
1 
 

PROTOKÓŁ 

z VII sesji Rady Gminy Sieroszewice  odbytej w dniu 11 sierpnia 2011 roku 

w „ Sali Wiejskiej” w Rososzycy. 

. 

 

Punkt 1 – Otwarcie obrad: 

Otwarcia obrad VII sesji  dokonał p. Paweł Siwak, Przewodniczący Rady Gminy 

Sieroszewice o godz. 10:08. Powitał Wójta Gminy, Pana Czesława Berkowskiego, 

przybyłych sołtysów oraz dyrektorów i kierowników gminnych jednostek 

organizacyjnych ,p. Krzysztofa Portasiaka – Prezesa Kurkowego Bractwa Strzeleckiego 

w Sieroszewicach, p. Ewę Kotowską- Rasiak.  

 

Punkt 2 – Stwierdzenie quorum:  

W obradach VII 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: 

Przewodniczący Rady- zaproponował, aby przed przedstawieniem porządku obrad 

uczcić minutą ciszy tragicznie zmarłego Wicepremiera Rządu p. Andrzeja Leppera  

Przedstawił proponowany porządek obrad VII sesji Rady Gminy Sieroszewice . Porządek 

obrad VII sesji został przyjęty jednogłośnie bez zmian. 

 

Punkt 4 – Przyjęcie protokołu z VI Sesji : 

Protokół z VI sesji został przyjęty jednogłośnie bez poprawek. 

 

Punkt 5 – Interpelacje i zapytania radnych: 

Nikt z pośród radnych nie złożył interpelacji z zapytań. 

Punkt 6- Odpowiedzi na interpelację z poprzedniej sesji: 

 Radna Teresa Lemiesz- przedstawiła odpowiedzi na interpelacje i zapytania z 

poprzedniej sesji . W pierwszej kolejności odpowiedź na interpelacje radnego pana 

Jerzego Kasprzaka. Odpowiedź stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  Następnie 

przedstawiła odpowiedź na zapytanie radnego pana Andrzeja Gierlacha. Odpowiedź 

stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Jako ostatnią przedstawiła odpowiedź na 

interpelację radnego pana Stanisława Płomińskiego . Odpowiedź stanowi załącznik nr 5 

do protokołu.  
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Radny Jerzy Kasprzak – zabrał głos w sprawie odpowiedzi na interpelacje dotyczącą 

wyjaśnienia stanu prawnego drogi położonej między ulicą Łąkową a Kościelną w 

Rososzycy. „ Miałem zamiar złożyć jeszcze jedną interpelację w tej sprawie ale wnoszę 

aneks. Nie słyszałem, aby droga miał trzech właścicieli, wiem że zarządcą drogi jest 

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Rososzycy. Proszę pana 

przewodniczącego o wyjazd w teren i doprowadzenie i wyjaśnienie stanu prawnego tej 

drogi. Ja wnosiłem w interpelacje, aby droga była wytyczona zgodnie ze stanem 

prawnym  z uwagi na to, że droga była wytyczona na działce która była sprzedawana.  

Mieszkańcy z ulicy Łąkowej zaczęli się buntować i zwracają się z prośbą, aby Rada 

załatwiła tą sprawę. Po otrzymaniu odpowiedzi na interpelację złożoną na  

wcześniejszej sesji nadal nie wiem, co odpowiedzieć mieszkańcom w tej sprawie.” 

Pan Wójt- udzielił wyjaśnień, że teren pomiędzy ulicą Łąkową a Kościelną w Rososzycy 

jest własnością gminy i znajduje się w zarządzie trwałym Gminnej Spółdzielni 

„Samopomoc Chłopska” w Rososzycy. „Teren ten użytkowany jest jako droga. 

Oczywiście zapis ewidencji gruntów i budynków pozostał. W tej chwili GS nie ma 

użytkowania wieczystego i sprawa tego zapisu zostanie sprostowana. Droga została 

wytyczona i przebiegała w środku działki, ja nie widzę powodu do niepokoju.”  

Radny Stanisław Płomiński- „ Ja składałem interpelację na wniosek rodziców dzieci z 

Masanowa w sprawie umożliwienia dowozu uczniów z Masanowa do gimnazjum we 

Wielowsi. Autobus, który jeździ z Namysłaków wysadza dzieci w Masanowie i jeździ do 

Wielowsi i kierowca jak chce to zabiera dzieci z Masanowa, a jak nie chce, to nie 

zabiera.”   

