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P R O T O K Ó Ł  NR XXXVI 

Z  XXXVI  SESJI RADY GMINY SIEROSZEWICE                                                                                                   

odbytej w dniu 25 maja 2010 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury  

w Sieroszewicach 

 

Punkt 1- Otwarcie obrad:  

Otwarcia obrad XXXVI sesji Rady Gminy Sieroszewice dokonał przewodniczący Rady 

Gminy – p. Arkadiusz Wojtczak o godz. 10:09. Powitał wszystkich radnych, p. Wójta,  

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

Mariana Pustkowskiego – 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 XXXVI sesji uczestniczyło 13 radnych, wobec ustawowego składu Rady 

wynoszącego 15 osób, nieobecny był radny p. Paweł Siwak oraz p. Kazimierz Kowalski. 

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 XXXVI sesji Rady Gminy 

Sieroszewice. 

Radny Tadeusz Wojtysiak – zaproponował , aby do porządku obrad wprowadzić dodatkowy 

punkt dotyczący powodzi. 

 

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

 

Punkt 5 - Interpelacje i zapytania radnych:  

Radny Anatol Piaskowski – złożył zapytanie, czy w związku z opadami i podniesieniem się 

poziomu wód gruntowych , oraz stanu wody w rzekach , kanałach i rowach na terenie Gminy 

Sieroszewice interweniowała Ochotnicza Straż Pożarna lub inne służby i jakie koszty 

poniosła Gmina? Zapytanie stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. 

Radny Dariusz Majewski – złożył dwie interpelację: 

-  pierwszą  odnośnie niskich zarobków pracowników niepedagogicznych placówek 

oświatowych z terenu naszej gminy, 

-   drugą w sprawie zatrudnienia prawnika – specjalisty prawa oświatowego i pracy dla 

potrzeb placówek oświatowych na terenie gminy oraz zatrudnienia dodatkowych 

pracowników obsługi w szkołach i przedszkolach. Interpelację stanowią załącznik Nr 5 do 

protokołu. 

W dalszym ciągu obrad założył zapytanie , które dotyczyło trzech spraw: 

- o wyjaśnienie zależności decyzyjnych pomiędzy GZEASiP w Sieroszewicach , placówkami 

oświatowymi na terenie gminy, 
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- doliczania dodatku za wysługę lat dla pracowników niepedagogicznych zatrudnianych w 

szkołach, 

 - braku  załączników do protokołów z sesji Rady Gminy w serwisie internetowym BIP. 

Zapytanie stanowi załącznik Nr 6 do protokołu. 

 Pan Marek Michalczak – radny powiatu ostrowskiego – poparł propozycję dotyczącą 

rezygnacji z organizacji dożynek gminnych w tym roku, uzasadniając tegoroczną powodzią  

w skutek  której w niektórych gospodarstwach zostało zniszczone 80 % ziemniaków i zbóż. 

Zwrócił uwagę , że umorzenie składek KRUS z tytułu powodzi  nie jest korzystne dla 

rolników ,  ponieważ  brakuje im okresów  składkowych.  

Radny Tadeusz Wojtysiak -   „ poruszyłem ten temat , bo zalane są tereny Sławina , 

niektórzy rolnicy są już po żniwach, po wykopkach i sianokosach. Jak woda zejdzie to trzeba 

to wszystko obsiać , ale potrzebne są środki finansowe. Moglibyśmy w tym roku 

zrezygnować z organizacji  dożynek gminnych oraz ograniczyć wydatki na obchody roku 

Chopinowskiego w   Strzyżewie oraz na obchody 20 – lecia Samorządu Gminnego i 

przeznaczyć te pieniądze na pomoc dla rolników, którzy zostali dotknięci powodzią. ” 

Pan Wójt – odniósł się do zapytań:  

- odnośnie powodzi – „Wystąpiły podtopienia  , zostały zalane piwnic w 30%   i związku z 

tym musiała interweniować Ochotnicza  Straż Pożarna. Odnośnie zalanych gruntów to mamy 

zrobione szacunki najgorzej jest w dorzeczu „Prosny”, ponadto wylała „Zgniła Barycz’  .  Na 

wskutek intensywnych opadów  deszczu  zostało rozmytych wiele  przepustów.  Niektórych 

podtopień można byłoby uniknąć, gdyby właściciele gruntów utrzymywali przepusty w 

dobrym stanie. W Sławinie musieliśmy odkopać przepusty , była pompowana woda z tzw. 

