
P R O T O K Ó Ł   NR  III / 06 

 

z sesji Rady Gminy Sędziejowice odbytej w dniu 28 grudnia 2006 r. w sali Gminnego Ośrodka 

Kultury w Sędziejowicach w godzinach 1000- 1145. 

Faktyczny stan Rady Gminy w dniu sesji – 15 radnych. Obecnych na sesji według załączonej listy 

obecności – 14 radnych. 

Nieobecny na posiedzeniu sesji Rady Gminy był:  

1. Stanisław Tokarek - usprawiedliwiony 

Spoza grona radnych Rady Gminy w sesji udział wzięli:  

1. Jerzy Kotarski – Wójt Gminy 

2. Sławomir Tralewski – Sekretarz Gminy 

3. Kazimiera Gajdowicz – Skarbnik Gminy 

4. Aleksandra Andrysiak – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziejowicach 

5. ElŜbieta Skalska – Makara – Dyrektor ZSO Nr 1 w Sędziejowicach  

6. Krzysztof Jaworski – Dyrektor ZS w Marzeninie 

7. Halina Kalwińska – Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Sędziejowicach 

8. Krzysztof Zawadzki – Kierownik Gminnej Jednostki Usług Komunalnych  

9. Jan Grecki – Kierownik Referatu Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

10. Jan Similak – Radca Prawny 

11. Henryk Sagan – Komendant Gminnej OSP 

12. Edward Krawczyk – Prezes KGZKRP i BWP 

13. Grzegorz BroŜyński – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 

14. Stanisław Krakowiak – Kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach 

15. Leszek Urbański – Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg 

16. Sołtysi w liczbie - 23 (w tym 3 sołtysów radnych). 

 

P U N K T  1 

           Przewodniczący Rady Gminy - Pan Dariusz Marek dokonał otwarcia III sesji Rady 

Gminy Sędziejowice. Powitał przybyłych radnych Rady Gminy, sołtysów, kierowników gminnych 

jednostek organizacyjnych gminy i pozostałe osoby biorące udział w sesji.  

Na podstawie listy obecności stwierdził quorum. Na stan piętnastu radnych udział wzięło 14 radnych. 

Obrady były więc prawomocne. 

Przewodniczący przedłoŜył proponowany porządek dzienny III sesji. 

 Nie wniesiono zmian. 
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Wobec czego porządek dzienny III sesji brzmiał następująco: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z obrad II Sesji Rady Gminy. 

3. Interpelacje. 

4. PrzedłoŜenie projektu budŜetu gminy Sędziejowice na 2007 rok. 

5. Podjęcie uchwał: 

   1/ w sprawie dokonania zmian budŜetu gminy Sędziejowice na rok 2006, 

   2/ w sprawie upowaŜnienia przewodniczącego Rady Gminy Sędziejowice, 

   3/ w sprawie ustalenia zasad otrzymania i wysokości diety dla Przewodniczącego Rady Gminy  

       Sędziejowice , 

   4/ w sprawie ustalenia zasad i wysokości otrzymania diet przez radnych, 

   5/ w sprawie ustalenia zasad otrzymania i wysokości diet przez sołtysów, 

   6/ w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Sędziejowice i jej Komisje na 2007 r., 

   7/ w sprawie zatwierdzenia regulaminu działalności Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia  

      w Sędziejowicach, 

   8/ w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach.   

6. Odpowiedzi na interpelacje. 

7. Zapytania i wolne wnioski. 

                                                                

P U N K T  2 

          Do protokołu z obrad II sesji Rady Gminy nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania – 

14 głosami „za” Rada Gminy przyjęła protokół w przygotowanym brzmieniu. 

                                            

P U N K T  3 

                      Interpelacje zgłosili następujący radni i sołtysi:  

1. Daniel Angerman                             - interpelował w sprawie:      

               radny                                      1/ przeprowadzenia przeglądu znaków drogowych od  

                                                                   miejscowości Sędziejowice w kierunku Kolonii Kamostek, 

                                                               2/ usunięcia zakrzaczeń przy drodze powiatowej od Dobrej  

                                                                   w kierunku śaglin,  

                                                               3/ zawieszenia urwanej tablicy informacyjnej „Kamostek”.                   

2. Marek Okupiński                              - interpelował o wyrównanie urwiska na ulicy    

              radny                                           Zduńskiej przy wjeździe od ulicę Bocznej w Marzeninie.  