Pan Wójt- wyjaśnił, że nie ma takich możliwości, aby dowozić uczniów z Masanowa do 

gimnazjum w Wielowsi ze względu na to, że nie spełniają norm odległościowych. 

Poinformował, że autobus zatrzymuje się zgodnie z harmonogramem i gmina obejmuje 

dowozem dzieci zgodnie z obowiązującymi przepisami.      

Punkt 7 -  Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej 

w okresie międzysesyjnym: 

  Pan Przewodniczący Rady- przestawił informacje ze swojej działalności 

podejmowanej w okresie międzysesyjnym. Informacja stanowi załącznik nr 6 do 

protokołu.    

Punkt 8- Sprawozdanie  Wójta z działalności podejmowanej w okresie 

międzysesyjnym:  

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym zostało przesłane 

wszystkim radnym wraz z materiałami na sesje. Rada nie wniosła pytań i uwag do 

przedstawionego sprawozdania. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu.    

Punkt 9 – Wyróżnienie Radosława Susia – olimpijczyka XIII światowych Igrzysk 

Olimpiad Specjalnych w Atenach: 
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Pan Przewodniczący Rady- pogratulował  panu Radosławowi Susiowi zdobycia 

sukcesu podczas XIII Światowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych w Atenach. Stwierdził, 

że zdobycie złotego i srebrnego medalu jest wielkim osiągnięciem, a zarazem promocją 

naszej gminy.  

Pan Wójt- wyjaśnił, ze gra bocca polega na rozrzuceniu na boisko bili białej, a następnie 

umieszczenie w jej bezpośrednim sąsiedztwie jak największej ilości bil jednego koloru.  

Pan Przewodniczący Rady i pan Wójt dokonali wręczenia olimpijczykowi listu 

gratulacyjnego oraz upominku.  

Pan Przewodniczący Rady- poinformował, że na posiedzeniu Komisji Rolnictwa… 

zgłosił propozycję, aby sesje rady organizować w różnych miejscowościach na terenie 

gminy. Podziękował panu Prezesowi GS Rososzyca za słodycze, które sponsorował na 

dzisiejsze posiedzenie Rady.       

Punkt 20- Podjęcie uchwał w sprawach: 

a)zmian w budżecie na rok 2011: 

Pan Wójt- omówił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok.  

Radny Henryk Jędroszka- przedstawił pozytywną opinię Komisji Rolnictwa… 

dotyczącą projektu uchwały w powyższej sprawie. Opinia stanowi załącznik nr 8 do 

protokołu. 

Radny Andrzej Gierlach - przedstawił pozytywną opinię Komisji   Budżetu… dotyczącą 

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

Pan Przewodniczący Rady - otworzył dyskusje nad projektem uchwały w sprawie 

zmian w budżecie na 2012 rok . Z uwagi na to, że nikt spośród radnych  nie zabrał głosu  

poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 

rok. 

Rada podjęła jednogłośnie  uchwałę Nr VII/ 69/11 w sprawie zmian w budżecie na 2011 

rok. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.  

b) ustalenia  opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne 

prowadzone przez Gminę Sieroszewice: 

Pan Wójt- wyjaśnił, że Rada musi doprowadzić do zmiany uchwały w sprawie ustalenia 

opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę 

Sieroszewice, która został podjęta przez radę wcześniej. Dodał, ze z nowym projektem 

uchwały Rada zapoznała się na posiedzeniach komisji.  

Radny Stanisław Płomiński- przedstawił pozytywną opinię Komisję  Kultury, 

Oświaty… dotycząca projektu uchwały w powyższej sprawie. Opinia stanowi załącznik nr 

11 do protokołu.    
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Radny Henryk Jędroszka- przedstawił pozytywną opinię Komisji Rolnictwa… 

dotyczącą projektu uchwały w powyższej sprawie. Opinia stanowi załącznik nr 12 do 

protokołu.  

Radny Andrzej Gierlach- przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu… dotyczącą 

projektu uchwały w powyższej sprawie. Opinia stanowi załącznik nr 13 do protokołu.  

Pan Przewodniczący Rady- otworzył dyskusje nad projektem uchwały w sprawie 

ustalenia  opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone 

przez Gminę Sieroszewice. Z uwagi na to, że nikt spośród radnych  nie zabrał głosu  

poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia  opłat za świadczenia 

udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Sieroszewice . 

