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P R O T O K Ó Ł  NR XXXIV 

Z XXXIV SESJI RADY GMINY SIEROSZEWICE                                                                                                   

odbytej w dniu 30 marca 2010 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury  

w Sieroszewicach 

 

Punkt 1- Otwarcie obrad:  

Otwarcia obrad XXXIV sesji Rady Gminy Sieroszewice dokonał przewodniczący Rady 

Gminy – p. Arkadiusz Wojtczak o godz. 10:14. Powitał wszystkich radnych, p. Wójta,  

p. Sekretarz, p. Skarbnik, p. Marka Michalczaka – radnego Powiatu Ostrowskiego,  

p. Wiktora Jamroziaka - kierownika GZK w Sieroszewicach, p. Jerzego Pawłowskiego – 

dyrektora GOK w Sieroszewicach , p. Krzysztofa Portasiaka – prezesa Kurkowego Bractwa 

Strzeleckiego  w Sieroszewicach, p. Ewę Kotowską – Rasiak  z „Gazety Ostrowskiej” oraz 

sołtysów. 

 

Punkt 2 – Stwierdzenie quorum: 

W obradach XXXIV sesji uczestniczyło 14 radnych, wobec ustawowego składu Rady 

wynoszącego 15 osób, nieobecny był radny p. Henryk Jędroszka. 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 XXXIV sesji Rady Gminy 

Sieroszewice. Rada nie wniosła uwag do przedstawionego porządku obrad.  

 

Punkt 4 – Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy: 
Protokół z XXXIII sesji Rada przyjęła jednogłośnie bez uwag.  

 

Punkt 5 - Interpelacje i zapytania radnych:  

Radny Dariusz Majewski – skierował zapytanie do p. Wójta od Radnych miejscowości 

Wielowieś dotyczące działań promujących nasza gminę oraz zasady współpracy Urzędu 

Gminy Sieroszewice z lokalnymi gazetami. Zapytanie stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. 

Pan Przewodniczący  Rady – czy Pan Wójt zechce odpowiedzieć? 

Pan Wójt – „ Chodzi tu o szczegółowe pytanie teraz nie będę odpowiadać .Odpowiedź 

zostanie udzielona na piśmie ” . 
 

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 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.  

 

 

 

 

Punkt 8 -  Sprawozdanie  Komisji Rewizyjnej z działalności podejmowanej w okresie 

międzysesyjnym. 
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Radny Anatol Piaskowski -  przedstawił sprawozdanie w zakresie kontroli zarządzeń 

wydanych przez Wójta Gminy za rok 2009. Sprawozdanie  stanowi załącznik nr 7 do 

protokołu. 

 

Rada nie wniosła uwag do przedstawionego sprawozdania.  

 

Punkt 9 - Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sieroszewice za 

2009 rok.  

 

Radny Anatol Piaskowski - przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej 

Rady Gminy Sieroszewice za rok 2009. Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.  
 

Punkt 10 – Podjęcie uchwał w sprawach: 

 

a) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu: 

Pan Przewodniczący Rady – przedstawił projekt uchwały w spawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Konińskiemu             

Radny Paweł Siwak – przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu, Finansów i 

Zaopatrzenia dotyczącej uchwały w powyższej sprawie. Opinia stanowi załącznik nr 9 do 

protokołu. 

Rada podjęła jednogłośnie uchwałę w spawie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Konińskiemu. Uchwała Nr XXXIV/205/10 stanowi załącznik Nr 10 do protokołu. 

 

b) zmian w budżecie na rok 2010 : 

 

Pan Przewodniczący Rady - przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 

rok 2010.  

 

Radna Krystyna Kois- Jaźwiec - przedstawiła pozytywną opinię Komisji Kultury, Oświaty, 

Zdrowia , pomocy Społecznej i Promocji  dotyczącą uchwały  w powyższej sprawie. Opinia 

stanowi załącznik Nr 11 do protokołu. 

Radny  Tadeusz Wojtysiak - przedstawił pozytywną opinię Komisji Rolnictwa, Rozwoju 

Gospodarczego i Infrastruktury. Opinia stanowi załącznik Nr 12 do protokołu. 

Radny  Paweł Siwak – przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu, Finansów i 

Zaopatrzenia. Opinia stanowi załącznik Nr 13 do protokołu. 