3. Edward Nowak                                  - interpelował w sprawie: 

 sołtys wsi Niecenia                             1/ przesunięcia znaku informacyjnego „Rososza”  

                                                                  w miejscowości Wola Marzeńska,  
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                                                              2/ załatania dziur w Woli Marzeńskiej naprzeciwko stajni, 

                                                              3/ dokończenia drogi powiatowej Rososza – Pruszków (prace  

                                                                 miały być zakończone do końca 2006 r.).                                                                    

6. Tomasz Kopka                                 - interpelował w sprawie odkopania rowu w Rososzy.   

sołtys wsi Rososza                                     

9. GraŜyna Będkowska                       - interpelowała, aby poprawić znak ostrzegawczy (wkopać) 

sołtys wsi Marzenin                               „ostrzy zakręt” w Marzeninie.  

 

Na powyŜsze interpelacje dot. dróg powiatowych odpowiedzi udzielił Pan Leszek Urbański – 

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg w Łasku – najpilniejsze prace łącznie z ustawieniem 

„sierŜantów” w Marzeninie, które zostały powyrywane, a część skradziona zostaną naprawione 

niezwłocznie. 

- zakrzaczenia od miejscowości Dobra w kierunku śaglin zostaną usunięty po nowym roku.  

- w sprawie pobocza w Marzeninie Powiatowy Zarząd Dróg musi się zapoznać. 

- załatanie dziur i przegląd znaków są sprawą dość łatwą i zastaną naprawione ok. 15 stycznia 2007 r.,  

   jeśli pogoda na to pozwoli. 

Pogratulował wybranym radnym i złoŜył Ŝyczenia Noworoczne.             

                                                                                        

P U N K T  4 

Wójt Gminy – Pan Jerzy Kotarski przedstawił projekt budŜetu gminy Sędziejowice na 2007 rok. 

PowyŜszy projekt stanowi załącznik protokołu.  

Pan Stanisław Rasowski  - podkreślił, Ŝe w budŜecie na 2007 rok nie została ujęta budowa świetlicy 

wiejskiej w Osinach. Obecnie wieś nie posiada budynku, aby mogły odbywać się zebrania wiejskie,  

a zbliŜają się wybory sołtysów wsi. 

Wójt Gminy – ustosunkował się do wypowiedzi sołtysa Rasowskiego informując, Ŝe na dzień 

dzisiejszy nie ma dokumentacji. Projektant prowadzi rozmowy, aby uzyskać pozwolenie na budowę. 

Nie moŜemy takowego uzyskać, poniewaŜ nie ma zachowanych odległości metraŜowych na 

ustawienie zbiornika ściekowego, który miałby być z tej świetlicy odpływowy. Obecnie skierowałem 

pismo, które sporządził projektant do dalszych uzgodnień. W piśmie było zawarte, Ŝe zbiornik jest 

plastikowy, szczelny i nic nie przeniknie do gruntu – czekamy na odpowiedź. Wspomniał takŜe, Ŝe 

projektant za zleconą dokumentację nie otrzyma zapłaty do momentu uzyskania pełnej dokumentacji.  

W momencie projektowania budŜetu pozwolenia nie było, tak więc nie widzę moŜliwości, aby 

przeznaczać jakąkolwiek kwotę na ten cel. Przypomniał takŜe, Ŝe środki miały być pozyskane  

z zewnątrz, ze środków Unii Europejskiej. Warunkiem składania wniosku o dofinansowanie jest pełna 

dokumentacja i pozwolenie na budowę, tak więc nie ma moŜliwości czynić dalsze postępowanie.    
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Nie będziemy robili czegoś bez dokumentacji, juŜ to kiedyś przerabialiśmy (Dom Ludowy w Grabicy), 

wczoraj podpisałem akt notarialny, który sfinalizował stan prawny. Zamieniliśmy 17 ar.( 2 działki) na 

7 ar., ale inaczej nie mogliśmy. Oświadczył, Ŝe do takich sytuacji dochodzić nie moŜe – stan prawny 

jest najwaŜniejszy. 

Poruszył, takŜe temat budowy dróg – najpierw okopanie rowami, wykonanie zjazdów i dopiero 

budowa drogi o odpowiedniej szerokości, bo później są problemy z wyjazdem z pół i zawalającymi  

się rowami.    

Józef Kopka  - zauwaŜył, Ŝe nie zostało ujęte postawienie wiaty przystankowej przy drodze 

wojewódzkiej w Dobrej dla dojeŜdŜających dzieci. 

Wójt Gminy  – wyjaśnił, Ŝe w Dobrej przystanek autobusowy jest po drugiej stronie, zatoczki są po 

obydwóch stronach. Komisja Bezpieczeństwa Ruchu stwierdziła prawidłowość oznakowania i  nie 

widzi przeszkód ani wskazań na postawienie wiaty po drugiej stronie.  

Obecnie zakupiono 5 wiat przystankowych, które są montowane; będą dokupowane systematycznie 

wg. kryterium - liczba dzieci oczekujących na autobus szkolny. 

