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P R O T O K Ó Ł  NR XLI 

z  XLI  SESJI RADY GMINY SIEROSZEWICE                                                                                                   

odbytej w dniu 29 października  2010 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury  

w Sieroszewicach 

 

 

Punkt 1- Otwarcie obrad:  

Otwarcia obrad XLI sesji Rady Gminy Sieroszewice dokonał przewodniczący Rady Gminy – p. 
Arkadiusz Wojtczak o godz. 10:15 . Powitał wszystkich radnych, p. Wójta,  
p. Skarbnik, sołtysów, p. Jerzego Pawłowskiego – dyrektora GOK w Sieroszewicach, p. Ewę 
Kotowską – Rasiak  z „Gazety Ostrowskiej” . 
 
Punkt 2 – Stwierdzenie quorum: 
W obradach XLI  sesji uczestniczyło 13 radnych, wobec ustawowego składu Rady 
wynoszącego 15 osób, nieobecni byli:  radny  p. Tomasz Berkowski i p. Ireneusz Rojek .  
 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 XLI  sesji Rady Gminy Sieroszewice. 
Rada nie wniosła uwag do przedstawionego porządku obrad.  
 
Punkt 4 – Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Gminy: 
Protokół z   XL sesji Rada przyjęła jednogłośnie bez uwag.  
 
Punkt 5 - Interpelacje i zapytania radnych:  
Radny Paweł Siwak –  odczytał pismo mieszkaoców  ul.35-lecia PRL i 23 stycznia w 
Sieroszewicach w sprawie wybudowania kanalizacji burzowej. Pismo stanowi załącznik Nr 3 
do protokołu. Zwrócił się z prośbą o zaplanowanie środków  w projekcie budżetu gminy  na 
przyszły rok na ten cel.  
 
Punkt 6 – Odpowiedź na interpelację z poprzedniej sesji: 
Pani Teresa Lemiesz- przedstawiła odpowiedź na interpelację z poprzedniej sesji . 
Odpowiedź stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  
 
Punkt 7 - Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w 
okresie międzysesyjnym: 
 

Pan Przewodniczący Rady – przedstawił  informację z działalności podejmowanej  w okresie 
międzysesyjnym. Informacja stanowi załącznik nr 5 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 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  
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Punkt 8- Sprawozdanie  Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w okresie 
międzysesyjnym:  
 
Radny  Anatol Piaskowski- Przewodniczący  Komisji Rewizyjnej- przedstawił sprawozdanie z 
kontroli  przeprowadzonej w GOK w Sieroszewicach. Sprawozdanie stanowi załącznik  nr  7 
do protokołu.  
Radny Paweł Siwak- zwrócił się z pytaniem do p. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej , czy  
jest w stanie porównad  dochody z tytuły  wynajmu sali  do roku 2008 , czy jest większa 
kwota , czy mniejsza? 
Radny Anatol Piaskowski- udzielił wyjaśnieo ,że  nie jest w stanie udzielid odpowiedzi  z 
uwagi na to ,że Komisja kontrolowała rok 2009 i  nie posiada danych z 2008 roku.  
 
Punkt 9 – Przedstawienie informacji Wojewody Wielkopolskiego, Przewodniczącego Rady 
Gminy , Wójta Gminy oraz Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim w sprawie 
analizy oświadczeo majątkowych: 
 
Pan Przewodniczący Rady- przedstawił informację  Wojewody Wielkopolskiego  

dotyczące analizy oświadczeń majątkowych Przewodniczącego Rady Gminy 

Sieroszewice i Wójta Gminy za 2009 rok, w których nie stwierdzono nieprawidłowości. 

Pismo stanowi załącznik Nr 8 do protokołu. Następnie przedstawił informację Naczelnika 

Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wlkp. dotyczącą analizy oświadczeń majątkowych za 

2009 rok złożonych przez Wojewodę Wielkopolskiego (2 szt.), Przewodniczącego Rady 

Gminy Sieroszewice(14szt.) i Wójta Gminy Sieroszewice (22 szt.), w których nie 

stwierdzono nieprawidłowości. Informacja stanowi załącznik Nr 9 do protokołu. W 

dalszym ciągu obrad przedstawił informację Wójta Gminy Sieroszewice dotyczącą 

analizy oświadczeń majątkowych, w których także nie stwierdzono nieprawidłowości. 

Informacja stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.  

Poinformował, że dokonał analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych  

i stwierdził, że wszystkie oświadczenia zostały złożone w terminie i nie stwierdzono w 

nich żadnych nieprawidłowości.    

