
P R O T O K Ó Ł   NR VII/07 

 

z sesji Rady Gminy Sędziejowice odbytej w dniu 26 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. 

Nieobecny radny na posiedzeniu: 

Pan Paweł Kałuda - 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. Pan Wojciech Czajkowski – Radny Powiatu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego 

5. Jan Similak – Radca Prawny Urzędu Gminy Sędziejowice 

6. Pani Aleksandra Andrysiak – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

                                                    w Sędziejowicach 

7. Pan Krzysztof Jaworski – Dyrektor Zespołu Szkół w Marzeninie                                                                          

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

9. Pan Edward Krawczyk – Prezes KGZKRP i BWP 

10.Jan Grecki – Kierownik Referatu Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Urzędzie Gminy Sędziejowice 

11.Krzysztof  Zawadzki – Kierownik Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w Sędziejowicach  

12.Stanisław Krakowiak – Kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach  

13.Wojciech Kabza – Prezes Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Gminy Sędziejowice  

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

15. Sołtysi w liczbie 24 osoby /  w tym  1 sołtys – radny /. 

 

P U N K T  1 

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

Gminy Sędziejowice. Powitał przybyłych radnych Rady Gminy, sołtysów, jak równieŜ sołtysów nowo 

wybranych oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. 

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

Obrady były więc prawomocne. 

Przewodniczący przedłoŜył proponowany porządek dzienny VII sesji i zarazem zapoznał Radę Gminy 

z treścią pisma Wójta Gminy Sędziejowice OR.III.0114/1/07 z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie 



 2 

wprowadzenia do porządku obrad VII sesji Rady Gminy Sędziejowice dodatkowego punktu o treści 

„Podjęcie uchwały w sprawie przedłuŜenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf cen wody 

oraz opłat za odprowadzanie ścieków do kanalizacji wiejskiej” wraz z uzasadnieniem Gminnej 

Jednostki Usług Komunalnych w Sędziejowicach. 

Rada Gminy w wyniku głosowania – 14 głosami „za” przyjęła wyŜej wymieniony temat do porządku . 

obrad. Przewodniczący obrad zaproponował jako kolejny podpunkt 8 w punkcie 7 porządku obrad. 

 Wobec czego porządek dzienny VII sesji brzmiał następująco: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z obrad VI 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 miedzysesyjnym.         

5. Interpelacje.                                                                                                          

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sędziejowice: 

    1/ rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budŜetu gminy Sędziejowice za 2006 rok, 

    2/ zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii 

        o sprawozdaniu Wójta Gminy Sędziejowice z wykonania budŜetu za 2006 rok, 

    3/  zapoznanie się z uchwałą nr 1/07 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sędziejowice  

        w sprawie opinii dotyczącej wykonania budŜetu gminy Sędziejowice za 2006 rok, 

    4/ zapoznanie się z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie wniosku  

         Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sędziejowice o udzielenie absolutorium Wójtowi 

         Gminy Sędziejowice za wykonanie budŜetu roku 2006. 

7. Podjęcie uchwał:  

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

     2/ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego  

          Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach za 2006 rok, 

     3/  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej  

          Biblioteki Publicznej w Sędziejowicach za 2006 rok, 

     4/  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego 

          Ośrodka Kultury w Sędziejowicach za 2006 rok. 

     5/  w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka 

          Pomocy Społecznej w Sędziejowicach za rok 2006, 

     6/   w sprawie zatwierdzenia rocznego bilansu Gminnego Ośrodka Zdrowia 

           w Sędziejowicach za 2006 rok, 

     7/   w sprawie przyjęcia planu rzeczowo - finansowego Gminnego Ośrodka  Zdrowia 
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           w Sędziejowicach na 2007 rok, 

     8/   w sprawie przedłuŜenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf cen wody oraz opłat 

           za odprowadzanie ścieków do kanalizacji wiejskiej. 

8.  Odpowiedzi na interpelacje. 

9. Zapytania i wolne wnioski. 

PowyŜszy porządek dzienny VII sesji Rada Gminy przyjęto jednogłośnie – 14 głosami „za”. 
 
