
SG. 0057.1.2019                                

 

S P R A W O Z D A N I E 

z działalności Wójta Gminy Sieroszewice 

w okresie międzysesyjnym 

 

Wydane zarządzenia: 

1) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019, 

Nr 25.2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. 

2) w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Sieroszewice, 

Nr 26.2019  z dnia 30 stycznia 2019 r.  

3) w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Zamość, 

Nr 27.2019 z dnia 30 stycznia 2019 r.  

4) w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Bilczew  

Nr 28.2019 z dnia 30 stycznia 2019 r.  

5)  zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania  i 

opieki w roku szkolnym 2018/2019 w szkołach podstawowych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Sieroszewice, 

Nr 29.2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. 

6) w sprawie  określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego                       

i postępowania uzupełniającego, na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli 

i klas i publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sieroszewice, 

Nr 30.2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.  

7) w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert na 

realizację zadań publicznych Gminy Sieroszewice w sferach: kultury, sztuki, ochrony 

dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 

działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym, 

turystyki i krajoznawstwa, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego w roku 2019, 

Nr 31.2019 z dnia 1 lutego 2019 r.  

8) w sprawie ustalenia trybu postępowania z pieczęciami urzędowymi i pieczątkami 

wycofanymi z użytkowania w Urzędzie Gminy Sieroszewice, 

Nr 32.2019 z dnia 1 lutego 2019 r.  

9) w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Westrza, 

Nr 33.2019 z dnia 4 lutego 2019 r.  

10) w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Sieroszewice, 

Nr 34.2019 z dnia 4 lutego 2019 r.  

11) zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania 

złożonych ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sieroszewice w sferach: kultury, 

sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, upowszechniania kultury 

fizycznej i sportu, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku 



emerytalnym, turystyki i krajoznawstwa, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony 

dziedzictwa przyrodniczego w roku 2019, 

Nr 35.2019 z dnia 7 lutego 2019 r.  

12) w sprawie doręczenia decyzji podatkowych, 

Nr 36.2019 z dnia 8 lutego 2019 r. 

13)  zmieniające  zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania 

i opieki w roku szkolnym 2018/2019 w szkołach podstawowych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Sieroszewice 

Nr 37.2019 z dnia 11 lutego 2019 r. 

14) w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Wielowieś, 

Nr 38.2019 r. z dnia 12 lutego 2019 r. 

15) w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Parczew, 

Nr 39.2019 z dnia 12 lutego 2019 r. 

16) w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Bibianki, 

Nr 40.2019 z dnia 12 lutego 2019 r.  

17) w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie 

nauczycieli pobierane przez uczelnie, 

Nr 41.2019 z dnia 14 lutego 2019 r. 

18) w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zasad przekazywania i rozliczania dotacji 

przedmiotowych Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach na 2019 r. 

Nr 42.2019 z dnia 14 lutego 2019 r. 

19) w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Raduchów, 

Nr 43.2019 z dnia 18 lutego 2019 r. 

20) w sprawie  przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Kania, 

Nr 44.2019 z dnia 18 lutego 2019 r.  

21) zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania    i 

opieki w roku szkolnym 2018/2019 w szkołach podstawowych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Sieroszewice, 

Nr 45.2019 z dnia 19 lutego 2019 r.  

22) w sprawie wydania upoważnienia dla Pana Rafała Bartnika do reprezentowania                     

w Radzie Stowarzyszenia „Długosz Królewski”, 

Nr 46.2019 z dnia 19 lutego 2019 r.  

23) w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego 

Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach za rok 2018 oraz przekazania go Radzie 

Gminy, 

Nr 47.2019 z dnia 25 lutego 2019 r.  

24) w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach za rok 2018 oraz przekazania go Radzie 

Gminy, 

Nr 48.2019 z dnia 25 lutego 2019 r.  

25) w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Psary, 



Nr 49.2019 z dnia 27 lutego 2019 r.  

26) w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Biernacice, 

Nr 50.2019 z dnia 27 lutego 2019 r.  

27)  w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019, 

Nr 51.2019 z dnia 28 lutego 2019 r.  

28) w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Latowice, 

Nr 52.2019 z dnia 4 marca 2019 r.  

29) w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Rososzyca, 

Nr 53.2019 z dnia 4 marca 2019 r. 

30) w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Ołobok, 

Nr 54.2019 z dnia 4 marca 2019 r.  

31) w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Sławin, 

Nr 55.2019 z dnia 4 marca 2019 r.  

32) w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Strzyżew, 

Nr 56.2019 z dnia 4 marca 2019 r. 

33) w sprawie objęcia przez Gminę Sieroszewice udziałów w Spółce z o.o.  

„Oświetlenie Uliczne i Drogowe” z siedzibą w Kaliszu,  

Nr 57.2019 z dnia 4 marca 2019 r.   

34) w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 

będących własnością Gminy Sieroszewice, 

Nr 58.2019 z dnia 6 marca 2019 r.  

35) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019, 

Nr 59.2019 z dnia 7 marca 2019 r. 

36) w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. 

dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Sieroszewice i jednostek 

organizacyjnych Gminy Sieroszewice w okresie od 01.05.2019 r. do 31.12.2020 r. 

Nr 60.2019 z dnia 8 marca 2019 r. 

37) w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Masanów, 

Nr 61.2019 z dnia 11 marca 2019 r.  

38) w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Namysłaki, 

Nr 62.2019 z dnia 11 marca 2019 r. 

 

 

Realizacja uchwał podjętych na IV  Sesji Rady  Gminy Sieroszewice w  dniu 7 lutego               

2019 r. od Nr IV/45/2019 – IV/53/2019  w sprawie: 

1) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2019 r. poz. 1522)                       

i określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu 

składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. 



