
SG. 0057.2.2019                                

 

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 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury pod nazwą 

Gminny Ośrodek Kultury w Sieroszewicach, 

Nr 63.2019 z dnia 21 marca 2019 r.  

2) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury pod nazwą 

Gminna Biblioteka Publiczna w Sieroszewicach, 

Nr 64.2019 z dnia 21 marca 2019 r.  

3) w sprawie powołania operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji 

Wyborczej nr 6 w Wielowsi w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy 

Sieroszewice  w okręgu wyborczym nr 15, zarządzonymi na dzień 14 kwietnia 2019 r.  

Nr 65.2019 z dnia 27 marca 2019 r.  

4) 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 66.2019 z dnia 27 marca 2019 r. 

5)  w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy 

Sieroszewice za rok 2018 oraz przekazania go Radzie Gminy i Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej, 

Nr 67.2019 z dnia 27 marca 2019 r.  

6) w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy i wyznaczenie 

dodatkowego dnia pracy w Urzędzie Gminy Sieroszewice, 

Nr 68.2019 z dnia 28 marca 2019 r.  

7) w sprawie zasad przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowych dla Gminnego 

Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach na 2019 r., 

Nr 69.2019 z 28 marca 2019 r.  

8) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019, 

Nr 70.2019 z dnia 3 kwietnia 2019 r. 

9) w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminu 

kończącego służbę przygotowawczą, 

Nr 71.2019 z dnia 5 kwietnia 2019 r.  

 

 Realizacja uchwał podjętych na V  Sesji Rady  Gminy Sieroszewice w  dniu 27 marca                

2019 r. od Nr V/54/2019 – V/75/2019  w sprawie: 

1) Uchwała Nr V/54/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego 



Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Sieroszewice na 2019 rok, 

została przekazana do realizacji Pełnomocnikowi Wójta ds. Profilaktyki                                   

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 

2) Uchwała Nr V/55/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji 

przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach na 2019 rok 

została przekazana do realizacji Kierownikowi GZK w Sieroszewicach i Skarbnikowi 

Gminy; 

3) Uchwała  Nr V/56/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Ostrowskiemu na zadanie pod nazwą:  „Remont drogi nr 5310P w m. Psary”, oraz 

„Remont drogi nr 5311P w m. Rososzyca została przekazana do realizacji Skarbnikowi 

Gminy i  do Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim w dniu 2 kwietnia br. 

(BR.0711.8.2019); 

4) Uchwała Nr V/57/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 

międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski 

zadania pn. „Modernizacja odwodnienia wraz z zakupem nowych 41 kojców                        

w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Wysocku Wielkim” została przekazana do 

realizacji Skarbnikowi Gminy i do Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim                    

w dniu  2 kwietnia br. (BR.0711.7.2019); 

5)  Uchwała Nr V/58/2019 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” na terenie Gminy 

Sieroszewice na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2019 r. poz. 3451) została 

przekazana do realizacji  Inspektorowi ds. rolnictwa i zarządzania kryzysowego,                    

w Referacie Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska; 

6) Uchwała Nr V/59/2019 w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Sieroszewice poboru 

podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, 

wyznaczenia inkasentów tych podatków oraz określenie wysokości wynagrodzenia za 

inkaso została przekazana do realizacji Inspektorowi ds. księgowości budżetowej oraz 

sołtysom. Uchwała stanowi akt prawa miejscowego i została przekazana do publikacji 

do Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego; 

7) Uchwała Nr V/60/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Sieroszewice oraz określenia granic 

obwodów publicznych szkół podstawowych, Uchwała Nr V/61/2019 w sprawie  

ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Sieroszewice publicznych przedszkoli                          

i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, Uchwała Nr V/62/2019                    

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli prowadzonych 

przez Gminę Sieroszewice oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć niektórych nauczycieli i Uchwała Nr V/63/2019 w sprawie określenia 

wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych 

przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, 

prowadzonych przez Gminę Sieroszewice (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2019 r. 



poz. 3666) zostały przekazane do realizacji Dyrektorowi GZEASiP oraz Dyrektorom 

Szkół i Przedszkoli. Uchwały Nr  60, 61 i 62 zostały przekazane do publikacji do 

Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego; 

