P R O T O K Ó Ł NR XXXIX
z XXXIX sesji Rady Gminy Sieroszewice odbytej w dniu 07 września 2010 roku
w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach

Punkt 1- Otwarcie obrad:
Otwarcia obrad XXXIX sesji Rady Gminy Sieroszewice dokonał przewodniczący Rady
Gminy – p. Arkadiusz Wojtczak o godz. 10:13. Powitał wszystkich radnych, p. Wójta,
p. Skarbnik, sołtysów, p. Jerzego Pawłowskiego – dyrektora GOK w Sieroszewicach,
p.Wiktora Jamroziaka – kierownika GZK w Sieroszewicach , p.Marię Marciniak – dyrektora
GBP w Sieroszewicach , p.Jacka Nentwicha – dyrektora Szkoły Podstawowej w Strzyżewie,
p.Stefana Prałata – prezesa Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych,
p.Mieczysława Maciuszczaka – komendanta Gminnego OSP w Sieroszewicach , p.Krzysztofa
Portasiaka – prezesa stowarzyszenia „ Kurkowe Bractwo Strzeleckie” w Sieroszewicach oraz
p. Ewę Kotowską – Rasiak z „Gazety Ostrowskiej” .
Punkt 2 – Stwierdzenie quorum:
W obradach XXXVIII 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 XXXIX sesji Rady Gminy
Sieroszewice i zaproponował wprowadzenie dodatkowego punktu do porządku obrad po
pkt.9 pn. „ Informacja na temat turnieju REMES CUP 2010 .” Rada przyjęła jednogłośnie
porządek obrad XXXIX sesji wraz z wniesioną poprawką.
Punkt 4 – Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Gminy:
Protokół z XXXVIII sesji Rada przyjęła jednogłośnie bez uwag.
Punkt 5 - Interpelacje i zapytania radnych:
Nikt spośród radnych nie złożył interpelacji , ani zapytań.
Punkt 6 - Odpowiedź na interpelację z poprzedniej sesji:
Pan Przewodniczący Rady – przedstawił odpowiedź na interpelacje 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 z swojej działalności podejmowanej
w okresie międzysesyjnym. Informacja stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.
Punkt 8 - Sprawozdanie Wójta z działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
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Rada nie wniosła uwag do sprawozdania Wójta z działalności podejmowanej w okresie
międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.
Punkt 9 – Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w
okresie międzysesyjnym:
Pan Anatol Piaskowski - przewodniczący Komisji Rewizyjnej – przedstawił
sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli w Szkole Podstawowej w Zamościu .
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
O godz. 10:22 przybył na salę obrad p. Jerzy Kasprzak.
Punkt 10 – Informacja na temat turnieju REMES CUP 2010 :
Pan Błażej Bartczak - kierownik Gminnego Klubu Sportowego „ ISKRA” w
Sieroszewicach - przedstawił informację dotyczącą turnieju REMES –CUP 2010:
„W dniach 30.07-04.08.2010 zespół GKS ISKRA Sieroszewice wystąpił w VIII
Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej REMES CUP.W tym roku w turnieju
uczestniczyło ponad 160 zespołów z Polski oraz z zagranicy, m.in. z Czech, Ghany, Anglii,
Litwy, Łotwy, Rosji, Niemiec. W tegorocznej edycji turnieju, który odbywał się w
Opalenicy pod Poznaniem wystąpiła REPREZENTACJA POWIATU OSTROWSKIEGO –
GKS ISKRA Sieroszewice. Zespół powstał dzięki inicjatywie Pana Pawła Siwaka prezesa
klubu z Sieroszewic oraz byłego trenera zespołu juniorów starszych z Sieroszewic, który
w sezonie 2008/2009 poprowadził juniorów do mistrzostwa okręgu kaliskiego klasy A
oraz do 4. miejsca na REMES CUP Panu Grzegorzowi Ostrowskiego. Drużyna
prowadzona przez trenera Grzegorza Ostrowskiego powtórzyła ubiegłoroczny sukces w
tym prestiżowym turnieju, mianowicie 4. miejsce wśród 19 drużyn, które wystąpiły w
kategorii U-18 (rocznik 92 i młodsi). Zespół został przydzielony do sześciozespołowej
grupy C, w której przyszło im się zmierzyć z drużynami GKP Gorzów Wielkopolski, LKS
Ceramika Opoczno, Świętokrzyski Parafialny Klub Sportowy „RODZINA”, LUKS ORLIK
Reszel oraz KS ALBERTUS Kraków. Do rozgrywek finałowych awansowały po dwa
zespoły z każdej grupy oraz dwa najlepsze zespoły z trzeciego miejsca z trzech grup.