Wielkopolskiego z 2019 r. poz. 1523) zostały przekazane do realizacji do Referatu 

Inwestycji, Zamówień Publicznych i  Ochrony Środowiska; 

2)  zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 i zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Sieroszewice na lata 2019-2023 zostały przekazane do realizacji Skarbnikowi 

Gminy; 

3) powołania Kapituły Honorowej do przyznawania tytułu honorowego „Zasłużony dla 

Gminy Sieroszewice” została przekazana  Inspektorowi ds. obsługi  biura Rady i spraw 

organizacyjnych; 
4) nadania statutu Gminnemu Zakładowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół                           

i Przedszkoli w Sieroszewicach została przekazana do realizacji Dyrektorowi GZEASiP; 

5) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do „Stowarzyszenia Gmin Regionu 

Wielkopolski” została przekazana 13 lutego br. do siedziby Stowarzyszenia  

w Poznaniu  ( pismo  nr BR.0711.4.2019); 

6) sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej położonej                         

w Zamościu,  została przekazana do realizacji Kierownikowi Referatu Inwestycji, 

Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska; 

7) nadania nazwy ulicy w Sławinie (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2019 r. poz. 1521) 

została przekazana do realizacji do Referatu  Inwestycji, Zamówień Publicznych                     

i Ochrony Środowiska i Głównego Urzędu Statycznego siedziba w Kaliszu.  

 

Powyższe uchwały zostały przesłane do organów nadzoru: Nadzoru Prawnego Wojewody 

Wielkopolskiego i do Regionalnej Izby Obrachunkowej w zakresie finansowym  (Wojewoda: Nr 

pisma BR.0711.2.2019, RIO: Nr pisma BR.0711.3.2019 z dnia 13 lutego  2019 r.).   

 

 

Udział w spotkaniach, naradach, szkoleniach:  

 

30.01.2019 r. – Narada roczna Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie 

Wielkopolskim. 

31.01.2019 r. – Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ,,LGD : Długosz Królewski”                        

w Brzezinach. 

04.-05.02.2019 r. – Szkolenie dla wójtów, burmistrzów, prezydentów i starostów jst. 

województwa wielkopolskiego w Trzebawie.  

10.02.2019 r. – Zebranie sprawozdawcze OSP Masanów. 

13.02.2019 r. – Zebranie wiejskie dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa w Zamościu. 

16.02.2019 r. -  Zebranie  wiejskie dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa w Bilczewie. 

18.02.2019 r. -  Zebranie  wiejskie dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa w Westrzy. 

19.02.2019 r. - Zebranie  wiejskie dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa                                    

w Sieroszewicach.  

20.02.-22.02.2019 r. – Szkolenie pt.: „Aktualne podstawy dotyczące profilaktyki                                  

i rozwiązywania problemów uzależnień w działalności Komisji RPA” w Polanicy Zdrój.   



26.02.2019 r. – Forum Rolnicze  Powiatu Ostrowskiego pod patronatem Ministra Rolnictwa                  

i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego w Wysocku Wielkim. 

27.02.2019 r. - Zebranie wiejskie dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa w Wielowsi. 

05.03.2019 r. - Zebranie wiejskie dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa                                      

w Raduchowie. 

06.03.2019 r. - Zebranie wiejskie dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa w Kanii.                                      

07.03.2019 r. – Spotkanie nt. „czystego powietrza” w GOK w Sieroszewicach.  

09.03.2019 r. – Spotkanie sprawozdawcze OSP Sieroszewice.  

11.03.2019 r. – Spotkanie z sołtysami z okazji Święta Sołtysa w Urzędzie Gminy Sieroszewice.  

14.03.2019 r. –  Spotkanie z Radą Nadzorczą  Spółdzielni Kółek Rolniczych w Sieroszewicach  

14.03.2019 r. -  Zebranie wiejskie dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa w Psarach.                          

15.03.2019 r.  - Zebranie wiejskie dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa                                      

w Biernacicach. 

 

Inne działania:  

29.01.2019 r. – Spotkanie noworoczne połączone z Dniem Babci i Dniem Dziadka                                 

w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach.  

02.02.2019 r. – XXV Koncert Kolęd z  Jasełkami w sali Domu Rolnika w Ołoboku. 

15.02.2019 r. – Uroczystość poświęcona 100. rocznicy zakończenia Powstania 

Wielkopolskiego  i  udział w spotkaniu  z uczniami klas gimnazjalnych i klasy VIII 

zatytułowanym „Moja pasja, moja droga zawodowa” w Szkole Podstawowej                                               

w Sieroszewicach. 

15.02.2019 r. – Jubileusz 10-lecia działalności  Stowarzyszenia „Długosz Królewski”                            

w Brzezinach.  

27.02.2019 r. – Podsumowanie  VII Gminnego Konkursu Wiedzy o Regionie „Gmina 

Sieroszewice – dawniej i dziś” w Szkole Podstawowej  w Masanowie.  

01.03.2019 r. – Obchody Dnia Żołnierzy Niezłomnych w Wielowsi. 

03.03.2019 r. –  Spotkanie z okazji Dnia  Kobiet w Wielowsi.  

15.03.2019 r. – Konkurs wiedzy ppoż. w Szkole Podstawowej w Wielowsi. 

17.03.2019 r. - Spotkanie z seniorami w Parczewie.  

 

 

 

Sieroszewice, dnia  18.03.2019 r.                                                 

 

Wójt Gminy 

/-/ Anatol Piaskowski 

 