Rada podjęła jednogłośnie  uchwałę Nr VII/ 70/11 w sprawie ustalenia  opłat za 

świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę 

Sieroszewice . Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu.  

c) ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych: 

Pan Wójt- omówił projekt uchwały  w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru 

żłobków i klubów dziecięcych. Wyjaśnił, że przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o 

opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 nałożyły na gminę wiele obowiązków m.in. 

ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących 

działalność na terenie gminy. W projekcie uchwały zaproponowano opłatę w wysokości 

20% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami ( obecnie 

wysokość ta wynosi ok. 270 zł). 

Radny Stanisław Płomiński- przedstawił pozytywną opinię Komisji Kultury… 

dotyczącą projektu uchwały w sprawie  ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru 

żłobków i klubów dziecięcych. Opinia stanowi załącznik nr 15 do protokołu.  

Radny Henryk Jędroszka- przedstawił pozytywną opinię Komisji Rolnictwa…  

dotyczącą projektu uchwały w sprawie  ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru 

żłobków i klubów dziecięcych. Opinia stanowi załącznik nr 16 do protokołu.  

Radny Andrzej Gierlach- przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu…  dotyczącą 

projektu uchwały w sprawie  ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i 

klubów dziecięcych. Opinia stanowi załącznik nr 17 do protokołu.  

Rada podjęła jednogłośnie  uchwałę Nr VII/ 71/11 w sprawie ustalenia wysokości 

opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych Uchwała stanowi załącznik nr 

18 do protokołu.  

d) uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym 

Zasobem Gminy Sieroszewice na lata 2011-2015: 
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Pan Wójt- wyjaśnił, że ustawa o ochronie praw lokatorskich nakłada na gminę 

obowiązek uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym 

Zasobem Gminy Sieroszewice na lata 2011-2015.  

Radny Henryk Jędroszka- przedstawił pozytywną opinię  Komisji Rolnictwa … dot. 

projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania 

Mieszkaniowym Zasobem Gminy Sieroszewice na lata 2011-2015. Opinia stanowi 

załącznik nr 19 do protokołu.  

Radny Andrzej Gierlach- przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu… dot. 

projektu uchwały  w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania 

Mieszkaniowym Zasobem Gminy Sieroszewice na lata 2011-2015. Opinia stanowi 

załącznik nr 20 do protokołu.  

Rada podjęła jednogłośnie  uchwałę Nr VII/ 72/11 w sprawie uchwalenia Wieloletniego 

Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Sieroszewice na lata 2011-

2015. Uchwała stanowi załącznik nr 21 do protokołu.   

e) powołania zespołu do spraw opiniowania zgłoszonych kandydatów na 

ławników do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim na kadencję 2012-

2015: 

Pan Wójt- poinformował Wysoką Radę, że zgłosiło się dwóch kandydatów na ławników 

do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim. Zgodnie z obowiązującymi przepisami 

Rada Gminy musi dokonać wyboru ławników na nową kadencję 2012-2015.  

Radny Stanisław Płomiński – przedstawił pozytywną opinię Komisji Kultury… dot. 

projektu uchwały  w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania zgłoszonych 

kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim na kadencję 

2012-2015.Opinia stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

Radny Andrzej Gierlach- przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu… dot. 

projektu uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania zgłoszonych 

kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim na kadencję 

2012-2015.Opinia stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

 Rada podjęła jednogłośnie  uchwałę Nr VII/ 73/11 w sprawie powołania zespołu do 

spraw opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w 

Ostrowie Wielkopolskim na kadencję 2012-2015. Uchwała stanowi załącznik nr 24 do 

protokołu. 

f) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Konsultacyjnego o 

charakterze doradczym i inicjatywnym do spraw współpracy z organizacjami 

pozarządowymi: 

Pan Wójt- wyjaśnił, że osoby powołane do Zespołu Konsultacyjnego w 2007 roku po 

ostatnich wyborach samorządowych przeprowadzonych w zeszłym roku nie weszły w 
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skład Rady i w związku z tym zachodzi konieczność uzupełnieni zespołu o dwóch 

przedstawicieli z Rady Gminy.  

Radny Stanisław Płomiński- przedstawił pozytywną opinię Komisji Kultury…dot. 

projektu uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Konsultacyjnego 

o charakterze doradczym i inicjatywnym do spraw współpracy z organizacjami 

pozarządowymi. Opinia stanowi załącznik nr 25 do protokołu.  

