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PROTOKÓŁ 

z VI sesji Rady Gminy Sieroszewice  odbytej w dniu 28 czerwca 2011 roku 

w Sali „Dom Strażaka” w Masanowie. 

 

Punkt 1 – Otwarcie obrad: 

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

Sieroszewice o godz. 10:14. Powitał Wójta Gminy ,Pana Czesława Berkowskiego, 

Skarbnika Gminy , Panią Teresę Grzeszczyk , 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 VI 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-  przedstawił proponowany porządek obrad VI sesji Rady Gminy 

Sieroszewice . Porządek obrad VI sesji został przyjęty jednogłośnie bez zmian. 

 

Punkt 4 – Przyjęcie protokołu z V Sesji : 

Protokół z VI sesji został przyjęty jednogłośnie bez poprawek. 

 

Punkt 5 – Interpelacje i zapytania radnych: 

Radny Jerzy Kasprzak- złożył interpelację w sprawie  wyjaśnienia stanu prawnego 

drogi położonej pomiędzy ulicą Łąkową a ul. Kościelną w  Rososzycy oraz utwardzenia 

drogi. Złożył drugą interpelację w sprawie naprawy niedrożnego przepustu na drodze 

Łąkowej w Rososzycy . Interpelacje stanowią załącznik Nr 3 do protokołu.  

Radny Andrzej Gierlach- podziękował radnym, sołtysom oraz Zarządowi Gminnemu 

OSP za udział i oprawę w uroczystościach pogrzebowych ojca. Zwrócił się z zapytaniami 

do pana Wójta w formie ustnej, dotyczącymi następujących spraw: 

- „ Jako prezes Stowarzyszenia Sołtysów składam zapytanie w sprawie regulacji 

wynagrodzeń dla sołtysów, temat ten był poruszany wielokrotnie na sesjach i 

posiedzeniach komisji. Oczekujemy odpowiedzi, kiedy zostanie przygotowany projekt 

uchwały w tej kwestii? Myślę, że wysoka Rada wykaże się taktem i doceni pracę 

sołtysów. Nie można oczekiwać aby sołtysi dokładali ze swojego budżetu rodzinnego”, 

- podniesienia wynagrodzeń dla kierowców OSP, uzasadniając w tym, że praca 

kierowców nie polega tylko na udziałach w akcjach gaśniczych, ale po każdej akcji trzeba 

przygotować sprzęt do następnego wyjazdu. 
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Zgłosił trzy osoby do Kapituły Honorowej  w Sieroszewicach o nadanie tytułu  

honorowego „Zasłużony dla Gminy Sieroszewice”: pani…1, pan …2,  pan …3.   

Radny Henryk Jędroszka-  wystąpił z zapytaniem odnośnie połączenia ulicy Wydartej 

w Strzyżewie z drogą powiatową, o oznakowanie słupkami w celu bezpieczeństwa.     

Punkt 6 – Odpowiedzi na interpelację z poprzedniej sesji: 

Radna Teresa Lis- odczytała odpowiedź na interpelację z poprzedniej sesji złożoną 

przez radnego pana Dariusza Majewskiego w sprawie sporządzenia wykazu sal 

wiejskich z terenu gminy Sieroszewice wraz z podmiotami administrującymi tymi 

obiektami. Odpowiedź stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. Następnie odczytała 

odpowiedz na interpelację złożoną przez radnego pana Jerzego Kasprzaka w sprawie 

udrożnienia rowu melioracyjnego w miejscowości Rososzyca .Odpowiedź stanowi 

załącznik  Nr 5 do protokołu.  

Pan Wójt- wyjaśnił ,że sala w Strzyżewie i w Sławinie nie znalazła się w wykazie z uwagi 

na to ,że są zarządzane przez OSP. 

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 6 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 7 do protokołu. 

Punkt 9 – Wyróżnienie uzdolnionych uczniów z ostatnich klas ze szkół 

podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Sieroszewice : 

Pan Przewodniczący Rady- wyczytał nazwiska i imiona z ostatnich klas szkoły 

podstawowej, którzy w roku szkolnym 2010/2011 otrzymali  co najmniej średnią ocen 

5,1. Lista wyróżnionych osób stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.  