 
P U N K T  2 

          Do protokołu z obrad VI 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 

                    Przewodniczący Rady Gminy – Pan Dariusz Marek przedłoŜył ustną informację o swej 

działalności w okresie międzysesyjnym. W wystąpieniu zwrócił uwagę między innymi na : 

- udział w dniu 05.04.07 r. w spotkaniu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie 

  Opieki Zdrowotnej w Łasku, 

- udział w dniu 12.04.07 r. w posiedzeniu Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia 

  w Sędziejowicach,    

- udział w dniu 15.04. 07 r. w uroczystości poświęconej pamięci wielkiego „Polaka Jana     

   Pawła  II”, która odbyła się w Łasku i zakończyła się biegiem dookoła kolegiaty,  

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

W otworzonej dyskusji nie zgłaszano pytań, ani uwag. 

PrzedłoŜoną informację Przewodniczącego Rady Gminy, 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 i sołtysi otrzymali we wcześniejszym terminie celem zapoznania. 

Nie zgłaszano pytań, ani uwag. W wyniku głosowania  - 14 głosami „za”, Rada Gminy przyjęła 

powyŜszą „Informację” do akceptującej wiadomości. 

                                         

P U N K T  5 

                      Interpelacje zgłosili następujący radni i sołtysi: 

1. Daniel Angerman – radny ponownie interpelował o dokończenie wycięcia zakrzaczeń na drodze 

powiatowej Dobra-śagliny. 
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2. Edward Nowak - sołtys interpelował o posypanie drogi w Nieceni po równiarce. 
 
3. GraŜyna Będkowska – sołtys wnioskowała o zakup nowej  tablicy ogłoszeń/ bardzo zniszczona/ , 
poza tym podziękowała za udroŜnienie międzyrzecza w Marzeninie. 
 
4. Józef Surowy – sołtys ponowił interpelacje dotyczące: 

- naprawy drogi Pruszków – śagliny / dziury /, 

- kiedy nastąpi budowa chodników Pruszkowie. 

W punkcie tym Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych i sołtysów o zadawanie pytań do 

dyrektorów szkół, gdyŜ z powodu obowiązków słuŜbowych muszą wcześniej opuścić sesję. 

Radny Krzysztof Pawłowski – prosił o zmianę miejsca wysiadania dzieci z autobusu szkolnego                     

w miejscowości Pruszków / niebezpiecznie  /. Na powyŜsze odpowiedzi udzieliła Dyrektor ZSO                     

Nr 1 w Sędziejowicach – Pani ElŜbieta Skalska – Makara między innymi informując, Ŝe przystanek 

powrotny dzieci z autobusu szkolnego był uzgadniany w władzami gminy i policją pod względem 

zachowania warunków bezpieczeństwa. Rodzice zobowiązali się do obecności przy wsiadaniu i 

wysiadaniu dzieci z autobusu i stwierdziła, Ŝe Ŝadnych zmian nie będzie. 

  

 P U N K T  6  

                     Sprawozdanie z wykonania budŜetu gminy Sędziejowice za 2006 rok przesłano radnym 

w terminie wcześniejszym celem zapoznania. 

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Dariusz Marek przypomniał, Ŝe sprawozdanie powyŜsze było 

tematem obrad na posiedzeniach kaŜdej Komisji Rady i otworzył dyskusję nad samym 

sprawozdaniem. 

Nie zgłaszano się do dyskusji, wszelkie wątpliwości były wyjaśnione na posiedzeniach Komisji Rady.                                                                                                                 

Przewodniczący obrad przystąpił do realizacji porządku dziennego i zapoznał radnych  

z treścią uchwały nr I/63/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Łodzi z dnia 6 kwietnia 2007 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Sędziejowice z 

wykonania budŜetu za 2006 rok. 

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi zaopiniował pozytywnie z uwagą zawartą 

w uzasadnieniu sprawozdanie Wójta gminy Sędziejowice z wykonania budŜetu za 2006 rok.                                                                                                                       

Pan Zbigniew Płóciennik –Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej przedłoŜył treść 

uchwały nr 1/07 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sędziejowice z dnia 26 marca 2007 roku w sprawie 

opinii dotyczącej wykonania budŜetu gminy Sędziejowice za 2006 rok. 

W dalszej kolejności Przewodniczący obrad zaprezentował treść uchwały nr I/64/2007 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 6 kwietnia 2007 roku  
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w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sędziejowice o udzielenie absolutorium 

Wójtowi Gminy Sędziejowice za wykonanie budŜetu roku 2006. 

