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PROTOKÓŁ 

z V sesji Rady Gminy Sieroszewice  odbytej w dniu 9 maja 2011 roku 

w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach  

 

Punkt 1 – Otwarcie obrad: 

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

Sieroszewice o godz. 10:11.  Powitał Wójta Gminy ,Pana Czesława Berkowskiego, 

Skarbnika Gminy , Panią Teresę Grzeszczyk , przybyłych sołtysów oraz dyrektorów i 

kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,, p. Mieczysława Maciuszczaka – 

Komendanta Gminnego OSP w Sieroszewicach, Krzysztofa Portasiaka – Prezesa 

Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Sieroszewicach, p. Ewę Kotowską- Rasiak.  

 

Punkt 2 – Stwierdzenie quorum:  

W obradach V 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. Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik 

nr 3 do protokołu. 

 

Punkt 3 – Przedstawienie porządku obrad: 

Przewodniczący Rady-  przedstawił proponowany porządek obrad V sesji Rady Gminy 

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

 

Punkt 4 – Przyjęcie protokołu z V Sesji : 

Protokół z V Sesji został przyjęty jednogłośnie bez poprawek. 

 

Punkt 5 – Interpelacje i zapytania radnych: 

Radny Dariusz Majewski – złożył interpelację  o sporządzenie wykazu sal wiejskich z 

terenu Gminy Sieroszewice wraz z podmiotami administrującymi tymi obiektami. 

Interpelacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Radny Jerzy Kasprzak – przedstawił  interpelację dotyczącą  niedrożności rowów  i 

przepustów położonych w sąsiedztwie  z oczyszczalnią ścieków w Rososzycy, które 

przyczyniają się do zalewania upraw. 

Interpelacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

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 6 do protokołu. 
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Punkt 7 – Sprawozdanie Wójta z działalności podejmowanej w okresie 

międzysesyjnym: 

Pan Przewodniczący Rady – poinformował, że radni otrzymali na piśmie 

sprawozdanie z działalności Wójta  podejmowanej okresie międzysesyjnym.  

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Punkt 8 – Sprawozdanie z Komisji Rewizyjnej z kontroli realizacji uchwał 

podjętych przez Radę Gminy za 2010 rok: 

Pan Przewodniczący Komisji Rewizyjnej- Mieczysław Gawełek – przedstawił 

sprawozdanie z kontroli realizacji uchwał podjętych przez Radę Gminy Sieroszewice za 

2010 rok. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do protokołu. Rada przyjęła jednogłośnie powyższe 

sprawozdanie.  

Punkt 9 – Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za 2010 rok: 

Pan Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – przedstawił sprawozdanie z działalności 

Komisji Rewizyjnej za 2010 rok. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 9 do protokołu. Rada przyjęła jednogłośnie powyższe 

sprawozdanie. 

Pan Kazimierz Kowalski Zasłużony  dla Gminy Sieroszewice – podziękował panu 

przewodniczącemu i panu Wójtowi za odznaczenie „ BRĄZOWY KRZYŻ ZASŁUGI”, który 

niedawno odebrał w Poznaniu. 

Pan Przewodniczący Rady – złożył gratulację panu Kowalskiemu i życzył mu dużo 

zdrowia.  

O godzinie 10:26 Przewodniczący Rady ogłosił przerwę,  a o godzinie 10:50 wznowiono 

obrady V Sesji Rady Gminy Sieroszewice.   

Punkt 10 – Podjęcie uchwał w sprawach:  

a) Pan Wójt- omówił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 

rok. 

Zmiany zostały przedstawione w uzasadnieniu do projektu uchwały 

 Radny Henryk Jędroszka – przedstawił pozytywną opinię Komisji Rolnictwa, Rozwoju 

Gospodarczego i Infrastruktury dotyczącą projektu uchwały w powyższej sprawie. 

Opinia stanowi załącznik nr10 do protokołu. 
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  Radny Andrzej Gierlach- przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu, Finansów i           

Zaopatrzenia dotycząca projektu w powyższej sprawie. Opinia stanowi załącznik nr 11 

do protokołu. 

 Z uwagi na brak dyskusji nad projektem uchwały Rada podjęła jednogłośnie uchwałę nr 

V/32/11 w sprawie Zmian w budżecie na 2011 rok. Uchwała stanowi załącznik Nr 12 do 

protokołu. 

b) Ustalenia opłat  za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne  

prowadzone przez Gminę Sieroszewice:      

Pan Wójt – omówił projekt uchwały w powyższej sprawie. Wyjaśnił, że w związku z 

nowelizacją ustawy o systemie oświaty organy prowadzące zostały zobowiązane do 

ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne w 

czasie przekraczającym wymiar zajęć przeznaczony na realizację podstawy programowe 

wychowania przedszkolnego. „Dotychczasowe uchwały zachowują moc do czasu 

wydania  nowych uchwał  nie dłużej niż do 31 sierpnia 2011 roku.  W projekcie uchwały  

zaproponowano opłatę za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne w 

wysokości 80,00 zł. miesięcznie dla oddziałów 9 godzinnych oraz 60,00 zł. miesięcznie 

dla oddziałów 8-godzinnych.”  