Wyróżnieni zostali uczniowie ze szkół podstawowych w: Masanowie, Ołoboku, 

Parczewie, Rososzycy, Sieroszewicach, Strzyżew.    

Pan Wójt i pan Przewodniczący Rady dokonali wręczenia  uczniom dyplomów i nagród 

książkowych i złożyli im gratulacje.  

                                                        
1 Art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2001r. Nr 112, 
poz. 1198 ze zmianami) 
2 Patrz: przypis 1 
3 Patrz: przypis 1 
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Pani Ewa Kotowska- Rasiak zrobiła pamiątkowe zdjęcie.   

Pan Marek Michalczak  – Radny Powiatu Ostrowskiego- złożył gratulacje, jednocześnie 

stwierdził, że jest podniesiona poprzeczka i w tym roku jest mało uczniów do 

wyróżnienia, następnie wręczył uczniom statuetki. 

Pan Arkadiusz Wojtczak- Radny Powiatu Ostrowskiego – pogratulował uczniom 

osiągnięcia wysokich wyników w nauce i wręczył im słodycze. 

Pan Przewodniczący Rady-   wyczytał nazwiska i imiona uczniów z ostatnich klas 

gimnazjum w Wielowsi i w Sieroszewicach. Lista wyróżnionych uczniów stanowi 

załącznik Nr 9 do protokołu. 

Pan Wójt i pan Przewodniczący Rady dokonali wręczenia uczniom dyplomów i nagród 

książkowych uzdolnionym uczniom i złożyli im gratulacje.   

Pani Ewa Kotowska- Rasiak zrobiła pamiątkowe zdjęcie.   

Pan Marek Michalczak– Radny Powiatu Ostrowskiego- złożył gratulacje, jednocześnie 

stwierdził, że jest podniesiona poprzeczka i w tym roku jest mało uczniów do 

wyróżnienia, następnie wręczył uczniom statuetki. 

Pan Arkadiusz Wojtczak- Radny Powiatu Ostrowskiego – pogratulował uczniom 

osiągnięcia wysokich wyników w nauce i  życzył sukcesów na dalszą edukację i dokonał 

wręczenia im słodyczy. 

Przypomniał, że inicjatywa wyróżniania uczniów  została zainspirowana przez pana 

Dariusza Majewskiego jest nadal kontynuowana.   

Pan Przewodniczący Rady- pogratulował rodzicom za to, że tak umieją zmotywować 

młodych ludzi do pracy. Podziękował również dyrektorom szkół, wychowawcom oraz 

nauczycielom, ponieważ bez ich pomocy nie osiągnęliby takich efektów. 

Pan Wójt-  pogratulował uczniom wysokich wyników w nauce, twierdząc że dobra 

praca przyniosła efekty. „ Cieszymy się wszyscy, gdy słyszymy o dobrych wynikach 

uczniów i dobrych wynikach szkoły.”      

Punkt 10-  Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice  

za 2010 rok: 

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

2010 . 

Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.  

O godzinie 11:04 Przewodniczący Rady ogłosił przerwę, a o godzinie 11:19 zostały 

wznowione obrady VI sesji.  
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Punkt 11 -  Zapoznanie z opinią RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu: 

Pani Teresa Lemiesz- Wiceprzewodnicząca Rady Gminy- odczytała  pozytywną 

opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 

2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami. Uchwała Nr 

SO-0954/23/3/Ka/2011 Składu Orzekającego RIO  w Poznaniu z dnia 14 kwietnia 2011 

roku stanowi załącznik Nr 11 do protokołu. 

 Punkt 12 -Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2010 

rok: 

Pan Przewodniczący Rady – „Otwieram dyskusję nad sprawozdaniem z wykonania 

budżetu gminy za 2010 rok. Do dyskusji nikt się nie zgłosił.” Poprosił przewodniczących 

o przedstawienie opinii poszczególnych Komisji Rady.  

Radny Stanisław Płomiński – przedstawił pozytywną opinię Komisji Kultury, Oświaty, 

Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu 

gminy za 2010 rok. Opinia stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.  

