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63-405 Sieroszewice, ul. Ostrowska 65  

           tel. 62/73-96-076 fax. 62/73-96-456 e-mail: sieroszewice@sieroszewice.pl 
  

 

SG. 0057.1.2020                                

 

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

z działalności Wójta Gminy Sieroszewice 

w okresie międzysesyjnym 

 

Wydane zarządzenia: 

1)  zmieniające  zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania 

i opieki w roku szkolnym  2019/2020 w szkołach podstawowych, dla których organem 

jest Gmina Sieroszewice; 

Nr 20.2020 z dnia 10 lutego 2020 r. 

2) w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu materiałów 

zawierających informacje niejawne w celu ustalenia czy spełniają ustawowe 

przesłanki ochrony; 

Nr 21.2020 z dnia 10 lutego 2020 r.  

3) w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu 

kończącego służbę przygotowawczą; 

Nr 22.2020 z dnia 11 lutego 2020 r. 

4) w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej wyborów 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 

Nr 23.2020 z dnia 12 lutego 2020 r.  

5) w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach za rok 2019 oraz przekazanie go 

Radzie Gminy; 

Nr 24.2020 z dnia 13 lutego 2020 r.  

6) w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego 

Gminnego Ośrodka Kultury  w Sieroszewicach za rok 2019 oraz przekazanie go Radzie 

Gminy; 

Nr 25.2020 z dnia 13 lutego 2020 r.  

7) w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia 

pomieszczeń i budynku Urzędu Gminy w Sieroszewicach; 

Nr 26.2020 z dnia 19 lutego 2020 r.  

8) w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania postępowania w trybie art. 4 ust. 8 

Pzp w celu wyłonienia wykonawcy na zakup i dostawę  5 000 litrów oleju opałowego 

na potrzeby Urzędu Gminy Sieroszewice;  

Nr 27.2020 z dnia 21 lutego 2020 r. 
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9)  w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania postępowań na zbycie lub 

dzierżawę nieruchomości będących własnością gminy  Sieroszewice oraz nabywanych 

na rzecz gminy; 

Nr 28.2020 z dnia 24 lutego 2020 r.  

10) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020; 

Nr 29.2020 z dnia 26 lutego 2020 r. 

11)  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 

2020-2023; 

Nr 30.2020 z dnia 26 lutego 2020 r.  

12) w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania zwierząt oraz zniszczonych                     

z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego,                       

w rozumieniu przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych, 

pasz oraz sprzętu lub poddanych ubojowi z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej 

albo padłych w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez te organy na 

terenie Gminy Sieroszewice; 

Nr 31.2020 z dnia 28 lutego 2020 r.  

13) w sprawie przeprowadzenia przedterminowych wyborów sołtysa sołectwa Kania; 

Nr 32.2020 z dnia 5 marca 2020 r. 

14) w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przygotowania                                            

i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych; 

Nr 33.2020 z dnia 3 marca 2020 r.  

15) w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których 

wartość zawiera się w wyrażonej w złotych równowartości kwoty 15 000 do 30 000 

Euro netto; 

Nr 34.2020 z dnia 5 marca 2020 r.  

16) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Strzyżewie przy 

ul. Kościelnej 1; 

Nr 35.2020 z dnia 5 marca 2020 r.  

17) w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości  w obrębie Zamość; 

Nr 36.2020 z dnia 5 marca 2020 r.  

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

publicznej będących własnością Gminy Sieroszewice; 

Nr 37.2020 z dnia 6 marca 2020 r.  

19) w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu pobytu w Dziennym Domu 

„Senior+”   w Latowicach; 

Nr 38.2020 z dnia 11 marca 2020 r.   

20) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020; 

Nr 39.2020 z dnia 11 marca 2020 r.  

21) w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz określenia 

zasad jego funkcjonowania; 

Nr 40.2020 z dnia 11 marca 2020 r.  
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22) w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji 

wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  zarządzonych na dzień 

10 maja 2020 r.; 

Nr 41.2020 z dnia 13 marca 2020 r.  

23) w sprawie ogłoszenia o ograniczeniach w funkcjonowaniu Urzędu Gminy 

Sieroszewice; 

Nr 42.2020 z dnia 16 marca 2020 r.  

