
P R O T O K Ó Ł   NR  IV / 07 

 

z sesji Rady Gminy Sędziejowice odbytej w dniu 26 stycznia 2007 r. w sali Gminnego Ośrodka 

Kultury w Sędziejowicach w godzinach 1000- 1250. 

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:  

Pan Paweł Kałuda - usprawiedliwiony 

Spóźniony na posiedzenie sesji Rady Gminy był: 

Pan Marek Bartczak - usprawiedliwiony 

Spoza grona radnych Rady Gminy w sesji udział wzięli:  

1. Pan Jerzy Kotarski – Wójt Gminy 

2. Pan Sławomir Tralewski – Sekretarz Gminy 

3. Pani Kazimiera Gajdowicz – Skarbnik Gminy 

4. Pani Aleksandra Andrysiak – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

    w Sędziejowicach 

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

6. Pan Krzysztof Jaworski – Dyrektor ZS w Marzeninie 

7. Pan Jan Similak – Radca Prawny 

8. Pan Grzegorz BroŜyński – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach 

9. Pan Stanisław Krakowiak – Kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach 

10. Pani Krystyna Witek – Radna Powiatu Łaskiego 

11. Pan Eugeniusz Płóciennik – Prezes GS „SCH” 

12. Sołtysi w liczbie - 22 (w tym 3 sołtysów radnych). 

 

P U N K T  1 

           Przewodniczący Rady Gminy - Pan Dariusz Marek dokonał otwarcia IV 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 IV sesji. Nie wniesiono zmian. 

Wobec czego porządek dzienny IV sesji brzmiał następująco: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 
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2. Przyjęcie protokołu z obrad III Sesji Rady Gminy. 

3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności w okresie między sesjami. 

4. Informacja o działalności Wójta Gminy, Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych  

   w okresie międzysesyjnym. 

5. Interpelacje. 

6. Uchwalenie budŜetu gminy Sędziejowice na 2007 rok. 

7. Podjęcie uchwał: 

   1/ w sprawie dokonania zmian budŜetu gminy Sędziejowice na rok 2007, 

   2/ w sprawie zaciągnięcia poŜyczki na budowę oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją  

       sanitarną, 

   3/ w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami  

      prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na 2007 r., 

   4/ w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  

       na 2007 r., 

   5/ w sprawie wyboru sołtysów i członków rady sołeckiej w sołectwach gminy Sędziejowice. 

8. Odpowiedzi na interpelacje. 

9. Korespondencja  

10. Zapytania i wolne wnioski. 

                                                                

P U N K T  2 

          Do protokołu z obrad III sesji Rady Gminy nie wniesiono uwag. W wyniku 

głosowania – 13 głosami „za” (nieobecny Pan Marek Bartczak) Rada Gminy przyjęła protokół  

w przygotowanym brzmieniu. 

 

P U N K T  3 

                    Przewodniczący Rady Gminy – Pan Dariusz Marek przedłoŜył ustną informację  

o swej działalności w okresie międzysesyjnym: 

- wykonywał obowiązki Przewodniczącego Rady (przygotowanie IV sesji);  

- uczestniczył w spotkaniu Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego Gminy Sędziejowice, gdzie  

   wypowiadał się na tematy związane z działalnością Rady Gminy na terenie naszej gminy; 

- uczestniczył w spotkaniu opłatkowym w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sędziejowicach,  

   podkreślił, Ŝe było to bardzo miłe spotkanie, obejrzeli przedstawienie BoŜonarodzeniowe  

   przygotowane przez osoby niepełnosprawne.  
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Nadmienił, takŜe o napływającej korespondencji, w której są głównie oferty szkoleń. 

Odpowiedział tylko na zaproszenie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi.  

PrzedłoŜoną informację Rada Gminy w wyniku głosowania przyjęła do zatwierdzającej 

wiadomości -14 głosami „za”. 