8) Uchwała Nr V/64/2019 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej 

nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Sieroszewice, Uchwała                        

Nr V/65/2019 w sprawie sprzedaży nieruchomości  położonej w miejscowości 

Rososzyca, Uchwała  Nr V/66/2019 w sprawie sprzedaży dwóch lokali mieszkalnych 

znajdujących się  w budynku położonym w Rososzycy, Uchwała Nr V/67/2019                      

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Ołobok, 

Uchwała Nr V/68/2019 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 

432/22 położonej w m. Wielowieś  i Uchwała Nr V/69/2019 w sprawie sprzedaży                    

w drodze bezprzetargowej działki nr 432/23 położonej w m. Wielowieś zostały 

przekazane do realizacji Kierownikowi Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych                     

i Ochrony Środowiska; 

9) Uchwała Nr V/70/2019 w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłaty 

adiacenckiej została przekazana do realizacji do Referatu Inwestycji, Zamówień 

Publicznych i Ochrony Środowiska. Uchwała stanowi akt prawa miejscowego i została 

przekazana do publikacji do Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego; 

10) Uchwała Nr V/71/2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 

2019 rok  została przekazana do realizacji Komisji Rewizyjnej; 

11) Uchwała Nr V/72/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 oraz 

Uchwała Nr V/73/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sieroszewice na lata 2019-2023 została przekazana do realizacji Skarbnikowi Gminy; 

12) Uchwała Nr V/74/2019 w sprawie 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. 3450) została przekazana 

do realizacji referentowi ds. gospodarki odpadami komunalnymi w Referacie 

Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska; 

13) Uchwała Nr V/75/2019 w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Sieroszewice oraz ich wydzierżawiania 

lub najmu na czas dłuższy niż 3 lata i na czas nie oznaczony (Dz. Urz. Woj. 

Wielkopolskiego z 2019 r. poz. 3449 ) została przekazana do realizacji Kierownikowi 

Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska. 

 

Powyższe uchwały zostały przesłane do organów nadzoru: Nadzoru Prawnego Wojewody 

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

Nr pisma BR.0711.5.2019, RIO: Nr pisma BR.0711.6.2019 z dnia 2 kwietnia 2019 r.).   

 

Udział w spotkaniach, naradach, szkoleniach:  

18.03.2019 r. –  Debata publiczna na temat bezpieczeństwa w Wielowsi.  



18.03.2019 r. - Zebranie wiejskie dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa w Latowicach. 

19.03.2019 r. – Zebranie wiejskie dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa w Rososzycy. 

20.03.2019 r. - Zebranie wiejskie dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa w Ołoboku. 

21.03.2019 r. – Walne Zebranie LGD „ Długosz Królewski” w Brzezinach. 

21.03.2019 r. – Zebranie wiejskie dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa w Sławinie. 

22.03.2019 r. - Zebranie wiejskie dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa w Strzyżewie.  

25.03.2019 r. -  Zebranie wiejskie dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa w Masanowie. 

26.03.2019 r. - Zebranie wiejskie dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa                                 

w Namysłakach. 

29.03.2019 r. – Spotkanie z przedsiębiorcami z terenu Gminy Sieroszewice w Sieroszewicach.  

 

Inne działania:  

24.03.2019 r.  - Spotkanie z Kołem Gospodyń Wiejskich w Sławinie z okazji Dnia Kobiet. 

28.03.2019 r. – Gminny Etap Ogólnopolskiego Turnieju  Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 

w Szkole Podstawowej w Wielowsi. 

29.03.2019 r. – Gminny Konkurs Piosenki i Pieśni Patriotycznej w Gminnym Ośrodku Kultury                       

w Sieroszewicach.  

07.04.2019 r. – Jubileusz 45-lecia HDK w Westrzy.  

08.04.2019 r. – Spotkanie z Komitetem Organizacyjnym  przy Szkole Podstawowej im. 

Fryderyka Chopina w Strzyżewie na temat realizacji projektu, którego celem jest 

przypomnienie postaci nauczyciela Marka Olejniczaka.  

 

 

 

Sieroszewice, dnia  08.04.2019 r.                                                 

 

Wójt Gminy 

/-/ Anatol Piaskowski 

 

 