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi nie zgłosił zastrzeŜeń do wniosku 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sędziejowice za wykonanie budŜetu roku 2006. 

W związku z powyŜszym Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wystąpił z wnioskiem 

o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Sędziejowice z tytułu wykonania budŜetu roku 2006. 

Przewodniczący obrad na podstawie przedłoŜonych opinii i braku dyskusji przedstawił treść projektu 

uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sędziejowice  

i przeprowadził głosowanie.                                                                                                                

Ustawowy skład Rady Gminy Sędziejowice wynosi 15 radnych, na sesji obecnych było                          

i głosowało 14 radnych - wszyscy głosowali „za”, a więc Rada Gminy podjęła uchwałę                   

nr VII/38/07 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sędziejowice. 

Uchwała nr VI/38/07 stanowi załącznik protokołu. 

WyŜej wymienione opinie, wniosek Komisji Rewizyjnej oraz uchwały Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w załączeniu do protokołu. 

Wójt Gminy – Pan Jerzy Kotarski zabierając głos, podziękował Radzie Gminy za wysoką ocenę                   

i udzielenie absolutorium za wykonanie zadań  roku  2006. 

 

P U N K T  7 

                      ppkt 1 

Przewodniczący Komisji BudŜetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Sędziejowice – Pan 

Marek Okupi ński przedłoŜył pozytywną opinię Komisji do podpunktów 1, 2, 3, 5, 6 i 7 punktu  7 

porządku dziennego. Wymienione sprawozdania  były tematem obrad  Komisji BRiOŚ. Opinia 

Komisji stanowi kolejny załącznik protokołu. Przewodniczący Rady przedstawił treść projektu 

uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego  Gminnego Ośrodka 

Zdrowia w Sędziejowicach za 2006 rok i otworzył dyskusję nad zagadnieniem. Nie zgłaszano pytań. 

Rada Gminy przy 13 głosach „za” / radny Z. Płóciennik zwolnił się / uchwaliła uchwałę nr VII/39/07  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia 

w Sędziejowicach za 2006 rok. 

 

                    ppkt 2 

Uchwałę nr VII/40/07 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Sędziejowicach za 2006 rok Rada Gminy podjęła bez dyskusji 

poprzez głosowanie - 13 głosami „za”. 
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                    ppkt 3 

Kolejną uchwałę nr VII/41/07 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego 

Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach za rok 2006 – Rada Gminy uchwaliła  13 głosami „za” 

bez dyskusji i pytań. 

                   ppkt 4 

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

Pan Stanisław Tokarek przedstawił pozytywną opinię Komisji do „Sprawozdania z działalności 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziejowicach za rok 2006”. Opinia w załączeniu do 

protokołu. 

W dyskusji nie zabierano głosu, gdyŜ sprawozdanie było tematem obrad Komisji KSZOiSS. 

Przewodniczący obrad przeprowadził głosowanie w wyniku , którego Rada przy 13 głosach „za” 

podjęła uchwałę nr VII/42/07 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziejowicach za rok 2006. 

                  ppkt 5 

Po przedłoŜeniu pozytywnej opinii przez Przewodniczącego Komisji BRiOŚ Rada Gminy  bez 

dyskusji i pytań podjęła poprzez głosowanie – 13 głosami „za” kolejną uchwałę nr VII/43/07                        

w sprawie dokonania zmian budŜetu gminy Sędziejowice na rok 2007. 

                 ppkt 6 i 7 

Przewodniczący Komisji KSZOiSS - Pan Stanisław Tokarek przedłoŜył pozytywną opinię Komisji 

do projektów uchwał: 

- w sprawie rocznego bilansu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach za 2006 rok, 

- w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach 

   na 2007 rok. 

Opinia Komisji stanowi załącznik protokołu. W otworzonej dyskusji nad wyŜej wymienionymi 

projektami uchwał radni nie zabierali głosu. W wyniku głosowania:  

 - 13 głosami „za” podjęto uchwałę nr VII/44/07 w sprawie zatwierdzenia rocznego bilansu Gminnego 

   Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach za 2006 rok, 

-  13 głosami „za” uchwalono uchwałę nr VII/45/07 w sprawie planu rzeczowo – finansowego 

    Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach na 2007 rok. 

                 ppkt 8 

Przewodniczący Komisji BRiOŚ przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały               

w sprawie przedłuŜenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf cen wody oraz opłat za 

odprowadzanie ścieków do kanalizacji wiejskiej. Opinia w załączeniu. Bez dyskusji i pytań Rada 

Gminy podjęła uchwałę nr VII/46/07 w sprawie wyŜej wymienionej. 
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Wszystkie uchwały o numerach: VII/39/07,VII/40/07, VII/41/07, VII/42/07, VII/43/07, VII/44/07, 

VII/45/07 i VII/46/07 wymienione w punkcie 7 porządku obrad stanowią kolejne załączniki 

mniejszego protokołu. 