 

Rada podjęła  jednogłośnie uchwałę  w sprawie zmian w budżecie na 2010 roku. Uchwała nr 

XXXIV/206/10 stanowi załącznik Nr 14do protokołu. 

 

c) wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2011 środków 

stanowiących fundusz sołecki:       

Pan Przewodniczący Rady – przedstawił projekt uchwały w sprawie wyodrębnienia w 

budżecie gminy na rok 2011 środków stanowiących fundusz sołecki.      

Radny Tadeusz Wojtysiak -  przedstawił pozytywną opinię Komisji Rolnictwa,  Rozwoju 

Gospodarczego i Infrastruktury. Opinia stanowi załącznik Nr 15 do protokołu.          
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Radny Paweł Siwak – przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu , Finansów i 

Zaopatrzenia. Opinia stanowi załącznik Nr 16 do protokołu. 

Rada podjęła jednogłośnie uchwałę  w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w 

budżecie gminy na rok 2011 środków stanowiących fundusz sołecki. Uchwała Nr 

XXXIV/207/10  stanowi załącznik Nr 17 do protokołu.  

 

d) rozpatrzenia skargi dotyczącej  decyzji wydawanych przez kierownika Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieroszewicach 

Radny  Anatol Piaskowski –  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - przedstawił opinię 

Komisji Rewizyjnej w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej decyzji wydawanych przez 

kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieroszewicach. Dodał komentarz, że 

najważniejsze sprawy w tej opinii są napisane tłustym drukiem. Komisja Rewizyjna 

zaopiniowała skargę jako niezasadną ponieważ nie zostały spełnione 2 warunki aby p. …. 

….
1
 otrzymała zasiłek celowy w zawiązku z suszą , która miała miejsce 2006 roku a 

mianowicie:       

-  z protokołu wyszacowania wynikało, że nie nastąpiły szkody w użytkach zielonych  

- nie posiadała ani jednej sztuki przeżuwacza  

Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie skargi dotyczącej decyzji wydawanych przez kierownika 

GOPS stanowi załącznik Nr 18 do protokołu. 

Rada podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej  decyzji 

wydawanych przez kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieroszewicach. 

Uchwała Nr XXXIV/208/10 stanowi załącznik Nr 19do protokołu. 

e) uchylenia Uchwały Nr XXXII/194/09 Rady Gminy Sieroszewice w sprawie 

zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok. 

Pan Przewodniczący Rady – przedstawił projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 

XXXII/194/09 Rady Gminy Sieroszewice w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i 

wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok.     

Radny Paweł Siwak – przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu, Finansów i 

Zaopatrzenia. Opinia stanowi załącznik Nr 20 do protokołu.          

Radny Jerzy Kasprzak – „ O ile dobrze pamiętam myśmy uchwalali „ Plan przychodów i 

wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ” na rok 2010. 

Nie wiem o co chodzi w tej uchwale dotyczącej uchylenia poprzedniej   uchwały ? Nie jestem 

świadom , ponieważ nie uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji. Dziwi mnie ten fakt , jak 

może być podjęta uchwał z mocą obowiązującą wstecz”.        

                                                           
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). 
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Pan Wójt -  „ Postaram się wyjaśnić , dlaczego tak się stało ? W  grudniu , a nawet w 

listopadzie zmieniły się przepisy dotyczące  ustawy i ochronie środowiska. Fundusz z mocy 

prawa został zlikwidowany i teraz wydatki i wpływy będą rozliczone na konto gminy. Nie ma 

teraz funduszu. Czy to dobrze czy źle? Ja uważam, że źle bo fundusz ten pomagał w budowie 

przydomowych oczyszczalni ścieków oraz usuwanie azbestu. Pozostał Wojewódzki Fundusz 

Gospodarki Wodnej, który będzie nas kredytował.  Do urzędu wpłynęły 3 wnioski w sprawie  

dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ”.                        

Radny Jerzy Kasprzak – „ Ja myślę, że te trzy wnioski należałoby załatwić pozytywnie w 

przeciwnym razie wprowadzimy naszych wyborców w błąd”.        