Zespół RPO w grupie doznał jednej porażki, 3 razy wygrał oraz raz zremisował
spotkanie. Zdobyte 10 pkt. pozwoliły zająć zespołowi 3. miejsce w grupie za Opocznem i
Gorzowem. Z pozostałych grup do ćwierć finałów awansowały KKS-ASPN JUVENTA
Starachowice, DGP ISKRA Kochlice, OLIMPIA Elbląg (grupa A) oraz Szkoła Mistrzostwa
Sportowego Słupsk, MKS KRAKUS Nowa Huta (grupa B).
W ćwierćfinale zespół trenera Grzegorza Ostrowskiego spotkał się z niepokonaną w
turnieju drużyną ze Słupska. Dzięki dużej ambicji zawodników, ich umiejętnością oraz
przy dużym szczęściu zespół wyeliminował uznawany za faworytów turniejów SMS
Słupsk dopiero w karnych. W regulaminowym czasie gry padł wynik 1: 1, natomiast w
karnych lepsza okazała się Reprezentacja Powiatu Ostrowskiego wygrywając 5:4.
W spotkaniu półfinałowym drużyna powiatu ostrowskiego spotkała się z LKS
CERAMIKA Opoczno, zespołem z którym wygrała 1:0 w grupie. W regulaminowym
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czasie gry, tak jak z SMS Słupsk padł wynik 1:1, niestety w karnych wygrała drużyna
przeciwnika 4:2.
Zespół podłamany pechowym przegraną o finał, wystąpił w meczu o 3. miejsce tzw.
„małym finale”. Przeciwnikiem był zespół GKP Gorzów Wielkopolski, z którym zespół
trenera Grzegorz Ostrowskiego przegrał w pierwszym spotkaniu grupowym 1:2. Oba
zespoły zmęczone wcześniejszymi pojedynkami ostatkiem sił walczyły o najmniejszy
stopień podium. W regulaminowym czasie gry ponownie padł wynik 1:1. W karnych,
które miały aż 13 serii lepsi okazali sie juniorzy z Gorzowa wygrywając 8:7.
Jak na zespół, który trenował ze sobą zaledwie miesiąc oraz który rozegrał dwa
spotkania towarzyskie (z zespołem seniorów GKS ISKRA Sieroszewice przegranym 3:2
oraz zespołem juniorów młodszych CENTRY Ostrów Wielkopolski wygranym 13:1)
wynik osiągnięty można traktować jako sukces i perspektywę, że w powiecie można
stworzyć zespół mogący z sukcesami reprezentować region w lidze wielkopolskiej jak i
w lokalnych rozgrywkach.