Punkt 10 - Podjęcie uchwały w sprawach: 
 

a) zmian w budżecie na rok 2010: 
Pan Przewodniczący Rady – przedstawił  projekt  uchwały Rady Gminy  w sprawie 
zmian w budżecie na rok 2010.  
Radny Paweł Siwak-  zwrócił się z pytaniem odnośnie zdjęcia kwoty  40 tys. zł.  z  
zadania inwestycyjnego  p.n. „ Budowa nowego Ośrodka  Zdrowia w Sieroszewicach” , 
czy ten temat  w ogóle wycofujemy  to zadanie inwestycyjne ?  
Pan  Wójt- udzielił wyjaśnień ,że  środki są przesuwane na remont Ośrodka  Zdrowia w 
Sieroszewicach na  remont sanitariatów. Jest  opinia SANEPIDU i muszą być  zrobione  .  
Radny Paweł Siwak – przedstawił  pozytywną  opinię Komisji Budżetu , Finansów i 
Zaopatrzenia dotyczącą projektu uchwały w powyższej sprawie. Opinia stanowi 
załącznik Nr 11 do protokołu. 
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Radna Krystyna Kois-Jaźwiec-  przedstawiła pozytywną opinię Komisji  Kultury, 
Oświaty , Zdrowia , Pomocy Społecznej i Promocji  dotyczącą projektu uchwały w 
powyższej sprawie. Opinia stanowi załącznik Nr 12 do protokołu. 
Radny Tadeusz Wojtysiak-  przedstawił pozytywną opinię Komisji  Rolnictwa, 
Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury dotyczącą projektu uchwały w w/w sprawie. 
Opinia stanowi załącznik nr 13 do protokołu.   
 
Rada podjęła jednogłośnie uchwałę Nr  XLI/244/10  w sprawie zmian w budżecie  
gminy  na rok 2010. 
Uchwała  stanowi załącznik Nr 14 do protokołu.  
 

b) Pan Przewodniczący Rady – przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej na dofinansowanie  Warsztatów Terapii Zajęciowej . 

Radna  Krystyna Kois- Jaźwiec – przedstawiła pozytywna opinię Komisji Kultury, 
Oświaty, Zdrowia … dotyczącą projektu uchwały w powyższej sprawie. Opinia 
stanowi załącznik Nr 15 do protokołu. 
Radny Tadeusz Wojtysiak- przedstawił   pozytywną opinię Komisji Rolnictwa… 
dot. projektu uchwały  w w/w sprawie. Opinia stanowi załącznik Nr 16 do protokołu.  
Radny Paweł Siwak-  przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu …. dot. 
projektu uchwały w powyższej sprawie. Opinia stanowi załącznik Nr 17 do protokołu.  
 
Rada podjęła jednogłośnie uchwałę Nr  XLI/245/10 w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej. Uchwała 
stanowi załącznik nr 18 do protokołu.  
 
c)  Uchwała w sprawie nadania tytułu honorowego „ Zasłużony dla Gminy 

Sieroszewice”: 
Pan Przewodniczący Rady -   odczytał treść uchwały Rady Gminy w sprawie  
nadania tytułu honorowego „ Zasłużony dla Gminy Sieroszewice” a następnie 
przedstawił opinię Kapituły Honorowej w Sieroszewicach . Opinia  stanowi załącznik 
nr 19 do protokołu. 
 
Rada podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie nadania tytułu honorowego „ 
Zasłużony dla Gminy Sieroszewice.” Uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu.  
 
d) Uchwała w sprawie  dostosowania opisu granic okręgów wyborczych na 

terenie Gminy Sieroszewice do stanu faktycznego: 
 

Pan Przewodniczący Rady -  odczytał  projekt uchwały Rady Gminy w powyższej 
sprawie.  
Radna  Krystyna Kois-Jaźwiec-  przedstawiła pozytywną opinię Komisji Kultury , 
Oświaty , zdrowia… dot. projektu uchwały  w w/w sprawie. Opinia stanowi załącznik 
nr 21 do protokołu.  
Radny  Tadeusz Wojtysiak- przedstawił pozytywną opinię Komisji Rolnictwa, 
Rozwoju Gospodarczego … dot. projektu uchwały w powyższej sprawie. Opinia 
stanowi załącznik nr 22 do protokołu.  
Radny  Paweł Siwak- przedstawił pozytywna opinię Komisji Budżetu, Finansów… 
dot. projektu uchwały. Opinia stanowi załącznik  nr  23 do protokołu. 
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Rada podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie  dostosowania opisu granic okręgów 
wyborczych na terenie Gminy Sieroszewice do stanu faktycznego. Uchwała stanowi 
załącznik nr 24 do protokołu. 
 

e) Uchwała w sprawie  określenia szczegółowego sposobu konsultowania z 
radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa 
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej  tych 
organizacji: 
 

Radna  Krystyna Kois-Jaźwiec- przedstawiła pozytywną opinię Komisji Kultury , 
Oświaty…. dot. projektu uchwały w powyższej sprawie. Opinia stanowi załącznik nr 25 
do protokołu.  
Radny  Tadeusz Wojtysiak  -przedstawił pozytywną opinię Komisji Rolnictwa … dot. 
projektu uchwały w w/w sprawie. Opinia stanowi załącznik nr 26 do protokołu.  
Radny  Paweł Siwak-  przedstawił pozytywną opinię Komisji  Budżetu … dot. projektu 
uchwały w powyższej sprawie. Opinia stanowi załącznik   27 do protokołu.  
 
