
P R O T O K Ó Ł   NR VI/07 

 

z sesji Rady Gminy Sędziejowice odbytej w dniu 05 kwietnia 2007 r. w sali A Urzędu Gminy 

Sędziejowice w godzinach 1000- 1400. 

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

obecności – 15 radnych. 

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 Zespołu Szkół w Marzeninie 

7. Pan Jan Similak – Radca Prawny Urzędu Gminy  

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

 

P U N K T  1 

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

Gminy Sędziejowice. Powitał przybyłych radnych Rady Gminy oraz kierowników gminnych 

jednostek organizacyjnych gminy. 

Na podstawie listy obecności stwierdził quorum. Na stan piętnastu radnych udział wzięło 15 radnych. 

Obrady były więc prawomocne. 

Przewodniczący przedłoŜył proponowany porządek dzienny VI sesji. 

 Nie wniesiono zmian. 

Wobec czego porządek dzienny VI sesji brzmiał następująco: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z obrad V Sesji Rady Gminy. 

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

4. Informacja o działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym. 

5. Interpelacje. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie obowiązku przedłoŜenia oświadczenia lustracyjnego 

    przez Sekretarza Gminy. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie obowiązku przedłoŜenia oświadczenia lustracyjnego 
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    przez Skarbnika Gminy.                                                                                                                                         

8. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Stałej Konferencji Współpracy 

    i jego stałego zastępcy.                                                                                                                                        

9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian budŜetu gminy Sędziejowice na rok 2007.                                   

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego 

      na zakup  Holtera. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego 

      na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego. 

12. Zapoznanie się ze „ Sprawozdaniem z realizacji planu gospodarki odpadami w gminie  

      Sędziejowice” . 

13. Odpowiedzi na interpelacje. 

14. Przedstawienie korespondencji. 

15. Zapytania i wolne wnioski. 

 

P U N K T  2 

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

– 15 głosami „za” 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. W wystąpieniu zwrócił uwagę między innymi na : 

- udział w zebraniach wiejskich w sprawie wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej w sołectwach  

   gminy Sędziejowice, 

- udział w śniadaniu wielkanocnym zorganizowanym w ŚDS w Sędziejowicach,                                              

- udział w konkursie plastycznym / przewodniczący komisji konkursowej / zorganizowany 

   przez GOK, 

- udział w dniu 05.04. 07 r. w posiedzeniu Komisji BudŜetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

  Rady Gminy Sędziejowice,                                                                                                                                       

- wykonywanie obowiązków przewodniczącego Rady Gminy / przygotowanie VI sesji  /.                               

W otworzonej dyskusji nie zgłaszano pytań, ani uwag. 

PrzedłoŜoną informację Przewodniczącego Rady Gminy, Rada Gminy w wyniku głosowania przyjęła 

do zatwierdzającej wiadomości 15 głosami „za”. 
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P U N K T  4 

                      Wójt Gminy – Pan Jerzy Kotarski przedłoŜył ustną informacje informację o swej 

działalności  w okresie międzysesyjnym. Między innymi zwrócił uwagę na: 

- udział na dzień dzisiejszy w 19 zebraniach wiejskich w sprawie wyboru sołtysa i członków rady 

  sołeckiej w sołectwach gminy według ustalonego harmonogramu / poza wyborami cel lustracja 

  świetlic wiejskich /. Poinformował o zmianach sołtysa w miejscowościach Kamostek ,Osiny, Podule, 

  Sobiepany, Sędziejowice - ustalono trzeci termin /, 

- udział w posiedzeniu Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Gminy Sędziejowice, 

-  udział w kongresie Związku Gmin Wiejskich RP w Poznaniu / poinformował o rozwiązaniu  

    Związku Gmin Regionu Łódzkiego /,  

- udział w pracach komisji powołanej do spraw  objazdu dróg  w gminie. 

Nie zgłaszano pytań. W wyniku głosowania  - 15 głosami „za”, Rada Gminy przyjęła do akceptującej 

wiadomości informację Wójta Gminy. 

