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P R O T O K Ó Ł  NR XXXV 

Z XXXV SESJI RADY GMINY SIEROSZEWICE                                                                                                   

odbytej w dniu 23 kwietnia 2010 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury  

w Sieroszewicach 

 

Punkt 1- Otwarcie obrad:  

Otwarcia obrad XXXV sesji Rady Gminy Sieroszewice dokonał przewodniczący Rady 

Gminy – p. Arkadiusz Wojtczak o godz. 10:15. Powitał wszystkich radnych, p. Wójta,  

p. Sekretarz, p. Skarbnik, p. Marka Michalczaka – radnego Powiatu Ostrowskiego, p. 

Dariusza Rybskiego – Kierownika Posterunku Policji w Sieroszewicach, p. Mieczysława 

Maciuszczaka – Komendanta Gminnego OSP w Sieroszewicach  

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

dyrektora GOK w Sieroszewicach , p. Krzysztofa Portasiaka – prezesa Kurkowego Bractwa 

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

sołtysów. 

 

Punkt 2 – Stwierdzenie quorum: 

W obradach XXXV sesji uczestniczyło 14 radnych, wobec ustawowego składu Rady 

wynoszącego 15 osób, nieobecny był radny p. Tomasz Berkowski. Lista obecności radnych 

stanowi załącznik Nr 1 do protokołu . Lista obecności sołtysów stanowi załącznik Nr 2 do 

protokołu. Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik Nr 3 do protokołu. 

 

Punkt 3 - Przedstawienie porządku obrad: 

Pan Przewodniczący Rady - przedstawił porządek obrad XXXV sesji Rady Gminy 

Sieroszewice. Rada nie wniosła uwag do przedstawionego porządku obrad.  

 

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

 

Punkt 5 - Interpelacje i zapytania radnych:  

Nie złożono  interpelacji i zapytań radnych. 

 

Punkt 6 - Odpowiedź na zapytanie z poprzedniej sesji: 

Pan Przewodniczący Rady – przedstawił odpowiedź na zapytanie wysunięte przez radnych 

wsi Wielowieś p. Dariusza Majewskiego i p. Anatola Piaskowskiego. Odpowiedź na 

zapytanie stanowi załącznik Nr 4 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 5 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 6 do protokołu.  

 

Punkt 9 - Sprawozdanie  z wykonania budżetu Gminy za 2009 rok: 

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

2009 . Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.  
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Punkt 10 -  Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2009 rok: 

 

Nie było dyskusji nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za 2009 rok. 

 

Radna Krystyna Kois - Jaźwiec - przedstawiła pozytywną opinię Komisji Kultury, Oświaty, 

Zdrowia , Pomocy Społecznej i Promocji  dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu 

Gminy za 2009 rok. Opinia stanowi załącznik Nr 8 do protokołu. 

Radny  Tadeusz Wojtysiak - przedstawił pozytywną opinię Komisji Rolnictwa, Rozwoju 

Gospodarczego i Infrastruktury. Opinia stanowi załącznik Nr 9  do protokołu. 

Radny  Paweł Siwak – przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu, Finansów i 

Zaopatrzenia. Opinia stanowi załącznik Nr 10 do protokołu. 

 

Punkt 11- Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Sieroszewice: 

 a) wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sieroszewice o udzielnie    

        absolutorium: 

Radny Anatol Piaskowski – przedstawił wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie 

absolutorium Wójtowi Gminy za 2009 rok. Wniosek stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.  

 b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu: 

Pan Przewodniczący Rady – przedstawił dwie opinie RIO z dnia 12 kwietnia br. w sprawie: 

- wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Sieroszewice sprawozdaniu  

z wykonania budżetu Gminy za 2009 rok, Opinia stanowi załącznik Nr 12 do protokołu, 

- wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sieroszewice o udzielenie 

absolutorium Wójtowi Gminy Sieroszewice za 2009 rok. Opinia stanowi załącznik Nr 13 do 

protokołu.  

 c) głosowanie jawne nad wnioskiem o udzielenie absolutorium: 

Rada przyjęła jednogłośnie wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2009 rok. 

 d) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 

Sieroszewice  za 2009  rok: 

Pan Przewodniczący Rady – przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia 

absolutorium Wójtowi Gminy Sieroszewice za 2009 rok.  

