
P R O T O K Ó Ł   NR VIII/07  

 

z sesji Rady Gminy Sędziejowice odbytej w dniu 14 czerwca 2007 r. w sali A Urzędu Gminy 

Sędziejowice w godzinach 1200- 1445. 

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

obecności – 14 radnych. 

Nieobecny radny na posiedzeniu: 

Pan Władysław Sobala - 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. Pan Krzysztof Jaworski – Dyrektor Zespołu Szkół w Marzeninie                                                                          

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

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

8. Stanisław Krakowiak – Kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach  

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

10. Sołtysi w liczbie siedem osób /  w tym  1 sołtys – radny /. 

 

P U N K T  1 

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

Gminy Sędziejowice. Powitał przybyłych radnych Rady Gminy, sołtysów 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 VIII sesji i zarazem zapoznał Radę Gminy 

z treścią pisma Wójta Gminy Sędziejowice OR.II.0114/1/07 z dnia 06 czerwca 2007 r. w sprawie 

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

„Podjęcie uchwały w sprawie  wynagradzania pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach 

organizacyjnych gminy.  

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

obrad. Przewodniczący obrad zaproponował jako kolejny podpunkt 6 w punkcie 6 porządku obrad. 
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 Wobec czego porządek dzienny VIII sesji brzmiał następująco: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z obrad VII 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. Podjecie uchwał:                                                                                                                                                        
1/ w sprawie dokonania zmian budŜetu gminy Sędziejowice na rok 2007, 

      2/ w sprawie zaciągnięcia kredytu na przebudowę drogi gminnej Grabia - Grabia Trzecia, 

      3/ w sprawie zaciągnięcia kredytu na przebudowę drogi gminnej Dobra – Sycanów, 

      4/ w sprawie zaciągnięcia kredytu na przebudowę drogi gminnej Rososza – Niecenia,  

      5/ w sprawie zaciągnięcia kredytu na przebudowę drogi gminnej Dobra –Kamostek. 

      6/ w sprawie wynagradzania pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach  

          organizacyjnych gminy. 

7.  Odpowiedzi na interpelacje. 

8. Zapytania i wolne wnioski. 

 PowyŜszy porządek dzienny VIII sesji Rada Gminy przyjęła jednogłośnie – 14 głosami „za” przy 14 

radnych biorących udział w sesji.  

 

 P U N K T  2                                                                                                                     

          Do protokołu z obrad VII 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 17.05.07 r. Wiceprzewodniczącego Rady Gminy – Pana Władysława Sobali 

  w IX Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych „Integracja –  

  Sędziejowice 2007”; 

- udział w dniu 27.05.07 r. w obchodach Święta Ludowego w miejscowości Kozuby, 

- udział w obchodach „Dni Sędziejowic” w dniach od 01 -  do 03. 06. 2007 r., 

- udział w zebraniu Towarzystwa Społeczno - Kulturalnego Gminy Sędziejowice, 

- udział w pracach związanych z urządzeniem Izby Pamięci /ZSR/  - tematyka historia gminy, 

- udział w spotkaniu biznesu gminy / Wójt Gminy i przedstawiciele Funduszu Wojewódzkiego /, 



 3 

- udział w uroczystym oddaniu Izby Pamięci w ZSR w Sędziejowicach, 

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

W otworzonej dyskusji nie zgłaszano pytań, ani uwag. 

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

zatwierdzającej wiadomości 14 głosami „za”. 

 

P U N K T  4 

                      Wójt Gminy- Pan Jerzy Kotarski złoŜył informację o swej działalności w okresie 

międzysesyjnym. Nadmienił, Ŝe szczegółową informację z działalności Urzędu Gminy i gminnych 

jednostek organizacyjnych radni i sołtysi otrzymają na piśmie na najbliŜszą sesję. 

W wystąpieniu Wójt Gminy zwrócił  szczególną uwagę na:  

- zwołanie VIII sesji Rady Gminy miedzy innymi wyjaśnił, Ŝe generalnie sesja została zwołana ze 

względu na prowadzone inwestycje w gminie. Po otwarciu oferty na realizację zadania p.n. 

„Przebudowa drogi gminnej Rososza – Niecenia” okazało się, Ŝe mniej środków zaplanowano 

budŜecie na to zadanie niŜ wartość inwestycji wynikająca z przetargu / najkorzystniejszej oferty /.               

