P R O T O K Ó Ł NR XXXVII
Z XXXVII SESJI RADY GMINY SIEROSZEWICE
odbytej w dniu 24 czerwca 2010 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury
w Sieroszewicach
Punkt 1- Otwarcie obrad:
Otwarcia obrad XXXVII sesji Rady Gminy Sieroszewice dokonał przewodniczący Rady
Gminy – p. Arkadiusz Wojtczak o godz. 10:08. Powitał wszystkich radnych, sołtysów,
p.Wójta, p. Sekretarz, p. Skarbnik, p. Marka Michalczaka – radnego Powiatu Ostrowskiego,
p. Mariana Pustkowskiego – radnego Powiatu Ostrowskiego, p. Emilię Szyszkę – kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieroszewicach, p. Dariusza Rybskiego –
Kierownika Posterunku Policji w Sieroszewicach, p. Mieczysława Maciuszczaka –
Komendanta Gminnego OSP w Sieroszewicach, p.Jerzego Pawłowskiego – dyrektora GOK w
Sieroszewicach , p. Krzysztofa Portasiaka – prezesa Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w
Sieroszewicach, , p. Donatę Nentwich – dyrektora Zespołu Szkół w Sieroszewicach, p.
Mirosławę Kmiecik – dyrektora Zespołu Szkół w Wielowsi, p. Katarzynę Dudziak –
dyrektora Szkoły Podstawowej w Parczewie, p. Jacka Nentwicha – dyrektora Szkoły
Podstawowej w Strzyżewie, p. Elżbietę Chmurę – dyrektora Szkoły Podstawowej w
Rososzycy, p. Urszulę Twardowską – dyrektora Szkoły Podstawowej w Masanowie, p. Ewę
Kotowską – Rasiak z „Gazety Ostrowskiej” oraz zaproszonych uczniów i ich rodziców
przybyłych na sesję.
Punkt 2 – Stwierdzenie quorum:
W obradach XXXVII sesji uczestniczyło 13 radnych, wobec ustawowego składu Rady
wynoszącego 15 osób, nieobecny był radny p. Tomasz Berkowski oraz p. Ireneusz Rojek.
Lista obecności radnych stanowi załącznik Nr 1 do protokołu . Lista obecności sołtysów
stanowi załącznik Nr 2 do protokołu. Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik
Nr 3 do protokołu.
Punkt 3 - Przedstawienie porządku obrad:
Pan Przewodniczący Rady - przedstawił porządek obrad XXXVII sesji Rady Gminy
Sieroszewice.
Punkt 4 – Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Gminy:
Protokół z XXXVI sesji Rada przyjęła jednogłośnie bez uwag.
Punkt 5 – Interpelacje i zapytanie radnych
Nie zostały złożone interpelacje i zapytania.
Punkt 6 - Odpowiedź na interpelację i zapytania z poprzedniej sesji.
Radna Teresa Lemiesz – przedstawiła odpowiedź na zapytanie złożone przez radnego wsi
Wielowieś pana Dariusza Majewskiego oraz pana Anatola Piaskowskiego. Odpowiedz
stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. W dalszej kolejności przedstawiła odpowiedź na
zapytanie złożone przez radnego Dariusza Majewskiego. Odpowiedź stanowi załącznik Nr 5
do protokołu. Następnie przedstawiła odpowiedź na interpelację złożoną przez radnego wsi
Wielowieś pana Dariusza Majewskiego. Odpowiedź stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.
O godzinie 10:23 przybyła na sesję radna Krystyna Kois – Jaźwiec.
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Radny Dariusz Majewski – odniósł się do odpowiedzi dotyczącej możliwości zatrudnienia
prawnika. Stwierdził, że doskonalenie zawodowe nauczycieli jest prowadzone , jednak ogólne
szkolenie nie daje takiego samego efektu co fachowa pomoc prawnika. „ Odnośnie
zwiększenia obsługi to zgadzam się , że liczba dzieci w niektórych jednostkach oświatowych
maleje , ale w niektórych jednostkach jest nadmiar dzieci, a obsługa jest nie wystarczająca chodzi konkretnie o przedszkole w Wielowsi. Jeżeli chodzi o wyjaśnienie zależności
decyzyjnych miedzy GZEASiP , a placówkami oświatowymi naszej gminy, to chciałbym
wiedzieć kto jest dla kogo ,czy GZEASiP dla szkół , czy szkoły dla GZEASiP? Odnośnie
dodatków , to rozumiem ,że decydują dyrektorzy , ale z tego co wiem , to w niektórych
przypadkach są wstrzymywane . Mam wątpliwości odnośnie BIP-u, bo w bankach jest
bezpośredni dostęp do swojego konta przez Internet. Natomiast , aby uzyskać pełna
informację z sesji mieszkaniec gminy nie może odtworzyć w domu na komputerze tylko
trzeba składać wnioski do Urzędu Gminy. Wydaje mi się dziwne, że te załączniki nie są
zamieszczane do protokołów z sesji Rady Gminy w serwisie internetowym BIP-ie Gminy
Sieroszewice, tym bardziej , że nie wymaga to dużo pracy , wystarczy interpelacje lub
zapytanie zeskanować i dołączyć jako załączniki do BIP-u ” .
Punkt 7 - 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 7 do protokołu.
Punkt 8 - 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 8 do protokołu.
Punkt 9 - Wyróżnienie uzdolnionych uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów
z terenu Gminy Sieroszewice:
Pan Przewodniczący Rady – poinformował, że wnioskodawcą wyróżniania uczniów był
p.Dariusz Majewski. Dodał, że na dzisiejszą sesję zostali zaproszeni uczniowie z 6 klas szkół
podstawowych i z 3 klas gimnazjów.
Pan Wójt wręczył uczniom nagrody książkowe i dyplomy oraz złożył gratulacje, a pan Marek
Michalczak – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu dokonał wręczenia statuetek i również
pogratulował wyróżnionym uczniom. Wyróżnieni zostali uczniowie ze szkół podstawowych
w: Masanowie, Ołoboku, Parczewie, Rososzycy, Sieroszewicach, Strzyżewie i Wielowsi oraz
z Gimnazjum w Sieroszewicach i Gimnazjum w Wielowsi. Wyróżniony został również uczeń
Zespołu Szkół w Sieroszewicach – Dawid Kois – za 6-krotny , maksymalny udział i
zajmowanie wysokich miejsc w finale konkursu wiedzy o Wielkopolsce. Lista uczniów,
którzy w roku szkolnym 2009/10 uzyskali najwyższą średnią stanowi załącznik Nr 9 do
protokołu.
O godzinie 10:42 posiedzenie obrad opuścił radny Kazimierz Kowalski.
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Pan Wójt – pogratulował uczniom dobrych wyników w nauce, twierdząc , że bez wysiłku nie
ma sukcesu. Pogratulował również nauczycielom i rodzicom , bo oni też przyczyniają się to
tego sukcesu. Życzył im udanych wakacji.
Pan Marek Michalczak – podziękował uczniom za dobre wyniki osiągnięte w nauce.
Zwrócił się do wyróżnionych uczniów , że w przyszłym roku szkolnym chciałby widzieć
wszystkich prymusów w Ostrowie. Dodał, że co roku w Powiecie odbywają się spotkania
wybitych uczniów i życzył uczniom miłego i słonecznego wypoczynku.
Pan Przewodniczący Rady oraz Pan Wójt wręczyli medale okolicznościowe z okazji „20-lecia
Samorządu Gminnego ” osobą , które były nieobecne podczas uroczystej sesji Rady Gminy
Sieroszewice w dniu 12 czerwca br.
W pierwszej kolejności wręczono radnym:
 p. Henrykowi Jędroszce
 p. Dariuszowi Majewskiemu
Następnie wręczono medale sołtysom:
 p. Janowi Szmajowi
 p. Marioli Karolak
 p. Jerzemu Derze
 p. Lechowi Wardze
 p. Kazimierzowi Urbanowi
 p. Piotrowi Libudzicowi
Na końcu wręczono medal byłemu sołtysowi:
 p. Marianowi Pustkowskiemu
O godzinie 10:55 wrócił radny Kazimierz Kowalski.
O godz. 10:55 p. Przewodniczący Rady ogłosił przerwę, a o godz. 11:10 zostały wznowione
obrady XXXVII sesji.
Punkt 10 - Sprawozdanie z realizacji zadań przez Posterunek Policji w Sieroszewicach
za 2009 rok.
Radny Tadeusz Wojtysiak – przedstawił pozytywną opinię Komisji Rolnictwa, Rozwoju
Gospodarczego i Infrastruktury dotyczącą sprawozdania z realizacji zadań przez Posterunek
Policji w Sieroszewicach za 2009 rok. Opinia stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.
Radna Krystyna Kois - Jaźwiec – przedstawiła pozytywną opinię Komisji Kultury,
Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji w w/w sprawie. Opinia stanowi załącznik
Nr 11 do protokołu.
Radny Paweł Siwak – przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu, Finansów
i Zaopatrzenia dotyczącą powyższej sprawy. Opinia stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.
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Rada zaopiniowała pozytywnie, jednogłośnie sprawozdanie z realizacji zadań przez
Posterunek Policji w Sieroszewicach za 2009 rok. Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 13 do
protokołu.