Wyniki spotkań zespołu podczas REMES CUP 2010;
Grupa C
GKP Gorzów Wielkopolski – Reprezentacja Powiatu Ostrowskiego 2:1
bramka: Damian Błaszczyk
LKS CERAMIKA Opoczno - Reprezentacja Powiatu Ostrowskiego 0:1
bramka: Jerzy Grzesiak
LUKS ORLIK Reszel - Reprezentacja Powiatu Ostrowskiego 0:3
bramki: Damian Błaszczyk, Radosław Smółka, Jakub Józefiak
KS ALBERTUS Kraków -Reprezentacja Powiatu Ostrowskiego 0:1
bramka: Radosław Smółka
Świętokrzyski Parafialny Klub Sportowy „RODZINA” - Reprezentacja Powiatu
Ostrowskiego 0:0
Ćwierćfinał: SMS Słupsk - Reprezentacja Powiatu Ostrowskiego 1:1 (k. 4-5)
Półfinał: LKS Ceramika Opoczno - Reprezentacja Powiatu Ostrowskiego 1:1 (k. 4-2)
bramka: Szymon Kucharski
mecz o 3. miejsce: GKP Gorzów Wielkopolski - Reprezentacja Powiatu Ostrowskiego 1:1
(k. 8-7)
bramka: Radosław Smółka (karny)
Lista kadrowiczów:
Grzegorz Ostrowski – trener
Błażej Bartczak – kierownik
Patryk Szymczak – masażysta/fotograf
Damian Błaszczyk – WARTA Międzychód
Arkadiusz Glapiak – GKS ISKRA Sieroszewice
Jerzy Grzesiak – Centra Ostrów Wielkopolski
Maciej Hurny - TP OSTROVIA 1909 Ostrów Wielkopolski
Paweł Jagodziński - TP OSTROVIA 1909 Ostrów Wielkopolski
Jakub Józefiak - CENTRA Ostrów Wielkopolski
Szymon Kucharski - CENTRA Ostrów Wielkopolski
Błażej Marciniak – TP OSTROVIA 1909 Ostrów Wielkopolski
Piotr Mikuła - CENTRA Ostrów Wielkopolski
Patryk Miler - CENTRA Ostrów Wielkopolski
Jacek Płomiński – CENTRA Ostrów Wielkopolski
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Radosław Połośka – LILIA Mikstat
Łukasz Rauk - GKS ISKRA Sieroszewice
Jakub Skupiński – TP OSTROVIA 1909 Ostrów Wielkopolski
Radosław Smółka - GKS ISKRA Sieroszewice
Łukasz Szczepański – POLONIA Słubice
Krystian Tomczak – POGOŃ Nowe Skalmierzyce
Tomasz Ulichnowski - POGOŃ Nowe Skalmierzyce
Michał Walkowski - TP OSTROVIA 1909 Ostrów Wielkopolski
Adrian Wojtysiak - CENTRA Ostrów Wielkopolski „

Pan Wójt - „ Gminny Klub Sportowy „ ISKRA” Sieroszewice po raz drugi brał udział u
Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej REMES- CUP w Opalenicy . Pierwszy raz w
ubiegłym roku Zespół reprezentował gminę Sieroszewice , a w tym roku Powiat
Ostrowski i zajął wysokie miejsce . Pogratulował Zespołowi sukcesu i wręczył
kierownikowi dwa egzemplarze książki „ Na cysterskim szlaku”.
Punkt 11- Podjęcie uchwały w sprawach:
a) Pan Przewodniczący Rady - przedstawił projekt uchwały Rady w sprawie zmian w
budżecie na 2010 rok.
Radna Krystyna Kois-Jaźwiec- przedstawiła pozytywną opinię Komisji Kultury ,
Oświaty… dotyczącą projektu uchwały w w/w sprawie. Opinia stanowi załącznik nr 7 do
protokołu.
Radny Tadeusz Wojtysiak- przedstawił pozytywną opinię Komisji Rolnictwa, Rozwoju
Gospodarczego i Infrastruktury dotyczącą projektu uchwały w w/w sprawie.Opinia
stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Radny Paweł Siwak – przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu, Finansów i
Zaopatrzenia dotyczącą projektu uchwały w powyższej sprawie . Opinia stanowi
załącznik nr 9 do protokołu.
Rada podjęła uchwałę Nr XXXIX/ 233/10 w sprawie zmian w budżecie na rok 2010.
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.
Uchwała Nr XXXIX/233/10 w sprawie zmian w budżecie na rok 2010 stanowi załącznik
nr 10 do protokołu.
b) Pan Przewodniczący Rady – przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia
szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub
organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
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Radna Krystyna Kois-Jaźwiec- przedstawiła pozytywną opinię Komisji Kultury,
Oświaty… dotyczącą projektu uchwały w w/w sprawie. Opinia stanowi załącznik nr 11
do protokołu.
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 Rady w w/w sprawie. Opinia stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
O godzinie 10:45 salę obrad opuścił radny p .Jerzy Kasprzak.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia
szczegółowego sposobu konsultowania … .
Rada podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XXXIX/234/10 w sprawie określenia
szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub
organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa
miejscowego
w
dziedzinach
dotyczących
działalności
statutowej
tych
organizacji.Uchwała Nr XXXIX/234/10 stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
c) Pan Przewodniczący Rady – przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody
na
nabycie
nieruchomości
gruntowej.