Rada podjęła jednogłośnie uchwałę w wyżej wymienionej sprawie. Uchwała stanowi 

załącznik nr 14 do protokołu . 

Punkt 12 – podjęcie uchwał w sprawach:  

a) zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków na terenie gminy Sieroszewice i miejscowości Sadowie 

( gm. Ostrów Wielkopolski) oraz dopłacie do 1 m
3 

wody i 1 m
3 

ścieków: 
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Radny  Tadeusz Wojtysiak - przedstawił pozytywną opinię Komisji Rolnictwa, Rozwoju 

Gospodarczego i Infrastruktury dotyczącą projektu uchwały w w/w sprawie. Opinia stanowi 

załącznik Nr 15  do protokołu. 

Radny  Paweł Siwak – przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu, Finansów i 

Zaopatrzenia dotyczącą projektu uchwały w w/w sprawie. Opinia stanowi załącznik Nr 16 do 

protokołu. 

 

Rada podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i 

zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Sieroszewice i miejscowości Sadowie      

( gm. Ostrów Wielkopolski ) oraz dopłacie do 1 m
3 

wody i 1 m
3 

ścieków. Za przyjęciem 

uchwały głosowało 9 radnych, 3 było „ przeciw ” i 2 wstrzymało się od głosu. Uchwała 

stanowi załącznik nr 17 do protokołu . 

b) udzielenie pomocy finansowej dla  Powiatu Ostrowskiego na zadanie pn.  

„Usuwanie wyrobów zawierających  azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego”: 

Radny  Tadeusz Wojtysiak - przedstawił pozytywną opinię Komisji Rolnictwa, Rozwoju 

Gospodarczego i Infrastruktury dotyczącą projektu uchwały w w/w sprawie . Opinia stanowi 

załącznik Nr 18  do protokołu. 

Radny  Paweł Siwak – przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu, Finansów i 

Zaopatrzenia dotyczącą projektu uchwały w w/w sprawie . Opinia stanowi załącznik Nr 19 do 

protokołu. 

 

Rada podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie udzielenie pomocy finansowej dla  Powiatu 

Ostrowskiego na zadanie pn. „ Usuwanie wyrobów zawierających  azbest z terenu Powiatu 

Ostrowskiego”. 

c) zmiany w budżecie na 2010 rok : 

Pan Przewodniczący Rady – zgłosił się do p. Wójta o wyjaśnienie zmian w projekcie 

uchwały. 

Pan Wójt – wyjaśnił, że  stosunku do pierwszego projektu , który był omawiany na 

wspólnym posiedzeniu Komisji zaszły drobne zmiany , a mianowicie:  

 - wprowadzono kwotę 70 000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - 

gaśniczego  dla jednostki OSP Sieroszewice , wyposażonego w zbiornik wody 200 litrów, 

agregat wysokociśnieniowy i wyciągarkę.  

Poinformował, że na Komisji Oświaty… ten problem został przedstawiony. Zwrócił się z 

prośbą  do Wysokiej Rady o podjęcie uchwały w tej sprawie. 

 

Pan Przewodniczący Rady- przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie z 

uwzględnieniem poprawki wniesionej przez p. Wójta. 

 

Radna Krystyna Kois - Jaźwiec - przedstawiła pozytywną opinię Komisji Kultury, Oświaty, 

Zdrowia , Pomocy Społecznej i Promocji  dotyczącą projektu uchwały w w/w sprawie. Opinia 

stanowi załącznik Nr 20 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 21  do protokołu. 
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Radny  Paweł Siwak – przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu, Finansów i 

Zaopatrzenia dotyczącą projektu uchwały w w/w sprawie . Opinia stanowi załącznik Nr 22 do 

protokołu. 

 

Rada podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie   zmian w budżecie na 2010 rok. Uchwała 

stanowi załącznik Nr 23 do protokołu. 

d) zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego na realizację 

przedsięwzięcia pn. „ Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Wielowsi”: 

Radny Krystyna Kois- Jaźwiec – przedstawiła pozytywną opinię Komisji Kultury, Oświaty, 

Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji dotyczącą projektu uchwały w w/w sprawie. Opinia 

stanowi załącznik Nr 24 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 25 do protokołu. 