Radny Henryk Jędroszka- przedstawił pozytywną opinię Komisji Rolnictwa… dot. 

projektu uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Konsultacyjnego 

o charakterze doradczym i inicjatywnym do spraw współpracy z organizacjami 

pozarządowymi. Opinia stanowi załącznik nr 26 do protokołu.  

Radny Andrzej Gierlach- przedstawił pozytywna opinię Komisji Budżetu… dot. 

projektu uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Konsultacyjnego 

o charakterze doradczym i inicjatywnym do spraw współpracy z organizacjami 

pozarządowymi. Opinia stanowi załącznik nr 27 do protokołu.  

 Rada podjęła  jednogłośnie zmieniającą  uchwałę  w sprawie utworzenia Zespołu 

Konsultacyjnego o charakterze doradczym i inicjatywnym do spraw współpracy z 

organizacjami pozarządowymi. Uchwała Nr VII/74/11 stanowi załącznik nr 28 do 

protokołu.  

g) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Kapituły Honorowej do 

przyznawania tytułu honorowego „ Zasłużony dla Gminy Sieroszewice”: 

Pan Wójt- - wyjaśnił, że osoby powołane do Kapituły Honorowej w 2007 roku po 

ostatnich wyborach samorządowych przeprowadzonych w zeszłym roku nie weszły w 

skład rady i w związku z tym zachodzi konieczność uzupełnieni zespołu o dwóch 

przedstawicieli z Rady Gminy.  

Radny Stanisław Płomiński- przedstawił pozytywną opinię Komisji Kultury… dot. 

projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Kapituły Honorowej do 

przyznawania tytułu honorowego „ zasłużony dla Gminy Sieroszewice”. Opinia stanowi 

załącznik nr 29 do protokołu. 

Radny Henryk Jędroszka- przedstawił pozytywną opinię Komisji Rolnictwa… dot. 

projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Kapituły Honorowej do 

przyznawania tytułu honorowego „ Zasłużony dla Gminy Sieroszewice”. Opinia stanowi 

załącznik nr 30 do protokołu. 

Radny Andrzej Gierlach- przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu… dot. 

projektu uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Kapituły Honorowej do 

przyznawania tytułu honorowego „ Zasłużony dla Gminy Sieroszewice”. Opinia stanowi 

załącznik nr 31 do protokołu. 
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Rada podjęła  jednogłośnie  uchwałę zmieniającą  w sprawie powołania Kapituły 

Honorowej do przyznawania tytułu honorowego „ Zasłużony dla Gminy Sieroszewice”. 

Uchwała Nr VII/75/11 stanowi załącznik nr 32 do protokołu. 

O godzinie 11:05 pan Przewodniczący ogłosił przerwę, a o godzinie 11:18 wznowiono 

obrady VII Sesji Rady Gminy. 

h) nadania nazwy ulicy w Sieroszewicach: 

Pan Wójt- udzielił wyjaśnień, że z wnioskiem o nadanie nazwy ulicy w Sieroszewicach 

wystąpił pan Krzysztof Pietrzak. Sprawa została uzgodniona z Rada Sołecką Wsi 

Sieroszewice, która zaopiniowała pozytywnie ten wniosek. Zaproponowano nadać ulicy 

nazwę  ulicy Leśna. 

Radny Henryk Jędroszka- przedstawił pozytywna opinię Komisji Rolnictwa… dot. 

projektu uchwały w sprawie  nadania nazwy ulicy w Sieroszewicach. Opinia stanowi 

załącznik nr 33 do protokołu.  

 Radny Andrzej Gierlach- przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu…  dot. 

projektu uchwały w sprawie  nadania nazwy ulicy w Sieroszewicach. Opinia stanowi 

załącznik nr 34 do protokołu.  

Rada podjęła  jednogłośnie   uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy w Sieroszewicach. 

Uchwała Nr VII/76/11 stanowi załącznik nr 35 do protokołu.  

i)wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej: 

Pan Wójt- wyjaśnił, że sprawa dotyczy budowy ścieżki rowerowej z Latowic do 

Sieroszewic. „Działki przylegające do drogi są własnością Państwa Fornalczyków, 

Kucharskich i Kudziów. Potrzebna jest zgoda właścicieli na nabycie tych nieruchomości. 