                                         

P U N K T  5 

                      Radni nie zgłosili Ŝadnej interpelacji. 
                                                                                        

P U N K T  6  

                      Przewodniczący Rady zaprezentował treść projektu uchwały  w sprawie obowiązku 

przedłoŜenia oświadczenia lustracyjnego przez Sekretarza Gminy wraz z załączonym uzasadnieniem 

do projektu uchwały. 

W otworzonej dyskusji nie zabierano głosu. Rada Gminy jednogłośnie – 15 głosami „za” podjęła 

uchwałę nr VI/32/07 w sprawie obowiązku przedłoŜenia oświadczenia lustracyjnego przez Sekretarza 

Gminy. Niniejsza uchwała stanowi załącznik protokołu. 

 

P U N K T  7  

                      Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie obowiązku przedłoŜenia 

oświadczenia lustracyjnego przez Skarbnika Gminy zwracając uwagę na załączone uzasadnienie do 

projektu uchwały. Bez dyskusji w wyniku głosowania - 15 głosami „za” podjęto uchwałę nr VI/33/07 

w sprawie obowiązku przedłoŜenia oświadczenia lustracyjnego przez Skarbnika Gminy. Uchwała 

powyŜsza w załączeniu. 

 

P U N K T  8 

                      Projekt uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Stałej Konferencji 

Współpracy i jego stałego zastępcy objaśnił Sekretarz Gminy zwracając uwagę Rady na  wymagane 
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kryteria przy powoływaniu składu Konferencji oraz zadania Konferencji / konferencja stanowi forum 

wymagań oraz ustala wspólne stanowiska ds. strategii rozwoju województwa, obraduje na 

posiedzeniach plenarnych, przewodniczący powołuje zespoły robocze /. W otworzonej dyskusji radny 

Marek Okupi ński zapytał, czy kandydatem moŜe być radny , czy pracownik Urzędu Gminy. 

Sekretarz Gminy odpowiedział,  Ŝe ma to być przedstawiciel gminy, oprócz uchwały naleŜy przesłać 

informację na temat doświadczeń jakie ma przedstawiciel w pozyskiwaniu z funduszy Unii 

Europejskiej. Zabierając głos radny Paweł Kałuda zgłosił Wójta Gminy – Pana Jerzego 

Kotarskiego na kandydata do udziału w pracach Stałej Konferencji Współpracy, Pana Sławomira 

Tralewskiego – Sekretarza Gminy na jego stałego zastępcę. Nie zgłaszano innych kandydatów. 

Radny Stanisław Tokarek zgłosił wniosek o zamknięcie listy zgłaszania kandydatów. 

Przewodniczący obrad zapytał zgłoszonych kandydatów, czy wyraŜają zgodę na kandydowanie. 

WyŜej wymienieni wyrazili zgodę. Przewodniczący Rady Gminy zaprezentował treść projektu 

uchwały w § 1 umieścił zgłoszonych kandydatów i przeprowadził głosowanie, w wyniku którego Rada 

Gminy przy 15 głosach „za” uchwaliła kolejną uchwałę nr VI/34/07 w sprawie zgłoszenia kandydata 

na członka Stałej Konferencji Współpracy i jego stałego zastępcy.  Uchwała niniejsza stanowi 

załącznik protokołu. 

 

P U N K T  9  

                     Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian budŜetu gminy Sędziejowice na rok 2007 

był szczegółowo objaśniany na posiedzeniu Komisji BudŜetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska  Rady 

Gminy Sędziejowice. Komisja zaopiniowała pozytywnie powyŜszy projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił treść projektu uchwały.  W dyskusji nikt nie zabrał głosu. 

W wyniku głosowania Rada Gminy – 15 głosami „za” podjęła uchwałę nr VI/35/07 w sprawie 

dokonania zmian budŜetu gminy Sędziejowice na rok 2007. Uchwała powyŜsza w załączeniu                     

do protokołu. 

 

P U N K T  10 

                       Przewodniczący obrad  przedłoŜył treść uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej jednostce samorządu terytorialnego na zakup aparatu ekg Holter wraz z uzasadnieniem.           