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

Zdrowia, Pomocy Społecznej i promocji dotyczącą projektu w powyższej sprawie. Opinia 

stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

Radny Henryk Jędroszka – przedstawił pozytywną opinię Komisji Rolnictwa, Rozwoju 

Gospodarczego i Infrastruktury dotyczącej projektu uchwały  w powyższej sprawie. 

Opinia stanowi załącznik nr 14 do protokołu.   

Radny Andrzej Gierlach – przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu, Finansów i 

Zaopatrzenia dotyczącej projektu uchwały w powyższej wymienionej sprawie.  Opinia 

stanowi załącznik nr 15 do protokołu.  

Przedstawił wniosek z Komisji  Budżetu… dotyczący obniżenia opłat za świadczenia 

udzielane przez przedszkola publiczne, a mianowicie dla oddziałów 9-godzinnych  w 

wysokości 50 zł. , a dla oddziałów 8 godzinnych 40 zł. miesięcznie.  

Dodał, że  tak drastyczna podwyżka spowodowałaby ,że rodzice  będą przemieszczać 

dzieci do przedszkoli  5 godzinnych, co spowodowałoby mniejsze wpływy do budżetu  

gminy.  

Pan Przewodniczący Rady- poinformował, że na wspólnym posiedzeniu  Komisji 

Budżetu… i  Komisji Rolnictwa…  odbyła się wnikliwa dyskusja  i wypracowano wniosek 

o obniżenie opłaty. Zaproponował ,aby przegłosować  wniosek z Komisji Budżetu.  

Radny Jerzy Kasprzak- zwrócił uwagę ,że wnioski były głosowane zawsze wg 

kolejności  w jakiej były składane.  
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Pan Wójt- wyjaśnił  Radzie ,że proponując stawki opłaty  brano pod uwagę  częściowe 

pokrycie wynagrodzenia nauczycieli.  Biorąc pod uwagę stawki w sąsiednich gminach  

można stwierdzić ,że   zaproponowane stawki nie są  wygórowane .  

Radny Stanisław Płomiński- stwierdził ,że nie ma wniosku najdalej idącego, tylko są 

dwie propozycje. 

Radny Andrzej Gierlach-  sprostował ,że pan Wójt przygotował projekt uchwały i jest 

jedna propozycja dokonania zmian.  

Przewodniczący  Rady- poddał pod glosowanie wniosek Komisji  Budżetu , Finansów i 

Zaopatrzenia dotyczący obniżenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola 

publiczne  dla oddziałów 9-godzinnych  w wysokości 50 zł. , a dla oddziałów 8 

godzinnych 40 zł. miesięcznie.  

Rada przyjęła  powyższy wniosek , ponieważ za przyjęciem wniosku głosowało 10 

radnych , 4 było „przeciw”  i 1 wstrzymał się od głosu.  

Rada podjęła  uchwałę Nr V/ 33/2011 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia 

udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Sieroszewice. Za 

podjęciem uchwały głosowało 13 radnych i 2  wstrzymało się od głosu. 

Uchwała Nr V/33/2011 stanowi załącznik  nr 16 do protokołu. 

c) Ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w 

szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sieroszewice: 

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

Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji dotyczącą projektu uchwały w powyższej 

sprawie .Opinia stanowi załącznik Nr 17 do protokołu. 

Radny Henryk Jędroszka- przedstawił pozytywną opinię Komisji Rolnictwa, Rozwoju 

Gospodarczego i Infrastruktury dotyczącą projektu uchwały w powyższej sprawie. 

Opinia stanowi załącznik nr 18 do protokołu.  

Radny Andrzej Gierlach- przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu, Finansów i 

Zaopatrzenia dotyczącą projektu uchwały  w w/w  sprawie. Opinia stanowi załącznik      

nr 18 do protokołu.  Dodał, że na posiedzeniu Komisji Budżetu … zwracał uwagę na 

tworzenie oddziału przedszkolnego w szkole w Sieroszewicach. Poinformował, że 

otrzymał kserokopię pisma jednego z rodziców o utworzenie świetlicy przy Zespole 

Szkół w Sieroszewicach. Wyraził opinię ,że na pewno  Rada nie uniknie tych problemów 

technicznych.  