Wykupienie gruntów pozwoli dokończyć budowę ścieżki rowerowej w Latowicach przy 

ulicy Szkolnej.”  

Radny Henryk Jędroszka – przedstawił pozytywną opinię Komisji Rolnictwa… w 

sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej. Opinia stanowi załącznik 

nr 36 do protokołu.  

Radny Andrzej Gierlach- przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu… w sprawie 

wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej. Opinia stanowi załącznik nr 37 do 

protokołu.  

Rada podjęła  jednogłośnie uchwałę nr VII/77/11 w sprawie wyrażenia zgody na 

nabycie nieruchomości gruntowej. Uchwała stanowi załącznik nr 38 do protokołu.  

j) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Sieroszewice: 



8 
 

Pan Wójt- wyjaśnił, że chodzi o działkę położoną w sąsiedztwie sali wiejskiej i remizy w 

Strzyżewie. „Działka ta jest własnością Pana…1 ze Strzyżewa. Jest propozycja, aby 

dokonać zamiany działki. Z naszej strony chodzi o łąkę o powierzchni 0,91 arów, jeżeli 

będzie różnica w cenie to pan…2 dopłaci.”  

  Radny Henryk Jędroszka- przedstawił pozytywną opinię Komisji Rolnictwa… dot. 

projektu uchwały  w sprawie   wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Sieroszewice. Opinia stanowi załącznik nr 39 do protokołu.  

Rada podjęła  jednogłośnie uchwałę nr VII/78/11 w sprawie wyrażenia zgody na 

zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sieroszewice. Uchwała stanowi 

załącznik nr 40 do protokołu.  

k) zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia „ Planu Odnowy Wsi Latowice”: 

Pan Wójt- omówił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia 

„Planu odnowy miejscowości Latowice”. Poinformował, że jest nowa inicjatywa księdza 

proboszcza z Latowic, aby wybudować „Ustęp publiczny” . Mieszkańcy wsi 

zaakceptowali pomysł księdza proboszcza i podjęli uchwałę zebrania wiejskiego w tej 

sprawie. 

Radny Stanisław Płomiński- przedstawił pozytywną opinię Komisji Kultury… dot. 

projektu uchwały  zmieniającej uchwały w sprawie zatwierdzenia „ Planu Odnowy Wsi 

Latowice”. Opinia stanowi załącznik nr 41 do protokołu.  

Radny Henryk Jędroszka – przedstawił pozytywną opinię Komisji Rolnictwa…… 

zmieniającej uchwały w sprawie zatwierdzenia „ Planu Odnowy Wsi Latowice”. Opinia 

stanowi załącznik nr 42 do protokołu.  

Radny Andrzej Gierlach- przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu… zmieniającej 

uchwały w sprawie zatwierdzenia „ Planu Odnowy Wsi Latowice”. Opinia stanowi 

załącznik nr 43 do protokołu. 

Pan Przewodniczący Rady – Otworzył dyskusję nad projektem  uchwały w powyższej 

sprawie. 

Radny Jerzy Kasprzak-zwrócił uwagę, że w uchwale jest rubryka, której podane są  

szacunkowe koszty z realizacji poszczególnych zadań. „ Wiem, że w „Odnowie Wsi były 

ujęte pieniądze na drogi. Myślę, że uchwała dotyczy  realizacji innych zadań w latach 

2011-2012. Czy my możemy decydować za Urząd Marszałkowski?” 

Pan Wójt- udzielił wyjaśnień, że w „Planie odnowy wsi” ujmuje się wszystkie zadania  

do realizacji . „ Plan Odnowy wsi” nie jest planem finansowym i nie zobowiązuje 

samorządu do finansowania zadań ujętych w tym planie. Jeżeli chodzi o dofinansowania 

                                                        
1 Art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2001r. Nr 112, 
poz. 1198 ze zmianami)  
2 Patrz: przypis 1  
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ze środków unijnych to wieś Sieroszewice wykorzystała swój limit w wysokości         

500. 000 zł. Gmina nie uczestniczy od strony finansowej w tych projektach.  

 Radny Andrzej Gierlach- „ w tabeli stanowiącej załącznik do projektu uchwały 

zmieniającej uchwałę w  spawie zatwierdzenia „ Planu odnowy miejscowości Latowice” 

jest ujęte 6 zadań, które były uchwalone kilka lat wcześniej przez Rade Gminy.”        