Rada podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu 
konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi 
i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 
statutowej  tych organizacji. Uchwała  stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 
 

f) Uchwała w sprawie  przyjęcia programu współpracy Gminy Sieroszewice z 
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalnośd 
pożytku publicznego  na rok 2011: 

 Przewodniczący Rady -  odczytał projekt uchwały Rady Gminy w powyższej sprawie. 
Radna  Krystyna Kois-Jaźwiec- przedstawiła pozytywną opinię Komisji Kultury, Oświaty… 
dot. projektu uchwały w w/w sprawie. Opinia stanowi załącznik nr 29 do protokołu.  
Radny  Tadeusz Wojtysiak-  przedstawił pozytywną opinię Komisji Rolnictwa… dot. projektu 
uchwały w w/w sprawie. Opinia stanowi załącznik nr 30 do protokołu.  
Radny  Paweł Siwak-  przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu… dot. projektu uchwały 
w powyższej sprawie. Opinia stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 
 
Rada podjęła jednogłośnie uchwałę  w  sprawie  przyjęcia programu współpracy Gminy 
Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalnośd 
pożytku publicznego  na rok 2011.Uchwała stanowi załącznik nr 32 do protokołu.  
 
O godz. 11:10 Przewodniczący Rady ogłosił  krótką przerwę , a o godz. 11:30 wznowione 
zostały obrady XLI sesji.  
 

g) Uchwała  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 
2011 rok: 
 

Pan Przewodniczący Rady – odczytał  treśd uchwały Rady Gminy w powyższej sprawie.  
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Radna  Krystyna Kois-Jaźwiec- przedstawiła pozytywną opinię Komisji  Kultury, Oświaty… 
dot. projektu uchwały  w powyższej sprawie. Opinia stanowi załącznik nr 33 do protokołu.  
Radny  Tadeusz Wojtysiak-  przedstawił pozytywna opinię Komisji Rolnictwa… dot. projektu 
uchwały  w w/w sprawie. Opinia stanowi załącznik nr 34 do protokołu. 
Radny  Paweł Siwak- przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu … dot. projektu uchwały  
w powyższej sprawie .Opinia stanowi załącznik nr 35 do protokołu.  
 
Rada podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości na 2011 rok. Uchwała  stanowi załącznik nr 36 do protokołu. 
 

h) Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych na 2011 rok: 
 

Pan Przewodniczący Rady –przedstawił projekt uchwały  w powyższej sprawie.  
Radna Krystyna Kois - Jaźwiec- przedstawiła pozytywną opinię Komisji  Kultury, Oświaty… 
dot. projektu uchwały w powyższej sprawie. Opinia stanowi załącznik nr 37 do protokołu.  
Radny  Tadeusz Wojtysiak- przedstawił pozytywna opinię Komisji Rolnictwa… dot. projektu 
uchwały w w/w sprawie. Opinia stanowi załącznik nr 38 do protokołu.                                  
Radny Paweł Siwak-  przedstawił  pozytywna opinie komisji  Budżetu  dot. projektu uchwały 
w powyższej sprawie. Opinia stanowi załącznik nr 39 do protokołu.  
 
Rada podjęła jednogłośnie uchwałę  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
środków transportowych na 2011 rok. Uchwała stanowi załącznik nr 40 do protokołu.  
 

i) Uchwała  w sprawie obniżenia ceny skupu 1  kwintala  żyta , która stanowi 
podstawę wymiaru podatku rolnego na 2011` rok  na obszarze Gminy Sieroszewice: 
 

Pan Przewodniczący Rady -  odczytał treśd  uchwały Rady Gminy w powyższej sprawie.  
 