Radna Krystyna Kois-Jaźwiec- przedstawiła pozytywną opinię Komisji Kultury,
Oświaty… dotyczącą projektu uchwały w w/w sprawie. Opinia stanowi załącznik nr 15
do protokołu.
Radny Tadeusz Wojtysiak- przedstawił pozytywną opinię Komisji Rolnictwa…
dotyczącą projektu uchwały w powyższej sprawie. Opinia stanowi załącznik nr 16 do
protokołu.
Radny Paweł Siwak- przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu… dotyczącą
projektu uchwały Rady w w/w sprawie. Opinia stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Rada podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XXXIX/235/10 w sprawie wyrażenia zgody na
nabycie nieruchomości gruntowej. Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
d) Pan Przewodniczący Rady- przedstawił projekt uchwały Rady w sprawie
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Sieroszewicach , działki nr
909/3 w drodze bezprzetargowej.
Radna Krystyna Kois-Jaźwiec- przedstawiła pozytywną opinię Komisji Kultury,
Oświaty… dotyczącą projektu uchwały w w/w sprawie. Opinia stanowi załącznik nr 19
do protokołu.
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Radny Tadeusz Wojtysiak- przedstawił pozytywną opinię Komisji Rolnictwa…
dotyczącą projektu uchwały w powyższej sprawie. Opinia stanowi załącznik nr 20 do
protokołu.
Radny Paweł Siwak- przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu… dotyczącą
projektu uchwały Rady w w/w sprawie. Opinia stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
Rada podjęła uchwałę Nr XXXIX/236/10 w sprawie sprzedaży nieruchomości
niezabudowanej położonej w Sieroszewicach , działki nr 909/3 w drodze
bezprzetargowej. Za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych , 1 radny był „przeciw”
i 3 radnych wstrzymało się od głosu. Uchwała Nr XXXIX/236/10 stanowi załącznik nr 22
do protokołu.
e) Pan Przewodniczący Rady- przedstawił projekt uchwały Rady zmieniającej
uchwałę w sprawie zatwierdzenia „ Planu odnowy miejscowości Sieroszewice” .
Radna Krystyna Kois-Jaźwiec- przedstawiła pozytywną opinię Komisji Kultury,
Oświaty… dotyczącą projektu uchwały w w/w sprawie. Opinia stanowi załącznik nr 23
do protokołu.
Radny Tadeusz Wojtysiak- przedstawił pozytywną opinię Komisji Rolnictwa…
dotyczącą projektu uchwały w powyższej sprawie. Opinia stanowi załącznik nr 24 do
protokołu.
Radny Paweł Siwak- przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu… dotyczącą
projektu uchwały Rady w w/w sprawie. Opinia stanowi załącznik nr 25 do protokołu.
Rada podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XXXIX/237/10 zmieniającą uchwałę w sprawie
zatwierdzenia „ Planu odnowy miejscowości Sieroszewice”. Uchwała stanowi załącznik
nr 26 do protokołu.
f) Pan Przewodniczący Rady – przedstawił projekt uchwały Rady w sprawie nadania
nazw ulicom w Strzyżewie.
Radna Krystyna Kois-Jaźwiec- przedstawiła pozytywną opinię Komisji Kultury,
Oświaty… dotyczącą projektu uchwały w w/w sprawie. Opinia stanowi załącznik nr 27
do protokołu.
Radny Tadeusz Wojtysiak- przedstawił pozytywną opinię Komisji Rolnictwa…
dotyczącą projektu uchwały w powyższej sprawie. Opinia stanowi załącznik nr 28 do
protokołu.
Radny Paweł Siwak- przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu… dotyczącą
projektu uchwały w w/w sprawie. Opinia stanowi załącznik nr 29 do protokołu.
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Rada podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XXXIX/238/10 w sprawie nadania nazw ulicom
w Strzyżewie. Uchwała stanowi załącznik nr 30 do protokołu.
f) Pan Przewodniczący Rady – przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr
XXXVII/218/10 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu.
Pan Wójt – udzielił wyjaśnień ,że chodzi o zmianę nazwy zadania , ponieważ chodnik
będzie budowany od cmentarza w Rososzycy w kierunku Sieroszewice ( geodezyjnie na
terenie Rososzycy) . Dodał ,że będzie to ten sam ciąg, ten sam chodnik.