 

P U N K T  4 

                   Informację o działalności Wójta Gminy, Urzędu Gminy i gminnych jednostek 

organizacyjnych radni otrzymali we wcześniejszym terminie celem zapoznania się. W związku  

z tym powyŜsza informacja nie była ponownie prezentowana. Wójt Gminy w woli uzupełnienia  

dodał, Ŝe od 1 stycznia 2007 r. powołał Zastępcę Wójta – Sekretarza Gminy Pana Sławomira 

Tralewskiego. Podjął taką decyzję, poniewaŜ podczas nieobecności dłuŜszej niŜ 30 dni wszystkie 

kompetencje przekazywane są zastępcy i unika się dyskomfortu pracy Urzędu, które były 

zauwaŜalne w poprzedniej kadencji. Nadmienił, Ŝe jeśli gmina stanie przed „faktem” Zarządu 

Komisarycznego lub powtórnych wyborów mandat Wójta i Zastępcy Wójta wygasa jednocześnie, 

w innym razie wszystkie obowiązki obejmuje Zastępca Wójta; przy okazji powołania Zastępcy 

Wójta pensja Sekretarza Gminy wzrośnie o ok. 700 zł, natomiast kwestia powołania osoby            

z zewnątrz – całe uposaŜenie (większy wydatek). Prowadził rozeznanie po sąsiednich gminach  

i uposaŜenie sekretarza w innych gminach (5.500 zł; 5.600 zł) jest większe niŜ w naszej (5.200 zł). 

Przy wyborze Wójt kierował się tym, aby zastępca znał sprawy gminy, prowadzone inwestycje      

i musi darzyć go zaufaniem.  

W wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła „Informację” – 14 głosami „za”.                                          

 

P U N K T  5 

                   Wójt Gminy – Pan Jerzy Kotarski wspomniał, Ŝe obecna zima wniosła ze sobą wiele 

utrudnień w poruszaniu się na drogach gminnych, powiatowych, jak i wojewódzkich. Prowadzone  

jest odśnieŜanie i sypanie solanką dróg, będą wycinane zakrzaczenia, jeśli pogoda ustabilizuje się. 

Obecnie są 4 pługi - kaŜdy obsługuje swój rewir. Prosił, aby sołtysi, czy radni zgłaszali 

traktorzyście gdzie odśnieŜać.  

Interpelacje zgłosili następujący radni i sołtysi:  

1. Marek Okupiński                          - interpelował w sprawie odnowienia przystanków  

   radny                                                 MPK w Marzeninie oraz zamontowania nowych  

                                                               tablic z rozkładem jazdy autobusu.                                                                             

2. Zdzisław Miłek       - wniósł interpelację dotyczącą ograniczenia prędkości                              

sołtys wsi Sobiepany                            (ustawienia znaku) w Sobiepanach przy drodze  
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                                                               powiatowej Widawa – Zduńska Wola.  

3. Tomasz Kopka                              - poruszył sprawę wiaty przystankowej w Rososzy dla dzieci 

sołtys wsi Rososza                               dojeŜdŜających do szkoły.  

 

Na powyŜsze interpelacje dot. dróg powiatowych odpowiedzi udzieliła Radna Powiatu Łaskiego 

– Pani Krystyna Witek – informując, Ŝe wniosła juŜ interpelacje dot. ograniczenia prędkości  

w miejscowości Przymiłów i ponownie poinformuje Radę Powiatu o złoŜonej interpelacji na sesji 

Rady Gminy o ograniczenia prędkości w Sobiepanach. Poinformowała równieŜ, Ŝe ze względu na 

planowany objazdy (przebudowa mostu na rzece Widawka)  Widawa – Górki Grabiańskie – 

Zduńska Wola; Widawa – Górki Grabiańkie – Grabno – Zamość – do drogi wojewódzkiej, 

zwiększy się liczba uczestników ruchu drogowego na drogach gminnych.  

                                                                                        

P U N K T  6 

       Uchwałę Nr I/9/07 z dnia 15 stycznia 2007 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej projektu budŜetu Gminy Sędziejowice na  

2007 rok zaprezentował Przewodniczący Rady Gminy. Uchwała stanowi załącznik protokołu.  

Przewodniczący Komisji BudŜetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy 

Sędziejowice – Pan Marek Okupiński przedstawił pozytywną zbiorczą opinię wypracowaną 

przez Komisje do przedłoŜonego projektu budŜetu gminy Sędziejowice na 2007 rok; 

podpunktów 1, 2, 3 w punkcie 7 porządku obrad sesji Rady Gminy Sędziejowice. 