 

Realizacja uchwał podjętych na XIII  Sesji Rady  Gminy Sieroszewice w  dniu  14 lutego  

2020 r. od Nr XIII/136/2020 – XIII/145/2020: 

1) Uchwała Nr  XIII/136/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020  oraz 

uchwała  Nr XIII/137/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Sieroszewice na lata 2020-2023 została przekazana do realizacji Skarbnikowi 

Gminy; 

2) Uchwała Nr XIII/138/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Ostrowskiemu na zadania pod nazwą „Przebudowa drogi nr 5308P Sieroszewice - 
Latowice”, „Przebudowa drogi nr 5316P w m. Strzyżew” oraz „Remont drogi nr 5308P 
i 5310P Psary – Latowice” została przekazana do realizacji Skarbnikowi Gminy                        
i przesłana do Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim – nr pisma 
BR.0711.5.2020 z dnia 26 lutego 2020 r.; 

3) Uchwała Nr XIII/139/2020 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sieroszewice 
w 2020 roku” w wyniku rozstrzygnięcia nadzorczego,  Wojewoda Wielkopolski orzekł 
nieważność uchwały ze względu na istotne naruszenie prawa; 

4) Uchwała Nr XIII/140/2020 w sprawie w sprawie przyjęcia „Gminnego programu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 
2020-2024 w Gminie Sieroszewice” została przekazana do realizacji Kierownikowi 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieroszewicach; 

5) Uchwała Nr XIII/141/2020 w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania              
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz 
szczegółowych warunków zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania  (Dz. U. Woj. 
Wielkopolskiego z 2020 r. poz. 1789) została przekazana do realizacji Kierownikowi 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieroszewicach. W wyniku rozstrzygnięcia 
nadzorczego,  Wojewoda Wielkopolski orzekł nieważność §1 ust. 1 uchwały ze 
względu na istotne naruszenie prawa; 

6) Uchwała Nr XIII/142/2020 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 
odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub  w schronisku dla osób 
bezdomnych z usługami opiekuńczymi w wyniku rozstrzygnięcia nadzorczego,  
Wojewoda Wielkopolski orzekł nieważność uchwały ze względu na istotne naruszenie 
prawa; 

7) Uchwała Nr XIII/143/2020 w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu oraz 
określenia zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu została przekazana do 
realizacji Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy w Sieroszewicach. W wyniku 
rozstrzygnięcia nadzorczego, Wojewoda Wielkopolski orzekł nieważność §6. oraz §8. 
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w zakresie wyrazów: „po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego”; 

8) Uchwała Nr XIII/144/2020 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 
pasa drogowego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2020 r. poz. 1792) została 
przekazana do realizacji Kierownikowi Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych                    
i Ochrony Środowiska; 

9) Uchwała Nr XIII/145/2020 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 
2020 rok została przekazana do realizacji Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.  
 

Powyższe uchwały zostały przesłane do organów nadzoru poprzez system „Elektronicznego 

nadzoru nad aktami prawnymi” – e-Nadzór:  

- do  Nadzoru Prawnego Wojewody Wielkopolskiego  dnia 20 lutego br.  Nr BR.0711.2.2020; 

- do Regionalnej Izby Obrachunkowej w zakresie finansowym  dnia 20 lutego br.  

Nr BR.0711.3.2020; 

- do publikacji do Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego dnia 20 lutego br. 

Nr BR.0711.4.2020  

  

Udział w spotkaniach, naradach, szkoleniach:  

11.02.2020 r. – Szkolenie dla członków Zarządu, Rady, Komisji  Rewizyjnej  Stowarzyszenia 

LGD „Długosz Królewski” w Brzezinach. 

13.02.2020 r. – Walne Zebranie członków Stowarzyszenia LGD „Długosz Królewski”                            

w Brzezinach. 

15.02.2020 r. –Zebranie sprawozdawcze OSP Ołobok. 

18.02.2020 r. – Zebranie  KGW w Latowicach. 

20.02. -21.02.2020 r. –Spotkanie Subregionalne wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, 

starostów Subregion kaliski w Żerkowie.  

23.02.2020 r. – Zebranie sprawozdawcze OSP  Zamość.  

25.02.2020 r. – II Nadzwyczajne posiedzenie Rady Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej                         

w Ostrowie Wielkopolskim. 

27.02.2020 r. – Narada roczna Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie 

Wielkopolskim. 

29.02.2020 r. – Zebranie sprawozdawcze OSP Sieroszewice w Gminnym Ośrodku Kultury               

w Sieroszewicach. 

02.03.2020 r. – Debata na temat przebiegu kolei szybkiej prędkości w Ostrowie 

Wielkopolskim.  

02.03.2020 r. – Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Regionalnego Zakładu 

Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim.  

09.03.2020 r. – Kontynuacja obrad II Nadzwyczajnego posiedzenia Rady Aglomeracji Kalisko-

Ostrowskiej w Ostrowie Wielkopolskim.  