Pan Marek Michalczak- Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego – uzasadnił
realizację zadania związanego z budową chodnika przy drodze powiatowej w Rososzycy
w ten sposób, że teren jest zabudowany i dzieci chodzą do szkoły w Rososzycy.
Poinformował ,że będzie zrobione odwodnienie.
Rada podjęła jednogłośnie uchwałę zmieniającą uchwałę Nr XXXVII/218/10 Rady
Gminy Sieroszewice z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Ostrowskiemu. Uchwała stanowi załącznik nr 31 do protokołu.
Punkt 12- Wolne głosy i wnioski:
Pan Wojciech Kościelniak- pełnomocnik Banku PKO BP S.A. – poinformował
zebranych ,że w Sieroszewicach funkcjonuje Agencja w godz. od 8 :00 do 16:00 od
poniedziałku do piątku. „ Bank posiada w ofercie atrakcyjne pożyczki i kredyty
hipoteczne dla osób fizycznych i prowadzących działalność gospodarczą. Prowadzimy
rachunki bankowe , wypłaty , wpłaty ( ZUS, KRUS oraz inne ) . Bank nasz jest
konkurencyjny do Banku Spółdzielczego w Rososzycy.”
Pan Andrzej Gierlach – sołtys wsi Latowice – zgłosił dwie kwestie administracyjne :
„ - pierwsza związana z przebudową rzeki „ Ołobok” , chodzi o odcinek obejmujący
wieś Latowice i Bilczew. Pierwsza przebudowa rzeki miała miejsce na początku XX
wieku , teraz funduje się nam drugą przebudowę na podobnych zasadach za zgodą
wojewody. Chce się nam zafundować kolejny podział gruntów bez uzgodnień z
rolnikami . W związku z tym zwracam się z prośbą do p.Wójta o zorganizowanie
spotkania z właścicielami rzeki i kierownictwem geodezyjnym . My oczekujemy
podobnego spotkania jak w sprawie budowy zbiornika retencyjnego na rzece Prośnie.
Muszą być konkretne uzgodnienia z właścicielami gruntów. Rolnicy mają poważne
problemy z Powiatowym Biurem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
gdzie obcina się rolnikom dopłaty bez ich winy . Musimy znaleźć jakieś rozwiązanie .
- druga kwestia dotyczy drogi powiatowej na ul.Zielonej w Latowicach . Rozmawiałem z
radnym powiatowym , chodzi o odtworzenie rowu na pewnym odcinku , gdyż w okresie
zimowym tworzy się na drodze lodowisko. Odtworzenie rowu nie jest takie kosztowne ,
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tym bardziej ,że nie jest to długi odcinek . Proszę , aby rów był odtworzony do zimy w
tym roku. Jest jeszcze trzecia kwestia związana z wykaszaniem tego rowu.”
Radny Ireneusz Rojek- „ Wczoraj mieliśmy spotkanie z rolnikami poszkodowanymi w
tegorocznej powodzi. Doszliśmy do takiego konsensusu , aby wystosować pozew do
sądu. Podczas spotkania padło pytanie , czy Rada Gminy nie pomogłaby rolnikom
poprzez dofinansowanie 2% wpłaty. Na razie nie wiadomo jakie będą dokładne
sumy. Wiem ,że była wstrzymana organizacja dożynek gminnych , być może z tych
środków udałoby się pomóc poszkodowanym rolnikom?”
Pan Marek Michalczak„ Złożyłem wniosek do Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej o udzielenie pomocy finansowej na zakup opału. My chcemy z Opieki
społecznej 2% na jednego rolnika. Ja dorabiałem się całe życie , mam czternaście macior
i muszę je wyprzedać , bo zebrałem tylko dwie przyczepy zboża. Rolnicy mają pretensje,
że muszą iść do GOPS-u po pieniądze.”
Pan Przewodniczący Rady- „ możliwości finansowe byłyby , ale nie wiem , czy są takie
możliwości ze strony prawnej.”
Pan Wójt- udzielił wyjaśnień ,że nie ma takich możliwości prawnych , aby finansować
opłatę sądową .Jeżeli rolnicy zostali poszkodowani , to te wnioski należy podtrzymywać.
Rząd przyznał pomoc finansową , która będzie realizowana przez GOPS , bo ktoś musi
zweryfikować te wnioski . Sfinansowanie opłaty sądowej jest nie możliwe.”
