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P R O T O K Ó Ł   Nr XXXII 

z XXXII SESJI RADY GMINY SIEROSZEWICE 

odbytej w dniu 18 grudnia 2009 roku w Sali Gminnego Ośrodka Kultury  

w Sieroszewicach 

 

 

Punkt 1 – Otwarcie obrad: 

Otwarcia obrad XXXII sesji Rady Gminy Sieroszewice dokonał przewodniczący Rady 

Gminy – p. Arkadiusz Wojtczak o godz. 10:15. Powitał p. Wójta, radnych, sołtysów,  

p. Skarbnik, p. Wiktora Jamroziaka – kierownika GZK w Sieroszewicach, p. Jerzego 

Pawłowskiego – dyrektora GOK w Sieroszewicach, p. Marię Marciniak – dyrektora GBP  

w Sieroszewicach, p. Katarzynę Dudziak – dyrektora Szkoły Podstawowej w Parczewie,  

p. Jacka Nentwicha – dyrektora Szkoły Podstawowej w Strzyżewie, p. Marka Michalczaka – 

wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Ostrowskiego, p. Mirosława Szmaja – prezesa 

stowarzyszenia „Nie rzucim ziemi”, p. Stefana Prałata – prezesa Związku Kombatantów RP  

i Byłych Więźniów Politycznych, p. Krzysztofa Portasiaka – prezesa Stowarzyszenia 

„Kurkowe Bractwo Strzeleckie” w Sieroszewicach, oraz p. Ewę Kotowską – Rasiak  

z „Gazety Ostrowskiej”. 

 

Punkt 2 – Stwierdzenie quorum: 

W obradach XXXII sesji uczestniczyło 12 radnych. Nieobecni byli p. Tomasz Berkowski,  

p. Marek Rosik oraz p. Krystyna Kois - Jaźwiec. Lista obecności radnych stanowi załącznik 

Nr 1 do protokołu. 

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik Nr 2 do protokołu. 

 

Punkt 3 – Przedstawienie porządku obrad: 

Pan Przewodniczący Rady – przedstawił porządek obrad XXXII sesji. Rada nie wniosła 

uwag do przedstawionego porządku obrad. 

 

Punkt 4 - Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Gminy: 

Radny Anatol Piaskowski – przytoczył z protokołu str. 3 wypowiedź p. … …
1
: „Co do 

skargi złożonej przez p. …
2
 ja bym prosił, jeśli chodzi o Latowice, żeby Rada  

w takich przypadkach podchodziła do takich problemów w sposób merytoryczny a nie 

uznaniowy – tak jak zasygnalizował przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Anatol 

Piaskowski. Również oczekuję, że w sposób merytoryczny, a nie uznaniowy była odpowiedź 

na taką skargę. Nikogo nie przekonuje uzasadnienie pisane jednym zdaniem”. Odniósł się do 

tej wypowiedzi, że nie była to odpowiedź na skargę, tylko opinia Komisji Rewizyjnej, która 

nie była napisana w jednym zdaniu, lecz w czterech zdaniach rozbudowanych. Jeśli chce się 

podważać kompetencje Komisji Rewizyjnej, to proszę to robić w sposób merytoryczny, nie 

uznaniowy.” 

Protokół z XXXI sesji został przyjęty 11 głosami „za” i 1 głosie wstrzymującym.  

 

Punkt 5 - Interpelacje i zapytania radnych: 

Radna Teresa Lis - Złożyła zapytanie do p. Wójta w sprawach:  

 - dofinansowania wybrukowania wjazdu obok sali wiejskiej w Parczewie, 

 - wniosku o modernizację drogi przy przedszkolu w Westrzy oraz o utwardzenie zajazdu  

   do autobusów.  

                                                 
1
 Art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z dnia 8 października 

2001 roku ze zmianami). 
2
 Patrz: przypis 

1
. 
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Pismo w powyższej sprawie stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.  

Dodała, że Parczew stara się o fotoradar i był w tej sprawie wystosowany również wniosek.  

Radny Paweł Siwak – skierował zapytanie do Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu 

Ostrowskiego – p. Marka Michalczaka w sprawie budowy chodnika przy drodze powiatowej 

w Sieroszewicach w kierunku Rososzycy. Złożył podziękowanie p. Przewodniczącemu Rady 

i p. Wójtowi za wsparcie w trudnych chwilach, po śmierci mamy.  

 

Punkt 6 - Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej  

w okresie międzysesyjnym: 

Pan Przewodniczący Rady – przedstawił informację ze swojej działalności podejmowanej  

w okresie międzysesyjnym. Informacja stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. 