Radny Henryk Jędroszka – przedstawił pozytywną opinię Komisji Rolnictwa, Rozwoju 

Gospodarczego i Infrastruktury dotyczącą w/w sprawozdania. Opinia stanowi załącznik 

Nr 13 do protokołu. 

Radny Andrzej Gierlach – przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu, Finansów  

i Zaopatrzenia dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok. Opinia 

stanowi załącznik Nr 14 do protokołu. 

Punkt 13- Rozpatrzenie sprawozdania finansowego: 

Radny Mieczysław Gawełek- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej- przedstawił 

pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej dotyczącą zatwierdzenia  sprawozdania 

finansowego za 2010 rok. Opinia stanowi załącznik Nr 15 do protokołu. 

Zgodnie z art. 270 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Wójt przekazał sprawozdanie 

finansowe organowi stanowiącemu, wszyscy radni otrzymali sprawozdanie w dniu 9 

maja 2011 roku.    

Sprawozdanie finansowe stanowi załącznik Nr 16 do protokołu. 

Punkt 14- Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym: 

Pan Przewodniczący Rady- „ Otwieram dyskusję nad sprawozdaniem finansowym. 

Nikt z pośród radnych nie zabrał głosu w dyskusji.” 

Punkt 15- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy  Sieroszewice za 2010 rok: 
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Pan Przewodniczący Rady- przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie. Rada 

podjęła jednogłośnie uchwałę Nr VI/57/11 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy  Sieroszewice za 

2010 rok. Uchwała stanowi załącznik Nr 17 do protokołu. 

Punkt 16- Zapoznanie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia  

Wójtowi absolutorium:  

 Radny Mieczysław Gawełek- zapoznał radnych z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w 

sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sieroszewice. Uchwała  wraz z opinią  

Komisji Rewizyjnej z dnia 6 czerwca 2011 roku stanowi załącznik Nr 18 do protokołu. 

Punkt 17 – Zapoznanie z opinią z RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej: 

Radny Mieczysław Gawełek- przedstawił  uchwałę  Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia  opinii o wniosku Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Sieroszewice  o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy 

Sieroszewice za 2010 rok. 

Uchwała Nr SO-0955/52/3/Ka/2011  z dnia 17 czerwca 2011 roku stanowi załącznik Nr 

19 do protokołu. 

Punkt 18- Zapoznanie  z informacją o stanie mienia:  

Wszyscy radni otrzymali na piśmie informację o stanie  mienia komunalnego na dzień 

31 grudnia 2010 roku i nie wnieśli uwag  do przedstawionej informacji. 

Punkt 19- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 

Sieroszewice za 2010 rok: 

Pan Przewodniczący- przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium 

Wójtowi Gminy Sieroszewice za 2010 rok. Rada podjęła jednogłośnie uchwałę w wyżej 

wymienionej sprawie. Uchwała Nr VI/58/2011 stanowi załącznik Nr 20 do protokołu.   

Punkt 20- Podjęcie uchwał w sprawach: 

a)zmian w budżecie na rok 2011: 

Pan Wójt – omówił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.  

Podstawy zmian są zawarte w uzasadnieniu do projektu uchwały. 

Radna Bernadeta Biała – przedstawiła pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów 

dotyczącą projektu uchwały w powyższej sprawie. Opinia stanowi załącznik Nr 21 do 

protokołu. 

Rada podjęła  jednogłośnie uchwałę w sprawie zmian w budżecie na rok 2011. 

Uchwała Nr VI/57/2011 stanowi załącznik Nr 22 do protokołu. 
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b) zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działania 

współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: 

Pan Wójt – wyjaśnił, że projekty uchwał w sprawie  zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające 

finansowanie działania współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej dotyczą inwestycji zaplanowanych z PROW- u.  

 „Pierwsza uchwała dotyczy zaciągnięcia pożyczki w wysokości 127.605,00 zł na 

finansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadania pod nazwą:         

„ Budowa ścieżki rowerowej w Latowicach.”  

Druga uchwała dotyczy zaciągnięcia pożyczki w wysokości 235.682,00 zł na finansowanie 

planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadania pn:” Budowa 

wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej dla celów rekreacyjnych 

mieszkańców wsi Rososzyca.” 