Rada podjęła  uchwałę  Nr V/34/2011 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli 

i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Sieroszewice. Uchwała w powyższej sprawie została podjęta 14 głosami „za” i 1 głosie 
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wstrzymującym . Uchwała Nr V/34/2011 stanowi załącznik nr 19 do  wyżej 

wymienionego protokołu. 

d) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w 

skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sieroszewice: 

Radny Henryk Jędroszka- przedstawił pozytywną opinię Komisji Rolnictwa… 

dotyczącą projektu uchwały  w powyższej sprawie. Opinia stanowi załącznik nr 20 do 

protokołu.  

Radny Andrzej Gierlach-  przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu… dotyczącą 

projektu uchwały w w/w sprawie . Opinia stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

Dodał, że Komisja  Budżetu zgłosiła 3 kandydatów  ze składu Rady do Społecznej 

Komisji Mieszkaniowej: p. Henryka Jędroszkę , p. Romana Maląga , p. Marka Rosika. 

Radny Jerzy Kasprzak- zapytał kto wchodzi w skład  Komisji Mieszkaniowej ? 

Pan Wójt- udzielił odpowiedzi ,że przewodniczącym Komisji jest p.Jerzy Kucharski , p. 

Emilia Szyszka  - kierownik GOPS w Sieroszewicach  i sołtys danej  wsi w której jest 

dokonywany przydział mieszkania.  

Radny  Jerzy Kasprzak- „ Na Komisji Budżetu… został przyjęty  wniosek , aby  w skład 

Komisji Mieszkaniowej wchodziło 3 radnych.”  

Pan Przewodniczący Rady – wyjaśnił, że w związku z wnioskiem Komisji Budżetu … , 

aby w skład Komisji  Mieszkaniowej wchodziło 3 radnych należało   dokonać zmiany w 

projekcie uchwały § 13 ust.2 pkt 1 , który otrzyma nowe brzmienie:  „ 3 wyznaczonych 

przedstawicieli Rady Gminy”. 

Pan Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie  § 13 ust.2 pkt 1. 

Za przyjęciem  wyżej wymienionego paragrafu  głosowało 12 radnych i 3 wstrzymało się 

od głosu. 

Pan Przewodniczący Rady – podał pod głosowanie §14 uchwały, który został przyjęty 

przez radę 13 głosami za i 2 głosach wstrzymujących. 

Rada podjęła uchwałę V/35/2011 zmieniającą uchwałę w sprawie zasad wynajmowania 

lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Sieroszewice. Za podjęciem 

uchwały głosowało 13 radnych i 2 wstrzymało się od głosu. Uchwała stanowi załącznik 

nr22 do protokołu.  

e) Zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków na terenie gminy Sieroszewice i miejscowości 

Sadowie ( gmina Ostrów Wlkp.) oraz dopłacie do 1m3 wody i 1m3 ścieków:  
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Pan Wójt- wyjaśnił, że taryfy zostały sporządzone na podstawie kalkulacji cen wody i 

odprowadzania ścieków. W projekcie uchwały została zaproponowana taryfa za pobór 

wody dla mieszkańców gminy Sieroszewice w kwocie 2, 60zł za 1 m3 wody (brutto), a 

dla mieszkańców Sadowia w kwocie 2,93 zł (brutto). Zaproponowano taryfę za 1 m3 

ścieków w kwocie 3,10 zł (brutto), dopłatę do 1m3 ścieków w kwocie 3,00 zł oraz opłatę 

od 1m3 ścieków dowożonych do oczyszczalni ścieków w kwocie 0, 90 zł. Poinformował 

Radę, że sporządzone kalkulacje cen wody i kosztów odprowadzania ścieków zostały 

zweryfikowane przez wójta bez zastrzeżeń. Dodał, że taryfy zostały podwyższone o ok. 

8% w stosunku do obowiązujących.  

 Radny Henryk Jędroszka -  przedstawił pozytywną opinię Komisji Rolnictwa…. 

dotyczącą projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf…  .Opinia stanowi załącznik 

nr 23 do protokołu.    

Radny Andrzej Gierlach – przedstawił pozytywną opinię  Komisji Budżetu… dotycząca 

projektu w powyższej sprawie. Opinia stanowi załącznik nr 24 do protokołu.    

Pan Michalczak – zaproponował, aby ujednolicić cenę za ścieki dowożone. Stwierdził, 

że mieszkańcy Masanowa i Raduchowa są poszkodowani z uwagi na to, że nie ma 

wodociągu.  

Pan kierownik GZK-  ustosunkował się do wypowiedzi pana Michalczaka , twierdząc, 

że  sprawa ta dotyczy  SKR , a nie  GZK. 

