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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. 0057.2.2020                                

 

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 43.2020 z dnia 23 marca 2020 r. 

2) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury pod nazwą 

Gminna Biblioteka Kultury w Sieroszewicach; 

Nr 44.2020 z dnia 23 marca 2020 r.  

3) w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy 

Sieroszewice za rok 2019 oraz przekazania go Radzie Gminy i Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej; 

Nr 45.2020 z dnia 26 marca 2020 r. 

4) w sprawie ogłoszenia o ograniczeniach w funkcjonowaniu Urzędu Gminy 

Sieroszewice; 

Nr 46.2020 z dnia 26 marca 2020 r.  

5) w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom 

samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina 

Sieroszewice oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej; 

Nr 47.2020 z dnia 30 marca 2020 r.  

6) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020; 

Nr 48.2020 z dnia 6 kwietnia 2020 r.  

7) w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia 

informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” w Urzędzie Gminy Sieroszewice; 

Nr 49.2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r.  

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

ograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sieroszewice położonej                 

w obrębie Latowice  nr 230/1; 

Nr 50.2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r.  

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

ograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sieroszewice położonej                 

w obrębie Latowice  nr 230/2; 

Nr 51.2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r.  
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10) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego 

ograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sieroszewice położonej                 

w obrębie Latowice  nr 230/3; 

Nr 52.2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. 

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

ograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sieroszewice położonej                 

w obrębie Latowice  nr 230/5; 

Nr 53.2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r.  

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

ograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sieroszewice położonej                 

w obrębie Latowice  nr 230/6; 

Nr 54.2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r.  

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

ograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sieroszewice położonej                 

w obrębie Latowice  nr 230/7; 

Nr 55.2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. 

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

ograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sieroszewice położonej                 

w obrębie Latowice  nr 230/8; 

Nr 56.2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. 

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

ograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sieroszewice położonej                 

w obrębie Latowice  nr 230/9; 

Nr 57.2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. 

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

ograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sieroszewice położonej                 

w obrębie Latowice  nr 230/10; 

Nr 58.2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. 

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

ograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sieroszewice położonej                 

w obrębie Latowice  nr 230/11; 

Nr 59.2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r.  

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

Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach na 2020 r.; 

Nr 60.2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r.  

19) zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania             

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

prowadzącym jest Gmina Sieroszewice; 

Nr 61.2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r.  

20) w sprawie ogłoszenia o ograniczeniach w funkcjonowaniu Urzędu Gminy 

Sieroszewice; 
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Nr 62.2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r. 

21) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020; 

Nr 63.2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r. 

22) w sprawie objęcia przez Gminę Sieroszewice udziałów w Spółce z o.o. „Oświetlenie 

Uliczne i Drogowe” z siedzibą w Kaliszu; 

Nr 64.2020 z 28 kwietnia 2020 r.  

23) w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Sieroszewice za rok 2019; 

Nr 65.2020 z dnia 5 maja 2020 r. 

 

Realizacja uchwał podjętych na XIV Sesji Rady  Gminy Sieroszewice w  dniu  31 marca   

2020 r. od Nr XIV/146/2020 – XIV/156/2020: 

1) Uchwała Nr XIV/146/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020                      

i uchwała Nr XIV/147/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

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

Gminy; 

2) Uchwała Nr XIV/148/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę 

Sieroszewice umowy na realizację wspólnego zadania, polegającego na zarządzaniu              

i utrzymaniu systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji 

Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej została przekazana do realizacji do 

Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska(IZO); 

3) Uchwała Nr XIV/149/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 

międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski 

zadania związanego z modernizacją schroniska dla bezdomnych zwierząt 

zlokalizowanego na gruntach wsi Wysocko Wielkie Gmina Ostrów Wielkopolski 

została przekazana do realizacji Skarbnikowi Gminy i przekazana do Urzędu 

Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim; 

4) Uchwała  Nr XIV/150/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Sieroszewice została 

przekazana do realizacji Pełnomocnikowi Wójta ds. profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych; 

5) Uchwała Nr XIV/151/2020 zmieniająca uchwałę 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 określenia 

wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2020 r. poz. 

3331) została przekazana do realizacji do Referatu Finansowo- Podatkowego (FP); 

6) Uchwała Nr XIV/152/2020 w sprawie przyjęcia zasad i trybu realizacji przedsięwzięcia 

pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sieroszewice”  na rok 

2020 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2020 r. poz. 3332) została przekazana do 

realizacji do Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska(IZO). 

Od 27 kwietnia br. rozpoczął się nabór wniosków; 
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7) Uchwała Nr XIV/153/2020  w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji 

celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na 

obszarze gminy Sieroszewice w wyniku rozstrzygnięcia nadzorczego Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu stwierdziło nieważność uchwały                            

z powodu naruszenia przepisów prawa (Uchwała Nr 10/461/2020 z dnia 29 kwietnia 

2020 r.); 

8) Uchwała Nr XIV/154/2020 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sieroszewice 

w 2020 roku (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2020 r. poz. 3334) została przekazana 

do realizacji do Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska 

(IZO); 

9) Uchwała Nr XIV/155/2020 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób 

bezdomnych z usługami opiekuńczymi (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2020 r. poz. 

3335) została przekazana do realizacji Kierownikowi GOPS w Sieroszewicach; 

10) Uchwała Nr XIV/156/2020 w sprawie rozpatrzenia petycji została przekazana przez 

Przewodniczącego Rady Gminy do adresata dnia 6 kwietnia BR.152.4.2020. 

 

Powyższe uchwały zostały przesłane do organów nadzoru poprzez system „Elektronicznego 

nadzoru nad aktami prawnymi” – e-Nadzór:  

- do  Nadzoru Prawnego Wojewody Wielkopolskiego  dnia 6 kwietnia br.  Nr BR.0711.7.2020 

i Nr BR.0711.8.2020; 

- do Regionalnej Izby Obrachunkowej w zakresie finansowym  dnia 6 kwietnia  br.  

Nr BR.0711.9.2020; 

- do publikacji do Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego dnia 3 kwietnia br. 

Nr BR. 0711.6.2020 

  

Udział w spotkaniach, naradach, szkoleniach:  

15.04.2020 r. – I Zwyczajne posiedzenie Rady Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej w Ostrowie 

Wielkopolskim.  

 

Inne działania:  

Informuję, że cały czas analizowana jest sytuacja na posiedzeniach 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 na terenie Gminy 

Sieroszewice.  

Sieroszewice,   dnia   8 maja 2020 r.                                                   

Wójt Gminy 

/-/ Anatol Piaskowski 

 