Punkt 11 - Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sieroszewicach za 2009 rok:
Radny Tadeusz Wojtysiak – przedstawił pozytywną opinię Komisji Rolnictwa… dotyczącą
sprawozdania z działalności GOPS w Sieroszewicach za 2009 rok. Opinia stanowi załącznik
Nr 14 do protokołu.
Radna Krystyna Kois - Jaźwiec – przedstawiła pozytywną opinię Komisji Kultury… w w/w
sprawie. Opinia stanowi załącznik Nr 15 do protokołu.
Radny Paweł Siwak – przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu… dotyczącą w/w
sprawy. Opinia stanowi załącznik Nr 16 do protokołu.
Rada zaopiniowała pozytywnie, jednogłośnie sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sieroszewicach za 2009 rok. Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 17 do
protokołu.
Punkt 12 – Podjęcie uchwał w sprawach.
a) zmian w budżecie na rok 2010,
Pan Przewodniczący Rady – przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na
rok 2010.
Radny Paweł Siwak – przedstawił pozytywna opinię Komisji Budżetu… dotyczącą projektu
uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok. Opinia stanowi załącznik Nr 18 do
protokołu. Dodał, że na wspólnym posiedzeniu komisji dyrektor szkoły w Strzyżewie
naświetlił radnym sprawę związaną z organizacją obchodów „Roku Chopinowskiego” w
Strzyżewie.
Radny Tadeusz Wojtysiak – przedstawił wnioski komisji z dnia 2 czerwca br. :
 o zdjęcie kwoty 30.000,00 zł zaplanowanej w budżecie gminy na 2010 rok na
organizację dożynek gminnych z przeznaczeniem na odbudowę infrastruktury
drogowej zniszczonej podczas tegorocznej powodzi,
 o zdjęcie kwoty 16.000,00 zł z obchodów „ Roku Chopinowskiego ” w Strzyżewie z
przeznaczeniem na odbudowę infrastruktury drogowej zniszczonej podczas
tegorocznej powodzi.
Dodał, że pan dyrektor przedstawił obszernie program obchodów „Roku Chopinowskiego”
w Strzyżewie , jednak sprawa ta nie dotyczy merytorycznie Komisji Rolnictwa. Zgłosił
uwagę , że Rada została zbyt późno poinformowana o zasięgu tej uroczystości. „ Dopiero na
wspólnym posiedzeniu komisji dowiedzieliśmy się o tym ,że ma być ufundowany sztandar za
ponad 9 000 zł , że zostali zaproszeni goście oraz w planach jest przygotowanie bankietu.”