Pan Wójt -  odniósł się do wypowiedzi radnego J. Kasprzaka ,a mianowicie: „ czy 

wprowadziliśmy w błąd naszych wyborców , to można polemizować . Myśleliśmy ,że 

fundusz pozostanie, ja nie powiedziałem ,że nie będziemy finansować , ale w tym stanie 

prawnym  nie możemy . Jeżeli znajdą się jakieś środki , to na pewno będziemy  

dofinansowywać . Na razie nie wiadomo ,  czy będzie tworzony jakiś fundusz, ale póki , co  

nie możemy przeznaczyć pieniędzy z budżetu gminy na ten cel . Tak się dzieje ,że często 

zmieniają się przepisy , a gminy były przeciwne , aby likwidować ten fundusz” . 

Radny Paweł Siwak-  „ Może te wnioski należałoby skierować  do  Województwa , może raz 

się stanie odwrotnie.” 

Pan Przewodniczący Rady – „ My dzisiaj podejmujemy i uchylamy wcześniej podjętą przez 

Radę Gminy  uchwałę z uwagi na zmianę przepisów.” 

Rada podjęła uchwałę w sprawie  uchylenia Uchwały Nr XXXII/194/09 Rady Gminy 

Sieroszewice w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok. Uchwała Nr 

XXXIV/208/10 w powyższej sprawie została podjęta przez Radę  12 głosami „ za”  i 2 

głosach „ wstrzymujących ”.Uchwała ta stanowi załącznik Nr 21 do protokołu. 

Punkt 11 -  Sprawozdanie z realizacji  Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla 

Gminy Sieroszewice: 

Radny Tadeusz Wojtysiak- przeczytał  pozytywną opinię Komisji Rolnictwa… dot. 

sprawozdania z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Sieroszewice. 

Opinia  w powyższej sprawie stanowi załącznik Nr 22 do protokołu. Sprawozdanie z realizacji 

Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Sieroszewice stanowi załącznik Nr 23 do 

protokołu.  

Radny  Paweł Siwak- zwrócił uwagę na duże   opóźnienia  w opróżnianiu kubłów na śmieci. 

„Opóźnienia te powodują  bałagan  wokół tych koszy. Jest to bardzo ważny i wrażliwy temat  

i myślę ,że w jakiś sposób się rozwiąże.”                                           

Pan Przewodniczący Rady – stwierdził, że kubły na śmieci nie są wysypiskami i jeżeli kubły 

są zapełnione to mieszkańcy nie powinni zostawiać worków z odpadami przy kubłach tylko 

zabierać ze sobą. Dodał, że należałoby rozważyć , czy nie zlikwidować tych kubłów  aby w 

ten sposób zapobiec powstawaniu wysypisk w centrach wsi.  
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Punkt 12 –Przedłożenie planu pracy Rady Gminy oraz stałych Komisji na 2010 rok.  

 

Pan Przewodniczący Rady – przedstawił plan pracy Rady Gminy Sieroszewicach na  rok 

2010. Plan Pracy stanowi załącznik Nr 24 do protokółu. 

Radny Krystyna Kois – Jaźwiec  – przedstawiała plan pracy Komisji Kultury, Oświaty, 

Zdrowia, Pomocy Społecznej  i Promocji. Plan pracy stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

Radny Tadeusz Wojtysiak – przedstawił plan pracy Komisji Rolnictwa, Rozwoju 

Gospodarczego i Infrastruktury. Plan pracy stanowi załącznik  nr 26 do protokołu. 

Radny Paweł Siwak – przedstawił plan pracy Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia na  

rok 2010. Plan Pracy stanowi załącznik Nr 27 do protokołu.  

 

Punkt 13 – Wolne głosy i wnioski. 

 

Radna Teresa Lis – zwróciła się z pytaniem do pana Marka Michalczaka - radnego 

powiatowego odnośnie procedur przekwalifikowania gruntów w związku z dopłatami 

bezpośrednimi. Poinformowała, że w związku z dawniej podpisanymi dokumentami , które w 

jakimś sensie było obowiązkowe teraz chodzą geodeci i żądają od rolników zapłaty. 

Pan Marek Michalczak – „ Pani Lis dzwoniła do mnie wieczorem i była bardzo przejęta tą 

sprawą. O ile dobrze pamiętam to 5 lat temu na tej sali było spotkanie  z p.  …..
2
 – geodetą i 

wtedy była mowa, że przekształcenia gruntów są potrzebne do Agencji jednak okazało się , że 

na dzień dzisiejszy te przekształcenia są nie potrzebne. Jest prośba do sołtysów , aby 

przekazali rolnikom informację , że w naszym powiecie geodeci nie mają takiego uprawnienia 

, aby chodzić po rolnikach i domagać się od nich pieniędzy. Poinformował o tym , że w razie 

pojawienia się problemu w tej kwestii może się zwracać do niego. Podziękował radnym p. 