04.03.2020 r. – Seminarium pt. „ Zarządzanie oświatą w gminie i powiecie – optymalizacja 

organizacyjna i finansowa”  w Poznaniu.  
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05.03.2020 r. – Spotkanie wójtów, burmistrzów powiatu ostrowskiego ze Starostą 

Ostrowskim w sprawie koronawirusa w Ostrowie Wielkopolskim.  

05.03.2020 r. -  Spotkanie z   Wicemarszałkami Województwa Wielkopolskiego Wojciechem 

Jankowiakiem i Krzysztofem Grabowskim w sprawie budowy chodnika przy drodze 

wojewódzkiej nr 450 w kierunku Grabowa nad Prosną. 

07.03.2020 r. - Zebranie sprawozdawcze OSP Westrza.  

11.03.2020 r. – Narada z dyrektorami szkół podstawowych i publicznych przedszkoli oraz                    

z kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych z Gminnym Zespołem Zarządzania 

Kryzysowego  na temat  rozpowszechniania się zakażenia  wirusem SARS-CoV- 2 na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej.  

12.03.2020 r. –  Spotkanie z Prezesem RZZO w Ostrowie Wielkopolskim w sprawie podwyżek 

cen. 

13.03.2020 r. – Wideokonferencja z Wojewodą Wielkopolskim w Ostrowie Wielkopolskim.  

17.03.2020 r. - Zebranie wiejskie  sołectwa Kania w Zamościu. 

19.03.2020 r. – Posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ostrowie Wielkopolskim.  

19.03.2020 r.  - Zebranie wiejskie sołectwa Kania w Zamościu. 

19.03.2020 r. - Zebranie wiejskie sołectwa Wielowieś.  

 

Inne działania:  

12.02.2020 r. – Podpisanie umowy w sprawie dotacji dot. usuwania wyrobów zawierających 

azbest z terenu gminy Sieroszewice w Poznaniu.  

18.02.2020 r. – Podsumowanie konkursu plastycznego pod hasłem „Kartka  walentynkowa” 

zorganizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Sieroszewicach.  

19.02.2020 r. – Gminny Dzień Babci i Dziadka w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach. 

Organizator Sołtys wraz z radą sołecką wsi Sieroszewice.  

22.02.2020 r. – Spotkanie w sali wiejskiej w Wielowsi KGW z okazji „Dnia Kobiet”. 

25.02.2020 r. – „Święto Kobiet” połączone z „Podkoziołkiem” w Strzyżewie.  

26.02.2020 r. –  Uroczyste przekazanie gminnego „becikowego” w Gminnym Ośrodku Kultury 

w Sieroszewicach.  

27.02.2020 r. – Podsumowanie Gminnego Konkursu Historyczno-Literackiego  "List do 

Powstańca Warszawskiego” w  Szkole Podstawowej w Parczewie. 

28.02.2020 r. -  I Gminny Konkurs Recytatorski w języku niemieckim „Schüler tragen Gedichte 

vor"  w Szkole Podstawowej w Wielowsi.  

01.03.2020 r. – Uroczysta msza św. w Wielowsi i koncert oraz projekcja filmu  z okazji   

Narodowego  Dnia  Pamięci  Żołnierzy  Wyklętych. 

09.03.2020 r. - Pożegnanie śp. ks. Włodzimierza Młynarkiewicza, seniora proboszcza parafii 

św. Wawrzyńca w Wielowsi. 

10.03.2020 r. –Dzień Mężczyzny w Strzyżewie.  

11.03.2020 r. – Spotkanie z sołtysami z gminy Sieroszewice z okazji dnia Święta Sołtysa. 
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Informuję, że od 11 marca br. odbywają się  posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego, w którym uczestniczę jako Szef Zespołu w celu omówienia i podejmowania 

niezbędnych działań związanych z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 w celu  zapobiegania, 

przeciwdziałania i zwalczania koronawirusa.   

Ponadto informuję, że  Minister Zdrowia wydał rozporządzenie dnia 13 marca 2020 r.                          

w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego   

(Dz. U. poz. 433). Zgodnie z §8. tego rozporządzenia wykonywanie zadań przez urząd 

administracji publicznej może podlegać ograniczeniu polegającym na wykonywaniu 

wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom i określonych zadań               

w sposób  wyłączający  bezpośrednią obsługę interesantów. 

 

 

 

Sieroszewice, dnia 23.03.2020 r.                                                          Wójt Gminy  

                                                                                                                           Sieroszewice 

                                                                                                                         /-/ Anatol Piaskowski  

 

 

 