PowyŜsza opinia zbiorcza stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Dariusz Marek zaprezentował treść uchwały nr IV/21/07  

w sprawie uchwalenia budŜetu gminy Sędziejowice na 2007 rok.  

Bez dyskusji w wyniku głosowania - 14 głosami „za” powyŜsza uchwała została podjęta przez 

Radę Gminy Sędziejowice i stanowi załącznik protokołu.     

Wójt Gminy podziękował radnym, Ŝe przyjęli budŜet jednogłośnie. Podkreślił, Ŝe budŜet jest 

trudny do realizacji biorąc pod uwagę wydatki i dochody.  

 

P U N K T  7  

                     ppkt 1 

Przewodniczący Rady Gminy Sędziejowice przedłoŜył projekt uchwały w sprawie dokonania 

zmian budŜetu gminy Sędziejowice na rok 2007.   

Rada Gminy Sędziejowice podjęła 13 głosami „za” (radny A. Jakubowski – nieobecny na sali) 

uchwałę nr IV/22/07 w sprawie dokonania zmian budŜetu gminy Sędziejowice na rok 2007.    
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 ppkt 2 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia poŜyczki na 

budowę oczyszczalni ścieków w Marzeninie wraz z kanalizacją sanitarną . 

W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwałę nr IV/23/06 w sprawie zaciągnięcia poŜyczki 

na budowę oczyszczalni ścieków w Marzeninie wraz z kanalizacją sanitarną  podjęto jednogłośnie 

– 13 głosami „za”.    

           ppkt 3 

Treść uchwały zaprezentował Przewodniczący Rady – Pan Dariusz Marek. Bez dyskusji,              

w wyniku głosowania – 13 głosami „za” Rada Gminy Sędziejowice podjęła uchwałę nr IV/24/06 

w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na 2007 r.    

          ppkt 4 

Przewodniczący Komisji Kultury , Sportu, Zdrowia, O światy i Spraw Socjalnych Rady 

Gminy Sędziejowice – Pan Stanisław Tokarek zaprezentował pozytywna opinie w sprawie 

projektu uchwały dot. gminnego programu profilaktyk i i rozwiązywania problemów 

alkoholowych na 2007 r.   

Uchwałę nr IV/25/06 w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych na 2007 r. w wyniku głosowania – 13 głosami „za” Rada Gminy podjęła,  po 

wcześniejszej prezentacji treści uchwały przez Przewodniczącego Rady Gminy. 

  ppkt 5 

Wójt Gminy – wyjaśnił, Ŝe zebrania wiejskie ( wybory sołtysów) będą przeprowadzane od 15 

marca do 15 kwietnia br., co nie jest zgodne z jego wcześniej głoszonymi poglądami. Wybory 

miały być rozciągnięte w czasie i odbywać się juŜ od lutego, aby mógł uczestniczyć                   

w spotkaniach. Nie moŜna tego uczynić, poniewaŜ zapisy prawa mówią, Ŝe kadencja trwa 4 lata,    

a poprzednia kadencja rozpoczęła się 17 marca. W miarę moŜliwości będzie uczestniczył                 

w zebraniach wiejskich, jednak nie we wszystkich; będą obsługiwać równieŜ przedstawiciele 

Urzędu i Zastępca Wójta.  

Przewodniczący Rady - Pan Dariusz Marek – podsumowując, powiedział Ŝe tradycyjnie 

wybory odbędą się po zebraniu I raty podatku przez „starych” sołtysów.     

Pan Dariusz Marek zaprezentował projekt uchwały w sprawie wyboru sołtysa i członków rady 

sołeckiej w sołectwach gminy Sędziejowice.  

W wyniku głosowania uchwałę nr IV/26/06 w powyŜszej sprawie Rada Gminy podjęła 

jednogłośnie  – 14 głosami „za”. 
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Uchwały o numerach: IV/21/07, IV/22/07, IV/23/07, IV/24/07, IV/25/07, IV/26/07 stanowią 

kolejne załączniki niniejszego protokołu. 

