
SG. 0057.6.2019                                

 

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 komisji dla przeprowadzenia przetargu nieograniczonego p.n. 

„Przebudowa drogi gminnej w m. Masanów ul. Ceglana”, 

Nr 113.2019 z dnia 12 sierpnia 2019 r.  

2) w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego p.n. 

„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu 

gminy Sieroszewice”, 

Nr 114.2019 z dnia 12 sierpnia 2019 r.  

3) w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na opiekunów 

świetlic środowiskowych, 

Nr 115.2019 z dnia 13 sierpnia 2019 r.  

4) w sprawie przeprowadzenia kontroli podatkowej w zakresie podatku od 

nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego u podatników oraz następców 

prawnych na terenie Gminy Sieroszewice, 

Nr 116.2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r. 

5) w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Sieroszewice miejsc przeznaczonych na 

bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich 

komitetów wyborczych, 

Nr 117.2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r.  

6) w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowych dla pracowników Urzędu Gminy 

Sieroszewice dokonujących czynności kontrolnych, 

Nr 118.2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r.  

7) w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Sieroszewice i Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej informacji o przebiegu  wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za                 

I półrocze 2019 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 

oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji 

kultury i realizacji gospodarki pozabudżetowej za I półrocze 2019 roku,  

Nr 119.2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r. 

8) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019, 

Nr 120.2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r.  

9) zmieniające  zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania    

i opieki w roku szkolnym 2019/2020 w publicznych przedszkolach, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Sieroszewice, 

Nr 121.2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r.  



10) 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 122.2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. 

11)  w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Masanowie, 

Nr 123.2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r.  

12) w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ołoboku im. Ks. 

Józefa Kuta, 

Nr 124.2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r.  

13) w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zamościu, 

Nr 125.2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r.  

14) w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora do spraw 

obsługi sekretariatu w Urzędzie Gminy Sieroszewice, 

Nr 126.2019 z dnia 2 września 2019 r.  

15) w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne 

stanowisko urzędnicze podinspektora do spraw obsługi sekretariatu w Urzędzie Gminy 

Sieroszewice, 

Nr 127.2019 z dnia 2 września 2019 r.  

16) w sprawie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019, 

Nr 128.2019 z dnia 3 września 2019 r.  

 

Realizacja uchwał podjętych na IX  Sesji Rady  Gminy Sieroszewice w  dniu  21 sierpnia                    

2019 r. od Nr IX/98/2019 – IX/107/2019  w sprawie: 

1) Uchwała Nr IX/ 98/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 została 

przekazana do realizacji Skarbnikowi Gminy; 

2) Uchwała Nr IX/99/2019  w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie gminy                        

w 2020 roku na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Sieroszewice została 

przekazana do realizacji Skarbnikowi Gminy i przekazana do Komendanta 

Powiatowego  Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim w dniu 22 

sierpnia br.; 

3) Uchwała Nr IX/100/2019  sprawie uznania „Powiatowego programu usuwania azbestu 

i wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego” jako równoważnego 

gminnemu programowi usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, została 

przekazana do realizacji Referatowi Zamówień Publicznych, Inwestycji i Ochrony 

Środowiska (IZO)  w celu przygotowania wniosku w ramach programu pn. 

„Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest. 

Uchwała stanowi załącznik do wniosku. Wniosek został przekazany dnia 27 sierpnia br. 

do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                         

w Poznaniu; 

4) Uchwała Nr IX/101/2019  w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania 

członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego 



funkcjonowania (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2019 r. poz. 7301) została przekazana 

do realizacji Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                       

w Sieroszewicach; 

5) Uchwała Nr IX/102/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy 

Sieroszewice została przekazana przez Przewodniczącego Rady Gminy Sieroszewice 

wraz z uzasadnieniem skarżącej w dniu 22 sierpnia br.  

6) Uchwała Nr IX/103/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sieroszewice (Dz. Urz. Woj.  

Wielkopolskiego z 2019 r. poz. 7299) i Uchwała Nr IX/104/2019 zmieniająca uchwałę                   

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku  

na terenie Gminy Sieroszewice (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2019 r. poz. 7300) 

została przekazana do realizacji Referatowi Zamówień Publicznych, Inwestycji                        

i Ochrony Środowiska (IZO); 

7)  Na podstawie Uchwały Nr IX/105/2019  w sprawie nadania tytułu honorowego 

„Zasłużony dla Gminy Sieroszewice” wręczenie statuetki i dyplomu nastąpi na 

uroczystej Sesji Rady Gminy Sieroszewice z okazji  Narodowego Święta Niepodległości; 

8) Uchwała Nr IX/106/2019 w sprawie  zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego 

Policji informacji o kandydatach na ławników została przesłana przez 

Przewodniczącego Rady Gminy Sieroszewice w  dniu 22 sierpnia 2019 r.  