Radny  Jerzy Kasprzak- „ Gminny Zakład Komunalny  powinien mieć beczkę do 

wywożenia  ścieków , bo są niepotrzebne wydatki.  Nie wiadomo kiedy będzie  

zakupiona koparka.  Panie Kierowniku żądamy konkretnych założeń w sprawie 

kanalizacji.   Trzeba działać natychmiastowo, żeby wyjść z tego bałaganu . Dopóki była 

podłączona do kanalizacji  sama Rososzyca  to nie było  takiego problemu, a teraz jak 

jest więcej podłączeń do kanalizacji , to robi się większy problem.” 

Pan Przewodniczący Rady- zwrócił uwagę, aby wszyscy  radni mieli świadomość  o 

tym ,że dopłacamy do wody  45.900,00 zł. ,  do ścieków kwotę 120.000,00 zł, czyli   

razem z budżetu  gminy jest dopłacane 165.900,00 zł.  Poinformował, że na posiedzeniu 

Komisji Rolnictwa… i Komisji Budżetu…  była dyskusja , że jest to nierówne traktowanie 

mieszkańców . „  Uważam ,że słuszna  jest uwaga p. radnego Kasprzaka, że  musimy coś 

zrobić odnośnie funkcjonowania GZK.  Jeżeli nie będzie zdecydowanego ruchu , to GZK  

nie będzie miał   środków na inwestowanie.” 

Radny Mieczysław Gawełek- „ Musimy się zastanowić nad dopłatami, ponieważ do 

wody dopłacamy 18 groszy a do ścieków 3 zł, tym bardziej że z wody korzystają 

wszyscy, a ze ścieków nie. Na przyszłość należałoby się zastanowić, czy nie zmniejszyć 

dopłaty do ścieków, a zwiększyć dopłatę do wody.” 

Pan Przewodniczący Rady – „ To nie jest dobre rozwiązanie, żebyśmy nie popadli  z 

jednej skrajności w drugą. Uważam, że całe funkcjonowanie Gminnego Zakładu 
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Komunalnego powinniśmy weryfikować. Byłem obwieziony przez p. kierownika  GZK i 

okazało się, że utrzymanie przepompowni  i  konserwacja urządzeń to są kolejne 

problemy z którymi będzie musiał się zmierzyć p. kierownik GZK. Na Komisji Rolnictwa i 

Budżetu zapoznaliśmy się z projektem inwestycji, który zaproponowany został przez p. 

kierownika GZK. Jest to problem, który powinna wziąć pod uwagę Wysoka Rada i p. 

Wójt, aby poszukać innych rozwiązań a nie stosować takich prostych metod jak 

obniżenie dopłat.” 

Pan Wójt -  „ Nawiązując do wypowiedzi p. Przewodniczącego należałoby się 

zastanowić, czy chcemy sprawiedliwości społecznej w tej sprawie, bo wiadomo do 

kanalizacji jest podłączonych kilka wsi, a w najbliższym czasie podłączy się jedna lub 

dwie miejscowości. W takiej sytuacji albo użytkownicy kanalizacji ponoszą rzeczywiste 

koszty związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej. Biorąc pod 

uwagę propozycję zawarte w projekcie uchwały odnośnie taryf, to koszt powinien 

wynosić 6 zł za 1m3 ścieków. Trzeba dokonać obliczeń jakie wydatki ponosi właściciel 

posesji, który musi wywozić szambo do oczyszczalni. Należałoby podkreślić, że zrzut 

ścieków dowożonych do oczyszczalni jest tańszy, ale do tego trzeba doliczyć koszty 

przewozu. Toczyła się dyskusja na wcześniejszych sesjach czy komisjach żeby w ogóle 

nie obciążać  odpłatnością za wywóz ścieków do oczyszczalni,  ale na niewielkim 

poziomie powinna ona być. Rada musi podjąć decyzje, czy obciążać w większym stopniu 

mieszkańców podłączonych do kanalizacji odpłatnością za wywóz ścieków, czy 

pokrywać  z budżetu gminy  różnice, bo koszty trzeba ponieść. Na komisjach toczyły się 

dyskusje odnośnie innych rozwiązań GZK, ale należy mieć świadomość że ktoś te 

wydatki musi pokryć. Porównując inne gminy ile płacą za 1 m3 ścieków, to  na pewno te 

opłaty są wyższe. Pan kierownik dokonał analizy stawek i okazało się, że mamy jedną z 

najniższych stawek za wodę i ścieki, biorąc pod uwagę to, że gmina dopłaca do 1 m3 

wody 18 groszy i do 1m3  ścieków 3 zł.  Proszę zauważyć, że jeśli chodzi o ścieki to 

dopłata się zmniejsza, początkowo gdy do oczyszczalni było podłączonych niewielu 

klientów, to dopłata powinna wynosić nawet do 15,00 zł. W związku z większą ilością 

osób podłączonych do kanalizacji, dopłata do ścieków jest mniejsza. Nie wszyscy 

mieszkańcy podłączyli się do kanalizacji, ale będziemy to egzekwować. Apelujemy do 

mieszkańców o  podłączenie się do kanalizacji do końca lipca  br.” 