Radny Stanisław Płomiński  – przedstawił pozytywną opinię Komisji Kultury, Oświaty, 

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

Opinia stanowi załącznik Nr 23 do protokołu.  

 Radny Henryk Jędroszka- przedstawił pozytywną opinię Komisji Rolnictwa, Rozwoju 

Gospodarczego i Infrastruktury dotyczącą projektu uchwały w powyższej sprawie. 

Opinia stanowi załącznik Nr 24 do protokołu. 

Radna Bernadeta Biała  – przedstawiła pozytywną opinię Komisji Budżetu Finansów i 

Zaopatrzenia dotyczącą projektu uchwały w powyższej sprawie.    Opinia stanowi 

załącznik Nr 25 do protokołu.   

Z uwagi na brak dyskusji nad projektem uchwały przewodniczący Rady poddał pod 

głosowanie projekt uchwały w wyżej wymienionej sprawie. 

Rada podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające 

finansowanie działania współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej. 

Uchwała Nr VI/60/2011w powyższej sprawie stanowi załącznik Nr 26 do protokołu. 

 

c) zaciągnięcia  pożyczki na wyprzedzające finansowanie działania 

współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: 

Radny Stanisław Płomiński  – przedstawił pozytywną opinię Komisji Kultury, Oświaty, 

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

Opinia stanowi załącznik Nr 27 do protokołu.  

 Radny Henryk Jędroszka- przedstawił pozytywną opinię Komisji Rolnictwa, Rozwoju 

Gospodarczego i Infrastruktury dotyczącą projektu uchwały w powyższej sprawie. 

Opinia stanowi załącznik Nr 28 do protokołu. 

Radna Bernadeta Biała  – przedstawiła pozytywną opinię Komisji Budżetu Finansów i 

Zaopatrzenia dotyczącą projektu uchwały w powyższej sprawie. Opinia stanowi 

załącznik Nr 29 do protokołu.  
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Z uwagi na brak dyskusji nad projektem uchwały przewodniczący Rady poddał pod 

głosowanie projekt uchwały w wyżej wymienionej sprawie. 

Rada podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające 

finansowanie działania współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej. 

Uchwała Nr VI/61/2011 w powyższej sprawie  stanowi załącznik Nr 30 do protokołu. 

d)  zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego na finansowanie wydatków 

majątkowych w 2011 roku: 

Pan Wójt –  wyjaśnił, że kredyt inwestycyjny w kwocie 472.523,00 zł jest zaciągany na  

finansowanie wydatków majątkowych i został zaplanowany na sfinansowanie deficytu 

budżetu, na realizację następujących zadań w roku 2011: 

- budowa ścieżki rowerowej w Latowicach, 

-budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej dla celów 

rekreacyjnych mieszkańców wsi Rososzyca, 

- modernizacja drogi gminnej w m. Masanów ul. Brylińskiego, 

- modernizacja drogi gminnej w m. Westrza, 

- modernizacja drogi gminnej w m. Zamość.    

Radny Stanisław Płomiński- przedstawił  pozytywną opinię Komisji Kultury, Oświaty, 

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

Opinia stanowi załącznik Nr  31 do protokołu.  

Radny Henryk Jędroszka- przedstawił pozytywną opinię Komisji Rolnictwa, Rozwoju 

Gospodarczego i Infrastruktury dotyczącą projektu uchwały w powyższej sprawie. 

Opinia stanowi załącznik Nr 32 do protokołu. 

Radna Bernadeta Biała  – przedstawiła pozytywną opinię Komisji Budżetu, Finansów i 

Zaopatrzenia  dotyczącą projektu uchwały w powyższej  sprawie. Opinia stanowi 

załącznik Nr  33 do protokołu. 

Z uwagi na brak dyskusji nad projektem uchwały Przewodniczący Rady poddał pod 

głosowanie projekt uchwały w wyżej wymienionej sprawie. 

Rada podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu 

inwestycyjnego na finansowanie wydatków majątkowych w 2011 roku. 

Uchwała  Nr VI/ 62/2011 w powyższej sprawie stanowi załącznik Nr 34 do  protokołu .  