Radny Paweł Siwak – przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu, Finansów  

i Zaopatrzenia dotyczącą projektu uchwały w w/w sprawie. Opinia stanowi załącznik Nr 26 

do protokołu. 

 

Rada podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu 

inwestycyjnego na realizację przedsięwzięcia pn. „ Budowa sali gimnastycznej przy Zespole 

Szkół w Wielowsi”. Uchwała stanowi załącznik Nr 27 do protokołu. 

e)  utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Sieroszewice  w   

wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,  zarządzonych na dzień 20 czerwca 

2010roku : 

 

Pan Przewodniczący Rady – przedstawił projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnego 

obwodu głosowania na obszarze Gminy Sieroszewice  w   wyborach Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej,  zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r. 

Rada podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie  utworzenia odrębnego obwodu głosowania na 

obszarze Gminy Sieroszewice  w   wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,  

zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r. Uchwała stanowi załącznik Nr 28 do protokołu. 

Punkt 13 - Sprawozdanie z działalności GOK w Sieroszewicach za 2009 rok: 

 

Radna Krystyna Kois - Jaźwiec - przedstawiła pozytywną opinię Komisji Kultury, Oświaty, 

Zdrowia , Pomocy Społecznej i Promocji  dotyczącą sprawozdania z działalności GOK. 

Opinia stanowi załącznik Nr 29 do protokołu. 

Radny  Tadeusz Wojtysiak - przedstawił pozytywną opinię Komisji Rolnictwa, Rozwoju 

Gospodarczego i Infrastruktury dotyczącą sprawozdania z działalności GOK . Opinia stanowi 

załącznik Nr 30  do protokołu. 

Radny  Paweł Siwak – przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu, Finansów i 

Zaopatrzenia dotyczącą sprawozdania z działalności GOK . Opinia stanowi załącznik Nr 31 

do protokołu. 
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Rada przyjęła jednogłośnie sprawozdanie z działalności GOK za 2009 rok.. Sprawozdanie 

stanowi załącznik Nr 32 do protokołu. 

Punkt 14 - Sprawozdanie z działalności GBP w Sieroszewicach za 2009 rok: 

 

Radna Krystyna Kois - Jaźwiec - przedstawiła pozytywną opinię Komisji Kultury, Oświaty, 

Zdrowia , Pomocy Społecznej i Promocji  dotyczącą sprawozdania z działalności GBP. 

Opinia stanowi załącznik Nr 33 do protokołu. 

Radny  Tadeusz Wojtysiak - przedstawił pozytywną opinię Komisji Rolnictwa, Rozwoju 

Gospodarczego i Infrastruktury dotyczącą sprawozdania z działalności GBP . Opinia stanowi 

załącznik Nr 34  do protokołu. 

Radny  Paweł Siwak – przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu, Finansów i 

Zaopatrzenia dotyczącą sprawozdania z działalności GBP . Opinia stanowi załącznik Nr 35 do 

protokołu. 

 

Rada przyjęła jednogłośnie sprawozdanie z działalności GBP za 2009 rok. Sprawozdanie 

stanowi załącznik Nr 36  do protokołu. 

Punkt 15 - Sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady za 2009 rok. 

Radna Krystyna Kois - Jaźwiec - przedstawiła sprawozdanie z  Komisji Kultury, Oświaty, 

Zdrowia , Pomocy Społecznej i Promocji  za rok 2009. Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 37 

do protokołu. 

Radny  Tadeusz Wojtysiak - przedstawił sprawozdanie z  Komisji Rolnictwa, Rozwoju 

Gospodarczego i Infrastruktury za rok 2009 . Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 38  do 

protokołu. 

Radny  Paweł Siwak – przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu, Finansów i 

Zaopatrzenia za rok 2009 . Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 39 do protokołu. 

 

Punkt 16 - Wolne głosy i wnioski. 

Nie było dyskusji. 

 

Punkt 17 – Zamknięcie obrad  

 

O godz. 11:33 Przewodniczący Rady Gminy dokonał zamknięcia obrad XXXV sesji Rady 

Gminy Sieroszewice.  

 

Protokółowała:                                                                                   Przewodniczący  

                                                                                                               Rady Gminy 

         Joanna Glapiak                                                                                Arkadiusz Wojtczak  


