowsi będzie uczestniczyć po 40 osób w jednym kursie, a w Sieroszewicach  

około 80 osób  w jednym kursie.” 
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Radny Paweł Siwak - zwrócił się z pytaniem, czy dyrektorzy szkół i przedszkoli oraz 

wszystkich jednostek organizacyjnych są zapraszani każdorazowo na sesję? Stwierdził,  

że pyta dlatego, bo słabo uczestniczą w sesjach Rady.  

Pan Przewodniczący Rady - wyjaśnił, że dyrektorzy szkół, dyrektorzy i kierownicy 

wszystkich jednostek organizacyjnych są zapraszani na każdą sesję. 

Pan Mieczysław Maciuszczak – ustosunkował się do wypowiedzi p. radnej odnośnie   

zalegającego śniegu. „Jeśli jest takowe zagrożenie  w miejscach publicznych, to dzwonimy na 

numer alarmowy i takie zagrożenie będzie usunięte. Natomiast jeśli chodzi o kupno 

podnośnika, to byłby zmorą i dużym zagrożeniem.” Poparł propozycje p. Lemiesz odnośnie 

kupna drabiny.  

Pan Przewodniczący Rady - pochwalił p. sołtysa i Radę Sołecką wsi Psary za sprawne 

usunięcie zalegającego  śniegu  na dachu sali OSP w Psarach.  

 

Punkt 11-   Zamknięcie obrad: 

Z uwagi na wyczerpanie porządku  obrad  o godz.11:06 Przewodniczący Rady dokonał 

zamknięcia  obrad XXXIII sesji Rady Gminy Sieroszewice. 

 

 

 

 

 
 

Protokółowała:                                                                              Przewodniczący  

                                                                                                         Rady Gminy 

              

Joanna Glapiak                                                                           Arkadiusz Wojtczak  

 


