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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. 0057.9.2019                                

 

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 ustalenia dnia wolnego od pracy w dniu 24 grudnia 2019 r. w Urzędzie 

Gminy Sieroszewice; 

Nr 156.2019 z dnia 2 grudnia 2019 r.  

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019; 

Nr 157.2019 z dnia 5 grudnia 2019 r.  

3) w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej; 

Nr 158.2019  z dnia 5 grudnia 2019 r.  

4) zmieniające  zarządzenie w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników 

samorządowych w Urzędzie Gminy Sieroszewice; 

Nr 159.2019 z dnia 6 grudnia 2019 r.  

5) w sprawie określenia zasad użyczenia radnym Rady Gminy Sieroszewice tabletów do 

użytku służbowego; 

Nr 160.2019 z dnia 12 grudnia 2019 r.  

6) w sprawie powołania komisji dla przeprowadzenia postępowania w trybie art. 4 ust. 8 

Pzp  w celu wyłonienia wykonawcy na sprzedaż samochodu strażackiego marki Żuk; 

Nr 161.2019 z dnia 13 grudnia 2019 r. 

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

Pzp  w celu wyłonienia wykonawcy na „Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu 

Gminy w Sieroszewicach”; 

Nr 162.2019 z dnia 13 grudnia 2019 r. 

8)  w sprawie wprowadzenia Planu Audytu Wewnętrznego w Gminie Sieroszewice na 

2020 rok; 

Nr 163.2019 z dnia 16 grudnia 2019 r.  

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

Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach na 2020 r.; 

Nr 164.2019 z dnia 17 grudnia 2019 r.  

10) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości działki nr 69/1 o pow.              

0,0060 ha z przeznaczeniem pod budowę przepompowni ścieków wraz z dojazdem; 

Nr 165.2019 z dnia 17 grudnia 2019 r.  
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11) w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia uzgodnień w sprawie nabycia 

nieruchomości oznaczonej jako działka nr 69/1 o pow. 0,0060 ha; 

Nr 166.2019 z dnia 17 grudnia 2019 r.  

12) w sprawie ustalenia opłat za wywóz nieczystości płynnych z terenu Gminy 

Sieroszewice przez Gminny Zakład Komunalny; 

Nr 167.2019 z dnia 18 grudnia 2019 r.  

13)  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 2020; 

Nr 168.2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.  

14) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019; 

Nr 169.2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.  

15)  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 170.2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.  

16) w sprawie  ustalenia wysokości pogotowia kasowego na 2020 rok; 

Nr 1.2020 z dnia 2 stycznia 2020 r.  

17) w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Sieroszewice; 

Nr 2.2020 z dnia 3 stycznia 2020 r.  

18) w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy 

Sieroszewice; 

Nr 3.2020 z dnia 3 stycznia 2020 r.  

19) w sprawie zatwierdzenia Planu działalności Urzędu Gminy Sieroszewice na rok 2020; 

Nr 4.2020 z dnia 3 stycznia 2020 r.  

20) w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. 

pozyskiwania środków zewnętrznych oraz obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego 

w Urzędzie Gminy  Sieroszewice; 

Nr 5.2020 z dnia 7 stycznia 2020 r.  

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

stanowisko urzędnicze inspektora ds. pozyskiwania środków zewnętrznych oraz 

obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Urzędzie Gminy  Sieroszewice; 

Nr 6.2020 z dnia 7 stycznia 2020 r.  

22) w sprawie powołania komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert na 

realizację zadań publicznych gminy Sieroszewice w sferach: kultury, ochrony dóbr 

kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 

działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, działalności na rzecz osób w wieku 
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emerytalnym, turystyki i krajoznawstwa, ekologii i ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego w roku 2020; 

Nr 7.2020 z dnia 8 stycznia 2020 r.  

23) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości działek nr 325/2, 325/5, 325/8 

o pow. 0,0618 ha z przeznaczeniem pod drogę gminną; 

Nr 8.2020 z dnia 8 stycznia 2020 r.  

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

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

Nr 9.2020 z 23 stycznia 2020 r.  

25) 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 10.2020 z dnia 23 stycznia 2020 r.  

26) w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego                      

i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli 

i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sieroszewice; 

Nr 11.2020 z dnia 24 stycznia 2020 r.  

27) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020; 

Nr 12.2020 z dnia 27 stycznia 2020 r.  

28) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącą własność Gminy 

położoną w obrębie Rososzyca; 

Nr 13.2020 z 27 stycznia 2020 r. 

29)  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącą własność Gminy 

położoną w obrębie  Ołobok;  

Nr 14.2020 z dnia 27 stycznia 2020 r.  

30) zmieniające  zarządzenie  w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów                          

i urządzeń użyteczności publicznej będących własnością Gminy Sieroszewice; 

Nr 15.2020 z dnia 29 stycznia 2020 r.  

31) w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie 

nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest 

przyznawane; 

Nr 16.2020 z dnia 29 stycznia 2020 r.  

32)  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej w miejscowości  

Strzyżew; 

Nr 17.2020 z dnia 29 stycznia 2020 r.  

33) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącą własność Gminy 

położoną w obrębie Rososzyca; 

Nr 18.2020 z dnia 29 stycznia 2020 r.  

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

bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich 

komitetów wyborczych; 
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35) Nr 19.2020 z dnia 10 lutego 2020 r.  

  

Realizacja uchwał podjętych na XII  Sesji Rady  Gminy Sieroszewice w  dniu  18 grudnia 

2019 r. od Nr XII/128/2019 – XII/135/2019: 

1) Uchwała Nr  XII/128/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019  oraz 

uchwała  Nr XII/129/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

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

2) Uchwała Nr XII/130/2019 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych 

znajdujących się w budynku przy ul. Ostrowskiej 16 w m. Rososzyca została 

przekazana do realizacji Kierownikowi Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych                     

i Ochrony Środowiska; 

3) Uchwała Nr XII/131/2019 w sprawie nadania nazwy ulicy w Latowicach (Dz. Urz. Woj. 

Wielkopolskiego z 2020 r. poz. 251) została przekazana do realizacji do Referatu  

Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska; 

4) Uchwała Nr XII/132/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 

międzygminnego dotyczącego powierzenia  Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski                  

w 2020 roku zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych 

zwierząt zlokalizowanego na gruntach wsi Wysocko Wielkie Gmina Ostrów 

Wielkopolski, została przekazana  do realizacji Skarbnikowi Gminy  i do Urzędu Miasta 

Ostrowa Wielkopolskiego  (pismo BR.0711.39.2019   dnia 23 grudnia 2019 r.); 

5) Uchwała Nr XII/133/20219 w sprawie określenia ceny jednostki paliwa w Gminie 

Sieroszewice na rok szkolny 2019/2020 ( Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2020 r. poz. 

252) została przekazana do realizacji Dyrektorowi GZEASiP w Sieroszewicach; 

6) Uchwała Nr XII/134/2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

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

7) Uchwała  Nr XII/135/2019 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020  została 

przekazana do realizacji Skarbnikowi Gminy i kierownikom jednostek 

organizacyjnych. Uchwała budżetowa na rok 2020 została opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego  w 2020 r. pod poz. 253. 

 

Powyższe uchwały zostały przesłane do organów nadzoru: Nadzoru Prawnego Wojewody 

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

Nr pisma BR.0711.36.2019 z dnia 23 grudnia  2019 r., RIO Kalisz: Nr pisma BR.0711.37.2019           

z dnia  23 grudnia  2019 r., RIO Leszno BR.0711.38.2019 z dnia 23 grudnia 2019 r.).   