 

e) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pod nazwą:” 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 5311 P w m. Sieroszewice – budowa chodnika z 

odwodnieniem na odcinku długości około 300m”: 

                 

Pan Wójt- omówił projekt uchwały w powyższej sprawie. Wyjaśnił, że pomoc finansowa 

Powiatowi Ostrowskiemu dotyczy zadania pn. : „ Przebudowa drogi powiatowej nr 5311 

P w  m. Sieroszewice – budowa chodnika z odwodnieniem na odcinku długości około 

300m.” Powiat na realizację tego zadanie przeznacza kwotę 100.000zł a gmina udzieli 

powiatowi pomocy finansowej w kwocie 50.000 zł. 
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Radny Henryk Jędroszka- przedstawił pozytywną opinię Komisji Rolnictwa dotycząca 

projektu uchwały w wyżej wymienionej sprawie. Opinia stanowi załącznik Nr 35 do 

protokołu. 

Radna Bernadeta Biała- przedstawiła pozytywną opinię Komisji Budżetu dotyczącą 

projektu uchwały w wyżej wymienionej sprawie. Opinia stanowi załącznik Nr 36 do 

protokołu.  

Rada podjęła jednogłośnie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pod nazwą:” „Przebudowa drogi powiatowej nr 5311 P 

w m. Sieroszewice – budowa chodnika z odwodnieniem na odcinku długości około 300m.” 

Uchwała Nr VI/63/2011 w powyższej sprawie stanowi załącznik Nr 37 do protokołu. 

f)  zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy 

Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na rok 2011: 

Pan Wójt- omówił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu 

współpracy Gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na rok 2011. Wyjaśnił, że w                       

„ Programie współpracy gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi” zostało 

zapisane zadanie pod nazwą działalność w pn. „Działalność w zakresie organizacji 

wypoczynku dzieci i młodzieży” i aby uniknąć ogłoszenia konkursu ofert, należy 

dokonać zmian w uchwale. 

Radny Stanisław Płomiński – przedstawił pozytywną opinię Komisji Kultury… 

dotyczącą projektu uchwały w wyżej wymienionej sprawie. Opinia stanowi załącznik Nr 

38 do protokołu.    

Radna Bernadeta Biała- przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu dotyczącą 

projektu uchwały w wyżej wymienionej sprawie. Opinia stanowi załącznik Nr 39 do 

protokołu. 

Rada podjęła jednogłośnie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia 

programu współpracy Gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na rok 2011. 

Uchwała Nr VI/64/2011 w powyższej sprawie stanowi załącznik Nr 40 do protokołu. 

g) ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne 

prowadzone przez Gminę Sieroszewice: 

Pan Wójt- wyjaśnił, że w związku z tym, że Wojewoda Wielkopolski uchylił wcześniej 

podjętą uchwałę w sprawie ustalenia opłat… , został przygotowany nowy projekt 

uchwały, nie wiadomo, czy nie zostanie nowa uchwała zakwestionowana przez nadzór. 
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Radny Stanisław Płomiński- przedstawił pozytywną opinię Komisji Kultury… 

dotyczącą projektu uchwały w powyższej sprawie. Opinia stanowi załącznik Nr 41 do 

protokołu.  

Radna Bernadeta Biała- przedstawiła pozytywną opinię Komisji Budżetu dotyczącą 

projektu uchwały w powyższej sprawie. Opinia stanowi załącznik Nr 42 do protokołu.    

Rada podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane 

przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Sieroszewice. 

Uchwała Nr VI/65/2011 w powyższej sprawie stanowi załącznik Nr 43 do protokołu. 

h) przyjęcia do realizacji projektu systemowego pt. Indywidualizacja w edukacji 

wczesnoszkolnej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitału Ludzki: 

Pan Wójt- udzielił wyjaśnień, że Gmina Sieroszewice złożyła wniosek o dofinansowanie 

projektu systemowego pt.  Indywidualizacja w edukacji wczesnoszkolnej, ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Projekt zakłada realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych będących kontynuacją 

indywidualizacji procesu nauczania w klasach od I-III, stosownie do indywidualnych 

potrzeb oraz możliwość edukacyjnych i rozwojowych uczniów oraz wyposażenie bazy 

dydaktycznej szkół. Projekt realizowany będzie we wszystkich szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Sieroszewice i nie przewiduje zapewnienia przez gminę 

wkładu własnego.    