4

Następnie przedstawił wniosek Komisji Rolnictwa… ze wspólnego posiedzenia komisji
odbytego w dniu 22 czerwca br., dotyczący pozostawienia kwoty 20.000 zł uchwalonej w
budżecie gminy na 2010 rok na wydatki związane z obchodami „ Roku Fryderyka Chopina”
w Strzyżewie . Wniosek w powyższej sprawie został odrzucony przez Komisję Rolnictwa.
Radna Krystyna Kois – Jaźwiec – przedstawiła wniosek Komisji Kultury … ze wspólnego
posiedzenia komisji odbytego w dniu 22 czerwca br., dotyczący pozostawienia kwoty 20.000
zł uchwalonej w budżecie gminy na 2010 rok na wydatki związane z obchodami „ Roku
Fryderyka Chopina” w Strzyżewie . Wniosek w powyższej sprawie został przyjęty przez
Komisję Kultury. Przedstawiła pozytywną opinię dotyczącą projektu uchwały w sprawie
zmian w budżecie na 2010 rok po wycofaniu z projektu uchwały - kwoty 16 000,00 zdjętej z
obchodów roku Chopinowskiego w Strzyżewie z przeznaczeniem na odbudowę infrastruktury
drogowej zniszczonej podczas tegorocznej powodzi.
Skomentowała, że powyższa opinia nie jest zgodna z dyskusją i przebiegiem prac jakie
toczyły się nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok na wspólnym
posiedzeniu komisji. Zwróciła uwagę, że inwestycja dotycząca rozbudowy przedszkola w
Latowicach jest przekładana z roku na rok już od 3 lat i w miesiącu czerwcu br. miał być
uruchomiony przetarg. „ Pan projektant oznajmił , że nie można ogłosić przetargu ponieważ
brakująca kwota na tą inwestycję nie została zapisana w WPI.” Wnioskowała , aby
wprowadzić brakującą kwotę do WPI i uchwalić na dzisiejszej sesji. Wniosek uzasadniła
tym ,że takie rozwiązanie zapewni rozpoczęcie prac przy rozbudowie przedszkola w
Latowicach. Zwróciła uwagę , że na wspólnym posiedzeniu Komisji p. Wójt informował
odnośnie rozbudowy przedszkola , jednak kwota ta nie została uwzględniona w projekcie
uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok. Zaapelowała do Wysokiej Rady o
wprowadzenie kwoty, która wynikała z kosztorysu wstępnego do WPI na rozbudowę
przedszkola.
Pan Wójt – „ Będę starał się wyjaśnić ten problem. Na początku roku nie wiedzieliśmy jakie
będą koszty tej inwestycji i na posiedzeniu komisji nie mogłem określić jaka to będzie
kwota. Po rozmowie z panią dyrektor GZEASiP dowiedziałem się , że koszty związane z
rozbudową przedszkola w Latowicach będą wynosić w granicach 1 mln złotych. Należy się
spodziewać , że w wyniku przeprowadzonego przetargu wartość kosztorysowa będzie niższa.
Jeżeli Rada uzna, aby kwotę tę wprowadzić do budżetu to nie ma przeszkód. Nie ma
podstaw, aby opóźniać tę inwestycję. Kwota ta nie została wprowadzona do projektu uchwały
dlatego, że nie chciałem zaskakiwać Rady tak wysoką kwotą. ”
Radny Jerzy Kasprzak – odniósł się do inwestycji budowy boiska wielofunkcyjnego w
Rososzycy. „Sprawa ta nie była ujęta w zmianach w budżecie na posiedzeniu komisji ,
dlatego nie podejmowałem tego tematu, a dzisiaj proszę o wyjaśnienie. Budowa ta została
zaplanowana na dwa lata 2010-2011. Kosztorys opiewa na kwotę 450 tys. złotych i taka suma
była przeznaczona na to boisko. Teraz nastąpiły zmiany , czyli zmiana wydatków na ten cel
na 2010 rok o kwotę 300 tys. złotych . Rozumiem , że 150 tys. zostanie wykorzystane w tym
roku i chciałbym się zapytać , co będzie zrobione za tą kwotę? I na jaki cel zostało
przeznaczone 300 tys. które zostały ujęte w budżecie? ”
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Pan Wójt – „słusznie pan radny zauważył , że takie zmiany zostały wprowadzone do WPI,
ale jest to związane z planem „ODNOWA WSI”. Wniosek zostanie złożony jutro w Urzędzie
Marszałkowskim i będzie rozpatrzony przez Marszałka w terminie 3 miesięcy. Jeżeli
wszystko będzie przebiegać zgodnie z planem , to w tym roku przeprowadzimy przetarg. W
budżecie gminy zabezpieczamy taką kwotę , a główne wydatki będą w roku przyszłym.
Inwestycja będzie realizowana w tym roku i w roku przyszłym. ”
Radny Jerzy Kasprzak - „ jeżeli wniosek nie zostanie załatwiony pozytywnie , czy będzie
realizowana ta inwestycja z budżetu gminy? ”
Pan Wójt – „ w takiej sytuacji zdecyduje Rada, czy realizować inwestycję z własnych
środków, czy zaniechać realizację tej inwestycji”.
Pan Przewodniczący Rady- „ Odnowa Wsi” jest realizowana z Unii Europejskiej
widocznie pan Jerzy Kasprzak nie ma zaufania do instytucji jaką jest Unia Europejska.”
Radny Jerzy Kasprzak - „ raczej nie mam zaufania do Urzędu”.
Radny Paweł Siwak- „ Odnośnie przedmówców , to trzeba poczekać , aż wniosek zostanie
rozpatrzony. Bądźmy cierpliwi , wykorzystujmy te dofinansowania, po co wydawać pieniądze
z budżetu . Na centrum wsi Sieroszewice czekaliśmy 3 lata . Ja myślę ,że wprowadzenie
kwoty 1mln zł. do WPI na rozbudowę przedszkola
w Latowicach powinniśmy
przedyskutować na posiedzeniach Komisji , należy przeanalizować wszystkie głosy „ za” i
„przeciw” . Kto robi szybko - robi dwa razy.”
Radna Krystyna Kois- Jaźwiec- „ Panie radny budowa przedszkola ciągnie się 3 lata. Nie
wiem ile razy na komisjach był przedstawiany i omawiany ten problem. Dlatego tutaj
mówienie , że coś jest na szybko – nie wiem czy 3 lata to jest za szybko? Szkoda, że inne
sprawy jeśli chodzi o budowę Centrum Wsi w Sieroszewicach są tak robione , albo
wcześniejsze sprawy jak budowa ORLIKA. Jeśli chodzi o przedszkole w Latowicach to
widzę, że dla radnego jest to ciągły problem, a przecież Rada już wcześniej podjęła decyzję.
W związku z tym odwołuję się do wszystkich radnych, aby w końcu to sfinalizować bo ta
inwestycja jest niezbędna. O ile pan Wójt pamięta , to kosztorys wstępny opiewa na kwotę
660 tys. zł, i w związku z tym trzeba dodać jeszcze kwotę brutto. Koszt całej inwestycji
będzie rzędu 800tys. zł. Jeszcze raz mówię , to nie jest cena zawyżona , to są ceny z
BUDEXU. Są to ceny , które obowiązują w całej Polsce. Pan kosztorysant powiedział , że
kwota ta zostanie obniżona o około 30 – 40 %, ponieważ tak to jest w realiach przetargowych.
W związku z tym proszę o podjęcie stosowanych decyzji”.
Radny Paweł Siwak- „ Różne były koncepcje rozbudowy przedszkola w Latowicach , na
początku była koncepcja, aby pomieszczenia na górze przerobić na przedszkole. Trzeba się
zastanowić i wybrać najlepszą koncepcję.”
Radny Jerzy Kasprzak - „W Rososzycy nie było miejsca na budowę ORLIKA, a w
Sieroszewicach jeszcze nie było ziemi ,a już był zatwierdzony plan budowy ORLIKA. W
Rososzycy nie ma żadnego obiektu sportowego. ”
Radny Paweł Siwak – „ temat budowy ORLIKA w Sieroszewicach był załatwiony przy
zatwierdzaniu planu budowy ORLIKA w Wielowsi. W ten czas jasno określono, że ORLIKI
będą budowane przy gimnazjach. ”
Radny Tadeusz Wojtysiak – poparł wypowiedź pana Kasprzaka , że w Sieroszewicach
jeszcze nie było gruntu , a już został zatwierdzony plan budowy ORLIKA.
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Radny Paweł Siwak – „Wielki ukłon dla Urzędu Gminy , że podjął działania związane z
kupnem gruntów”.
Pan Wójt – zaapelował do radnych , aby zastanowili się przy podejmowaniu decyzji, bo
później są pretensję, że buduje się boisko w Sieroszewicach skoro wcześniej ustalono , że
będą budowane ORLIKI przy gimnazjach.” Jeżeli chodzi o budowę boiska wielofunkcyjnego
w Rososzycy to jest zgoda Rady Gminy. Widzę , że tworzą się jakieś animozje między
wsiami. Ja nie mogę ukryć przed Radą wprowadzenia inwestycji do WPI . Zgodzę się z panią
radną , że po przetargu koszty związane z rozbudową przedszkola zostaną obniżone”.
Radna Krystyna Kois – Jaźwiec – wnioskowała , aby zwiększyć kwotę na rozbudowę
przedszkola do 800 tys. złotych.
Pan Marek Michalczak – radny powiatu Ostrowskiego – zwrócił się z prośbą do pana
Wójta o wystosowanie pismo do Urzędu Marszałkowskiego i mediów w sprawie
uregulowania stanu prawnego rzeki Prosny.
Andrzej Gierlach – Sołtys wsi Latowice – „ chciałbym dopowiedzieć pewne szczegóły
odnośnie rozbudowy przedszkola w Latowicach. Rada już raz podjęła decyzję w tej sprawie i
kolejne zamieszanie wokół tej sprawy jest niepotrzebne. Wiele matek wozi swoje dzieci do
innych przedszkoli i niektóre z nich musiały rozwiązać umowę o pracę z tego względu. Może
pan radny wytłumaczy matką z Latowic dlaczego tak długo trwa ta rozbudowa. Ja śledzę tę
sprawę od samego początku i wiedziałem , że pierwsza wersja rozbudowy będzie skazana na
upadek . Realny koszt inwestycji to kwota w granicach 600tys – 800tys. Nie widzę powodu ,
aby dalej odkładać tę inwestycję. Mieszkańcy wsi Latowice oczekują na przetarg i na
rozpoczęcie tej inwestycji, dlatego proszę radnych o zrozumienie w tej sprawie. ”
Radny Paweł Siwak – „ ja tylko przedstawiłem to co zaproponowała wieś i chce zrobić ze
swoimi pieniędzmi sołeckimi. Przychodzą do mnie matki i pytają , dlaczego mają wozić
dzieci do Przedszkola w Latowicach, skoro mogą mieć przedszkole w Sieroszewicach”.
Jacek Nentwich – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Strzyżewie – zabrał głos w sprawie
obchodów Roku Chopinowskiego w Strzyżewie. „ Zamysł związany z zorganizowaniem
obchodów powstał na początku roku 2008 i w maju tego roku Sejm ogłosił uchwałą rok 2010
„Rokiem Chopinowskim”. Wszystko rozpoczęło się od wkopania kamienia pod budowę
nowej szkoły w Strzyżewie. Został powołany komitet , który wystąpił z prośbą do Urzędu
Gminy o przyznanie środków i na początku bieżącego roku została przyznana kwota 20 tys.
złotych. Cały kosztorys opiewa na kwotę 44 tys. złotych. Do tej pory zostało wpłacone
wadium na wykonanie sztandaru dla szkoły, wydano logo szkoły , zamówiono plakietki,
występy artystów oraz trwają pracę nad stroną internetową i nad izbą pamięci. Nasze
zobowiązania na dzień dzisiejszy wynoszą prawie 17 tys. złotych. Padło tutaj , że
zaprosiliśmy już gości i chcemy organizować bankiet , jednak takie działania na dzień
dzisiejszy nie zostały jeszcze poczynione. Jeżeli chodzi o działania komitetu , to zostały
rozpoczęte w ubiegłym roku, w miesiącu maju został zorganizowany festyn z którego
osiągnęliśmy przychód w kwocie 5 tys. złotych , a na koniec roku zorganizowano wieczorek
sylwestrowy.
Wystąpiliśmy również o pomoc do sponsorów : do pana Starosty,
parlamentarzystów : posła Andrzeja Grzyba i Piotra Walkowskiego, którzy zapewnili pomoc
ze swojej strony. Jak widać my nie czekamy tylko na pieniądze ze strony Rady Gminy. Nasz
projekt został zgłoszony do Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu „Działania pro7

kulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich. ” W przypadku wycofania kwoty
16 tys. nasz cały projekt upadnie, ponieważ wszystkie działania , które zostały zapisane w
projekcie będą szczegółowo kontrolowane. Projekt został zgłoszony w Biurze Chopina Chopin 2010 , które zostało powołane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego .
Pan Przewodniczący Komisji Rolnictwa stwierdził ,że nie jest to działanie rolnicze, ale na
pewno muzyka Chopina jest muzyką poważną . Wszystkie szkoły brały udział w różnego
rodzaju konkursach o F. Chopinie, które rozpoczęły się 1 marca 2010 roku. Finał obchodów
planowany jest w dniach od 14-17 września . W dniu 14 września został zaplanowany koncert
o charakterze międzynarodowym w Antoninie , który odbywa się od wielu lat „ Chopin w
barwach jesieni ” . Koncert przeznaczony będzie dla wszystkich . W dniu 15 września
wystąpi śpiewaczka pieśni Chopinowskich pani Szczepankiewicz – Patyk. W następnym
dniu wystąpi Łukasz Kryjom- ostrowski pianista, który uznawany jest za wybitnego pianistę
w Polsce. W ostatnim dniu odbędzie się koncert uczniów ze Szkoły Muzycznej w Ostrowie
Wielkopolskim. Wszystkie te koncerty przeznaczone są dla mieszkańców gminy , natomiast
ten ostatni przeznaczony jest szczególnie dla dzieci i młodzieży. Jestem przekonany że , dla
większości osób , które będą uczestniczyć w tych koncertach będzie to jedyna okazja do
zapoznania się z muzyką poważną Chopina. Jeżeli można, to prosiłbym Wysoką Radę o
utrzymanie zaplanowanej kwoty na Obchody Roku Chopinowskiego w Strzyżewie. Popieram
kwestię pomocy rolnikom po powodzi , ale kwota 16 tys. złotych nie rozwiąże tych
problemów jest tylko kroplą w morzu jeżeli chodzi o naprawę dróg. ”
Radny Tadeusz Wojtysiak – „ wnioskując o te pieniądze miałem na myśli pomoc rolnikom
poszkodowanym w tegorocznej powodzi , ponieważ sytuacja w rolnictwie jest trudna , a może
będzie jeszcze gorzej . Rolnicy ponieśli duże nakłady związane z obsianiem i obsadzeniem
gruntów. W wyniku powodzi rolnicy ponoszą duże straty i trzeba te grunty zrekultywować.
Ja ubiegam się o środki nie tylko dla siebie, tylko dla wszystkich rolników podtopionych
gospodarstw w
takich miejscowościach jak:
Latowice, Raduchów i Wielowieś.
Wnioskowałem o okrojenie wydatków z obchodów o kwotę 16 tys. i przeznaczenie ich na ten
cel. Na komisji pan Wójt informował Radę o tym, że zostało zamówione popiersie i Rada
wyraziła zgodę na ten wydatek. Wcześniej nikt nas nie informował, że trzeba ufundować
sztandar za 10 tys. zł , owszem można zrobić sztandar , ale po niższych kosztach za około
6 tys. zł. W przyszłym roku rolnicy muszą się ograniczyć, bo nie będzie ich stać na zakup
nawozów i nie będzie ich stać na takie luksusy jak organizacja imprez.”
Radny Henryk Przybylak – przypomniał dyskusję z posiedzeń Komisji odnośnie
organizacji obchodów z okazji 20-lecia Samorządu Gminnego, że wtedy też wnioskowano o
obniżenie kosztów jednak było już za późno , ponieważ środki zostały zaangażowane.
Radna Krystyna Kois – Jaźwiec – „ na komisji toczyła się dyskusja i próbowano dojść do
kompromisu i najlepszym rozwiązaniem byłoby ufundowanie sztandaru dla szkoły. ”
Radna Teresa Lis – wystąpiła z propozycją , aby środki zaplanowane w kwocie 20 tys. na
obchody roku chopinowskiego podzielić i przyznać kwotę 10 tys. złotych na ten cel.
Radny Dariusz Majewski – zapytał, czy kwota 16 tys. musi być zabierana akurat z tego
źródła skoro ta impreza była zaplanowana od 2 lat?
Radna Teresa Lemiesz – poparła , aby pozostawić kwotę 16 tys. zaplanowaną w budżecie na
obchody Roku Chopinowskiego w Strzyżewie , twierdząc , że wieś Ołobok jest wsią z
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tradycjami. Przytoczyła słynne powiedzenie:” Jeżeli naród nie kultywuje swojej tradycji i
historii – to ginie.”
Radny Henryk Jędroszka – prosił o poparcie i pozostawienie zaplanowanej kwoty 16 tys. na
obchody roku Chopinowskiego Strzyżewie, uzasadniając w ten sposób, że zorganizowanie
obchodów 200-lecia przyczyni się do wypromowania wsi Strzyżew i całej gminy
Sieroszewice. Przypomniał, że Chopin był wielkim artystą i był związany ze wsią Strzyżew.
Stwierdził, że rozumie tragedię rolników dotkniętych powodzią , jednak kwota 16 tys. nie
wiele mogłaby pomóc poszkodowanym.
Radny Paweł Siwak – przyznał, że na Komisji Rolnictwa … głosował za zdjęciem
środków, gdyż nie miał wystarczających informacji na temat całego programu związanego z
obchodami roku Chopinowskiego , jednak po przedstawieniu przez Pana dyrektora Szkoły
Podstawowej w Strzyżewie obszernej informacji zmienił zdanie. Wyraził podziw dla Pana
dyrektora za to, że na wspólnym posiedzeniu Komisji mówił na temat obchodów oraz
przygotowania całej uroczystości z tak wielką pasją. Wyraził opinię, że popiera
zorganizowanie obchodów i pozostawienie kwoty 16 tys. zł na ten cel.
Radny Jerzy Kasprzak – przyznał, że dyskusja ta się nie skończy i zaproponował , aby
przegłosować wniosek zgłoszony przez Panią Lis w sprawie kompromisu. Stwierdził, że
przyznanie środków rolnikom dotkniętych powodzią byłoby w pewnym sensie dobrym
gestem ze strony Rady.
Radna Teresa Lis – sprostowała, że nie chodzi jej tylko o rolników , ale również o
przedsiębiorców z terenu gminy , którzy zostali dotknięci powodzią. Dodała , że każdy musi
żyć oszczędnie i po raz kolejny wnioskowała, aby zaplanowaną kwotę 20 tys. podzielić na
połowę i kwotę 10 tys. przeznaczyć na obchody roku chopinowskiego , a pozostałą kwotę 10
tys. przeznaczyć na pomoc dla powodzian.
Pan Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie wnioski z Komisji Rolnictwa … w
pierwszej kolejności wniosek o zdjęcie kwoty 30 tys. złotych zaplanowanej w budżecie na
2010 rok na organizację dożynek gminnych z przeznaczeniem na odbudowę infrastruktury
drogowej zniszczonej podczas tegorocznej powodzi.
Wniosek w powyższej sprawie Rada przyjęła jednogłośnie.
W dalszej kolejności poddał pod głosowanie wniosek o zdjęcie kwoty 16 tys. złotych z
obchodów roku Chopinowskiego w Strzyżewie
z przeznaczeniem na odbudowę
infrastruktury drogowej zniszczonej podczas tegorocznej powodzi.
Wniosek w powyższej sprawie został odrzucony przez Radę , ponieważ „za” przyjęciem
wniosku głosowało 5 radnych i 8 było „przeciw”.
Jako kolejny wniosek poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez panią radną Teresę
Lis , aby zaplanowaną kwotę 20 tys. podzielić na połowę i kwotę 10 tys. przeznaczyć na
obchody roku chopinowskiego , a pozostała kwotę 10 tys. przeznaczyć na pomoc dla
powodzian.