„stawków” w Wielowsi. Najwięcej problemów było przy drogach powiatowych , 

spowodowaną niedrożnością przepustów”. 

- odnośnie składek KRUS- u – „ To Urząd Gminy nie ma na to wpływu. Umorzenie lub 

zawieszenia składek jest nie korzystne dla rolników, ponieważ nie jest zaliczane do okresu 

składkowego.” 

- odnośnie obchodu 20 – lecia samorządu – „ Nie widzę możliwości ograniczenia wydatków 

na ten cel z uwagi no to , że środki zostały już zaangażowane , a odnośnie innych ograniczeń 

będziemy rozmawiać później.  ” 

 

O godzinie 10:30 salę obrad opuścił radny Henryk Jędroszka oraz pan Marek Michalaczak – 

radny powiatu ostrowskiego. 

 

Punkt 6 - Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie 

międzysesyjnym: 

 

Pan Przewodniczący Rady – przedstawił, informację z działalności podejmowanej  w 

okresie międzysesyjnym. Informacja stanowi załącznik Nr 7do protokołu.  

 

Punkt 7 - 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 8 do protokołu.  

 

Punkt 8 - Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok.  
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Pan Wójt –  przedstawił pismo od Starosty Ostrowskiego dotyczące sklasyfikowania zadania 

pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu ostrowskiego”. Z pisma 

wynika , że  klasyfikacja tego zadania została ustalona z Regionalną Izbą Obrachunkową w 

Poznaniu, Zespołem w Kaliszu. . Pismo stanowi załącznik Nr 9 do protokołu. Wyjaśnił, że 

uchwała  w sprawie zmian w budżecie gminy  została  zakwestionowana przez RIO i został 

wyznaczony termin do dnia 25.05.2010 roku na poprawienie uchwały..  

Zaproponował  dodatkowe zmiany do projektu uchwały :  

- na wypłatę części podatku akcyzowego  dla rolników – kwota  238.629,00 zł. , 

- na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – kwota 13.265,00 zł., 

- zwiększenie dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska -  kwota 760,00  z 

przeznaczeniem na zakup kuropatw , 

- kwotę 19 000,00 zł ze spłat pożyczki udzielonej dla Stowarzyszenia LGD – 7 „Kraina Nocy 

i Dni” w Koźminku 

- kwotę 50 000,00 z rezerwy z zarządzania kryzysowego z przeznaczeniem na remonty dróg i 

przepustów przydrożnych.  

 

Radny Jerzy Kasprzak – zapytał, czy można cofnąć środki uchwalone na usuwanie azbestu i 

przeznaczyć je na powódź? 

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

2010 rok.  

Radny Jerzy Kasprzak-  wnioskował, aby pieniądze uchwalone na utylizację azbestu 

przeznaczyć na naprawę skutków powodzi.  

Pan Wójt – udzielił wyjaśnień, że wniosek pana radnego jest możliwy do zrealizowania , ale 

należałby się zastanowić z uwagi na to , że w powiecie jest tworzony specjalny program 

odnośnie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu ostrowskiego na rok 

2010 . 

Pan Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie Rady wniosek radnego Jerzego 

Kasprzaka. 

 

Wniosek w powyższej sprawie został odrzucony przez Radę , ponieważ za przyjęciem 

wniosku głosował 1 radny , 4 „ przeciw” i 7 wstrzymało się od  głosu. 