Radny Henryk  Jędroszka -  przypomniał, że na Komisji Budżetu była mowa, aby 

zakupić samochód do wywozu odpadów komunalnych. „ Jeśli chodzi o wywóz ścieków 

to można byłoby też zrobić jakieś  pieniądze, ale Gminny Zakład Komunalny nie ma 

beczkowozu do wywozu ścieków . Wiadomo, że nikt za darmo nie będzie dawał wody do 

gospodarstwa, ani wywoził ścieków.” Zwrócił uwagę, że w Skalmierzycach mają 

składowisko odpadów i się rozwijają i nasz Gminny Zakład Komunalny też powinien się 

rozwinąć. 

Pan Przewodniczący Rady – zwrócił się do p. kierownika GZK o przestawienie listy 

osób podłączonych do kanalizacji. 
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Kierownik GZK- wyjaśnił, że w informacji o ilości przyłączonych posesji do sieci 

kanalizacyjnej nie jest uwzględniona Rososzyca.  Dodał ,że  GZK płaci miesięcznie              

8 .000,00 zł. za prąd na oczyszczalni ścieków i doszło 6 przepompowni ścieków , których 

wcześniej nie było, co wiąże się z dodatkowymi kosztami.   

Radny Jerzy Kasprzak- zwrócił uwagę, że  wnioskował , aby w informacji  o ilości 

przyłączonych posesji do sieci kanalizacyjnej  były  uwzględnione wszystkie wsie.   

Przewodniczący Rady- poddał pod głosowanie  uchwałę Nr V/36/2011 w sprawie  

zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 

ścieków na terenie gminy Sieroszewice i miejscowości Sadowie ( gmina Ostrów Wlkp.) 

oraz dopłacie do 1m3 wody i 1m3 ścieków . 

Rada podjęła uchwałę w powyższej sprawie , ponieważ za podjęciem uchwały  

głosowało 10 radnych , 1 był „przeciw” i 4 wstrzymało się od głosu.  Uchwała Nr 

V/36/2011 stanowi załącznik nr 25 do protokołu.  

f) pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na zadanie pn. „ Usuwanie 

wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego”:   

Pan Wójt – „Powiat Ostrowski zainicjował program „Usuwanie wyrobów zawierających 

azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego. „W ubiegłym roku Gmina Sieroszewice  

przeznaczyła  10.000,00 zł.  na ten cel, jednak środki te nie zostały wykorzystane w 

całości, część została zwrócona. Program ma być kontynuowany w 2011roku i jest 

propozycja aby przeznaczyć 10.000,00 zł na ten cel. Mieszkańcy gminy będą mogli 

składać wnioski na pokrycie kosztów związanych z utylizacją wyrobów zawierających 

azbest.” 

Radny Henryk Jędroszka-    przedstawił pozytywną opinie Komisji Rolnictwa… 

dotyczącą projektu uchwały w powyższej sprawie .  Opinia stanowi załącznik nr 26 do 

protokołu.  

Radny Andrzej Gierlach- przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu…  dotyczącą 

projektu uchwały w  w/w sprawie. Opinia stanowi załącznik nr 27 do protokołu.    

Pan Przewodniczący Rady – wystąpił z propozycją, aby wszyscy sołtysi   otrzymali 

regulamin  związany z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. 

Rada podjęła jednogłośnie uchwałę pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na 

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

Uchwała nr V/37/11stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 

g) zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Sieroszewice 

poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych 

oraz opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów tych 

podatków i opłat oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso:  
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Wójt- wyjaśnił, że zmiana uchwały jest związana ze zmianą sołtysa wsi Masanów. 

Rada podjęła jednogłośnie uchwałę w powyższej sprawie. Uchwała nr V/38/11 stanowi 

załącznik nr 29 do protokołu. 

h) Nadania Statutu Sołectwa Biernacice: 

Radny Stanisław Płomiński- przedstawił pozytywną opinię Komisji Kultury… 

dotyczącą projektów uchwał w sprawie nadania statutów wszystkim sołectwom. Opinia 

stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 

Radny Henryk Jędroszka- przedstawił pozytywną opinię Komisji Rolnictwa… 

dotyczącą projektów uchwały w sprawie nadania statutów wszystkim sołectwom. 

Opinia stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 

Radny Andrzej Gierlach – przedstawił pozytywną opinię komisji Budżetu… dotyczącą 

projektów uchwał w sprawie nadania statutów wszystkim sołectwom. Opinia stanowi 

załącznik nr 32 do protokołu.   