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Wniosek w powyższej sprawie został odrzucony przez Radę , ponieważ „za” przyjęciem
wniosku głosowało 5 radnych i 8 było „przeciw”.
Jako ostatni wniosek Pan Przewodniczący podał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez
panią radną Krystynę Kois – Jaźwiec o wprowadzenie do załącznika Nr 8 (WPI - 2011) do
uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok - kwoty 650 tys. na rozbudowę
przedszkola w miejscowości Latowice.
Radny Paweł Siwak – wystąpił z propozycją , aby sprawę wnioskowaną przez panią radną
Kois – Jaźwiec i przedyskutować na posiedzeniach Komisji Rady.
W wyniku przeprowadzonego głosowania nad wnioskiem pani radnej Kois – Jaźwiec została
wprowadzona poprawka do załącznika Nr 8 do uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2010
rok, ponieważ „za” przyjęciem wniosku głosowało 11 radnych i 2 było „przeciw”.
Pan Przewodniczący Rady – po przegłosowaniu wniosków poddał pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok.
Uchwała w powyższej sprawie została podjęta przez Radę przy 11 głosach „za” i 2 głosach
„wstrzymujących się”. Uchwała Nr XXXVII/216/10 stan owi załącznik Nr 19 do protokołu.
b) udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu:
Pan Przewodniczący Rady – przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Ostrowskiemu.
Radny Tadeusz Wojtysiak – przedstawił pozytywną opinię Komisji Rolnictwa… dotyczącą
projektu uchwały w w/w sprawie. Opinia stanowi załącznik Nr 20 do protokołu.
Radna Krystyna Kois – Jaźwiec – przedstawiła pozytywną opinię Komisji Kultury…
dotyczącą projektu uchwały w w/w sprawie. Opinia stanowi załącznik Nr 21 do protokołu.
Radny Paweł Siwak – przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu… dotyczącą projektu
uchwały w w/w sprawie. Opinia stanowi załącznik Nr 22 do protokołu.
Rada podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Ostrowskiemu. Uchwała Nr XXXVII/217/10 stanowi załącznik Nr 23 do protokołu
c) udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu:
Pan Przewodniczący Rady – przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Ostrowskiemu.
Radny Tadeusz Wojtysiak – przedstawił pozytywną opinię Komisji Rolnictwa… dotyczącą
projektu uchwały w w/w sprawie. Opinia stanowi załącznik Nr 24 do protokołu.
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Radna Krystyna Kois – Jaźwiec – przedstawiła pozytywną opinię Komisji Kultury…
dotyczącą projektu uchwały w w/w sprawie. Opinia stanowi załącznik Nr 25 do protokołu.
Radny Paweł Siwak – przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu… dotyczącą projektu
uchwały w w/w sprawie. Opinia stanowi załącznik Nr 26 do protokołu.
Rada podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Ostrowskiemu. Uchwała Nr XXXVII/218/10 stanowi załącznik Nr 27 do protokołu
d) udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu:
Pan Przewodniczący Rady – przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Ostrowskiemu.
Radny Tadeusz Wojtysiak – przedstawił pozytywną opinię Komisji Rolnictwa… dotyczącą
projektu uchwały w w/w sprawie. Opinia stanowi załącznik Nr 28 do protokołu.
Radna Krystyna Kois – Jaźwiec – przedstawiła pozytywną opinię Komisji Kultury…
dotyczącą projektu uchwały w w/w sprawie. Opinia stanowi załącznik Nr 29 do protokołu.
Radny Paweł Siwak – przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu… dotyczącą projektu
uchwały w w/w sprawie. Opinia stanowi załącznik Nr 30 do protokołu.
Rada podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Ostrowskiemu. Uchwała Nr XXXVII/219/10 stanowi załącznik Nr 31 do protokołu.
e) udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu:
Pan Przewodniczący Rady – przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Ostrowskiemu.
Radny Tadeusz Wojtysiak – przedstawił pozytywną opinię Komisji Rolnictwa… dotyczącą
projektu uchwały w w/w sprawie. Opinia stanowi załącznik Nr 32 do protokołu.
Radna Krystyna Kois – Jaźwiec – przedstawiła pozytywną opinię Komisji Kultury…
dotyczącą projektu uchwały w w/w sprawie. Opinia stanowi załącznik Nr 33 do protokołu.
Radny Paweł Siwak – przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu… dotyczącą projektu
uchwały w w/w sprawie. Opinia stanowi załącznik Nr 34 do protokołu.
Rada podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Ostrowskiemu. Uchwała Nr XXXVII/220/10 stanowi załącznik Nr 35 do protokołu.
f)
zaciągnięcia
pożyczki
na
wyprzedzające
finansowanie
działania
współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
Pan Przewodniczący Rady – przedstawił projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki
na wyprzedzające finansowanie działania współfinansowanego ze środków pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej .
Radny Tadeusz Wojtysiak – przedstawił pozytywną opinię Komisji Rolnictwa… dotyczącą
projektu uchwały w w/w sprawie. Opinia stanowi załącznik Nr 36 do protokołu.
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Radna Krystyna Kois – Jaźwiec – przedstawiła pozytywną opinię Komisji Kultury…
dotyczącą projektu uchwały w w/w sprawie. Opinia stanowi załącznik Nr 37 do protokołu.
Radny Paweł Siwak – przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu… dotyczącą projektu
uchwały w w/w sprawie . Opinia stanowi załącznik Nr 38 do protokołu.
Rada podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające
finansowanie działania współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej. Uchwała Nr XXXVII/221/10 stanowi załącznik Nr 39 do protokołu.
g)
zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działania
współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:
Pan Przewodniczący Rady – przedstawił projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki
na wyprzedzające finansowanie działania współfinansowanego ze środków pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej.
Radny Tadeusz Wojtysiak – przedstawił pozytywną opinię Komisji Rolnictwa… dotyczącą
projektu uchwały w w/w sprawie. Opinia stanowi załącznik Nr 40 do protokołu.
Radna Krystyna Kois – Jaźwiec – przedstawiła pozytywną opinię Komisji Kultury…
dotyczącą projektu uchwały w w/w sprawie. Opinia stanowi załącznik Nr 41 do protokołu.
Radny Paweł Siwak – przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu… dotyczącą projektu
uchwały w w/w sprawie. Opinia stanowi załącznik Nr 42 do protokołu.
Rada podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające
finansowanie działania współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej.. Uchwała Nr XXXVII/222/10 stanowi załącznik Nr 43 do protokołu.
h)

zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego na realizację
przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z
przykanalikami i przepompowniami w Gminie Sieroszewice we wsiach
Sieroszewice i Psary” ,

Pan Przewodniczący Rady – przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.
Radny Tadeusz Wojtysiak – przedstawił pozytywną opinię Komisji Rolnictwa… dotyczącą
projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego na
realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i
przepompowniami w Gminie Sieroszewice we wsiach Sieroszewice i Psary”. Opinia stanowi
załącznik Nr 44 do protokołu.
Radna Krystyna Kois – Jaźwiec – przedstawiała pozytywną opinię Komisji Kultury…
dotyczącą projektu uchwały w w/w sprawie. Opinia stanowi załącznik Nr 45 do protokołu.
Radny Paweł Siwak – przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu … dotyczącą projektu
uchwały w w/w sprawie. Opinia stanowi załącznik Nr 46 do protokołu.
Rada podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
inwestycyjnego na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z
przykanalikami i przepompowniami w Gminie Sieroszewice we wsiach Sieroszewice i
Psary”. Uchwała Nr XXXVII/223/10 stanowi załącznik Nr 47 do protokołu.
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i)

zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego na realizację
przedsięwzięcia pn. „ Budowa boiska sportowego w m. Sieroszewice w
ramach programu „ MOJE BOISKO ORLIK 2012”:

Pan Przewodniczący Rady – przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.
Radny Tadeusz Wojtysiak – przedstawił pozytywną opinię Komisji Rolnictwa… dotyczącą
projektu uchwały w w/w sprawie. Opinia stanowi załącznik Nr 48 do protokołu.
Radna Krystyna Kois – Jaźwiec – przedstawiła pozytywną opinię Komisji Kultury…
dotyczącą projektu uchwały w w/w sprawie. Opinia stanowi załącznik Nr 49 do protokołu.
Radny Paweł Siwak – przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu … dotyczącą projektu
uchwały w w/w sprawie. Opinia stanowi załącznik Nr 50 do protokołu.
Rada podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
inwestycyjnego na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa boiska sportowego w m.
Sieroszewice w ramach programu „MOJE BOISKO ORLIK 2012”.
Uchwała Nr
XXXVII/224/10 stanowi załącznik Nr 51 do protokołu.

j) zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego na realizację
przedsięwzięcia pn. „ Budowa infrastruktury tworzącej centrum wsi
Sieroszewice ”:
Pan Przewodniczący Rady – przedstawił projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia
długoterminowego kredytu inwestycyjnego na realizację przedsięwzięcia pn. „ Budowa
infrastruktury tworzącej centrum wsi Sieroszewice ”.
Radny Tadeusz Wojtysiak – przedstawił pozytywną opinię Komisji Rolnictwa… dotyczącą
projektu uchwały w w/w sprawie. Opinia stanowi załącznik Nr 52 do protokołu.
Radna Krystyna Kois – Jaźwiec – przedstawiała pozytywną opinię Komisji Kultury…
dotyczącą projektu uchwały w w/w sprawie. Opinia stanowi załącznik Nr 53 do protokołu.
Radny Paweł Siwak – przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu … dotyczącą projektu
uchwały w w/w sprawie. Opinia stanowi załącznik Nr 54 do protokołu.
Rada podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
inwestycyjnego na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa infrastruktury tworzącej centrum
wsi Sieroszewice ”. Uchwała Nr XXXVII/225/10 stanowi załącznik Nr 55 do protokołu.
k) określenie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej:
Radna Teresa Lemiesz – przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia trybu prac nad
projektem uchwały budżetowej.
Radny Tadeusz Wojtysiak – przedstawił pozytywną opinię Komisji Rolnictwa… dotyczącą
projektu uchwały w w/w sprawie. Opinia stanowi załącznik Nr 56 do protokołu.
Radna Krystyna Kois – Jaźwiec – przedstawiła pozytywną opinię Komisji Kultury…
dotyczącą projektu uchwały w w/w sprawie. Opinia stanowi załącznik Nr 57 do protokołu.
13

Radny Paweł Siwak – przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu … dotyczącą projektu
uchwały w w/w sprawie. Opinia stanowi załącznik Nr 58 do protokołu.
Rada podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały
budżetowej . Uchwała Nr XXXVII/226/10 stanowi załącznik Nr 59 do protokołu.
l) określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy,
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz
informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych
instytucji kultury za pierwsze półrocze:
Pan Przewodniczący Rady - przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia zakresu i
formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze.
Radny Tadeusz Wojtysiak – przedstawił pozytywną opinię Komisji Rolnictwa… dotyczącą
projektu uchwały w w/w sprawie. Opinia stanowi załącznik Nr 60 do protokołu.
Radna Krystyna Kois – Jaźwiec – przedstawiła pozytywną opinię Komisji Kultury…
dotyczącą projektu uchwały w w/w sprawie. Opinia stanowi załącznik Nr 61 do protokołu.
Radny Paweł Siwak – przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu … dotyczącą projektu
uchwały w w/w sprawie. Opinia stanowi załącznik Nr 62 do protokołu.
Rada podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie przedstawił projekt uchwały w sprawie
określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o
kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania
planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze. Uchwała Nr
XXXVII/227/10 stanowi załącznik Nr 63 do protokołu.
m) nadanie statutu Urzędowi Gminy Sieroszewice,
Pan Przewodniczący Rady Urzędowi Gminy Sieroszewice.