Pan Marek Michalczak- zwrócił się z pytaniem, czy opieka społeczna może dać
pieniądze na założenie sprawy Wojewodzie , a jak nie opieka , to gmina ?
Pan Wójt- wyjaśnił, że opieka nie może dać pieniędzy , bo musi każdą sprawę zbadać
indywidualnie. Odniósł się do kwestii poruszanej przez p. Gierlacha dotyczącej
przebudowy rzeki „ Ołobok” , że trwają prace nad wznowieniem granic rzeki. Będą
prowadzone rozmowy z właścicielami gruntów i można takie spotkanie zorganizować i
poinformować zarządcę .”
Pan Marek Michalczak- dodał ,że nie chodzi o zasiłek celowy, tylko chodzi o inną
formę pomocy tzw. socjalnej. „ Nie wiem dlaczego opieka żąda od rolników
ubezpieczenia , skoro za brak ubezpieczenia karze rolników Agencja. Chodzi o to , aby
rolnikom nie dać pieniędzy .”
Pan Henryk Rosa - zabrał głos odnośnie regulacji granic rzeki „ Ołobok” .
Zasygnalizował, że są nieuregulowane w ewidencji numery działek.
Radna Krystyna Kois-Jaźwiec- udzieliła wyjaśnień ,że nie ma takiej formy pomocy ze
strony Ośrodka , jedyną możliwą formą jest przyznanie zasiłku celowego specjalnego.
Radny Tadeusz Wojtysiak - zapytał p. Gierlacha jaką odpowiedź otrzymał w
Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych ?
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Pan Henryk Rosa- sołtys wsi Bilczew- poinformował, że jak chodzili zarządcy rzeki ,
to nie wiedzieli , czy będzie prostowane koryto rzeki ,czy będzie czyszczone stare
koryto. Nie były prowadzone żadne rozmowy z rolnikami. Prosił o zorganizowanie
spotkania z rolnikami.
Pan Andrzej Gierlach- sołtys wsi Latowice- „ Otrzymaliśmy odpowiedź, że mamy
zgłosić się osobiście. Na tym odcinku rzeki jest totalny bałagan. Rolnicy nie są w stanie
sfinansować kosztów związanych ze sprostowaniem rzeki , a teraz dochodzą jeszcze
problemy z Agencją . Ja jestem w stanie wskazać niezgodności, są przesunięcia działek,
jest jeden wielki bałagan. Musi być sporządzona nowa mapa.”
Radny Tadeusz Wojtysiak- „ U nas w Sławinie byli przedstawiciele z WZIR-u i
tłumaczyli rolnikom ,że nie zabiorą gruntów, bo będzie odczyszczone tylko koryto
rzeki , a bieg koryta się nie zmieni. Gdybym wyraził zgodę , to pozbyłbym się około 3 ha
gruntów.”
Pan Andrzej Gierlach- „ Okazuje się ,że temat ten poszerza się na inne wioski , między
innymi na Ołobok i Sławin. Nie z winy rolników zaistniał ten bałagan i musi odbyć się
spotkanie z rolnikami.”
Pan Wójt – udzielił wyjaśnień ,że nie powinno być obaw ze strony rolników , bo nikt nie
może zabrać im gruntów bez odpowiednich uzgodnień i zezwolenia. Są problemy
odnośnie granic rzeki . Dokonano pomiarów kilku działek i nie można znaleźć punktu
odniesienia.”
Radna Teresa Lemiesz- zwróciła uwagę ,że skoro rolnicy nie mają ubezpieczonych
płodów rolnych , to są karani w Agencji, a teraz zostaną ukarani po raz drugi , bo w
GOPS otrzymają zasiłek celowy pomniejszony o połowę.
Pan Wójt - wyjaśnił ,że warunki udzielania pomocy rolnikom , dotkniętym powodzią
wynikają z rozporządzenia Ministra Rolnictwa.

Punkt 13 – Zamknięcie obrad:
Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady o godz.11:37 dokonał
zamknięcia obrad XXXIX sesji Rady Gminy Sieroszewice.

Protokółowała:

Przewodniczący

Joanna Glapiak

Rady Gminy
Arkadiusz Wojtczak
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Joanna Glapiak
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