Przy postawieniu przystanku autobusowego przy drodze wojewódzkiej Łask – Widawa sugerowaliśmy 

się bezpieczeństwem dzieci i młodzieŜy – przechodzenie przez jezdnię. Jednak dzieci przechodzić 

będą, kiedy będą wracać ze szkoły. Przystanek powstanie jeśli będzie to celowe. 

Józef Kopka – wyraził swoje niezadowolenie i zaznaczył, Ŝe przystanki nie są połoŜone naprzeciwko 

siebie; nikt nie będzie szedł na przystanek podczas deszczu. Podkreślił, Ŝe ktoś nie dopełnił 

formalności,  poniewaŜ w projekcie umieszczone są 2 budki przystankowe.  

Wójt Gminy – ustosunkował się do powyŜszej wypowiedzi informując, Ŝe przystanek oddalony jest 

ok. 50 m. i są pasy ułatwiające przejście na drugą stronę.         

Paweł Kałuda – zwrócił uwagę zebranym radnym i sołtysom, Ŝe nie pora, aby poruszać takie tematy; 

dyskusja nad budŜetem powinna być poruszana Komisjach lub na przyszłej sesji. 

 

P U N K T  5 

Przewodniczący Komisji BudŜetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Pan Marek Okupiński 

przedstawił pozytywną opinię Komisji do punktu 5 podpunktów 1, 2 porządku obrad sesji Rady 

Gminy. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sędziejowice – Pan Waldemar Krawczyk 

przedstawił pozytywną opinię wypracowaną przez Komisję do podpunktów 3, 4 w punkcie 5 

porządku obrad sesji Rady Gminy Sędziejowice . 

PowyŜsze opinie w załączeniu do protokołu. 
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                     ppkt 1 

Przewodniczący Rady Gminy Sędziejowice przedłoŜył projekt uchwały w sprawie dokonania zmian 

budŜetu gminy Sędziejowice na rok 2006.   

Skarbnik Gminy – Pani Kazimiera Gajdowicz w woli uzupełnienia dodała, Ŝe wkradły się błędy 

podczas redagowania – w ostatnim punkcie § „Wydatki” jest § 6050 a winien być 6059 i w dziale 854 

– edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 – świetlice szkolne powinien być za § 3240 – 

stypendia dla uczniów, rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów.   

Rada Gminy Sędziejowice jednogłośnie podjęła uchwałę nr III/13/06 w sprawie dokonania zmian 

budŜetu gminy Sędziejowice na rok 2006.    

 ppkt 2 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie upowaŜnienia przewodniczącego 

Rady Gminy Sędziejowice. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała nr III/14/06 w sprawie upowaŜnienia 

przewodniczącego Rady Gminy Sędziejowice została podjęta jednogłośnie – 14 głosami „za”.    

           ppkt 3 

Treść uchwały zaprezentował Zastępca Przewodniczącego – Pan Marek Okupiński - przypominając, 

Ŝe uchwała była juŜ analizowana na Komisji Rewizyjnej i Komisji BudŜetu, Rolnictwa 

i Ochrony Środowiska. Wypracowane opinie przez Komisje były pozytywne. 

W wyniku głosowania – 13 głosami „za” i 1 „wstrzymującym się” Rada Gminy Sędziejowice podjęła 

uchwałę nr III/15/06 w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diety dla Przewodniczącego 

Rady Gminy Sędziejowice.   

          ppkt 4 

Uchwałę nr III/16/06 w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet dla radnych podjęto  

w wyniku głosowania - 12 głosów i „za” i 2 głosy „wstrzymały się” po wcześniejszej prezentacji treści 

uchwały przez Przewodniczącego Rady Gminy. 

  ppkt 5 

Pan Dariusz Marek zaprezentował projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości otrzymania 

diet przez sołtysów.  

Pan Marek Okupiński – przypomniał zebranym, Ŝe w opinii Komisji Rewizyjnej i Komisji BudŜetu, 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska były inne kwoty. Postawił wniosek, aby przegłosować kwotę 

zaproponowaną na danej Komisji. 

Jan Similak – radca prawny – wyjaśnił, Ŝe wniosek był w opinii i powinna być przegłosowana 

kwota dalej idąca, czyli 110 zł. 

W związku z tym wniosek radnego Marka Okupińkiego przegłosowano jednogłośnie. 

W wyniku głosowania uchwała nr III/17/06 w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet 

przez sołtysów podjęto  – 14 głosami „za”. 
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           ppkt 6  

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, Ŝe Komisje opracowały plany pracy w swoich gronach.  

W związku z tym przedstawił tylko treść uchwały nr III/18/06 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady 

Gminy Sędziejowice i jej Komisji na 2007 r. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie – 14 głosami „za” . 