Pan Wójt- przedstawił uzasadnienie  do projektów uchwał i wyjaśnił, że dotychczas  

obowiązują statuty sołectw z 1996 roku. „ W nowym projekcie statutu zostało zmienione 

wiele regulacji odnośnie sołectw oraz funduszu sołeckiego. Projekt uchwały został 

skonsultowany z mieszkańcami sołectw odnośnie funduszu sołeckiego na ostatnich 

zebraniach wiejskich w sprawie wyboru sołtysów. Proponuję, aby przyjąć 

zaproponowany  projekt uchwały.”    

Radny Dariusz Majewski- wnioskował, aby wszystkie statuty sołectw przegłosować w  

jednym głosowaniu. Wniosek został przyjęty przez Radę 14 głosami „za” i 1 głosie 

„wstrzymującym.”  

Pan Przewodniczący Rady – przeczytał numery uchwał w sprawie uchwalenia 

statutów poszczególnym sołectwom.  

Rada podjęła jednogłośnie uchwały w powyższej sprawie.  

Uchwała Nr V/39/11 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Biernacice stanowi załącznik nr 

33 do protokołu. 

Uchwała Nr V/40/11 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Bibianki stanowi załącznik nr 

34 do protokołu. 

Uchwała Nr V/41/11 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Bilczew stanowi załącznik nr 

35 do protokołu. 

Uchwała Nr V/42/11 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kania stanowi załącznik nr 36 

do protokołu. 
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Uchwała Nr V/43/11 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Latowice stanowi załącznik nr 

37 do protokołu.  

Uchwała Nr V/44/11 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Masanów  stanowi załącznik nr 

38 do protokołu. 

Uchwała Nr V/45/11 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Namysłaki stanowi załącznik nr 

39 do protokołu.  

Uchwała Nr V/46/11 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Ołobok stanowi załącznik nr 40 

do protokołu. 

Uchwała Nr V/47/11 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Parczew stanowi załącznik nr 

41 do protokołu. 

Uchwała Nr V/48/11 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Psary stanowi załącznik nr 42 

do protokołu. 

Uchwała Nr V/49/11 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Raduchów stanowi załącznik nr 

43 do protokołu. 

Uchwała Nr V/50/11 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Rososzyca stanowi załącznik nr 

44 do protokołu. 

Uchwała Nr V/51/11 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Sieroszewice stanowi załącznik 

nr 45 do protokołu.  

Uchwała Nr V/52/11 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Sławin stanowi załącznik nr 46 

do protokołu.  

Uchwała Nr V/53/11 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Strzyżew stanowi załącznik nr 

47 do protokołu.  

Uchwała Nr V/54/11 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Westrza stanowi załącznik nr 

48 do protokołu. 

Uchwała Nr/55/56 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Wielowieś stanowi załącznik nr 

49 do protokołu. 

Uchwała Nr V/56/11 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Zamość stanowi załącznik nr 50 

do protokołu. 

  Punkt 11 - Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w 

Sieroszewicach za 2010 rok: 

Radny Stanisław Płomiński- przedstawił pozytywną opinię Komisji Kultury… w 

dotyczącą sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach za 

2010 rok. Opinia stanowi załącznik nr 51 do protokołu. 
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Radny Henryk Jędroszka -  przedstawił pozytywną opinię Komisji Rolnictwa… 

dotyczącą sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach za 

2010 rok. Opinia stanowi załącznik nr 52 do protokołu.  

Radny Andrzej Gierlach -  przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu… dotyczącą 

sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach za 2010 rok. 

Opinia stanowi załącznik nr 53 do protokołu.  

Punkt 12- Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w 

Sieroszewicach za 2010 rok: 

Radny Stanisław Płomiński – przedstawił pozytywną opinię Komisji Kultury… 

dotyczącą sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za 2010 rok. Opinia 

stanowi załącznik nr 54 do protokołu. 

Radny Henryk Jędroszka -  przedstawił pozytywną opinię Komisji Rolnictwa… 

dotyczącą sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za 2010 rok. Opinia 

stanowi załącznik nr 55 do protokołu.  

Radny Andrzej Gierlach – przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu… dotyczącą 

sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za 2010 rok. Opinia stanowi 

załącznik nr 56 do protokołu.   

Rada przyjęła jednogłośnie sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w 

Sieroszewicach za 2010 rok.  

Punkt 13) Wolne głosy i wnioski : 

Arkadiusz Wojtczak – przekazał komunikat odnośnie planowanej wycieczki do Sejmu 

w drugiej połowie września, ale szczegóły będą wiadome do przeszłej sesji. Zwrócił się 

do radnych, aby zastanowili się, czy chcą skorzystać z tego wyjazdu. Przekazał 

informację z powiatu, że będzie zrobiony kawałek asfaltu z Sieroszewic do Bilczewa oraz 

powiat zamierza kupić budynek „ Dom Nauczyciela”, który będzie wymagał remontu. 