 

Rada podjęła uchwałę  Nr XXXVI/215/10 w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok . Za 

podjęciem uchwały głosowało 11 radnych , 1 radny był „ przeciw.” Uchwała w powyższej 

sprawie stanowi załącznik Nr 10  

 

Punkt 9 – Wolne głosy i wnioski. 

 

Radna Teresa Lis – przedstawiła petycję uczniów Szkoły Podstawowej w Parczewie 

skierowaną do władz Urzędu Gminy Sieroszewice dotyczącą zwrócenia uwagi na problem 

spalania odpadów w domowych piecach przez mieszkańców gminy. Petycja stanowi 

załącznik Nr 11 do protokołu.  

Pan Przewodniczący Rady – poinformował , że temat ten powinien być rozpatrzony na 

Komisji Rolnictwa. 
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Sołtys wsi Latowice Andrzej Gierlach –       odniósł się do kwestii związanej z powodzią.    

„ Strażacy z  naszej gminny pracują codziennie w pocie czoła. Większość piwnic pod 

budynkami została zalana do poziomu zero. Pompowanie wody z piwnic jest syzyfową pracą 

w tym stanie rzeczy.  Staramy tłumaczyć się mieszkańcom , że woda będzie wypompowana 

dopiero wtedy , gdy uspokoi się aura. Jest wiele interwencji do każdej jednostki OSP i tam 

gdzie jest to konieczne reakcja jest natychmiastowa.  Jest bardzo dużo wyjazdów , jednak na 

dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie zliczyć liczby i będzie dokładnie wiadomo jak spłyną 

wszystkie protokoły.  W Latowicach były odtwarzane przepusty odpływu wody , a 

mieszkańcy tak często wyzywali na sołtysa , a teraz okazało się , że miało to sens. Na 

przyszłość  zgłaszajmy do Urzędu Gminy  sprawę  naprawy  przepustów.    Przez 13 lat nie 

mieliśmy takich opadów , ale ten rok pokazał  jakie są zaniedbania. Ja dalej będę  realizował  

odtwarzanie  przepustów i rowów na terenie wsi  Latowice .” 

Pan Marian Pustkowski – radny powiatu ostrowskiego -   zabrał głos odnośnie   powodzi , 

że  dopiero jak jest kataklizm ,  to  zauważamy ,że jest potrzeba  odtwarzania przepustów i 

rowów . Podobnie jest z utylizacją azbestu , bo przyjdzie szybko rok 2032 i zadanie to nie 

zostanie zrealizowane. My tak pojmujemy, że pomagamy powiatowi , a właściwie to 

pomagamy naszej gminie.  Pieniądze  na powódź  są bardzo potrzebne. Ja osobiście dotykam 

tego problemu , jak również sołtys z Bilczewa, ponieważ zostały zalane  nasze grunty.  

Chociaż woda zejdzie to i tak  na łąkę się nie wjedzie. Ja myślę ,że trzeba podejść ze 

spokojem do tej sprawy.” 

Pan Wójt – poinformował, że 1997 roku podczas powodzi najwyższy stan wód wyniósł  

2,90cm , a w tegorocznej powodzi osiągnął 3,20cm . ”W zlewni w Ołoboku spadło 70mm 

wody na 1 m
2, 

czyli półtora miesięczna ilość opadów. Podobnie przedstawia się stan wody w 

dorzeczu Prosny , a gdzie spadło więcej wody aniżeli w 1997 roku. Mam apel do Komisji 

Rolnictwa i Komisji Budżetu , aby zwołać posiedzenie związane z tematem powodzi. 