 

P U N K T  8  

                   Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na zgłoszone interpelacje w punkcie 3 porządku 

obrad, między innymi informując, Ŝe wiaty przystankowe zostały rozdysponowane wg przyjętego 

kryterium - liczba dzieci oczekujących na przystanku. 5 wiat przystankowych zostało juŜ 

zamocowanych (29 – 15 oczekujących dzieci). Jak pojawi się moŜliwość zakupu (środki 

finansowe) Rososza jest pierwsza w kolejce oczekujących (11 dzieci). To jest tylko kwestia czasu, 

poniewaŜ strategia jest taka, aby w całej gminie były wiaty przystankowe. 

Odpowiedzi na pozostałe interpelacje, po uprzednim rozeznaniu się, będą przesłane na piśmie.  

 

P U N K T  9 

                  Przewodniczący Rady Gminy przedstawił korespondencję, która wpłynęła do Rady 

Gminy w okresie międzysesyjnym. Podkreślił, Ŝe głównie wpłynęły oferty szkoleniowe – płatne     

i pisma: 

1/ od Wojewody Łódzkiego, w sprawie nie wywiązania się z obowiązku terminowego złoŜenia  

oświadczenia majątkowego przez przewodniczącego Rady Gminy. Pismo wpłynęło wczoraj, więc 

nie było sensu burzyć porządku obrad dzisiejszej IV sesji Rady Gminy Sędziejowice; 

2/ od Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego Gminy Sędziejowice, w sprawie podjęcia na sesji 

tematu dystrybucji Ŝywności z „Banku śywności” w Łodzi dla najuboŜszej ludności naszej gminy. 

PowyŜsze pisma w załączeniu do protokołu. 

Przewodniczący Rady - podkreślił, Ŝe temat jest waŜny, bardzo duŜo członków Towarzystwa 

było niezadowolonych z dotychczasowej dystrybucji Ŝywności; wg. jego opinii najlepiej byłoby, 

gdyby zajął się tym GOPS, najlepiej przygotowany i zajmujący się od lat pomaganiem osobom 

biednym.  

W dyskusji nad zagadnieniem głos zabrali: 

1. Pan Marek Okupiński – stwierdził, Ŝe jedynym organem, który powinien się zajmować 

dystrybucją jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Towarzystwo, które powstało w roku 

ubiegłym powinno tą pomoc pozyskiwać z Banku śywności i to jest rola Towarzystwa, natomiast 

rozdzielnictwem powinien zajmować się GOPS. Sołtysi i radni powinni zrobić rozeznanie            

w swoich sołectwach i wytypować faktycznie osoby potrzebujące.  
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2. Pani GraŜyna Będkowska – zaznaczyła, Ŝe listy były juŜ robione w ubiegłym roku, a teraz to 

chyba korekty list. Za niedługi czas będą roznoszone nakazy podatkowe przez sołtysów i wtedy 

będzie moŜna rozeznać sytuacje rodzinne (materialne) mieszkańców wsi.   

3. Pan Edward Nowak – trudno powiedzieć, komu się naleŜy pomoc, skoro osoba ma emeryturę  

i stać go na alkohol, a na Ŝywność juŜ nie. To czy takiej osobie naleŜy pomagać?   

4. Wójt Gminy – Pan Jerzy Kotarski – jego zdaniem to dobrze zrobić korektę wg własnego 

sumienia. Zwrócił uwagę, Ŝe jeśli listy zostaną wykonane nie mogą być jawne, nie moŜna ich 

publikować, mają być tylko do wiadomości kierownika GOPS, a nie Towarzystwa, to są 

informacje poufne. Ukazał się artykuł w prasie, z którego wynika, Ŝe wykaz osób był przekazany   

z GOPS do wiadomości Prezesa, jednak nie jest to prawdą.   

5. Pan Jarosław Bartczak – podkreślił, Ŝe radni nie są od weryfikacji sytuacji w danej rodzinie, 

poparł pomysł Pani sołtys Będkowskiej i zapytał czy ewentualnie osoby zainteresowane nie mogą 

zgłaszać się po pomoc.  

