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                                                              PROTOKÓŁ Nr XLII 

        z XLII sesji  Rady Gminy Sieroszewice odbytej w dniu  11 listopada 2010 roku 

                                   w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach  

 

Punkt 1 – Otwarcie obrad: 

Otwarcia obrad XLII sesji Rady Gminy Sieroszewice dokonał przewodniczący Rady 

Gminy – p. Arkadiusz Wojtczak o godz. 1205 . Powitał wszystkich radnych, p. Wójta,  

p. Skarbnik, p.Sekretarz Gminy .  

Punkt 2 – Stwierdzenie quorum:                                                                                                                          

W sesji uczestniczyło 14 radnych , nieobecny był p.Ireneusz Rojek .Lista obecności 

radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu . 

Punkt 3 -  Przedstawienie porządku obrad:  

Pan Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt porządku obrad XLII sesji . 

Rada nie wniosła uwag do przedstawionego porządku obrad.  

 

Punkt 4 -  Interpelacje i zapytania radnych: 

Radny Anatol Piaskowski-  złożył interpelacje  w swoim imieniu oraz w imieniu 

radnego  p. Dariusza Majewskiego . Interpelacja  dotyczyła  pomieszczenia- gabinetu 

stomatologicznego  w Ośrodku Zdrowia w Wielowsi, które od kilku lat nie jest 

wynajmowane. „Budynek ten powstał, aby ułatwić mieszkańcom dostęp do służby 

zdrowia, szczególnie osobom starszym oraz tym, którzy nie dysponują własnym 

środkiem lokomocji. Prosimy o podjęcie działań, które umożliwią poinformowanie 

odpowiednich specjalistów , oraz przedstawienie im warunków wynajmu. Jednocześnie 

zwracamy się z pytaniem , czy w ciągu ostatnich trzech lat były ponawiane ofert i w jaki 

sposób oraz, czy było zapytanie o ofertę?” 

 

Punkt 5 – Podjęcie uchwał w sprawach:  

a) zmian w budżecie na 2010 rok: 

Pan Przewodniczący Rady – przedstawił projekt uchwały Rady Gminy w sprawie 

zmian w budżecie na 2010 rok. Wyjaśnił ,że podstawą zmian w budżecie jest pismo 

Wojewody Wielkopolskiego  w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 

1.000.000,00 zł.  Z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków celowych  rodzinom rolniczym 

poszkodowanym w wyniku tegorocznej powodzi. 

Rada podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok . Uchwała 

Nr XLII/254/10 stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
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b) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia „ Planu odnowy 

miejscowości Latowice”: 

Pan Przewodniczący Rady – przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie. 

Wyjaśnił ,że  w związku z ubieganiem się o pomoc finansową w ramach działania „ 

odnowa i rozwój wsi”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-

2013  zachodzi konieczność dokonania zmian  we wcześniej uchwalonym „Planie 

odnowy miejscowości Latowice” . Zmiana polega na dodaniu spisu treści oraz  rozdziału 

IV pn. „ Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu  dla  zaspokojenia 

potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu 

na ich położenie  oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne.” 

 

Rada podjęła jednogłośnie uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia „ 

planu odnowy miejscowości Latowice .Uchwała  Nr XLII/255/10 stanowi załącznik nr 3 

do protokołu. 

c) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia „ planu odnowy 

miejscowości Rososzyca”: 

Pan Przewodniczący Rady – przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie. 

Wyjaśnił ,że  w związku z ubieganiem się o pomoc finansową w ramach działania „ 

odnowa i rozwój wsi”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007-2013  zachodzi konieczność dokonania zmian  we wcześniej uchwalonym 

„Planie odnowy miejscowości Rososzyca” . Zmiana polega na dodaniu spisu treści 

oraz  rozdziału IV pn. „ Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu  dla  

zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów 

społecznych, ze względu na ich położenie  oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne.”  

 

Rada podjęła jednogłośnie uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia „ 

planu odnowy miejscowości Rososzyca  .Uchwała  Nr XLII/256/10 stanowi załącznik 

nr 4 do protokołu z sesji.  

d) Uchwała w sprawie  obniżenia ceny skupu 1 dt żyta, która stanowi podstawę 

wymiaru podatku rolnego na 2011 rok na obszarze Gminy Sieroszewice: 

Pan Wójt -  wyjaśnił ,że nastąpiła zmiana jednostki  miary stosowanej w rolnictwie      

z kwintala na decyton i w związku z tym  należy podjąć nową uchwałę w tej sprawie.  

Pan Przewodniczący Rady – przedstawił projekt uchwały Rady Gminy w powyższej 

sprawie.  

Rada podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie obniżenia ceny skupu 1 dt żyta, która 

stanowi podstawę wymiaru podatku rolnego na 2011 rok na obszarze Gminy 

Sieroszewice. Uchwała  Nr XLII/257/10 stanowi załącznik nr 5 do protokołu z sesji. 
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Punkt 6 – Wolne głosy i wnioski: 

W  punkcie  tym  żaden  spośród radnych nie zabrał głosu.  

Punkt 7 – Zamknięcie obrad: 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący  Rady Gminy o godz. 12 30  

dokonał zamknięcia obrad XLII sesji Rady Gminy Sieroszewice. 

 

 

               Protokółowała:                                                            Przewodniczący  

                                                                                                          Rady  Gminy 

               Joanna Glapiak  

              ( insp.d/s. obsługi Biura Rady   

              i spraw organizacyjnych                                                Arkadiusz Wojtczak  