 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Kultury, Sportu, Oświaty i Spraw Socjalnych Rady Gminy 

Sędziejowice – Pan Wacław Ułański zaprezentował pozytywną opinię: 

- w sprawie zatwierdzenia regulaminu działalności Rady Społecznej Gminnego Ośrodka  

   Zdrowia w Sędziejowicach; 

- w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach.   

 

     ppkt 7 

Wójt Gminy  w ramach wyjaśnienia wspomniał, Ŝe Rada Społeczna Ośrodka Zdrowia  

w Sędziejowicach regulamin taki przyjęła. Regulamin został dostarczony we wcześniejszym terminie  

w celu zapoznania, tak więc nie było prezentacji ww. regulaminu. 

Uchwałę nr III/19/06 w sprawie zatwierdzenia regulaminu działalności Rady Społecznej Gminnego 

Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach Rada Gminy przyjęła bez dyskusji – jednogłośnie  

14 głosami „za”. 

                         ppkt 8 

Pan Jerzy Kotarski w ramach wyjaśnienia wspomniał, Ŝe zmiana statutowa wynika z ”litery” prawa, 

aby podpisać kontrakt musimy zmienić nazwę „gabinet rehabilitacyjny” na „pracownia fizjoterapii”. 

Zmian musi być wprowadzona, aby uzyskać dofinansowanie.  

Pan Stanisław Krakowiak - Kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia  w woli uzupełnienia dodał,  

Ŝe 2 lata temu zgłosiliśmy zmiany w rejestrze u Wojewody Łódzkiego i gabinet rehabilitacji został 

uwzględniony; w ubiegłym roku nie było Ŝadnych zastrzeŜeń – kontrakt został podpisany. W tym roku 

wniesiono zastrzeŜenia dot. nazwy „gabinet rehabilitacji” winno być „gabinet fizjoterapii”. 

Z nieoficjalnych źródeł wiadomo, Ŝe ma być gabinet rehabilitacji, a fizjoterapia ma być dopisywana, 

tak więc sprawa ta moŜe powrócić ponownie na forum. Nadmienił, Ŝe godziny pracy oraz zakres 

czynności pracowni nie ulegnie zmianom.    

Uchwałę nr III/20/06 w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Gminnego Ośrodka Zdrowia  

w Sędziejowicach, Rada Gminy uchwaliła bez dyskusji – 14 głosami „za” po odczytaniu treści 

uchwały przez Przewodniczącego Rady Gminy.  

 

Uchwały o numerach: III/13/06, III/14/06, III/15/06, III/16/06, III/17/06, III/18/06, III/19/06, III/20/06,   

stanowią kolejne załączniki niniejszego protokołu. 
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P U N K T  6  

Wójt Gminy złoŜył odpowiedzi na zgłoszone interpelacje w punkcie 3 porządku obrad, między 

innymi informując, Ŝe jutro zostanie przeprowadzony przegląd znaków; uszkodzenia znaków będą 

likwidowane, wkopywane.  

Prosił, aby wyczulać się ( nie ukrywać sprawców) na tego typu zniszczenia, poniewaŜ gmina ponosi 

duŜe koszty związane z naprawą i zakupem nowych znaków drogowych. 

 

P U N K T  7 

W zapytaniach i wolnych wnioskach głos zabrali: 

1. Pan Jan Grecki – Kierownik Referatu Rolnictwa i Rozwoju Wsi – poinformował zebranych  

   o zbliŜających się wyborach do Rad Powiatowych Izb Rolniczych Województwa Łódzkiego, które  

   odbędą się 4 lutego 2007 r. w godzinach 800 – 1800  w Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziejowicach.   

   Udział w głosowaniu biorą podatnicy podatku rolnego oraz płatnicy podatków od działów  

    specjalnych. Nie wiemy, ile będzie delegatów z naszej gminy, ale sądząc z zasad, które zostały nam  

    przekazane - to będą 2 osoby; do 4 tys. ha uŜytków rolnych – 1 delegat, powyŜej 4 tys. – 2 osoby  

   (gmina ma ok. 6 tys. uŜytków rolnych). Zachęcał do składania kandydatur. Kandydat równieŜ musi  

    być płatnikiem podatku rolnego i nie musi zamieszkiwać na terenie gminy.  

   W związku z tym prośba do sołtysów o rozwieszenie informacji na tablicach ogłoszeń w danej wsi.    

2. GraŜyna Będkowska – na terenie sołectwa Marzenin w jednej z posesji są duŜe psy atakujące  

    mieszkańców. Dzieci boją się chodzić do szkoły. MoŜe dojść do tragedii. 

 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu i dokonał 

zamknięcia obrad.   

Na tym protokół zakończono  

 

 

 

             Protokolant                                                                             Przewodniczący Rady 

 

       Urszula Pasowska                                                                              Dariusz Marek  


