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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. 0057.1.2021                        

 

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 2021; 

Nr 16.2021  z dnia 27 stycznia 2021 r.  

2) w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku środków 

Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Sieroszewice za 2020 rok; 

Nr 17.2021 z dnia 27 stycznia 2021 r.  

3) zmieniające  zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania               

i opieki w roku szkolnym 2020/2021 w szkołach podstawowych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Sieroszewice; 

Nr 18.2021 z dnia 5 lutego 2021 r. 

4) w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków 

Funduszu Przeciwdziałania COVID-19; 

Nr 19.2021 z dnia 5 lutego 2021 r. 

5) zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu pracy Urzędu Gminy Sieroszewice; 

Nr 20.2021 z dnia 8 lutego 2021 r.  

6) w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego 

Gminnej Biblioteki Publicznej  w Sieroszewicach za rok 2020 oraz przekazanie go 

Radzie Gminy; 

Nr 21.2021 z dnia 17 lutego 2021 r. 

7) w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego 

Gminnego  Ośrodka Kultury w Sieroszewicach za rok 2020 oraz przekazanie go Radzie 

Gminy; 

Nr 22.2021 z dnia 17 lutego 2021 r.  

8) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie 

Sieroszewice z przeznaczeniem pod drogę gminną; 

Nr 23.2021 z dnia 18 lutego 2021 r.  

9) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie Rososzyca                    

z przeznaczeniem pod drogę gminną; 

Nr 24.2021 z dnia 18 lutego 2021 r.  

10) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie Rososzyca                    

z przeznaczeniem pod drogę gminną; 
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Nr.25.2021 z dnia 18 lutego 2021 r.  

11) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie Parczew                   

z przeznaczeniem pod drogę gminną; 

Nr 26.2021 z dnia 18 lutego 2021 r.  

12)  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego 

nieograniczonego  położonych w obrębie Zamość; 

Nr 27.2021 z dnia 18 lutego 2021 r. 

13) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego 

nieograniczonego  położonych w obrębie Zamość; 

Nr 28.2021 z dnia 18 lutego 2021 r. 

14) w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za utrzymywanie kontaktów                               

z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Sieroszewice; 

Nr 29.2021 z dnia 22 lutego 2021 r.    

15) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021; 

Nr 30.2021 z dnia 26 lutego 2021 r.  

16) zmieniające  zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania         

i opieki w roku szk. 2020/2021 w szkołach podstawowych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Sieroszewice; 

Nr 31.2021  z dnia 1 marca 2021 r.  

17)  w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Gminy 

Sieroszewice; 

Nr 32.2021 z dnia 1 marca 2021 r. 

18)  w sprawie programów szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

częstotliwości i czasu trwania szkoleń bhp pracowników zatrudnionych w Urzędzie 

Gminy  Sieroszewice; 

Nr 33.2021 z dnia 1 marca 2021 r.  

19) w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz 

wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji 

pracowników; 

Nr 34.2021 z dnia 1 marca 2021 r.  

20) w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie 

nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest 

przyznawane; 

Nr 35.2021 z dnia 8 marca 2021 r.  

21) zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania                

i opieki w roku szkolnym 2020/2021 w szkołach podstawowych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Sieroszewice; 

Nr 36.2021 z dnia 8 marca 2021 r.  

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

„Senior+” w Latowicach; 

Nr 37.2021 z dnia 8 marca 2021 r. 
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23)  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury pod nazwą 

Gminna Biblioteka Publiczna w Sieroszewicach; 

Nr 38.2021 z dnia 17 marca 2021 r. 

24) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury pod nazwą 

Gminny Ośrodek Kultury w Sieroszewicach; 

Nr 39.2021 z dnia 17 marca 2021 r.  

 

Realizacja uchwał podjętych na XXI Sesji Rady  Gminy Sieroszewice w dniu                                  

3 lutego 2021 r. od Nr XXI/197/2021 – XXI/200/2021: 

1) Uchwała Nr XXI/197/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 i 

Uchwała Nr XXI/198/2021  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Sieroszewice na lata 2021-2025 została przekazana do realizacji Skarbnikowi 

Gminy; 

2) Uchwała Nr XXI/199/2021 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sieroszewice 

w 2021 roku” (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2021 r. poz. 1422) została 

przekazana do realizacji do Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony 

Środowiska (IZO); 

3) Uchwała Nr XXI/200/2021 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 
2021 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 9 lutego  2021 r.                                        

Nr BR.0711.1.1.2021;  

-  do Regionalnej Izby Obrachunkowej w zakresie finansowym dnia  9 lutego 2021 r.  

Nr BR.0711.1.2.2021;   

- do publikacji do Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego dnia                                   

9 lutego 2021 r. Nr BR.0711.1.3.2021.  

 

Udział w spotkaniach, naradach, szkoleniach:  

08.02.2021 r. – Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Długosz Królewski w Brzezinach. 

18.02.2021 r. – Wideokonferencja podsumowująca działalność Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim za rok 2020. 

09.03.2021 r. – Narada z sołtysami w Gminnym  Ośrodku Kultury w Sieroszewicach. 

11.03.2021 r. - Spotkanie konsultacyjne on-line  zorganizowane przez Ministerstwo 

Infrastruktury i Państwowe Gospodarstwo Wodne- Wody Polskie, dotyczące  aktualizacji 

Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla obszaru Regionu Wodnego Warty, w ramach 

którego planowana jest budowa zbiornika wodnego na rzece Prosna w miejscowości 

Wielowieś Klasztorna. 
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16.03.2021 r. – Spotkanie robocze poprzedzające rozpoczęcie inwestycji pn.  „Przebudowa 

drogi powiatowej Rososzyca – Wielowieś” w Starostwie Powiatowym w Ostrowie 

Wielkopolskim. 

17.03.2021 r. -  Spotkanie z Prezesem, RZZO p. Marzeną Wodzińską w Ostrowie 

Wielkopolskim.  

 

Inne działania: 

16.02.2021 r. –  Obchody 102. rocznicy zakończenia Powstania Wielkopolskiego w Szkole 

Podstawowej w Ołoboku im. ks. Józefa Kuta oraz złożenie wiązanek na grobach Powstańców 

Wielkopolskich w Ołoboku.  

01.03.2021 r.– Obchody upamiętniające żołnierzy antykomunistycznego 

i niepodległościowego podziemia -  złożenie wiązanki przy pomniku Niezłomnych                                 

w Wielowsi oraz spotkanie z Posłem T. Ławniczakiem , który  przedstawił losy żołnierzy 

niezłomnych. 

03.03.2021 r. – Podsumowanie projektu edukacyjnego   „Z  wizytą u Wiesiołowskich”                       

w Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Strzyżewie.  

09.03.2020 r.  – Spotkaniem z Mistrzem Polski Juniorów w skoku w dal – Jakubem 

Robotnikowskim w Urzędzie Gminy Sieroszewice. 

 

 

 

Sieroszewice, dnia  22 marca  2021 r.                                                     

 

 

Wójt Gminy 

/-/ Anatol Piaskowski 

 

 

 