 

Punkt 7 - Sprawozdanie Wójta z działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym: 

Rada nie wniosła uwag do sprawozdania Wójta z działalności podejmowanej w okresie 

międzysesyjnym. Sprawozdanie Wójta stanowi załącznik Nr 5 do protokołu. 

 

Punkt 8 - Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w okresie 

międzysesyjnym: 

Radny Anatol Piaskowski – przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli 

przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w zakresie gospodarki nieruchomościami za rok 2008. 

Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.  

Zwrócił się do Rady o zgłaszanie propozycji do planu pracy na 2010 rok w terminie do  

6 stycznia 2010 r. 

 

Punkt 9 - Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zmian w budżecie na 2009 rok: 

Pan Przewodniczący Rady – odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na  

2009 rok. 

Radny Paweł Siwak – przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu, Finansów  

i Zaopatrzenia dotyczącą w/w projektu uchwały. Opinia stanowi załącznik Nr 7 do protokołu. 

 

Rada podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XXXII/192/09 w sprawie zmian w budżecie na  

2009 rok. Uchwała stanowi załącznik Nr 8 do protokołu. 

 

b) zmiany zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok: 

Pan Przewodniczący Rady – odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany zestawienia 

przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 

2009 rok.  

Radny Paweł Siwak – przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu… dotyczącą projektu 

uchwały w powyższej sprawie. Opinia stanowi załącznik Nr 9 do protokołu. 

 

Rada podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XXXII/193/09 w sprawie zmiany zestawienia 

przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 

2009 rok. Uchwała stanowi załącznik Nr 10 do protokołu. 

 

c) zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok: 
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Pan Przewodniczący Rady – odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia 

przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 

2010 rok.  

Radny Tadeusz Wojtysiak – przedstawił pozytywną opinię Komisji Rolnictwa, Rozwoju 

Gospodarczego i Infrastruktury dotyczącą projektu uchwały w powyższej sprawie. Opinia 

stanowi załącznik Nr 11 do protokołu. 

Radny Paweł Siwak - – przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu… dotyczącą w/w 

projektu uchwały. Opinia stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.  

 

Rada podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XXXII/194/09 w sprawie zatwierdzenia zestawienia 

przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 

2010 rok. Uchwała stanowi załącznik Nr 13 do protokołu. 

 

d) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 

terenie Gminy Sieroszewice na 2010 rok: 

Pan Przewodniczący Rady – odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Sieroszewice na 2010 rok. 

Radny Dariusz Majewski – przedstawił pozytywną opinię Komisji Kultury, Oświaty, 

Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji dotyczącą w/w projektu uchwały. Opinia stanowi 

załącznik Nr 14 do protokołu.  

Radny Paweł Siwak – przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu… dotyczącą projektu 

uchwały w powyższej sprawie. Opinia stanowi załącznik Nr 15 do protokołu.  

 

Rada podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XXXII/195/09 w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Sieroszewice na 2010 rok. 

Uchwała stanowi załącznik Nr 16 do protokołu. 

 

e) zmieniająca uchwałę w sprawie oceny aktualności „Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sieroszewice”  

i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 

Pan Przewodniczący Rady – odczytał projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

oceny aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Sieroszewice” i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.  

Radny Paweł Siwak – przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu… dotyczącą projektu 

uchwały w powyższej sprawie. Opinia stanowi załącznik Nr 17 do protokołu.  

 

Rada podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XXXII/196/09 zmieniającą uchwałę w sprawie oceny 

aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Sieroszewice” i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Uchwała stanowi 

załącznik Nr 18 do protokołu. 

  

f) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Sieroszewice”: 

Pan Przewodniczący Rady – odczytał projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Sieroszewice”. 
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Radny Paweł Siwak - przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu… dotyczącą projektu 

uchwały w powyższej sprawie. Opinia stanowi załącznik Nr 19 do protokołu.  

 

Rada podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XXXII/197/09 zmieniającą uchwałę w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Sieroszewice”. Uchwała stanowi załącznik Nr 20 do 

protokołu. 

 

Punkt 10 - Uchwalenie budżetu gminy na 2010 rok:  

a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem: 

Pan Przewodniczący Rady – odczytał projekt uchwały w sprawie budżetu na 2010 rok. 

Uchwała stanowi załącznik Nr 21 do protokołu. 

 

b) przedstawienie opinii Komisji Budżetu , Finansów i Zaopatrzenia: 

Radny Paweł Siwak – przedstawił wniosek Komisji Budżetu… dotyczący zaproponowanej 

poprawki do projektu budżetu. Wniosek stanowi załącznik Nr 22 do protokołu. 