przedstawił projekt uchwały w sprawie nadania statutu

Radny Tadeusz Wojtysiak – przedstawił pozytywną opinię Komisji Rolnictwa… dotyczącą
projektu uchwały w w/w sprawie. Opinia stanowi załącznik Nr 64 do protokołu.
Radna Krystyna Kois – Jaźwiec – przedstawiała pozytywną opinię Komisji Kultury…
dotyczącą projektu uchwały w w/w sprawie. Opinia stanowi załącznik Nr 65 do protokołu.
Radny Paweł Siwak – przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu … dotyczącą projektu
uchwały w w/w sprawie. Opinia stanowi załącznik Nr 66 do protokołu.
Rada podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie nadania statutu Urzędowi Gminy Sieroszewice.
Uchwała Nr XXXVII/228/10 stanowi załącznik Nr 67 do protokołu.
n) zbycia zabudowanej nieruchomości o powierzchni 0,3767 h położonej w
Strzyżewie w drodze bezprzetargowej:
Pan Przewodniczący Rady - przedstawił projekt uchwały w sprawie zbycia zabudowanej
nieruchomości o powierzchni 0,3767 h położonej w Strzyżewie w drodze bezprzetargowej.
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Radny Tadeusz Wojtysiak – przedstawił pozytywną opinię Komisji Rolnictwa… dotyczącą
projektu uchwały w w/w sprawie. Opinia stanowi załącznik Nr 68 do protokołu.
Radna Krystyna Kois – Jaźwiec – przedstawiała pozytywną opinię Komisji Kultury…
dotyczącą projektu uchwały w w/w sprawie. Opinia stanowi załącznik Nr 69 do protokołu.
Radny Paweł Siwak – przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu … dotyczącą projektu
uchwały w w/w sprawie. Opinia stanowi załącznik Nr 70 do protokołu.
Rada podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie zbycia zabudowanej nieruchomości o
powierzchni 0,3767 h położonej w Strzyżewie w drodze bezprzetargowej. Uchwała Nr
XXXVII/229/10 stanowi załącznik Nr 71 do protokołu.
o) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości – lokalu
mieszkalnego:
Pan Przewodniczący Rady - przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości – lokalu mieszkalnego.
Radny Tadeusz Wojtysiak – przedstawił pozytywną opinię Komisji Rolnictwa… dotycząca
projektu uchwały w w/w sprawie. Opinia stanowi załącznik Nr 72 do protokołu.
Radna Krystyna Kois – Jaźwiec – przedstawiała pozytywną opinię Komisji Kultury…
dotycząca projektu uchwały w powyższej sprawie. Opinia stanowi załącznik Nr 73 do
protokołu.
Radny Paweł Siwak – przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu … dotycząca projektu
uchwały w w/w sprawie. Opinia stanowi załącznik Nr 74 do protokołu.
Rada podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od
ceny nieruchomości – lokalu mieszkalnego. Uchwała Nr XXXVII/23010 stanowi załącznik Nr
75 do protokołu.
p) sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Sieroszewicach działki
nr 909/3 w drodze bezprzetargowej:
Pan Przewodniczący Rady – przedstawił projekt uchwały w sprawie sprzedaży
nieruchomości niezabudowanej położonej w Sieroszewicach działki nr 909/3 w drodze
bezprzetargowej.
Radna Krystyna Kois – Jaźwiec – przedstawiła pozytywną opinię Komisji Kultury …
dotyczącą projektu uchwały w w/w sprawie. Opinia stanowi załącznik Nr 76 do protokołu.
Radny Tadeusz Wojtysiak – przedstawił pozytywną opinię Komisji Rolnictwa …
dotycząca projektu uchwały w w/w sprawie. Opinia stanowi załącznik Nr 77 do protokołu.
Radny Paweł Siwak - przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu … dotycząca projektu
uchwały w w/w sprawie. Opinia stanowi załącznik Nr 78 do protokołu.
Pan Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję nad projektem uchwały.
Radny Paweł Siwak – przypomniał, że odnośnie sprzedaży gruntu w Sieroszewicach jest
negatywna opinia Rady Sołeckiej, a drugim argumentem przeciwko sprzedaży jest budowa
centrum wsi. Wyraził opinię, że ze sprzedażą należałoby poczekać do momentu wybudowania
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i oddania centrum , ponieważ po wybudowaniu centrum ceny tych gruntów wzrosną 2 lub
3 - krotnie ze względu na atrakcyjniejsze położenie. Stwierdził , żeby Rada nie podchodziła
do tej sprawy swobodnie , gdyż jest to uzależnione od otrzymania dofinansowania z Unii
Europejskiej. „ My poszukujemy środków finansowych , a tutaj tak łatwo pozbywamy się
gruntów w drodze bezprzetargowej.”
Radny Kazimierz Kowalski – zwrócił uwagę , że w innych miejscowościach zabiega się o
budowanie parkingów , a położenie tych gruntów jest idealnym miejscem na zrobienie
parkingu. Dodał , że na sprzedaż tych gruntów wieś nie wyraziła zgody.
Tadeusz Łapiński – Sołtys wsi Sieroszewice – wyraził swoje niezadowolenie, twierdząc , że
jest zaskoczony i czuje się nawet ośmieszony decyzją w sprawie sprzedaży gruntów. Zgłosił
uwagę , że nie został poinformowany o takich posunięciach, a jako sołtys powinien wiedzieć,
tym bardziej , że Rada Sołecka wsi Sieroszewice nie wyrażała zgody na sprzedaż tych
gruntów.
Mieczysław Maciuszczak – „Jeśli chodzi o parking , to nigdy nie będzie tam utworzony i
autobus , który dowozi dzieci do szkoły tez tam nigdy nie dojedzie. Dwie lub trzy sesje do
tyłu pan Siwaka mówił, żeby poczekać , aż będzie opracowany projekt na budowę centrum ,
to wówczas można dalszą część zagospodarować. Projekt został opracowany i nie ma w nim
niczego jest tylko droga. Nie wiem dlaczego tak to jest , że nie bo nie - może dlatego, że
jestem człowiekiem obcym , nie z Sieroszewic. Powiem dlaczego ja z uporem maniaka tak
długo ubiegam się o ten grunt, ponieważ zamknąłem się na działce o powierzchni 700m2 i to
nabycie gruntu o powierzchni 230m2 ułatwiłoby mi życie na co dzień. Ja wierzę , że Państwo
radni macie swoje przemyślenia i będziecie głosować zgodnie ze swoimi sumieniami.
Chciałbym przypomnieć jedna sprawę bo często bywam na sesjach, dzisiaj tez był głośny
nacisk w tej sprawie. Tak to chyba bywa , że tam gdzie włączy się radny Siwak to wiele
spraw nie może być załatwionych pozytywnie. W ostatniej kadencji też przeszkadzano, też
był taki człowiek. Jak Państwo zdecydujecie to tak będzie , ja nie mam na to wpływu”.
Radny Paweł Siwak – „ musi Pan tak zrobić , żebym nie był radnym. Powiedzmy uczciwie ,
że pewnie warto byłoby wybudować punkt usługowy. Przypomnijmy sobie , że była oferta
pana …1 też chciał kupić 4 metry i mu odmówiliśmy. Poczekajmy ze spokojem z tym
tematem do czasu wybudowania centrum. ”
Pan Wójt – „ W tej sprawie trzeba zachować właściwe proporcje. Od strony formalnej toczy
się ta sprawa od wielu lat i powinna być ostatecznie załatwiona. Wpłynęły wnioski o pana …2
i pana …3 o kupno gruntu, wieś wypowiedziała się negatywnie w sprawie sprzedaży tych
gruntów. Natomiast odnośnie ceny nie możemy się dzisiaj wypowiedzieć, ponieważ wycenę
musi określić biegły rzeczoznawca. Należy się zastanowić, czy ten grunt może stanowić
odrębną działkę pod budownictwo tym bardziej , że jest położony w sąsiedztwie ze
zbiornikiem gazu. Jeżeli okazałoby się, że po podjęciu tej uchwały będą jakieś komplikacje ,
będzie to miało negatywny wpływ na rozliczenie naszej dotacji , to trzeba będzie podjąć
dalsze decyzje. Najpierw trzeba dokonać podziału nieruchomości , następnie wyceny , a na
końcu następuje sprzedaż. Gdyby się okazało, że będą jakieś komplikacje, to nie nastąpi
sprzedaż tych gruntów .”