W otworzonej dyskusji nie zabierano głosu, uchwała była konsultowana na posiedzeniu Komisji 

BudŜetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Rada uchwaliła uchwałę  nr VI/36/07 w powyŜszej 

sprawie przy 15 głosach „za”. Uchwała nr VI/36/07 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

jednostce samorządu terytorialnego na zakup aparatu EKG Holter stanowi załącznik protokołu. 
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P U N K T  11 

                        Uchwałę nr VI/37/07 w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu 

terytorialnego na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego Rada gminy uchwaliła  bez dyskusji 

poprzez głosowanie – 15 głosami „za”. Uchwała powyŜsza w załączeniu. 

 

P U N K T  12 

                        „Sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami w gminie 

Sędziejowice” było tematem obrad Komisji BudŜetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy 

Sędziejowice.W dyskusji nie zabierano głosu. W wyniku głosowania - 15 głosami „za” Rada Gminy  

zapoznała się ze sprawozdaniem i przyjęła je do zatwierdzającej wiadomości. Sprawozdanie powyŜsze 

stanowi załącznik niniejszego protokołu. 

 

P U N K T  13   

                        W punkcie 5 porządku obrad nie zgłoszono interpelacji, ani teŜ nie zgłoszono uwag do 

przesłanych odpowiedzi na interpelacje z V sesji  Rady Gminy.                       

                        

P U N K T  14 

                       Przewodniczący obrad przedstawił korespondencję jaka wpłynęła do Rady Gminy                

w okresie międzysesyjnym. Podkreślił,  Ŝe głównie wpływają oferty szkoleniowe płatne i zapoznał           

z treścią pism: 

1/ Ligi Polskich Rodzin w sprawie włączenia się w realizację programu „Blisko Boisko”, 

2/ Wojewody Łódzkiego w sprawie analizy pierwszych oświadczeń majątkowych Wójta Gminy  

    i Przewodniczącego Rady Gminy  / podane braki i nieprawidłowości /. 

W sprawie pisma Wojewody Łódzkiego Przewodniczący stwierdził, Ŝe podane braki                                      

i nieprawidłowości obu przypadkach /Wójta i Przewodniczącego RG/ nie mają miejsca, gdyŜ  Ŝona 

Wójta nie Ŝyje, a funkcja Przewodniczącego była podana/ moŜna sprawdzić na kopii oświadczenia /. 

 

P U N K T  15 

                        W zapytaniach i wolnych wnioskach Sekretarz Gminy poinformował radnych, Ŝe  

zgodnie z art.56 ust.2 i 2a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o 

dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów / Dz.U.  

Nr 218, poz.1592, Dz.U. z 2007 r. Nr 24, poz. 162 i w związku z pismem Wojewody                                  

ON-I-0717/67/2007 z dnia 13 marca 2007 r. radni podlegają lustracji. Sekretarz objaśnił zasady 

wypełniania formularzy lustracyjnych. 
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W końcowej części Wójt Gminy  zapoznał Radę Gminy z  treścią pisma Związku Gmin Regionu 

Łódzkiego w likwidacji w sprawie utworzenia Stowarzyszenia pn. „Związek Gmin Regionu 

Łódzkiego” i prosił o stanowisko Rady w tej sprawie. W wyniku dyskusji jednogłośnie Rada Gminy 

zdecydowała, Ŝe na dzień dzisiejszy nie wchodzi gmina Sędziejowice do Stowarzyszenia. 

Nie zgłaszano innych spraw. Wójt Gminy złoŜył wszystkim Ŝyczenia z okazji zbliŜających się Świat 

Wielkanocnych.                                                                                                                                                                   

Przewodniczący Rady Gminy podziękował wszystkim zebranym za dyskusję, udział w posiedzeniu 

 i dokonał zamknięcia obrad.   

Na tym protokół zakończono.  

 

 

 

             Protokolant                                                                             Przewodniczący Rady 

       Wiesława Kazimierczak                                                                   Dariusz Marek  


