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U R Z Ą D  G M I N Y  S I E R O S Z E W I C E  

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

  

 

SG. 0057.8.2020.2021                                

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 zasad przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowych dla Gminnego 

Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach na 2021 r.; 

Nr 113.2020 z dnia 16 grudnia 2020 r.  

2)  w sprawie  wprowadzenia Planu Audytu Wewnętrznego w Gminie Sieroszewice 

na 2021 rok; 

Nr 114.2020 z dnia 18 grudnia 2020 r.  

3) w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy 

Sieroszewice w sferach: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działalności na rzecz 

osób niepełnosprawnych, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, turystyki           

i krajoznawstwa, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 

w roku 2021; 

Nr 115.2020 z dnia 21 grudnia 2020 r.  

4) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020; 

Nr 116.2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.  

5) w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19; 

Nr 117.2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.  

6) w sprawie określenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych; 

Nr 118.2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.  

7) w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy 

Sieroszewice; 

Nr 119.2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.  

8) w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których 

wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 zł”; 

Nr 120.2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.  

9) w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego na 2021 rok; 

Nr 1.2021 z dnia 4 stycznia 2021 r.  

10) w sprawie zatwierdzenia Planu działalności Urzędu Gminy Sieroszewice na 2021 rok; 

Nr 2.2021 z dnia 5 stycznia 2021 r. 
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11) w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy 

Sieroszewice za rok 2020; 

Nr 3.2021 z dnia 5 stycznia 20201 r.  

12) w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2021 roku w Urzędzie Gminy Sieroszewice; 

Nr 4.2021 z dnia 5 stycznia 2021 r.  

13)  zmieniające  zarządzenie w sprawie  szczegółowej organizacji nauczania, wychowania 

i opieki w roku szkolnym 2020/2021 w szkołach podstawowych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Sieroszewice; 

Nr 5.2021 z dnia  7 stycznia 2021 r.   

14)  w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przygotowania  

i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień; 

Nr 6.2021 z dnia 7 stycznia 2021 r.  

15) w sprawie powołania Komisji do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań 

publicznych Gminy Sieroszewice w sferach: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury                     

i dziedzictwa narodowego, wpierania i upowszechniania kultury fizycznej, działalności 

na rzecz osób niepełnosprawnych, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, 

turystyki i krajoznawstwa, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego w roku 2021; 

Nr 7.2021 z dnia 18 stycznia 2021 r.  

16) w sprawie  przyjęcia regulaminu organizacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Sieroszewicach; 

Nr 8.2021  z dnia 18 stycznia 2021 r. 

17) w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;  

Nr 9.2021 z dnia 18 stycznia 2021 r.  

18) zmieniające  zarządzenie w sprawie  szczegółowej organizacji nauczania, wychowania 

i opieki w roku szkolnym 2020/2021 w szkołach podstawowych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Sieroszewice; 

Nr 10.2021 z dnia 18 stycznia 2021 r.  

19) w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników                      

i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów 

budżetowych  Gminy Sieroszewice; 

Nr 11.2021 z dnia 22 stycznia 2021 r.  

20) w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i powołania 

Gminnego Biura Spisowego w Gminie Sieroszewice; 

Nr 12.2021 z dnia 22 stycznia 2021 r.  

21) w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego                      

i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli 

i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sieroszewice; 

      Nr 13.2021 z dnia 25 stycznia 2021 r. 
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22)  zmieniające  zarządzenie w sprawie  szczegółowej organizacji nauczania, wychowania 

i opieki w roku szkolnym 2020/2021 w szkołach podstawowych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Sieroszewice; 

Nr 14.2021 z dnia 25 stycznia 2021 r. 

23) zmieniające  zarządzenie w sprawie  szczegółowej organizacji nauczania, wychowania 

i opieki w roku szkolnym 2020/2021 w publicznych przedszkolach, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Sieroszewice; 

Nr 15.2021 z dnia 25 stycznia 2021 r.  

 

Realizacja uchwał podjętych na XX Sesji Rady  Gminy Sieroszewice w dniu 18 grudnia  2020r. 

od Nr XX/192/2020 – XX/196/2020: 

 

1) Uchwała Nr XX/192/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 została 

przekazana do realizacji Skarbnikowi Gminy; 

2) Uchwała Nr XX/193/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 

międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski                 

w 2021 roku zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt 

zlokalizowanego na gruntach wsi Wysocko Wielkie Gmina Ostrów Wielkopolski została 

przekazana do Urzędu Miasta Gminy Ostrów Wielkopolski  w celu realizacji zadania; 

3) Uchwała Nr XX/194/2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sieroszewice na lata 2021-2025 została przekazana do realizacji Skarbnikowi Gminy; 

4) Uchwała Nr XX/195/2020 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 (Dz. Urz.  Woj. 

Wielkopolskiego z 2021 r. poz.9)  została przekazana do realizacji Skarbnikowi Gminy  

i kierownikom jednostek organizacyjnych; 

5) Na podstawie Uchwały  Nr XX/196/2020 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie                                  

w użyczenie nieruchomości położonej w Psarach została podpisana umowa na 

użyczenie nieruchomości  w celu dokonania rekultywacji „Międzygminnego 

składowiska odpadów komunalnych dla Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce oraz Gminy 

Sieroszewice” na okres prowadzenia fazy eksploatacyjnej i poeksploatacyjnej. 

 

Powyższe uchwały  zostały przesłane do organów nadzoru poprzez system „Elektronicznego 

nadzoru nad aktami prawnymi” – e-Nadzór:  

- do Nadzoru Prawnego Wojewody Wielkopolskiego dnia 22 grudnia 2020 r.                                        

Nr BR.0711.28.2020;  

-  do Regionalnej Izby Obrachunkowej w zakresie finansowym dnia 22 grudnia 2020 r. 

Nr BR.0711.29.2020;   

- do publikacji do Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego dnia                                   

22  grudnia 2020 r. Nr BR. 0711.30.2020.  

 

 

Udział w spotkaniach, naradach, szkoleniach:  



4 
 

05.01.2021 r. – Spotkanie z wicemarszałkiem  Województwa Wielkopolskiego Krzysztofem 

Grabowskim w Wielowsi.   

18.01.2021 r. – Posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Gminy 

Sieroszewice. 

25.01.2021 r. – Spotkanie z przedstawicielkami Koła Gospodyń Zamość  w Urzędzie Gminy 

Sieroszewice.  

 

Inne działania: 

16.12.2020 r. -  Przekazanie instrumentów muzycznych zakupionych z budżetu Gminy 

Sieroszewice  członkom Orkiestry Dętej ,,Ołobok’’ w Gminnym Ośrodku Kultury                                

w Sieroszewicach. 

22.12.2020 r. -  Przekazanie przez drużynowego  VII Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej                

z Gminy Sieroszewice Światła Pokoju. 

28.12.2020 r. – Złożenie wiązanek na grobie powstańców Wielkopolskich w Ołoboku                                      

i Rososzycy. 

05.01.2021 r. – Wręczenie listu gratulacyjnego Julii Maik – Wicemistrzyni Polski w pływaniu 

w Urzędzie Gminy Sieroszewice.  

 

 

Sieroszewice, dnia  26 stycznia  2021 r.                                              

 

 

Wójt Gminy 

/-/ Anatol Piaskowski 

 

 

 

 