Radny Stanisław Płomiński- przedstawił pozytywną opinię Komisji Kultury… 

dotyczący projektu uchwały w powyższej sprawie. Opinia stanowi załącznik Nr 44 do 

protokołu. 

Radna Bernadeta Biała- przedstawiła pozytywną opinię Komisji Budżetu dotyczący 

projektu uchwały w powyższej sprawie. Opinia stanowi załącznik Nr 45 do protokołu.  

Rada podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji projektu 

systemowego pt. Indywidualizacja w edukacji wczesnoszkolnej”, współfinansowanego 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitału Ludzki. 

Uchwała Nr VI/66/2011 w powyższej sprawie stanowi załącznik Nr 46 do protokołu. 

i) rozpatrzenie  skargi na działalność kierownika  Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Sieroszewicach: 
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Pani kierownik GOPS Sieroszewice- przedstawiła odpowiedź na skargę pana …4 na 

działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieroszewicach.  Wyjaśnienie stanowi 

załącznik Nr 47 do protokołu.  

Radny Stanisław Płomiński- przedstawił pozytywną opinię Komisji Kultury dotyczącą 

projektu uchwały, w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika GOPS w 

Sieroszewicach, komisja zaopiniowała skargę jako  niezasadną. Opinia stanowi załącznik 

Nr 48 do protokołu. 

Radna Bernadeta Biała- przedstawiła pozytywną opinię Komisji Budżetu dotyczącą 

projektu uchwały w powyższej sprawie, Komisja zaopiniowała skargę za niezasadną. 

Opinia stanowi załącznik Nr 49 do protokołu. 

Pan …5- „ pani kierownik nie odniosła się do całokształtu skargi, potraktowała ją 

wybiórczo. Proszę, aby pani kierownik to wyjaśnienie które przedstawiała udostępniła 

mi na piśmie, abym mógł ustosunkować się do niej jeszcze raz. Główną motywacją do 

złożenia skargi była  postawa człowieka, ponieważ pracownice GOPS – u nie traktują 

człowieka jak człowieka, tylko jako przedmiot instrumentalny, pretensjonalizm. Od kilku 

lat nie otrzymuje pomocy z Ośrodka, a przecież człowiek nie jest winien swojej sytuacji 

w jakiej się znalazł, a spotyka się z takim zachowaniem ze strony Ośrodka,  co zostało 

opisane w skardze.” 

Pani kierownik GOPS – odniosła się do wypowiedzi do pana …6, twierdząc, że nigdy nie 

było takiej sytuacji, żeby nie została udzielona pomoc. Zapytała, kiedy nie została 

udzielona pomoc?    

 Pan …7- „ Taka pomoc nie została udzielona mi w marcu 2007 roku. Powiatowy Urząd 

Pracy pozbawił mnie prawa do zasiłku i zostałem wówczas  bez  środków do życia. Było 

to w okresie przedświątecznym, dobrze że miałem taką możliwość i zwróciłem się o 

pomoc do rodziny. Odnośnie pobytu w schronisku sam wybrałem schronisko w Kaliszu 

ze względu na trudną sytuację mieszkaniową. Była pretensjonalność ze strony Ośrodka i 

wybrano jakiś artykuł z Kodeksu Postępowania Administracyjnego i skierowano mnie 

do schroniska w Ostrowie, jednak przeniosłem się później do schroniska w Kaliszu, 

ponieważ były tam lepsze warunki.” 

Pan Przewodniczący Rady – zapytał w jakim stanie jest budynek w którym wcześniej 

mieszkał pan …8? 

                                                        
4 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) 
5 Patrz: przypis 1 
6 Patrz: przypis1 
7 Patrz: przypis1 
8 Patrz: przypis 1  
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Pan …9- „z tego co ja się orientuje to tam zamieszkuje lokator. Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Sieroszewicach napisał informację do Urzędu Pracy w Ostrowie 

Wielkopolskim, że to  mieszkanie zostało sprzedane.”   

