
1 
 

UU RR ZZ ĄĄ DD   GG MM II NN YY   SS II EE RR OO SS ZZ EE WW II CC EE   

63-405 Sieroszewice, ul. Ostrowska 65  
           tel. 62/73-96-076 fax. 62/73-96-456 e-mail: sieroszewice@sieroszewice.pl 

  

 

SG. 0057.7.2020                                

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 objęcia przez Gminę Sieroszewice udziałów w Spółce  z ograniczoną 

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

Nr 110.2020 z dnia 25 listopada 2020 r.  

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020; 

Nr 111.2020 z dnia 2 grudnia 2020 r.  

3) w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania 

egzaminacyjnego dla  nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na 

stopień nauczyciela mianowanego; 

Nr  112.2020 z dnia 10 grudnia 2020 r.  

 

Realizacja uchwał podjętych na XIX Sesji Rady  Gminy Sieroszewice w dniu                                  

27 listopada  2020 r. od Nr XIX/185/2020 – XIX/191/2020: 

1) Uchwała Nr XIX/185/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program edukacji 

zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na 

terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej została przekazana do realizacji Skarbnikowi 

Gminy i przekazana Liderowi projektu dnia 3 grudnia br.; 

2) Uchwała Nr XIX/186/2020  sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020                          

i Uchwała Nr XIX/187/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Sieroszewice na lata 2020-2025 została przekazana do realizacji Skarbnikowi 

Gminy; 

3) Uchwała Nr XIX/188/2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

środków transportowych na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2020 r. poz.  

9197) została przekazana do Referatu Finansowo - Podatkowego. Uchwała będzie 

realizowana  w 2021 roku; 

4) Uchwała Nr XIX/189/2020 w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie Gminy Sieroszewice (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2020 r. 

poz. 9525) i Uchwała Nr XIX/190/2020 w sprawie 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 (Dz. 
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Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2020 r. poz. 9524) została przekazana do realizacji 

Kierownikowi Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska. Wojewoda 

Wielkopolski pismem nr KN-I.4131.1.811.2020.20 z dnia 8 grudnia 2020 r. zawiadomił 

o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały 

nr XIX/190/2020 w stosunku do przepisu §7 pkt 2 przedmiotowej uchwały jako 

istotne naruszenie art.6 r ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości  i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439). 

5) Uchwała Nr XIX/191/2020 w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Sieroszewice na lata 2020-2032” została 

przekazana do Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska. 

Program wskazuje aktualny stan w zakresie wyrobów zawierający azbest na terenie 

Gminy Sieroszewice oraz określa harmonogram realizacji programu na lata 2020-

2032.  

 

Powyższe uchwały  zostały przesłane do organów nadzoru poprzez system „Elektronicznego 

nadzoru nad aktami prawnymi” – e-Nadzór:  

- do Nadzoru Prawnego Wojewody Wielkopolskiego dnia 2 grudnia br.                                        

Nr BR.0711.25.2020;  

-  do Regionalnej Izby Obrachunkowej w zakresie finansowym dnia 2 grudnia br.  

Nr BR.0711.26.2020;   

- do publikacji do Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego dnia                                   

2  grudnia br. Nr BR. 0711.27.2020.  

 

Udział w spotkaniach, naradach, szkoleniach:  

04.12.2020 r.- Spotkanie w RZZO w Ostrowie Wielkopolskim na temat terenu dot. wysypiska 

w Psarach.  

11.12.2020 r.- Spotkanie ze Starostą Ostrowskim podsumowujące wspólnie realizowane 

zadania inwestycyjne w zakresie dróg powiatowych w Sieroszewicach. 

 

Inne działania: 

02.12.2020 r. – Podsumowanie i ogłoszenie laureatów IX Ogólnopolskiego Konkursu im. 

Pawła Brylińskiego organizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Sieroszewicach. 

02.12.2020 r. - Odwiedziny w filiach Gminnej  Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach tj.                      

w Ołoboku i  Wielowsi pod kątem przeprowadzonych remontów oraz na budowie nowej 

siedziby filii bibliotecznej w Strzyżewie.  

09.12.2020 r. - Świąteczne czytanie on-line dzieciom  w Gminnej Bibliotece Publicznej                       

w Sieroszewicach. 

Sieroszewice, dnia  15 grudnia 2020 r.                                       

Wójt Gminy 

/-/ Anatol Piaskowski 

 