 

 Przyjęte przez Radę Gminy  oświadczenie na XII Sesji Rady Gminy Sieroszewice w dniu                   

18 grudnia 2019 r., w  którym wyrażona jest  potrzeba ustawowych zmian zasad organizacji 

finansów publicznych, pozwalających na poszanowanie konstytucyjnej zasady adekwatności 

dochodów do zadań powierzonym samorządom została przekazana w dniu 23 grudnia 2019 

roku  do: 

- Prezesa Rady Ministrów;  
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- Marszałka Sejmu; 

- Marszałka Senatu;  

- i do wiadomości Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolskich.  

 

Udział w spotkaniach, naradach, szkoleniach:  

03.12.2019 r. – Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Oświetlenie Uliczne                             

i Drogowe Sp.  z o.o. w Skalmierzycach.  

04.12.2019 r. – Spotkanie z przedsiębiorcami z terenu Gminy Sieroszewice w Gminnym 

Ośrodku Kultury w Sieroszewicach.  

05.12.2019 r. – Spotkanie z mieszkańcami Psar w sprawie wysypiska śmieci. 

11.12.2019 r. – Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu w sprawie pozyskania 

informacji na temat wniosków dotyczących rekultywacji wysypiska śmieci w Psarach.  

19.12.2019 r. – Spotkanie podsumowujące projekt „Cyfrowa Wielkopolska” w Rososzycy. 

21.12.2019 r. - Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Klubu HDK PCK „STRAŻAK” przy  ZOSP RP 

w Sieroszewicach. 

15.01.2020 r. – II Nadzwyczajny Wielkopolski Kongres Samorządowy – finanse samorządowe 

jako podstawa działań na rzecz społeczności lokalnych w Poznaniu.  

17.01.2020 r. – Spotkanie z Zarządem LGD „Długosz Królewski” w Brzezinach. 

17.01.2020 r. – Zebranie OSP Rososzyca. 

19.01. 2020 r. – Zebranie  sprawozdawcze PZW Koło Rososzyca. 

20.01.2020 r. – Spotkanie wójtów, burmistrzów Powiatu Ostrowskiego ze Starostą                            

w Ostrowie Wielkopolskim. 

21.01.2020 r. – I Nadzwyczajne Posiedzenie  Rady Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej w Kaliszu.  

23.01.2020 r. – Spotkanie w Taczanowie z Nadleśniczym Nadleśnictwa Taczanów. 

25.01.2020 r. – Zebranie sprawozdawcze OSP Parczew.  

27.01.2020 r. – Spotkanie dla mieszkańców i przedsiębiorców dotyczące dofinansowania na 

instalacje fotowoltaiczne do produkcji energii elektrycznej oraz instalacje solarne do 

podgrzewania wody użytkowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach. 

28.01.2020 r. – Spotkanie w Urzędzie Gminy Sieroszewice z Dyrektorem Biblioteki Publicznej 

im. Stefana Rowińskiego  w Ostrowie Wielkopolskim na temat funkcjonowania bibliotek. 

29.01.2020 r. –  Zebranie wiejskie w Latowicach. 

01.02.2020 r. – Zebranie sprawozdawcze OSP Rososzyca.  

 

Inne działania:  

30.11.2019 r. – Spotkanie z Seniorami w Rososzycy. 

01.12.2019 r. –  Św.  Mikołaj w Strzyżewie. 

05.12.2019 r. – Otwarcie wiaty edukacyjno – szkoleniowej w Ostrowie Wielkopolskim. 

07.12.2019 r. –  Halowy turniej piłki nożnej o Puchar  Starosty Ostrowskiego w Szkole 

Podstawowej w Sieroszewicach.  

08.12.2019 r. – Spotkanie wigilijne w Westrzy. 

08.12.2019 r. – Spotkanie wigilijne w Strzyżewie.  



6 
 

10.12.2019 r. – Spotkanie świąteczne z Sołtysami w Urzędzie Gminy Sieroszewice. 