Pan Przewodniczący Rady- poinformował, że uczestniczył w zebraniu wiejskim w 

Latowicach, ksiądz proboszcz przedstawił nowe zadanie p.n. „ Budowa ustępu 

publicznego.”  

Rada podjęła  jednogłośnie uchwałę nr VII/79/11 zmieniającą uchwałę w sprawie 

zatwierdzenia „ Planu Odnowy Wsi Latowice.” Uchwała stanowi załącznik nr 44 do 

protokołu.  

l) utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Sieroszewice w 

wyborach do Sejmu i Senatu RP, zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku: 

Pan Wójt- wyjaśnił, że w wyborach poprzednich tworzony był odrębny obwód 

głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Psarach i na podstawie ustawy  kodeks 

wyborczy rada musi podjąć uchwałę w tej sprawie . 

Radny Henryk Jędroszka – przedstawił pozytywną opinię Komisji Rolnictwa… dot. 

projektu uchwały  w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze 

Gminy Sieroszewice w wyborach do Sejmu i Senatu RP, zarządzonych na dzień 9 

października 2011 roku. Opinia stanowi załącznik nr 45 do protokołu. 

Radny Andrzej Gierlach- przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu…  dot. 

projektu uchwały w sprawie  utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze 

Gminy Sieroszewice w wyborach do Sejmu i Senatu RP, zarządzonych na dzień 9 

października 2011 roku. Opinia stanowi załącznik nr 46 do protokołu. 

Rada podjęła  jednogłośnie uchwałę nr VII/80/11 w sprawie utworzenia odrębnego 

obwodu głosowania na obszarze Gminy Sieroszewice w wyborach do Sejmu RP i Senatu 

RP, zarządzonych na dzień 9 października 2011. Uchwała stanowi załącznik nr 47 do 

protokołu.  

11. Wolne głosy i wnioski: 

Radny Andrzej Gierlach- wystąpił z propozycją aby, delegacje z poszczególnych 

sołectw szły z bochenkiem chleba zamiast wieńcy dożynkowych. Swoją propozycje 

uzasadnił w ten sposób, że pojawia się problem z wykonawcami tych wieńcy oraz 

wysokim kosztem w przypadku 18 sołectw wyniósłby 800zł.  

Radna Bernadeta Biała-  poparła pomysł radnego pana Andrzeja Gierlacha  poprosiła 

sołtysów o pozostanie po sesji w celu omówienia i podjęcia decyzji w tej sprawie.  
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Pan Ryszard Lubryka-Prezes Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”- 

podziękował za zaproszenie na sesje i zachęcił do zakupu słodyczy z piekarni na 

Dożynki Gminne w Strzyżewie.  

Pan przewodniczący Rady- stwierdził, ze należy się szczycić swoimi wyrobami i 

promować je.  

Radny Andrzej Gierlach-  „ skoro mówimy o dożynkach gminnych, to powinna paść 

propozycja odnośnie podsumowania tegorocznych zbiorów. Moje odczucie jest takie, że 

będzie ograniczona ilość zbiorów ze względu na przymrozki i suszę w miesiącu maju. 

Przy tej drożyźnie należy spodziewać się podwyżek cen żywności. Do pana 

przewodniczącego Komisji Rolnictwa powinna należeć ocena tegorocznych zbiorów, 

gdyż rolnictwo jest zasadniczą częścią naszej gminy.” 

Radny Henryk Jędroszka- poparł wypowiedź pana radnego Andrzeja Gierlacha, że 

zbiory tegoroczne są skromne. Przedstawił informację o zagrożeniach i spadku trzody 

chlewnej.  

Pan Przewodniczący Rady-  poinformował, że w tym roku najbardziej ze wszystkich 

zbiorów udała się kukurydza, gdyż w ciągu jednej doby przyrost wyniósł 14 cm. Zapytał 

pana kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego odnośnie podłączeń do kanalizacji w 

miejscowości Sieroszewice? Stwierdził, że im więcej podłączy się mieszkańców, tym 

będzie więcej środków dla GZK.  

Pan kierownik GZK-   odpowiedział , że do tej pory podłączyło się ok. 30%.      

12. Zamknięcie obrad: 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad pan Przewodniczący Rady o godzinie 11:55 

dokonał zamknięcia  VII Sesji Rady Gminy Sieroszewice.  

 

Protokołowała: Przewodniczący  

                                                                                                               Rady Gminy  

Joanna Glapiak 

 Paweł Siwak 

 