Poinformował, że został rozstrzygnięty przetarg na inwestycję drogową z Czekanowa 

przez Lewków do Szczur, która będzie dofinansowana w ramach PROW- u. Dodał, że na 

tej inwestycji będą oszczędności w granicach około 1 miliona złotych. Na początku 

kadencji zaplanowano, żeby te pieniądze przeznaczyć na inwestycje drogowe, a teraz 

zmieniono zdanie, aby przeznaczyć je na szpital, który jest zadłużony na kwotę 11 

milionów złotych. Zobowiązał się, że razem z radnym Markiem Michalczakiem będą 

przedstawiać swoje argumenty na sesji, aby te pieniądze przeznaczyć na drogi.  

Marek Michalczak -  „nigdy nie było takich przesunięć w powiecie bo jak były środki 

zaplanowane na drogownictwo, to były wykorzystane na ten cel. Nigdy przez tyle 

kadencji nie było takich przesunięć jak teraz funduje nam koalicja PIS i PO, jest to 

oszustwo, aby zdjąć środki na pokrycie kosztów Ministerstwa Zdrowia. Druga sprawa to 

są zarzuty do radnych gminnych i powiatowych a powiat ustalił 2 lata temu znaki 
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drogowe – jest to sprawa do pana Rybskiego. Drogi są oznakowane 12 ton i co jest 

żałosne, że policja jedzie mija samochód ciężarowy na śląskich rejestracjach i nie widzi, 

że to jest wykroczenie drogowe, ale  Szanowni Państwo jest wykroczeniem jak chłop 

narobiony, utyrany w sklepie spożywczym pije piwo. Banda! Policji panie Wójcie, panie 

Przewodniczący nie wolno dawać pieniędzy na nic. Policja musi chodzić na nogach, 

będzie dużo widzieć i słyszeć takie jest moje zdanie naprawdę. Niech się wezmą do 

roboty, należy się nam za pracę i radnemu,  chłopu i sołtysowi, bo my to robimy a oni 

jakoś nic nie robią. Niech pan kierownik sobie zobaczy w protokołach, ile było 

mandatów za wykroczenia drogowe. ”   

Radna Teresa Lis – zwróciła się z prośbą do radnych powiatowych w sprawie 

dotyczącej założenia świateł pulsujących w Parczewie.  

Radny Michalczak- „wszystko idzie w dobrą stronę, bo jest 50% radnych za tym a było 

10%, sam jestem za tym aby te światła były założone. Dyrektor też jest za tym tylko 

trochę inaczej tłumaczy, żeby założyć światła nie pulsujące tylko zwykłe. 

Najprawdopodobniej w tym roku nie będą zrobione tylko w przyszłym.” 

Pan Mieczysław Maciuszczak- poinformował radnych, że w sobotę odbyły się 

ćwiczenia taktyczno-bojowe zgodnie z planem działania przeprowadzonych ćwiczeń i 

szkoleń. „ W miesiącu styczniu i marcu odbyły się szkolenia „Strażaka podstawowego.”  

Za zgodą pana Wójta wystąpiłem do Komendanta Powiatowego o wystawienie rozjemcy 

i dowódcy do tych ćwiczeń, przedstawiłem plan działania i Komendant Powiatowy 

Państwowej Straży Pożarnej wydał rozkaz do przeprowadzenia ćwiczeń na terenie 

Gminy Sieroszewice. Udział wzięły wszystkie jednostki (96 osób).” Z tych 

przeprowadzonych ćwiczeń przekazał dokumentacje panu Wójtowi i panu 

Przewodniczącemu Rady informując, że ocena zostanie nadesłana w ciągu 14 dniu. 

Dodał, że zakładany cel ćwiczeń został osiągnięty, gospodarzem ćwiczeń była jednostka 

OSP Latowice – Radny Andrzej Gierlach prezes Straży Latowice i sołtys. 

Radny Jerzy Kasprzak – przypomniał, że wcześniej poruszał sprawy  związane z 

nawiezieniem żużla i wyrówniarki   w Rososzycy. Stwierdził, że jest dobry czas na 

wykonywanie tego rodzaju prac oraz, że do tej pory otrzymał dwa zestawy żużla. 

Potwierdził wypowiedź pana Marka Michalczaka twierdząc, że za wszystko na wsi 

odpowiedzialny jest sołtys. Podał przykład, że w Rososzycy miał miejsce wypadek 

samochodowy, który został opisany w Internecie winiąc za to zdarzenie sołtysa. 

Przyznał, że znak drogowy był niewidoczny z uwagi na to, spadł na dół, ale w tym 

miejscu policja jak nie raz, to dwa razy w tygodniu zatrzymywała pojazdy. Stwierdził, że 

nikt nie jest bardziej kompetentny do znaków niż policja.            