1

Art.5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. NR 112
poz.1198 ze zmianami)
2

Patrz: przypis 1

3

Patrz: przypis 1
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Radny Kazimierz Kowalski – złożył wniosek o odłożenie tej decyzji do czasu wybudowania
Centrum Wsi Sieroszewice .
Radny Tadeusz Wojtysiak – „Panie Przewodniczący , Szanowni Radni i Panie Wójcie
myśmy tę sprawę rozpatrywali na Komisji Rolnictwa … już od 3 lat. Sfinalizujmy tę sprawę
do końca, bo są to nie małe pieniądze. W Strzyżewie udzieliliśmy bonifikaty , więc tu już nie
udzielajmy , niech pan zapłaci taką sumę jaką wyceni biegły rzeczoznawca. Kadencja już
nie długo się kończy i należałoby ta sprawę załatwić do końca. ”
Radny Henryk Przybylak – zaapelował do Rady , aby nie podejmowała decyzji wbrew
Radzie Sołeckiej , bo już raz w tym roku podjęto taką decyzję w Strzyżewie.
Radny Kazimierz Kowalski – przypomniał, że wniosek w sprawie sprzedaży gruntów został
już raz odrzucony i wraca się na siłę do tego tematu.
Pan Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez pana
Kowalskiego.
Wniosek został odrzucony przez Radę, ponieważ „za” przyjęciem wniosku głosowało 3
radnych , 7 radnych było „przeciw” i 3 radnych „wstrzymało się”
.
Pan Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie Rady projekt uchwały w sprawie
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Sieroszewicach działki nr 909/3 w
drodze bezprzetargowej.
Rada podjęła uchwałę w powyższej sprawie przy 9 głosach „za”, 3 „przeciw” i 1
„wstrzymującym się”. Uchwała Nr XXXVII/231/10 stanowi załącznik Nr 79 do protokołu.
Punkt 13 - Wolne głosy i wnioski.
Radny Dariusz Majewski – „ Wydaje mi się ,że mamy mało informacji w niektórych
sprawach jako radni. Podejrzewam , że dzisiaj całe zamieszanie związane ze Strzyżewem nie
istniałoby , gdyby w odpowiednim czasie była przedstawiona informacja dotycząca całego
zakresu imprezy. Druga sprawa to chciałbym zapytać czy rolnicy , którzy zostali dotknięci
powodzią , będą korzystać z rządowej pomocy? ”
Pan Wójt – przedstawił informację dotyczącą powodzi w bieżącym roku. „ Na 1673
gospodarstwa ( w tej liczbie mieszczą się również gospodarstwa , które swoją siedzibę mają
po za naszą gminą , ale posiadają grunty i też złożyli wnioski ) – wpłynęło 665 wniosków,
stanowi to 39%, ale w odniesieniu do ogólnej liczby gospodarstw. Zostało zalane i podtopione
5500 ha w tym kulminacyjnym momencie , gdy wody było najwięcej. Z tego co zgłosili
rolnicy we wnioskach , to zniszczenia w uprawach wynoszą około 60% , nie stwierdzono
zniszczeń w zwierzętach, budynkach gospodarczych i maszynach rolniczych. Wynikało to ze
sprawozdania , które składałem wojewodzie i takich szkód nikt nie zgłosił. Rolnicy mają być
objęci pomocą związana z dopłatą w gospodarstwach do 5 ha – 2000zł i powyżej 5ha 4000zł po spełnieniu odpowiednich warunków. Te przepisy nie są jeszcze określone , ale
prawdopodobnie pomoc będzie realizowana w formie zasiłków przez GOPS jak w
poprzednich latach , gdy wystąpiły susze lub powodzie. Będzie warunek , że wysokość strat
musi przekroczyć 30% dochodowości gospodarstwa z poprzednich 3 lat. Z naszych wyliczeń
wynika , że 39% gospodarstw zostało dotkniętych przez powódź , gdyby odnieść do
gospodarstw , które mają siedzibę na terenie naszej gminy , to liczba jest mniejsza i wynosi
1171 gospodarstw.”
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Radna Teresa Lis – przypomniała, że Parczew skierował wniosek o zakup fotoradaru i do tej
pory nie otrzymał żadnej odpowiedzi. „Mieszkańcy wnioskują o założenie świateł
pulsujących na skrzyżowaniu Parczew – Westrza. Zwracam się o pomoc do pana Komendanta
Policji , gdyż sytuacja na drodze w Parczewie jest niepokojąca. W ostatnim czasie
obserwowałam grupkę dzieci , która chciała przejść na pasach i żaden z kierowców nie
zatrzymał się. Następnym przykładem może być to , że panie które pracują w pracach
interwencyjnych musiały czekać około 20 minut, by móc przejść na drugą stronę drogi.
Proszę przemyśleć tę sprawę , żeby nie stało się jakieś nieszczęście. ”
Radny Anatol Piaskowski – złożył wniosek , aby pan przewodniczący Rady prowadził sesje
na siedząco.
Rada przyjęła wniosek w powyższej sprawie jednogłośnie.
Jacek Nentwich – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Strzyżewie – podziękował w imieniu
komitetu organizacyjnego i całej społeczności szkolnej za zrozumienie i poparcie działań
mających na celu organizację obchodów roku Chopinowskiego w Strzyżewie. Dodał, że na
posiedzeniu komisji przedstawił nowe publikacje książkowe o życiu i twórczości Fryderyka
Chopina, w których są zamieszczone wzmianki o Strzyżewie i gminie Sieroszewice – jest to
promocja Gminy. Zaprosił wszystkich obecnych na finał obchodów roku Chopinowskiego.
Punkt 10 - Zamknięcie obrad.
O godz. 13:57 Przewodniczący Rady Gminy dokonał zamknięcia obrad XXXVII sesji Rady
Gminy Sieroszewice.

Protokółowała:

Przewodniczący
Rady Gminy

Joanna Glapiak

Arkadiusz Wojtczak
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