Pan Przewodniczący Rady- zwrócił się z pytaniem do pana …10, czy to mieszkanie 

zostało sprzedane razem z lokatorem i czy jest on właścicielem tego mieszkania? 

Pan Dariusz Miedzianowski-  „ w mieszkaniu tym mieszkała babcia, która później 

zmarła i sprawa ta nie została wyjaśniona i została zbagatelizowana.”  

Radna Bernadeta Biała- „ odnośnie mieszkania mieszkała w nim babcia, mama i 

ojczym  pana …11 , ale nigdy nie byli właścicielami, ponieważ wszyscy zmarli i 

prawdopodobnie właścicielem jest …12. Wiem, że brat wyprowadził się z tego 

mieszkania i zamieszkuje w Strzyżewie, a siostra w Kotłowie i mieszkanie zostało 

opuszczone i stało puste i w związku z tym właściciel postanowił wynająć lokatorowi. 

Dowiedziałam się, że brat próbuje dochodzić tej własności poprzez zasiedzenie.”  

Pan Dariusz Miedzianowski- „jak przychodziłem do Ośrodka Pomocy Społecznej to 

pani kierownik podsuwała mi papierki do podpisu, ze nie wiążę przyszłości z Gminą 

Sieroszewice - cel był taki, aby mieć podstawę do nieudzielenia mi pomocy, aby wiązać  

przyszłość z gminą Mikstat.” 

Pan Przewodniczący Rady- „z ludzkiego punktu widzenia to należałoby panu 

współczuć tej całej sytuacji.”  

Radny Andrzej Gierlach – wyraził opinię, ze nie widzi możliwości  ingerencji Rady 

Gminy odnośnie spraw mieszkaniowych, pozostaje droga sądowa. Stwierdził, że zgodnie 

z kompetencją Rady pozostaje kwestia rozpatrzenia, czy była udzielona pomoc  przez 

Ośrodek, czy nie. 

Pan Dariusz Miedzianowski- „ jestem z wykształcenia germanistą, jednak nie mogłem 

znaleźć pracy w zawodzie nauczyciela, ani innej sensownej pracy, które sprawiałaby mi  

satysfakcję.   

Radny Mieczysław Gawełek- zwrócił się z pytaniem do pana …13, czy poczynił jakieś 

starania w kierunku pozyskania pracy, gdyż jest młodym człowiekiem i wiele firm 

poszukuje  osób ze znajomością języków obcych.   

 Pan Dariusz Miedzianowski- „ każdy pracodawca patrzy na człowieka skąd się 

wywodzi i jaka ma sytuację mieszkaniową. Jeżeli przedstawia się swoją przeszłość i są 

jakieś zawiłości to jest się postrzeganym w negatywnym  świetle. Urząd Pracy wykluczył 

                                                        
9 Art. 5 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2001r. Nr 112, 
poz. 1198 ze zmianami)  
10 Patrz: przypis 1  
11 Patrz: przypis1  
12 Patrz: przypis 1  
13 Patrz: przypis 1  
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mnie z  formy aktywizacji zawodowej. Ośrodek przyczynił się  do wykluczenia, ponieważ 

w dniu 28 września 2010 roku byłem w Ośrodku, a w dniu  29 września 2010 roku 

byłem badany przez panią psycholog. Zamiast wesprzeć człowieka to w  Urzędzie Pracy 

dyskryminują , a złożyło się na to kilka czynników, bo skoro bezdomność i bezrobocie to 

także i depresja.”    

Pan Przewodniczący Rady -poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

uznania  skargi  za zasadną ( 14 radnych głosowało „przeciw” i 1 osoba wstrzymała się 

od głosu). W  wyniku przeprowadzonego głosowania skarga została uznana za 

niezasadną.  

Rada podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenie  skargi na działalność  kierownika 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieroszewicach.  

