
SG. 0057.5.2019                                

 

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 powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego na terenie Gminy 

Sieroszewice, 

Nr 102.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.  

2) w sprawie objęcia przez Gminę Sieroszewice udziałów w Spółce z ograniczoną 

odpowiedzialnością   „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” z siedzibą w Kaliszu, 

Nr 103.2019 z dnia 15 lipca 2019 r.  

3) w sprawie powołania komisji dla przeprowadzenia przetargu nieograniczonego                    

w celu wyłonienia wykonawcy na usługę pn.  „Przewóz dzieci do szkół na terenie 

Gminy Sieroszewice oraz Ośrodka Rewalidacyjno- Wychowawczego w Wolicy w roku 

szkolnym 2019/2020, 

Nr 104.2019 z dnia 18 lipca 2019 r.  

4) w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzania przetargów na dzierżawę lub 

najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Sieroszewice, 

Nr 105.2019 z dnia 18 lipca 2019 r. 

5) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019, 

Nr 106.2019 z dnia 23 lipca 2019 r.  

6) w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu pobytu w  Dziennym Domu „Senior+”                      

w Latowicach, 

Nr 107.2019 z dnia 23 lipca 2019 r. 

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

Pzp., 

Nr 108.2019 z dnia 23 lipca 2019 r. 

8) w sprawie powołania komisji do spraw szacowania szkód powstałych w wyniku 

nawałnicy, 

Nr 109.2019 z dnia 30 lipca 2019 r.  

9) w sprawie powołania  Społecznej Komisji Mieszkaniowej, 

Nr 110.2019 z dnia 5 sierpnia 2019 r.  

10) w sprawie wprowadzenia wewnętrznej procedury i stosowania w zakresie 

przeciwdziałaniu, niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji                          

o schematach podatkowych, 

Nr 111.2019 z dnia 5 sierpnia 2019 r.   

11) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 

Nr 112.2019 z dnia 9 sierpnia 2019 r.  

 



Realizacja uchwał podjętych na VIII  Sesji Rady  Gminy Sieroszewice w  dniu  16 lipca                   

2019 r. od Nr VIII/93/2019 – VIII/97/2019  w sprawie: 

1) Uchwała Nr VIII/93/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019                

i Uchwała Nr VIII/94/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

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

2) Uchwała Nr VIII/95/2019 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości                    

i porządku na terenie Gminy Sieroszewice (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2019 r. 

poz. 6874) i Uchwała Nr VIII/96/2019 w sprawie określenia szczegółowego sposobu                  

i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną 

przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie  

odpadami komunalnymi, w częstotliwości odbierania odpadów komunalnych  

od właścicieli nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2019 r. poz. 6875) 

została przekazana do realizacji Kierownikowi Referatu Inwestycji, Zamówień 

Publicznych i Ochrony Środowiska; 

3) Uchwała Nr VIII/97/2019 w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania 

zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Ostrowie 

Wielkopolskim na kadencję 2020 – 2023 została przekazana do realizacji Zespołowi.  

 

Powyższe uchwały zostały przesłane do organów nadzoru: Nadzoru Prawnego Wojewody 

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

Nr pisma BR.0711.18.2019 z dnia 19 lipca  2019 r., RIO: Nr pisma BR.0711.19.2019 z dnia                    

19 lipca 2019 r.).   

 

Udział w spotkaniach, naradach, szkoleniach:  

18.07.2019 r. -  Spotkanie z dyrektorem  Aresztu Śledczego kpt. Waldemarem Zarembą                     

w Rososzycy.               

22.07.2019 r. – Spotkanie w sprawie zbiornika „Wielowieś Klasztorna” w Gminnym Ośrodku 

Kultury w Sieroszewicach.  

22.07.2019 r. – Spotkanie z uczestnikami i organizatorami półkolonii w Sadowiu.  

26.07.2019 r. – Spotkaniem z kpt. Rafałem Golickim pilotem linii lotniczych  w Urzędzie 

Gminy Sieroszewice. 

01.08.2019 r. – Spotkanie w sprawie programu  usuwania azbestu i wyrobów zawierających 

azbest  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim.  

06.08.2019 r. – Spotkanie  z uczestnikami  półkolonii  i  żużlowcem w Szkole Podstawowej                                                             

w Sieroszewicach.  

07.08.2019 r. - Spotkanie  z uczestnikami  półkolonii w Szkole Podstawowej w Wielowsi                   

i Leśniczówce  w Biskupicach.  

08.08.2019 r. – Spotkanie z przedstawicielem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków                  

w Kaliszu.  



09.08.2019 r. – Spotkanie podsumowujące  organizację półkolonii w Szkole Podstawowej                   

w Sieroszewicach. 

09.08.2019 –   Spotkanie podsumowujące  organizację półkolonii w  Szkole Podstawowej                 

w Wielowsi. 

 

Inne działania:  

22.07.2019 -  Podpisanie umowy z Województwem Wielkopolskim w Odolanowie na projekt 

pn. „ Stworzenie miejsca spotkań i integracji mieszkańców na terenie stadionu sportowego   

w Sieroszewicach”  w ramach IX edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”.  

24.07. 2019 r. - Otwarcie kościoła   poewangelickiego w Odolanowie. 

27.07.2019 r. – Zawody wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Sieroszewice w Grabowie na 

Starorzeczu.  

27.07.2019 r. – Uroczyste poświęcenie  tablicy upamiętniającej zamordowanych podczas                  

II Wojny Światowej mieszkańców gminy Sieroszewice w Raduchowie. 

28.07.2019 r. –  „ Poznajemy naszą gminę”  - wycieczka autokarowa po gminie  Sieroszewice. 

04.08.2019 r. – Festyn połączony z konkursem zaprzęgów parokonnych o Puchar Wójta 

Gminy Sieroszewice w Strzyżewie. 

09.08.2019 r. – Podpisanie umowy z Województwem Wielkopolskim na remont szatni na 

stadionie sportowym w Sieroszewicach w ramach programu „Szatnia na medal” w Urzędzie 

Gminy Sieroszewice.  

 

 

 

Sieroszewice, dnia  09.08.2019 r.                                                

 

 

Wójt Gminy 

/-/ Anatol Piaskowski 

 

 