6. Kierownik GOPS – Pani Aleksandra Andrysiak – poinformowała, Ŝe Bank śywności ma 

swoje wytyczne – Ŝywność przeznaczona jest dla mieszkańców najuboŜszych, wskazuje to nawet 

napis na opakowaniach. Była zwracana uwaga osobom dobrze sytuowanym, zgłaszającym się po 

Ŝywność, ale nie było reakcji z ich strony. W odniesieniu do wypowiedzi Wójta pani kierownik 

poinformowała, Ŝe zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych wykaz nazwisk nigdy nie był 

przekazywany. Kontaktowała się z redaktorem w sprawie sprostowania, jednak nie zauwaŜyła  

sprostowania. Wykazy list były przekazywane, ale nie od wszystkich sołectw, prosi                      

o uzupełnienie i skorygowanie tych list – moŜna korygować przez cały rok (sytuacja rodzinne         

i materialne zmieniają się). W ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie w Urzędzie 

Marszałkowskim w Łodzi z Fundacją Bank śywności. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 

organizacji pozarządowych i przedstawiciele Ośrodków Pomocy. śywność ma być pozyskiwana 

przez Stowarzyszenia; dystrybucją zajmować się mają Ośrodki Pomocy Społecznej zgodnie           

z ustawą o pomocy społecznej (zgodnie z dochodami na jednego członka rodziny). Przy 

rozdysponowywaniu kierują się przepisami prawa i  rozeznaniem. Pracują juŜ dłuŜszy czas na 

terenie gminy i znają sytuację ludzi, jakie są rodziny i jak poŜytkują przekazaną Ŝywność, 

niejednokrotnie zostaje ona sprzedana (woli chodzić głodny, ale napity). Mimo wszystko starają 

się róŜnymi sposobami pomagać – wydają upowaŜnienia. Pracownicy GOPS nie są w stanie 

upilnować tych osób; nie jest to problem tylko naszej gminy, to jest problem w skali całego kraju. 

Nie moŜna odmówić pomocy osobie, która nie posiada środków do Ŝycia, tym bardziej pomocy 

Ŝywnościowej. Oczywiście jest zapis prawa, który mówi, Ŝe ze względu na marnotrawienie 

otrzymanych środków odmawia się pomocy, ale jest teŜ inny zapis - jeŜeli to nie powodowałoby 
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jakiś innych skutków (zagroŜenia). Przy zgłaszaniu nowych osób o pomoc Ŝywnościową będą 

przeprowadzane wywiady, rozeznanie w rodzinie zgodnie z obowiązującą ustawą. Mogą być 

odstępstwa np. osoba samotna ma dochód 500 – 600 zł, a ustawa mówi o dochodzie 477 zł; takiej 

osobie moŜna przyznać pomoc Ŝywnościową mimo, Ŝe dochód przekracza. Ustawa mówi, Ŝe        

w uzasadnionych przypadkach (chory) moŜna odejść od przepisów regulaminowych.     

7. Pan Daniel Angerman – wyraził swoje niezadowolenie i zaznaczył, Ŝe nie chodzi o dary tylko  

o dobrą interpretację tego zagadnienia. W przeszłości mamy juŜ złe doświadczenia. Prezes 

przyjeŜdŜa z darami do wsi i twierdzi, Ŝe sołtys jest temu winien , bo ludzie nie wiedzą, to są dary 

z Unii Europejskiej i wszystkim się naleŜy, a nie z Opieki Społecznej i przyznawane są wg 

przyjętych kryterium.   

8. Pan Krzysztof Pawłowski – w pierwszej kolejności naleŜy brać pod uwagę rodziny 

wielodzietne, samotne, starsze, chore.  

9. Kierownik GOPS – Pani Aleksandra Andrysiak – poinformowała, Ŝe obecnie 23 rodziny 

wielodzietne korzystają z pomocy społecznej, to jest zbyt mało, aby rozdysponować otrzymaną 

Ŝywność.  

10. Pan Marek Okupiński – z problemem winien uporać się Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej, a radni i sołtysi powinni pomóc ustalić listy i korekty do tych list. Na jednej                  

z kolejnych sesji pani Kierownik przedstawi sprawozdanie (liczbowe) z realizacji tego 

zagadnienia.   

12. Sekretarz Gminy – Pan Sławomir Tralewski – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

doskonale wie o ludziach biednych na terenie gminy. Słowo listy naleŜy traktować w cudzysłowie, 

to ma być podpowiedź dla Ośrodka Pomocy Społecznej. Nie chodzi tutaj o wielką akcję– robienie 

list, są określone przepisy udzielania pomocy, najczęściej pomaga się na wniosek 

zainteresowanego. Sołtys moŜe pomóc, wskazać osoby niezaradne i które są „poza zasięgiem” 

GOPS, ale na tym kończy się jego rola. Pozostałe formalności przeprowadzi Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej. 

13. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Dariusz Marek – wyraził swoje zadowolenie, Ŝe 

dystrybucja Ŝywności nie będzie przeprowadzana pod kościołami, czy szkołami. Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej na narzędzia prawne i tym samym moŜliwości, więc niech się zajmie 

dystrybucją. Towarzystwo dobrze, Ŝe powstało na naszym terenie, pomoŜe pozyskać inne środki 

unijne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej winien zająć się dystrybucją, Ŝeby prowadził sprawy 

formalne, natomiast radni i sołtysi, jako społecznicy mogą podpowiadać. W momencie pojawienia 

się klęski Ŝywiołowej na wsi (poŜar), choroby w rodzinie proszę o takich sytuacjach informować 

GOPS, aby była wspólna współpraca.  
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Dyskusja była obszerna i władze gminy mają juŜ wyrobiony pogląd na ten temat. 

14. Sekretarz Gminy – Pan Sławomir Tralewski – obecnie przeszły wichury, GOPS moŜe nie 

wiedzieć o jakimś wydarzeniu na wsi. Gorący apel, aby zgłaszać jednostkowe przypadki 

potrzebujące pomocy, aby szybko zareagować; jeśli tylko moŜna pomóc to my bardzo chętnie to 

uczynimy.        

 

P U N K T  10 

                       W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrali: 

Pan Józef Surowy – zapytał, kiedy na przystanku MPK w Marzeninie zostanie postawiona wiata; 

ludzie marzną. 

Pani Aleksandra Andrysiak – poinformowała, Ŝe GOPS prowadzi zbiórkę mebli (mogą być 

uŜywane) na terenie gminy. Potrzebna jest równieŜ wanna do kąpieli dla osoby niepełnosprawne.   

Pan Władysław Sobala - wnioskował, aby pomóc przy odśnieŜaniu chodnika przy Zespole Szkół 

Rolniczych w Sędziejowicach, młodzieŜ idąca do szkoły chodzi po drodze (niebezpieczeństwo dla 

młodzieŜy i kierowców).      

Pan Marek Okupiński – zapytał, kiedy będzie skończona droga powiatowa Pruszków – Zduńska 

Wola, miała być skończona w miesiącu styczniu br. oraz zwrócił uwagę, Ŝe przed Marzeninem po 

lewej stronie usunięto topole i nadal leŜą gałęzie. 

Pani GraŜyna Będkowska – zwróciła uwagę, Ŝe jadące piaskarki nie posypują dróg. 

Pan Jarosław Bartczak – przypomniał Pani radnej powiatowej o posypaniu drogi powiatowej            

w stronę Zduńskiej Woli przez Marzenin. Zduńska Wola posypuje do przejazdu, a od przejazdu 

nie jest posypane. 

Pan Dariusz Marek – prośba o przypomnienie Panu Urbańskiemu o poboczu na drodze 

powiatowej Sędziejowice – Grabia, miały być zebrane w miesiącu grudniu 2006 r. Pomysł na 

zebraną ziemię to budowa boiska w Lichawie i Grabi.   

Pani Krystyna Witek – radna powiatu łaskiego  przedstawiła co w najbliŜszych latach planuje się        

w gminie Sędziejowice: 

- w związku z przebudową mostu na rzece Widawka poprawienie drogi powiatowej od Górek  

Grabiańskich – Grabno – Zamość do drogi wojewódzkiej; 

- budowa ronda w Pruszkowie przy zbiegu dróg w kierunku Czestkowa, Dobrej i Łasku; 

- wykonanie chodnika w Pruszkowie po lewej stronie (jadąc od Łasku). Uwarunkowane jest tym,    

Ŝe mniejszy problem z kupnem ziemi pod tą inwestycję; 

- prace na drodze powiatowej w Pruszkowie zostaną przełoŜone w czasie, poniewaŜ jest zima         

i asfalt  nie będzie połoŜony; 
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-  zebranie poboczy przy drodze powiatowej Sędziejowice – Grabia - juŜ taka interpelacja została  

    złoŜona.  