 

P U N K T  8 

                     Przewodniczący obrad zapoznał Radę z uchwałą nr I/30/2007 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie opinii dotyczącej 

moŜliwości sfinansowania deficytu budŜetowego oraz prognozy kształtowania się długu publicznego 

Gminy Sędziejowice. Radni nie zgłaszali się do dyskusji. Rada Gminy  przyjęła powyŜszą uchwałę do 

zatwierdzającej wiadomości poprzez głosowanie 13 głosami „za”. Uchwała RIO  stanowi załącznik 

protokołu. 

 

P U N K T  9  

                     Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwały nr IV/26/07 Rady Gminy 

Sędziejowice z dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie wyboru sołtysa i członków rady Sołeckiej                            

w sołectwach gminy Sędziejowice przesłano radnym i sołtysom celem zapoznania. Przewodniczący 

Rady Gminy otworzył dyskusję nad sprawozdaniem. Nie zgłaszano się do dyskusji.  W wyniku 

głosowania – 13 głosami „za” przyjęto powyŜsze sprawozdanie do akceptującej wiadomości. 

 

P U N K T  10 

                      Wójt Gminy – Pan Jerzy Kotarski  udzielił odpowiedzi na zgłoszone interpelacje                             

w punkcie 5 porządku obrad. Miedzy innymi poinformował Ŝe: 

- po pracy równiarki , wszystkie drogi będą posypane Ŝwirem z wyjątkiem odcinka 650 m.w Nieceni, 

który jest planowany do przebudowy w bieŜącym roku, 

- droga powiatowa Pruszków – śagliny, była juŜ zgłaszana i przesyłana do Powiatu / naleŜy ponowić /, 

- w sprawie budowy chodnika w miejscowości Pruszków zgodnie z odpowiedzią Zarządu Dróg 

Wojewódzkich, ze względu na szacowane znaczne koszty realizacji oraz konieczność przygotowania 

terenu pod inwestycje, ZDW w Łodzi proponuje podział zadania na dwa etapy. Pierwszy etap 

obejmowałby budowę ronda na skrzyŜowaniu drogi wojewódzkiej z drogami powiatowymi. Jego 

realizacja wymaga zdecydowanie mniejszej ingerencji w grunty prywatne niezbędne do wykupu. 

Natomiast drugi etap obejmowałby dalszą rozbudowę drogi wojewódzkiej wraz z budową chodnika. 

Jest zapewnienie ZDW, Ŝe będzie dokładał starań o umieszczenie tego zadania w planach 

inwestycyjnych na lata 2007 – 2013. 
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P U N K T  11 

                       W zapytaniach i wolnych wnioskach Wójt Gminy  dokonał prezentacji / według listy 

obecności /sołtysów nowo wybranych, jak i tych którzy pozostali nadal na następną kadencję  2007 – 

2011. Przedstawił takŜe radnych z poszczególnych okręgów wyborczych. 

W dalszej części posiedzenia Prezes Towarzystwa  Społeczno – Kulturalnego Gminy Sędziejowice 

– Pan Wojciech Kabza zaprosił wszystkich do Sędziejowic na „Dni Gminy Sędziejowice”, które 

odbędą się w dniach od 1 do 3 czerwca 2007 r. i podał program uroczystości. 

Pan Edward Krawczyk - Prezes KGZKRP i BWP zwrócił się do władz gminy i szkół o opiekę nad 

grobami poległych Ŝołnierzy głównie w miejscowości Grabno i Emilianowie /grób lotnika / - miejsca 

zapomniane. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował wszystkim zebranym za dyskusję, udział w VII sesji 

 i dokonał zamknięcia obrad.   

Na tym protokół zakończono.  

 

 

 

             Protokolant                                                                             Przewodniczący Rady 

       Wiesława Kazimierczak                                                                   Dariusz Marek  