10.12.2019 r. – Spotkanie świąteczne w Urzędzie Gminy z Duchowieństwem z terenu Gminy 

Sieroszewice.  

12.12.2019 r. – Spotkanie opłatkowe z Radą Sołecką wsi Sieroszewice oraz z organizacjami 

działającymi  na terenie  wsi Sieroszewice.  

12.12.2019 r. – Spotkanie opłatkowe z Radą Sołecką wsi Psary oraz z organizacjami 

działającymi na terenie wsi Psary.  

14.12.2019 r. – Spotkanie wigilijne Koła Gospodyń Wiejskich w Wielowsi.  

15.12.2019 r. – Spotkanie opłatkowe mieszkańców Parczewa i Bibianek na sali wiejskiej                   

w Parczewie.  

15.12.2019 r. – Spotkanie seniorów 60+ w Domu Rolnika w Ołoboku. 

15.12.2019 r. – „Jasełka” w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Zamościu w sali OSP 

w Zamościu.  

16.12.2019 r. –   Koncert świąteczny w  Publicznym  Przedszkolu w Westrzy. 

17.12.2019 r. -  Podsumowanie XV konkursu plastycznego pt. „Ozdoba choinkowa” przez  

Gminną Bibliotekę Publiczną w Sieroszewicach. 

17.12.2019 r. –  Uroczyste przekazanie sprzętu  ratowniczo- gaśniczego dla OSP Ołobok i OSP 

Rososzyca w Urzędzie Gminy Sieroszewice.  

19.12.2019 r. – Świąteczne czytanie w Dziennym Domu „Senior+” w Latowicach oraz  90. 

urodziny  seniorki.  

19.12.2019 r. -  Spotkanie opłatkowo-noworoczne Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia 

„Długosz Królewski” w Brzezinach. 

20.12.2019 r. – Wigilia w Dziennym Domu „Senior+” w Latowicach. 

21.12.2019 r. – Spotkanie sprawozdawcze Stowarzyszenia „Sami Swoi” w Rososzycy. 

22.12.2019 r. – Spotkanie wigilijne w  Klubie Seniora w Rososzycy.  

27.12.2019 r. – Uroczystość z okazji rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego                               

w Ołoboku.  

06.01.2020 r. –  XXI Noworoczne Spotkanie Samorządowców Powiatu Ostrowskiego                                                      

w Sieroszewicach.  

11.01.2020 r.  - Nabożeństwo Ekumeniczne w Parafii Polskokatolickiej w Kotłowie. 

12.01.2020 r. - Noworoczny Bal Przebierańców dla dzieci  połączony z Finałem Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach. 

12.01.2020 r. – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Szkole Podstawowej w  Wielowsi. 

16.01.2020 r. – Spotkanie Noworoczne z Wojewodą Wielkopolskim w Poznaniu. 

17.01.2020 r. – Spotkanie Noworoczne  strażaków OSP gminy Sieroszewice w Rososzycy. 

18.01.2020 r. – Przedstawienie świąteczne w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej                     

w Wielowsi z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka w sali wiejskiej w Wielowsi. 

19.01.2020 r. – Koncert Katarzyny Zawady pt. „Niezapomniane przeboje Anny German i Anny 

Jantar”  dla mieszkańców w Strzyżewie.  

26.01.2020 r.  - XXVI Koncert Kolęd z Jasełkami w wykonaniu Orkiestry Dętej „Ołobok” w sali 

Domu Rolnika w Ołoboku.  
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01.02.2020 r. – Gminne Święto Seniora w sali wiejskiej w Rososzycy.  

02.02.2020 r. – Jasełka w wykonaniu przedszkolaków Publicznego Przedszkola w Latowicach 

z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach. 

 

 

 

Sieroszewice, dnia 10.02.2020 r.                                                          

 

 

Wójt Gminy 

/-/ Anatol Piaskowski 

 

 