- wszystkie interpelacje i wnioski zostaną przedstawione na sesji Rady Powiatu i zainteresowani  

   dostaną pisemne odpowiedzi.  

Wójt Gminy – Pan Jerzy Kotarski – sprawa związana z przystankiem w Marzeninie będzie 

załatwiona, gdy gmina upora się z przystankami dla dzieci dojeŜdŜających do szkół – wg  

przyjętych zasad. Jest potrzeba postawienia przystanku, jednak nie ma środków, aby zrealizować 

wszystko    w jednym czasie.  

Poinformował zebranych, Ŝe obecnie prowadzone są rozmowy z Wojewódzkim Zarządem Dróg    

w Łodzi w sprawie przebudowy drogi w Pruszkowie. Gmina otrzymała koncepcję dwuwariantową  

przebudowy pasa jezdni; ma wybrać jedną, korzystniejszą. Przebudowa wiąŜe się                      

z wykupieniem ziemi (Wojewódzki Zarząd Dróg sfinansuje inwestycję) od mieszkańców, 

poniewaŜ pas jezdni musi mieć odpowiednią szerokość (9 m.), w innym razie nie będzie 

moŜliwości pozyskania środków unijnych. Po rozmowach z mieszkańcami, jeśli wyraŜą zgodę, 

realizacja inwestycji rozpocznie się 2008 r. Ponadto uczestniczył w spotkaniu w Widawie              

z Dyrektorem Zarządu Dróg, gdzie poinformowano o koncepcji przebudowy mostu w Rogóźniu na 

rzece Widawka. Realizacja ma nastąpić juŜ w 2007 r. jednak przed wyburzeniem istniejącego 

mostu, obok powstanie prowizoryczny; sugerował, aby zrobić objazdy przez naszą gminę             

w zamian za uszlachetnienie, renowację asfaltową naszych dróg.   

Ponadto wspomniał  o Regionalnym Programie Operacyjnym, który obejmuje inwestycje powyŜej 

5 mln. euro – wspólne działania powiatów i gmin, poniewaŜ nie stać jednej gminy czy powiatu na 

takie inwestycje. W naszej gminie wybrano drogę do Podul przez Kozuby.  Z posiadanej wiedzy 

wynika, Ŝe program ten nie obejmuje bezpośrednio budowy dróg, lecz miejsca pracy np. miejsca 

turystycznie atrakcyjne – będzie przebudowa całego otoczenia, ścieŜki rowerowe, przebudowa 

całej infrastruktury; moŜe zostać zakwalifikowany wniosek – wspólny okręg dla Starosty                

i Burmistrza Łask.  

Krystyna Witek – poinformowała, Ŝe powiat nie liczy na otrzymanie środków z Regionalnego 

Programu Operacyjnego na modernizację dróg. Starostwo w odpowiedzi na wcześniej  

przedstawione interpelacje udzieliło odpowiedzi, Ŝe naprawy będą wykonywane ze środków 

własnych. 

Józef Surowy – w listopadzie w ubiegłym roku miało odbyć się spotkanie z mieszkańcami 

Pruszkowa w sprawie uzgodnienia wykupu ziemi pod rozbudowę drogi wojewódzkiej. Ponownie 

wrócił do sprawy przeniesienia przystanku w Marzeninie. 
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Sekretarz Gminy – Pan Sławomir Tralewski – poinformował, Ŝe Urząd Marszałkowski 

wywiązał się z opracowaniem koncepcji, omyłkowo była wysłana do Starostwa Łaskiego, a nie do 

naszego Urzędu. Koncepcję gmina otrzymała niedawno, po jej rozpatrzeniu będą spotkania                 

z mieszkańcami. Przestawienie przystanku zostało wykonane bez większej analizy i po zebraniu 

wiejskim, w którym uczestniczyła Pani Wójt – Beata Mateusiak Pielucha. Teraz nie będzie 

stawiany przystanek, poniewaŜ planuje się przebudowę centrum Marzenina. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu i dokonał 

zamknięcia obrad.  Na tym protokół zakończono  

 

 

             Protokolant                                                                             Przewodniczący Rady 

 

       Urszula Pasowska                                                                              Dariusz Marek  