Pan Marek Michalczak -  poruszył sprawę dotyczącą dewastacji dróg przez pana 

Łęckiego.  

Radny Mieczysław Gawełek – wystąpił z propozycją, żeby wszystkie te trzy komisje 

rady połączyć w jedną. Zwrócił uwagę, ze sprawozdania z działalności GOK i Biblioteki 
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Publicznej powinna opiniować komisja merytoryczna, czyli Komisja Kultury, Oświaty bo 

tworzy się niepotrzebne papiery.  

Pan Przewodniczący Gminy – odniósł się do wypowiedzi pana Gawełka, że w 

pierwszej kolejności należałoby dokonać zmian w statucie Gminy.   

Radny Andrzej Gierlach- odniósł się do wypowiedzi przedmówcy twierdząc, że 

kwestia statutu to jedna sprawa a druga kwestia to Komisja Budżetu zajmuje się 

podwyżkami – jest to temat dyskusyjny. Podziękował Komendantowi Gminnemu OSP, 

Zarządowi Gminnemu, panu Wójtowi oraz panu dyrektorowi GOK za pomoc w 

organizowaniu ćwiczeń, które odbyły się w sobotę w Latowicach.  Zwrócił się z prośbą  

do pana  Wójta przy pomocy radnych powiatowych o zorganizowanie spotkania z 

właścicielami gruntów położonych nad rzeką Ołobok z udziałem firmy geodezyjnej, 

która prowadzi pomiary i zarządcą rzeki. „ Stosują takie formy, że wzywają po dwóch 

lub trzech rolników nad rzekę, ponieważ boją się spotkać ze wszystkimi właścicielami. 

Niech postępują z właścicielami gruntów poważnie tak jak postępują firmy budujące 

linie energetyczne. Funduje się nam przemieszczenie rzeki, ograniczenie i zabieranie 

gruntów  bez żadnych uzgodnień z właścicielami gruntów, tak być nie może.”  

Radny Mieczysław Gawełek -   wyjaśnił, że w sprawozdaniach GOK- u i Biblioteki nie 

było cyferek i sprawa ta należała do Komisji Kultury, a nie do Komisji Budżetu.  

Pan Tadeusz Łapiński – zwrócił się z wnioskiem, aby w Komisji do spraw przydziału 

mieszkań komunalnych nie zabrakło sołtysa ponieważ ma największe doświadczenie i 

wiedze co się dzieje na wsi. Prosił Gminny Zakład Komunalny o wnikliwe kontrolowanie  

pozostałych obiektów komunalnych  niemieszkalnych z uwagi na to, że są bardzo często 

dewastowane. Zaprosił wszystkich zebranych na festyn, który zostanie zorganizowany 

w dniu 19 czerwca br. z okazji 90 -lecia OSP Sieroszewice.  Poinformował, że będzie 

zaproszona gwiazda estrady Irena Jarocka. Zorganizujemy 21 maja br. Mszę Świętą z 

okazji 90- lecia straży o godzinie 19:30 przy pomniku poległych strażaków w 

Sieroszewicach.     

Pan Przewodniczący Rady- zaprosił na 18 czerwca br. na obchody 60- lecia powstania 

LZS Sieroszewice. Odbędzie się turniej piłki nożnej na stadionie w Sieroszewicach.  

Wszyscy radni i sołtysi otrzymają zaproszenia na piśmie. Poinformował, że gościliśmy 

pana Starostę, zapoznaliśmy go ze stanem dróg w miejscowościach: Sieroszewice, 

Strzyżew i Latowice. Dodał, że w późniejszym terminie pan Starosta będzie zaproszony 

na sesję Rady Gminy Sieroszewice.     

Pan dyrektor GOK – podziękował Radzie za przyjęcie sprawozdania GOK- u  za 2010 

rok. Poinformował o osiągnięciach zespołów:  

- 1 miejsce teatru dziecięcego na mini spotkaniach teatralnych, który nazywa się 

Eksperymentalny Teatr Żywiołowości Dziecięcej,   

- 1nagroda na Regionalnych Prezentacjach  Teatralnych Dzieci i Młodzieży, 
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- 1 nagroda na XII Ogólnopolskiej Konfrontacji Tańca Współczesnego Konin, 

Zakomunikował, że impreza o której mówił pan sołtys z Sieroszewic  będzie znajdowała 

się w pobliżu budynku GOK- u, gdzie będzie się toczył remont i trzeba będzie to w jakiś 

sposób zabezpieczyć. Jeśli chodzi o imprezę Gminnego Klubu Sportowego ISKRY, to 

będzie odbywać się na stadionie.    

Punkt 14- Wolne głosy i wnioski:  

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad  Przewodniczący Rady Gminy o godzinie 12:36 

dokonał zamknięcia obrad V Sesji Rady Gminy Sieroszewice . 
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