9) Uchwała Nr IX/107/2019 w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach 

ławników do Sądu Rejonowego w  Ostrowie Wielkopolskim na kadencję w latach 2020 

– 2023 została przekazana Radnym Gminy.  

 

Powyższe uchwały zostały przesłane do organów nadzoru: Nadzoru Prawnego Wojewody 

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

pisma BR.0711.22.2019 z dnia 22 sierpnia  2019 r., RIO Kalisz: Nr pisma BR.0711.23.2019   

z dnia  22 sierpnia 2019 r., RIO Leszno BR.0711.24.2019 z dnia 22 sierpnia 2019 r.).   

 

Udział w spotkaniach, naradach, szkoleniach:  

13.08.2019 r. –  Udział w zebraniu Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP w Sieroszewicach                   

w miejscowości Wielowieś. 

14.08.2019 r. – Zebranie wiejskie w  Rososzycy.  

22.08.2019 r. – Spotkanie z Komendantem Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej                            

w Ostrowie Wielkopolskim.  

24.08.2019 r. – Spotkanie z delegacją z gminy Jaromerice w Sławinie.  

26.08.2019 r. – Spotkanie z delegacją z gminy Jaromerice w Urzędzie Gminy Sieroszewice.  

02.09.2019 r. – Spotkanie w Urzędzie Gminy Sieroszewice  z wiceprezydentem Miasta 

Ostrowa Wielkopolskiego  i przedstawicielami MZK  nt. transportu publicznego  w gminie 

Sieroszewice. 

06.09.2019 -  Spotkanie z radami sołeckimi wsi Biernacice, Kania , Raduchów i Zamość.  

Inne działania:  



14.08.2019 r. – Wizja lokalna Zespołu Sędziów Sprawozdawców z Urzędu Marszałkowskiego 

projektów złożonych przez Stowarzyszenie „EKOklub” w Wielowsi  i Gminną Bibliotekę 

Publiczną w Sieroszewicach  w ramach działania proekologicznego i prokulturowego Strategii 

Rozwoju Województwa Wielkopolskiego. Wizje  odbyły się w Sławinie i Gminnej Bibliotece 

Publicznej w Sieroszewicach.  

17.08.2019 r. – Senioralna biesiada w Nadleśnictwie Przedborów.  

18.08.2019 r. – Parafialne dożynki w Sadowiu. 

19.08.2019 r. – Otwarcie nowej siedziby Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski.  

25.08.2019 r. – Gminne dożynki w Psarach.  

29.08.2019 r. – Spotkanie z seniorami podczas warsztatów „Czas na seniora w Metropolii 

Poznań i Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”  w Rososzycy.  

30.08.2019 r. – Plener rzeźbiarski w Domu Pracy Twórczej w Brzezinach.  

01.09.2019 r. – Msza św. z okazji 80 rocznicy wybuchu II Wojny światowej w Kościele pw. Św. 

Wawrzyńca w Wielowsi. 

01.09.2019 r. – Uroczyste obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Ostrowie 

Wielkopolskim. 

01.09.2019 r. – Gminne zawody sportowo-pożarnicze w Sieroszewicach. 

02.09.2019 r. – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 i otwarcie nowego 

segmentu Szkoły Podstawowej w Zamościu. 

03.09.2019 r. – Obchody w 80. rocznicę tragicznych wydarzeń pomordowanych                                           

w pierwszych dniach wojny mieszkańców Mącznik i okolicznych miejscowości. 

05.09.2019 r. – Spotkanie z KGW w Parczewie w ramach przygotowywanej publikacji przez 

powiat Ostrowski.  

06.09.2019 r. -  Narodowe Czytanie w Dziennym Domu „Senior +” w Latowicach.  

06.09.2019 r. – Inauguracja   zajęć w Gminnym Ośrodku Kultury  2019 w Sieroszewicach.  

07.09.2019 r. – Narodowe Czytanie w  Gminnym Ośrodku Kultury. Organizator Gminna 

Biblioteka Publiczna w Sieroszewicach.  

08.09.2019 r. - Uroczystości N.M. Panny Królowej Polskiej w Kotłowie.  

 

 

 

Sieroszewice, dnia 09.09.2019 r.                                                             

 

 

Wójt Gminy 

/-/ Anatol Piaskowski 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