Radna Krystyna  Kois-Jaźwiec- przedstawiła pozytywną opinię Komisji Kultury, Oświaty… 
dot.projektu uchwały  w w/w sprawie. Opinia stanowi załącznik nr 41 do protokołu. 
Radny Tadeusz Wojtysiak-  przedstawił pozytywna opinię Komisji Rolnictwa… dot. projektu 
uchwały  w w/w sprawie.. Opinia stanowi załącznik nr 42 do protokołu. 
Radny Paweł Siwak- przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu … dot. projektu uchwały  
w powyższej sprawie .Opinia stanowi załącznik nr 43 do protokołu. 
Radny  Paweł Siwak- zapytał  , czy został uwzględniony poziom inflacji? 
Pan Przewodniczący Rady- wyjaśnił, że tak . 
 
j) Uchwała w sprawie  stwierdzenia celowości i efektywności modernizacji dróg 

gminnych w         miejscowościach: Strzyżew i Latowice: 
 
Pan Przewodniczący Rady -  odczytał treśd  uchwały Rady Gminy w powyższej sprawie. 
Radna  Krystyna  Kois-Jaźwiec- przedstawiła pozytywną opinię Komisji Kultury, Oświaty… 
dot. projektu uchwały  w w/w sprawie. Opinia stanowi załącznik nr 44 do protokołu. 
 
Radny Tadeusz Wojtysiak-  przedstawił pozytywna opinię Komisji Rolnictwa… dot. projektu 
uchwały  w w/w sprawie. Opinia stanowi załącznik nr 45 do protokołu. 
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Radny  Paweł Siwak- przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu … dot. projektu uchwały  
w powyższej sprawie .Opinia stanowi załącznik nr 46 do protokołu. 
 
Rada podjęła jednogłośnie uchwałę  w sprawie stwierdzenia celowości i efektywności 
modernizacji dróg gminnych w miejscowościach: Strzyżew i Latowice. Uchwała stanowi 
załącznik nr 47 do protokołu. 
 
Punkt 12 – Wolne głosy i wnioski: 
 
 Radny Anatol Piaskowski- „Chciałbym  uściślid  punkt dotyczący organizacji jubileuszu 
Zespołu Pieśni i  Taoca  Ołobok, że Komisja Rewizyjna  miałaby problem , aby  rozgraniczyd  
wydatki  .Punkt  brzmi :  „ na zakup usług oraz organizację jubileuszu.”  
Radny  Paweł Siwak-zwrócił się z pytaniem do p. dyrektora GOK- u  jak przedstawia się 
sprawa wypracowania dochodów własnych, czy nastąpił wzrost, czy  utrzymuje się na tym 
samym poziomie , co w roku poprzednim? 
Pan Jerzy Pawłowski- dyrektor GOK -  „ Najlepiej  byłoby powiedzied, że ma się  nijak takie 
porównanie, bo w poprzednim roku trwał remont   na sali   przez pół roku.  Remont Sali był  
przecież  przeprowadzany z  inicjatywy radnego Siwaka. Takie zestawienie akurat do 2008 
nie ma sensu.”  
Pan Jerzy Pawłowski-  Podziękował całej Radzie , a szczególnie osobom od kultury za  
wsparcie Gminnego Ośrodka Kultury . Życzył wszystkim  osobom kandydującym w wyborach 
samorządowych  sukcesu , obojętnie gdzie startują .  
Pan Marek Michalczak- wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego-  zapytał , kiedy 
rolnicy poszkodowani przez powódź  otrzymają pomoc z GOPS w Sieroszewicach ?  Wystąpił 
z propozycją odnośnie  informowania mieszkaoców o rozkładzie godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych  oraz o pełnionych dyżurach . Poinformował ,że w tej sprawie wydawany 
jest specjalny biuletyn i jest możliwośd  nabycia . Podziękował  Radzie i p. Wójtowi za 
współpracę w kooczącej się kadencji.  
Radna Teresa  Lis-  Podziękowała Radzie Gminy i wszystkim sołtysom za  dobrą współpracę. 
Radny Paweł Siwak-  Podziękował  Radzie Gminy i p. Wójtowi  w imieniu Zarządu  Gminnego 
Klubu Sportowego „ ISKRA” za współpracę  oraz za przyznanie środków  finansowych . 
Poinformował Wysoką Radę ,że GKS „ISKRA” Sieroszewice  znajduje się na III miejscu w tabeli 
, jest to wielka satysfakcja.” Dziękuję jeszcze raz , bo gdyby nie było zrozumienia , nie byłoby 
tego sukcesu.” 
Pan Przewodniczący  Rady- „ Dzisiaj jest ostatnia sesja robocza , nie wiadomo , czy będzie 
potrzeba zwołania następnej sesji. W dniu  11 listopada odbędzie się  uroczysta sesja Rady 
Gminy  w Sieroszewicach  z okazji Święta Niepodległości.” 
 
 
 
 
 
 
 
Punkt 13 – Zamknięcie obrad: 
Z uwagi na wyczerpanie  porządku obrad o godz. 1155  Przewodniczący Rady Gminy Pan 
Arkadiusz  Wojtczak dokonał  zamknięcia obrad XLI sesji Rady Gminy Sieroszewice .  
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       Protokołowała:                                                                                 Przewodniczący  
                                                                                                                          Rady   Gminy 
             Joanna Glapiak                                                      

                                                                                                                       Arkadiusz Wojtczak 
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