Siwakowi i p. Rosikowi za współfinansowanie koncertu „Pieśnie Religijnych ”, który odbył 

się w Centrum Kształcenia Ustawodawczego w Przygodzicach  ”. 

Radny Jerzy Kasprzak – „ byliśmy uprawnieni do sporządzania listy osób chętnych do 

przekształcenia gruntów i listy takie zostały sporządzone. Rososzyca taką listę sporządziła i 

co z tymi osobami , które już zapłaciły  za  przekwalifikowanie  i gdzie teraz znaleźć tego 

geodetę ? ” 

Pan Marek Michalczak – „ na dzień dzisiejszy nie ma obowiązku przekwalifikowania tych 

gruntów  może p. Wójt skontaktuje z geodetą p. Marczakiem  , proszę nic nie płacić , bo nie 

ma takiego obowiązku ” 

Pani Janina Śledź – poinformowała, że dostała pismo w którym napisano , że musi zapłacić 

za to przekwalifikowanie. Jeżeli tego nie zrobi w ciągu 7 dni zostanie wciągnięta do 

Krajowego Rejestru Dłużników. 

Radny Kazimierz Kowalski -  „ otrzymałem pismo z Kalisza , że mam być obecny na 

gruncie, który chciałem przekształcić w wyznaczonej dacie. Ja  wysłałem odpowiedź o 

rezygnacji z przekształcenia gruntów i sprawa została zakończona ” 

Pan Marek Michalczak -  „ może zaprosimy na spotkanie geodetę z Kalisza i 

przedstawiciela z Agencji ” 

Radny Jerzy Kasprzak – „ Będzie za późno , bo niektórzy rolnicy już podpisali zgodę i 

niektórzy już zapłacili   ” 

Sołtys wsi Psary Kazimierz Urban – „W Psarach też już chodzili tylko ja tego nie 

podpisałem, a co mają       zrobić  ci którzy   już podpisali  zgodę na  przekwalifikowanie 

gruntów ? ” 

                                                           
2
  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). 
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Sołtys wsi Wielowieś Jan Jakubowski – poinformował, że listy były sporządzane 3 lata 

temu i do tej pory nigdzie tych list nie wysłał. 

Pan Wójt – wyjaśnił, że ARiMR nie wymaga przekształcenia użytków, ale na właścicielach 

ciąży obowiązek  dokonania zmian. „Jeżeli ktoś się wycofuje to ma do tego prawo  a  dlatego 

geodeci przychodzą do Państwa w skutek tego , że kiedyś te listy były sporządzone i 

podpisane. Jeżeli będą dalsze wątpliwości to ja Państwu przekaże odpowiednie przepisy 

prawne ”.  

Pan Marek Michalczak – zwrócił się z prośbą do p. Wójta , aby wyjaśnił ten problem. 

Sołtys wsi Latowice Andrzej Gierlach – „  W tej sferze jest totalny bałagan , ponieważ 

pierwotnie był wymóg ze strony Agencji , aby grunty zielone były przekwalifikowane. Takie 

postępowanie  jest niepotrzebne dopóki nie ma kontroli  w gospodarstwie. Osobiście miałem 

przeprowadzoną dwukrotnie kontrolę i wiem doskonale na czym to polega, bo jeśli są dopłaty 

z TUS , to są nieco  wyższe , bo są na zwierzęta. W ciągu pierwszych pięciu lat było nie 

wolno nic zmieniać , ale w po tym terminie  należy zgłaszać co roku zmiany.  Jest problem co 

z tym zrobić , rolnicy są zaniepokojeni tym tematem  odnośnie przekwalifikowania gruntów.”  

 

 

Punkt 14 – Zamknięcie obrad: 
    

Z uwagi na wyczerpanie  porządku obrad   Przewodniczący Rady Gminy o godz.11:27  

zamknął obrady  XXXIV sesji Rady Gminy Sieroszewice. 

  

            

Protokółowała:                                                                              Przewodniczący  

                                                                                                         Rady Gminy 

              

Joanna Glapiak                                                                           Arkadiusz Wojtczak  

 

 

 

 
 


