
P R O T O K Ó Ł  NR XXXVIII 

Z  XXXVIII  SESJI RADY GMINY SIEROSZEWICE                                                                                                   

odbytej w dniu 3 sierpnia 2010 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury  

w Sieroszewicach 

 

 

Punkt 1- Otwarcie obrad:  

Otwarcia obrad XXXVIII sesji Rady Gminy Sieroszewice dokonał przewodniczący Rady 

Gminy – p. Arkadiusz Wojtczak o godz. 10:07. Powitał wszystkich radnych, p. Wójta,  

p. Skarbnik, sołtysów, p. Jerzego Pawłowskiego – dyrektora GOK w Sieroszewicach, p. Ewę 

Kotowską – Rasiak  z „Gazety Ostrowskiej” . 

 

Punkt 2 – Stwierdzenie quorum: 

W obradach XXXVIII sesji uczestniczyło 13 radnych, wobec ustawowego składu Rady 

wynoszącego 15 osób, nieobecni byli: radna p. Krystyna Kois - Jaźwiec oraz radny  

 p. Tomasz Berkowski. 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 XXXVIII sesji Rady Gminy 

Sieroszewice. 

 

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

 

Punkt 5 - Interpelacje i zapytania radnych:  

Radny Paweł Siwak – złożył interpelację dotyczącą sprzedaży nieruchomości 

niezabudowanej położonej w Sieroszewicach. Interpelacja stanowi załącznik Nr 3 do 

protokołu. Podziękował p. Wójtowi za zorganizowanie  wyjazdu  do Czech do Gminy 

Jaromerice i wręczył puchar zdobyty podczas turnieju.  

Radny Jerzy Kasprzak – zgłosił potrzebę naprawy drogi na ul. Wąskiej w Rososzycy ,  z 

uwagi na to , że  z końcem sierpnia kończy się okres gwarancyjny. Zwrócił uwagę , że na 

drodze powstały wielkie uszkodzenia.  

 

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 4 do 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 5 do protokołu.  
 

Punkt 8 - Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok.  
 

Pan Wójt – poinformował, że uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok  z 

poprzedniej sesji została zakwestionowana  przez Regionalną Izbę Obrachunkową w 



Poznaniu.  Przeczytał treść Uchwały Nr 13/1152/2010  Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 lipca 2010 roku, z której wynika ,że uchwała Nr 

XXXVII/216/10 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w 

budżecie na rok 2010 została podjęta sprzecznie z przepisami prawa. W uchwale RIO  został 

wyznaczony termin do dnia 3 sierpnia 2010 r.  do usunięcia  wskazanych nieprawidłowości i 

w związku z tym  na dzień dzisiejszy zwołano sesję . Uchwała Nr 13/1152/2010 Kolegium 

RIO  stanowi załącznik  Nr 6 do protokołu. Wyjaśnił ,że błąd polegał na tym ,że 

nieprawidłowo  zostały sklasyfikowane  odsetki od  kredytów i pożyczek na inwestycje 

będące w trakcie realizacji.  Ponadto należy zmienić zaplanowane w budżecie środki na 

pomoc finansową Powiatowi Ostrowskiemu  w §  6300 tj. na zadanie inwestycyjne, 

zmniejszyć o  kwotę 100 tys.zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach 

bieżącego utrzymania dróg.  Dodał, że dzięki temu, że została zwołana sesja  w celu 

wyeliminowania nieprawidłowości , można będzie  wprowadzić dodatkowe  zmiany w 

budżecie na 2010 rok. „ Zmiany te dotyczą następujących spraw:  

 - na  podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 lipca 2010 roku w sprawie 

dofinansowania zadania wynikającego z art.121 ust.3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o 

pomocy społecznej na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie  na pracownika 

socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w 

środowisku w roku 2010.  

  -  zmniejszenia planowanych wydatków na inwestycje o kwotę 76 tys. złotych w zadaniu pn. 

„Modernizacja budynku po starej szkole na przedszkole w m. Strzyżew ” z przeznaczeniem 

na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja nawierzchni drogi gminnej we wsi Latowice – 

Kęszyce ”.  

-  w załączniku nr 4  pn. Wydatki na Wieloletnie Programy Inwestycyjne  w latach 2010-2012 

w zadaniu inwestycyjnym pn. Modernizacja budynku po starej szkole na przedszkole w m. 

Strzyżew” , w pozycji planowane nakłady w 2011 roku wprowadzono kwotę 650.000,00 zł. 

Ponadto w  uchwale Nr XXXVIII/232/10  Rady Gminy Sieroszewice w sprawie zmian w 

budżecie na rok 2010   wprowadzono zmiany zgodnie z zaleceniami  Kolegium Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Poznaniu.”  

Radny Paweł Siwak- zapytał  odnośnie budowy  przychodni lekarskiej w Sieroszewicach , 

czy nadal jest aktualna kwota 50 .000,00  uchwalona w budżecie na ten cel?  

Pan Wójt-  wyjaśnił ,ze nie wprowadzono w tym zakresie żadnych zmian. 

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

2010 rok. 

Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę  Nr XXXVIII/232/10 w sprawie zmian w budżecie 

gminy na 2010 rok . Uchwała stanowi  załącznik Nr 7  do protokołu. 

 



Punkt 9-  Wolne głosy i wnioski: 

Radny Paweł Siwak- zwrócił się z pytaniem do p. Wójta , czy mieszkańcy otrzymali  jakieś 

rekompensaty z tytułu powodzi ?  

Pan Wójt- udzielił odpowiedzi ,że  zostało podpisane  rozporządzenie  Rady Ministrów z 

dnia 13 lipca 2010 roku w sprawie pomocy  dla rolników , w których gospodarstwach 

powstały szkody spowodowane przez powódź. Wyjaśnił ,że wymagane jest ubezpieczenie 

płodów rolnych ,jeżeli rolnik nie będzie miał tego ubezpieczenia ,  to otrzyma połowę zasiłku. 

Pomoc będzie realizowana przez GOPS w formie zasiłku celowego. Poinformował, że 

Komisja zakończyła  prace  nad protokołami  i  w najbliższym czasie będą organizowane 

spotkania z rolnikami  na wsiach  w celu podpisania  tych protokołów. „ Urząd Gminy 

zwrócił się   na piśmie do Wojewody  o zwrot  kosztów związanych z powodzią dla strażaków 

na ryczałty i paliwo.  Na terenie naszej gminy  nikt spośród rolników nie ubiegał się o pomoc  

w związku ze zniszczeniem budynków. Pomoc dla rolników  ma być realizowana  w miesiącu 

wrześniu br.” 

Radny Jerzy Kasprzak-  poinformował, że zwracał się  do Gminnego Zakładu 

Komunalnego w Sieroszewicach o wykoszenie rowów i poboczy i otrzymał odpowiedź , że 

nie ma  w budżecie środków na ten cel. Prosił o potwierdzenie, czy jest to  prawdą.  

Pan Wójt-   stwierdził ,że nie potwierdza tej informacji  z uwagi na to ,ze są  zabezpieczone 

środki w budżecie na ten cel.  

Radna Teresa Lis – zwróciła się z pytaniem do p. Wójta, do kogo należy utrzymanie w 

porządku i czystości rowu  od stawu  w Parczewie w kierunku Westrzy? Drugie pytanie 

dotyczyło  rowu odbierającego z drogi powiatowej i chodnika w kierunku stawu przy placu 

wojskowym? 

Pan Wójt -  wyjaśnił, że przed udzieleniem odpowiedzi  należałoby sprawdzić do jakiej 

kategorii należą te rowy, ponieważ  niektóre rowy są własnością Skarbu Państwa, ale część 

rowów jest własnością gminy.  Rowy, które są położone przy polach  rolników , należą do 

właścicieli pól. 

Radna Teresa Lis-  zapytała, czy można finansować   prace związane  z oczyszczaniem i 

odmulaniem rowów  ze środków funduszu sołeckiego? 

Pani Skarbnik Gminy- wyjaśniła ,że można , ale musi odbyć się zebranie wiejskie  w 

terminie do 30 września br. i musi być podjęta uchwała  zebrania wiejskiego w sprawie  

wniosku o przyznanie środków  z funduszu sołeckiego na rok 2011. 

Radny Jerzy Kasprzak- poinformował, że  w czasie powodzi były  telefony w sprawie  

utrudnienia dojazdu do łąk. 

Pan Wójt- wyjaśnił, że większość interwencji była skuteczna – drogi  dojazdowe  zostały 

naprawione. 

Radny Jerzy  Kasprzak- zapytał ,gdzie może  uzyskać  informację, które drogi są gminne? 



Pan Wójt-  wyjaśnił ,że  w Urzędzie Gminy  na pokoju nr 20  znajduje się wykaz dróg.  

Radny  Jerzy Kasprzak- prosił o przygotowanie  wykazu  dróg gminnych i  dojazdowych na  

następną sesję.  

Radny Henryk Jędroszka-  poinformował, że zostały sporządzone wszystkie  protokoły  

dotyczące powodzi , zostaną rozwiezione na wsie. Wyjaśnił ,że rolnicy, którzy nie płacą 

KRUS-u  nie będą mogli  ubiegać się  o otrzymanie zasiłku celowego .Dodał, że jeżeli rolnik 

podał we wniosku 30 % areału, to  w takiej sytuacji rolnik nie będzie uprawniony do pomocy. 

Radny  Ireneusz Rojek- poinformował zebranych o spotkaniu w Zamościu w dniu 4 sierpnia 

br. o godz.11-tej  z udziałem przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego w sprawie budowy 

zbiornika  na rzece Prośnie. Zaprosił zainteresowane osoby na spotkanie.  

 

Punkt 10 – Zamknięcie obrad:  

Z uwagi na wyczerpanie  porządku  obrad  Pan Przewodniczący Rady Gminy  o godz. 10:43 

dokonał zamknięcia obrad  XXXVIII sesji Rady Gminy Sieroszewice.  

 

 

Protokółowała:                                                                                   Przewodniczący  

                                                                                                        Rady Gminy 

         Joanna Glapiak                                                                                Arkadiusz Wojtczak  

 

 