Uchwała Nr VI/67/2011 w powyższej sprawie stanowi załącznik Nr 50 do protokołu. 

j) udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pod nazwą: 

„ Przebudowa drogi nr 5316 P w m. Strzyżew- budowa chodnika z odwodnieniem 

na odcinku długości około 100 m”: 

Pan Wójt- omówił projekt uchwały w powyższej sprawie. Powiat na realizację tego 

zadania przeznacza kwotę 100.000zł, a gmina udzieli Powiatowi pomocy finansowej w 

kwocie 50.000 zł. 

Radna Bernadeta Biała – przedstawiła pozytywną opinię Komisji Budżetu dotyczącą 

projektu uchwały w powyższej sprawie. Opinia stanowi załącznik Nr 51 do protokołu. 

Uchwała Nr VI/68/2011 w powyższej sprawie stanowi załącznik Nr 52 do protokołu. 

Punkt 22- Sprawozdanie z realizacji zadań przez Posterunek Policji w 

Sieroszewicach za 2010 rok :  

Radny Stanisław Płomiński- przedstawił pozytywną opinię Komisji Kultury, Oświaty, 

Zdrowia , Pomocy Społecznej i Promocji dotyczącą  sprawozdania z realizacji zadań 

przez Posterunek Policji w Sieroszewicach za 2010 rok. Opinia stanowi załącznik Nr 53 

do protokołu.  

Radny Henryk Jędroszka- przedstawił pozytywną opinię Komisji Rolnictwa, Rozwoju 

Gospodarczego i Infrastruktury dotyczącą sprawozdania w powyższej sprawie. Opinia 

stanowi załącznik Nr 54 do protokołu. 

Pan Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję nad sprawozdaniem ,jednak nikt 

spośród radnych nie zabrał głosu w dyskusji. 

Pan  Marek Michalczak-  Zwrócił się z prośbą do p. Rybskiego , aby usunąć z internetu   

„www google. Panienki.masanów.” Jako sołtys wsi Masanów wyraził swoje  oburzenie , 

twierdząc, ,że jest to szkalowanie  mieszkańców wsi Masanów.  
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Rada zaopiniowała  pozytywnie, jednogłośnie  sprawozdanie z realizacji zadań przez 

Posterunek Policji w Sieroszewicach  za 2010 rok. Sprawozdanie stanowi  załącznik nr 55 

do protokołu. 

Punkt 23- Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Sieroszewicach za 2010 rok: 

Radny  Stanisław  Płomiński- przedstawił pozytywną opinię Komisji  Kultury, 

Oświaty… dotyczącą sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Sieroszewicach za 2010 rok. Opinia stanowi załącznik Nr 56 do protokołu. 

Radna Bernadeta Biała-  przedstawiła pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów 

dotycząca sprawozdania w powyższej sprawie. Opinia stanowi załącznik Nr 57 do 

protokołu.  

Rada  zaopiniowała pozytywnie, jednogłośnie sprawozdanie z działalności Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieroszewicach za 2010 rok.  Sprawozdanie stanowi 

załącznik Nr 58  do protokołu. 

Punkt 24 – sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady za 2010 rok: 

Radny Stanisław Płomiński- przedstawił sprawozdanie z działalności  Komisji Kultury, 

Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji  za 2010 rok. Sprawozdanie stanowi 

załącznik Nr 59 do protokołu. 

Radny Henryk Jędroszka- przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa, 

Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury za 2010 rok. Sprawozdanie stanowi załącznik 

Nr 60 do protokołu. 

Radna Bernadeta Biała-   przedstawiła sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, 

Finansów i Zaopatrzenia za 2010 rok. Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 61 do 

protokołu. 

Punkt 25- Wolne głosy i wnioski: 

Pan Przewodniczący Rady- podziękował gospodarzowi  „ Domu Strażaka                        

w Masanowie”, radnemu panu Stanisławowi Płomińskiemu i panu sołtysowi Masanowa 

za przygotowanie Sali w celu odbycia VI Sesji Rady Gminy Sieroszewice. 
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Punkt 26 - Zamknięcie obrad: 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad pan Przewodniczący Rady o godzinie 13:00 

dokonał zamknięcia  VI Sesji Rady Gminy Sieroszewice.  

 

 

Protokołowała: Przewodniczący  

                                                                                                                               Rady Gminy  

Joanna Glapiak 

 Paweł Siwak 