Następnie przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu… dotyczącą projektu budżetu na 

rok 2010. Opinia stanowi załącznik Nr 23 do protokołu. 

 

c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu: 

Pan Przewodniczący Rady – przedstawił pozytywną opinię Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie budżety gminy Sieroszewice na 2010 rok. Uchwała 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu stanowi załącznik Nr 24 

do protokołu. 

 

d) przegłosowanie autopoprawek do projektu uchwały budżetowej: 

Pan Wójt – nie zgłosił autopoprawek do projektu budżetu gminy na 2010 rok. Poinformował, 

że jest to budżet proinwestycyjny, ponieważ wydatki wynoszą 1/3 zaplanowanego budżetu. 

„Dochody budżetowe zostały zaplanowane w wysokości 22.731.532,00 zł., a wydatki  

w wysokości 31.496.335,00 zł. Deficyt budżetu w kwocie 8.764.803,00 zł. zostanie 

sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym.  

W przyszłym roku planujemy zaciągnąć kredyt w kwocie 9.392.000,00 zł. na budowę: 

- sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Wielowsi,  

- boiska sportowego w m. Sieroszewice w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012”, 

- infrastruktury tworzącej „Centrum Wsi Sieroszewice”, 

- kanalizacji sanitarnej we wsiach Sieroszewice i Psary. 

Po wykonaniu tych inwestycji nastąpi zwrot wydatków z funduszy unijnych. Dochody 

budżetowe na 2010 rok zostały zaplanowane w pełnej szczegółowości i przedstawiają się 

następująco: 

- Dział 020 Leśnictwo – 2.700,00 zł., 

- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 665.032,00 zł., 

- Dział 750 Administracja publiczna – 85.300,00 zł., 

- Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem –  

4.086.560,00 zł., 

- Dział 801 Oświata i wychowanie – 120.522,00 zł., 

- Dział 852 Pomoc społeczna – 3.921.578,00 zł., 

- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 50.000,00 zł. 

Wydatki budżetowe na 2010 rok zostały zaplanowane w pełnej szczegółowości  

i przedstawiają się następująco: 



 5 

- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 7.218,085 zł., 

- Dział 600 Transport i łączność – 1.464.914,00 zł., 

- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 28.000,00 zł., 

- Dział 750 Administracja publiczna – 2.446.524,00 zł., 

- Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 237.405,00 zł., 

- Dział 757 Obsługa długu publicznego – 349.600,00 zł., 

- Dział 801 Oświata i wychowanie – 11.289.479,00 zł., 

- Dział 851 Ochrona zdrowia – 120.000,00 zł., 

- Dział 852 Pomoc społeczna – 4.683.012,00 zł.,  

- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.003.900,00 zł., 

- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 918.422,00 zł., 

- Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 1.352.942,00 zł.” 

Przedstawił załącznik Nr 4 do uchwały – Wykaz inwestycji oraz wysokość wydatków 

realizowanych w roku 2010. 

Pan Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie wniosek przyjęty przez Komisję 

Budżetu… dotyczący zdjęcia kwoty 20 tys. zł. zaplanowanej dotacji na projekt związany  

z rozbudową biblioteki w m. Strzyżew oraz kwoty 20 tys. zł. zaplanowanej na wykonanie 

projektu budowy przedszkola w Strzyżewie z przeznaczeniem łącznej kwoty 40 tys. zł. na 

opracowanie dokumentacji dotyczącej przystosowania budynku po starej szkole na 

przedszkole.  

 

Wniosek został przyjęty, ponieważ za przyjęciem głosowało 11 radnych i 1 był „przeciw”. 

 

e) dyskusja: 

Nikt z pośród radnych nie zabrał głosu w tym punkcie.  

 

f) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej: 

Pan Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie budżetu 

gminy na 2010 rok.  

 

Uchwała została podjęta przez Radę 10 głosami „za”, 1 głosem „przeciw”  

i 1 „wstrzymującym”.  

Punkt 11 - Wolne głosy i wnioski: 

Pan Przewodniczący Rady – złożył wszystkim zebranym życzenia wszelkiej pomyślności, 

zdrowia, pogody ducha z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku. 

 

Punkt 12 - Zamknięcie obrad: 

O godz. 11:16 Przewodniczący Rady Gminy dokonał zamknięcia obrad XXXII sesji Rady 

Gminy Sieroszewice.  

 

 

 

Protokółowała:                                                                              Przewodniczący  

                                                                                                         Rady Gminy 

              

Joanna Glapiak                                                                           Arkadiusz Wojtczak  

 

 

 

 