Rozumiem zdenerwowanie ludzi , bo były takie przypadki , że woda wchodziła im do piwnic 

i zwracali się o pomoc. Istnieje jeszcze inny problem związany z zarządzaniem na drogach , 

ponieważ gmina może zarządzać tylko na sowich drogach , natomiast nie może zarządzać  na 

drogach wojewódzkich i powiatowych. Nie możemy rozkopać tych dróg bez zgodny 

zarządcy. Jest to nauczka na przyszłość , aby zwrócić większą uwagę na udrażnianie 

przepustów i rowów. „ 

Radny Jerzy Kasprzak -   zwrócił się do radnego powiatowego , aby zajął sie rowami i 

przepustami przy drogach powiatowych oraz , aby radni powiatowi częściej spotykali się z 

sołtysami , a nie tylko na sesjach . „ Moglibyśmy na bieżąco te sprawy nowelizować , bo 

sołtysi najlepiej wiedzą co w danej wsi jest do zrobienia. Do tej pory nigdy nie spotkałem się 

z panem radnym na zebraniu wiejskim i rzadko widzę pana na sesjach , a dziś pan przyszedł 

bo zalewa woda. Trzeba wyjść w teren i zobaczyć co się dzieje”.  

Radna Teresa Lemiesz – poruszyła kwestię dotyczącą eternitu podając ,że w dacie 

nabywania eternitu jako materiału  na pokrycia dachowe nie było wiadome, że jest on 

materiałem szkodliwym dla zdrowia.  Ani producenci , ani sprzedawcy nie informowali o tym 

fakcie nabywców. Sprawa ta powinna być skierowana na drogę sądową.  Zwróciła się z 

prośbą do pana Wójta , aby wykonać tablice składane na stolarzach, które służyłyby do 

wywieszania ogłoszeń wyborczych.  

Pan Marian Pustkowski – radny powiatu ostrowskiego -  „ ja nie wytykałem panu 

radnemu Kasprzakowi, że jego pomysł jest zły , to wolą Rady Gminy jest decydować o 

swoich pieniądzach. Pani Lemiesz mówiła, aby skarżyć producentów  , ale w latach 70 eternit 

był jedynym materiałem , który służył na pokrycia dachowe . Odnośnie uczestnictwa w 

zebraniach wiejskich , to jeśli mam zaproszenie to w miarę możliwości  uczestniczę. Jeżeli 

chodzi o udrażnianie  przepustów to sprawa ta należy do właścicieli posesji , a wykaszanie 
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rowów należy do zarządcy drogi. Jeżeli powiat zacząłby czyścić przepusty , to skąd 

weźmiemy pieniądze na inwestycje chodnikowe i drogowe. Pieniądze są jedne i trzeba uznać 

co jest najważniejsze do zrobienia”. 

Radna Krystyna Kois – Jaźwiec – zwróciła się z pytaniem do radnego powiatowego,  

dlaczego droga przy ulicy Zielonej jest remontowana tylko od strony Sieroszewic? 

Pan Marian Pustkowski- radny powiatu ostrowskiego – udzielił odpowiedzi, że ta droga jest 

remontowana z bieżącego utrzymania dróg. „ Są drogi powiatowe bardziej główne, a ta droga  

jest drogą gminną – została źle zakwalifikowana jako droga powiatowa i jest ona na 

najniższym poziomie hierarchii. ” 

Radna Teresa Lis – zwróciła się z prośbą do radnego powiatowego , aby powiat zajął się 

wykaszaniem poboczy przy drogach powiatowych. 

Pan Marian Pustkowski – radny powiatu ostrowskiego -  zobowiązał się , że poinformuje 

o tym zarządcę dróg powiatowych. Stwierdził , że jest to temat , który powinien być  

realizowany na bieżąco. Odniósł się do wypowiedzi radnego Kasprzaka odnośnie braku 

uczestnictwa w sesjach rady gminy , uzasadniając w ten sposób, że w tym samym czasie 

uczestniczy w pracach rady powiatu ostrowskiego.  

  

 

Punkt 10 - Zamknięcie obrad. 

 

O godz. 11:35 Przewodniczący Rady Gminy dokonał zamknięcia obrad XXXVI sesji Rady 

Gminy Sieroszewice.  

 

Protokółowała:                                                                                   Przewodniczący  

                                                                                                               Rady Gminy 

         Joanna Glapiak                                                                                Arkadiusz Wojtczak  

 
                                                                                             

 

   

 

 

 