W celu sfinansowania prowadzonych inwestycji w gminie proponuje się Radzie Gminy przesunięcie 

środków miedzy poszczególnymi zadaniami. Ponadto w związku z otrzymaniem z Urzędu 

Marszałkowskiego dotacji 40.000 zł na drogi rolnicze, jak równieŜ sfinansowaniem środków z budŜetu 

w wysokości 30.000 zł zaplanowano mniejsze zaciągniecie kredytu na drogi o 70.000 zł / wynika to z 

przeprowadzonych przetargów /. Po uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady Gminy i 

Przewodniczącym Komisji BudŜetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska zdecydowano o zwołaniu sesji, 

- rozpoczęcie robót na oczyszczalni w Marzeninie /umowa podpisana z wykonawcą, wybudowano           

500 m. sieci kanalizacyjnej/, 

-  modernizacja świetlicy wiejskiej w Podulach, 

- rozpoczęcie przebudowy drogi gminnej Rososza – Niecenia / mieszkańcy zdecydowali , od granicy 

gminy Łask do zakrętu P. Nowaka /,  

- udział w Walnym Zebraniu Ludowego Banku Spółdzielczego Oddział w Sędziejowicach                       

/1 udział – 150 zł. / 

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: 
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1.Dariusz Marek                          - interpelował w sprawach: 

   zam. Grabia                                1/ pozostawionego garbu na drodze Przymiłów – Grabia Trzecia, 

                                                       2/ ponowił sprawę mostku kolo P. Mielczarka. 

 

2. Andrzej Jakubowski                    -   zgłosił interpelacje: 

    zam. Stare Kozuby                      1/ załatanie dziury na drodze Kozuby – Grabica w kierunku  

                                                             P. Libicha. 

                                                         2/ udroŜnienie rowu na drodze wiejskiej w Kozubach w kierunku 

                                                             rowu melioracyjnego. 

 

3. Daniel Angerman                          - prosił o podjęcie działań w sprawie w sprawie kurzu na drodze 

    zam. Kamostek                                  Kamostek -  wieś  / tzw.Porąbki /. 

 

P U N K T  6 

                     Przewodniczący Rady oznajmił, Ŝe wszystkie projekty uchwał wymienione w punkcie 6 

porządku dziennego były objaśniane na posiedzeniu Komisji BudŜetu, Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska i poprosił Przewodniczącego Komisji o zapoznanie z opinią Komisji. 

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

Pan Marek Okupi ński przedłoŜył pozytywną opinię Komisji do wszystkich podpunktów 1,2,3,4,5,6 

punktu 6 porządku obrad Komisji. Opinia Komisji stanowi załącznik protokołu. 

                      ppkt 1 

Przewodniczący obrad przedłoŜył treść projektu uchwały w sprawie dokonania zmian budŜetu gminy 

Sędziejowice na rok 2007 i otworzył dyskusję. Nie zabierano głosu. 

W wyniku głosowania – 14 głosami „za” Rada Gminy podjęła uchwałę nr VIII/47/07 w sprawie 

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

                       ppkt 2 

Następną uchwałę nr VIII/48/07 w sprawie zaciągnięcia kredytu na przebudowę drogi gminnej Grabia 

– Grabia Trzecia Rada Gminy uchwaliła bez dyskusji – 14 głosami „za” przy 14 radnych obecnych na 

sesji. Uchwała stanowi załącznik niniejszego protokołu. 

                       ppkt 3 

Przewodniczący Rady zapoznał radnych z treścią projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na 

przebudowę drogi gminnej Dobra – Sycanów. W otworzonej dyskusji nad zagadnieniem nie zgłaszano 

pytań. Przewodniczący przeprowadził głosowanie w wyniku którego – 14 głosami „za” Rada Gminy 
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podjęła uchwałę nr VII/49/07 w sprawie zaciągnięcia kredytu na przebudowę drogi gminnej Dobra - 

Sycanów. Uchwała nr VIII/49/07 w załączeniu do protokołu. 

 

                      ppkt 4 

Kolejną uchwałę nr VIII/50/07 w sprawie zaciągnięcia kredytu na przebudowę drogi gminnej Rososza- 

Niecenia, Rada Gminy uchwaliła bez dyskusji  w wyniku głosowania – 14 głosami „za”                       

przy 14 radnych obecnych na sesji. Uchwała nr VIII/50/07 stanowi załącznik niniejszego protokołu. 

                      ppkt 5 

Uchwałę nr VIII/51/07 w sprawie zaciągnięcia kredytu na przebudowę drogi gminnej Dobra – 

Kamostek, Rada Gminy podjęła bez dyskusji i pytań poprzez głosowanie – 14 głosami „za” przy                

14  radnych obecnych na sesji. Uchwała powyŜsza w załączeniu. 

                      ppkt 6 

Przewodniczący obrad zapoznał z treścią projektu uchwały w sprawie wynagradzania pracowników 

zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych gminy i otworzył dyskusję nad tematem 

Nie zabierano głosu. W wyniku głosowania – 13 głosami „za” / radny Paweł Kałuda wyszedł z sali 

obrad / Rada Gminy uchwaliła uchwałę nr VIII/52/07 w sprawie  wynagradzania pracowników 

zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych gminy. Uchwała nr VIII/52/07 stanowi 

kolejny załącznik protokołu. 

  

 

P U N K T  7 

                      Wójt Gminy – Pan Jerzy Kotarski  i Kierownik Gminnej Jednostki Usług 

Komunalnych – Pan Krzysztof Zawadzki udzielili odpowiedzi na zgłoszone interpelacje                             

w punkcie 5 porządku obrad. Miedzy innymi Wójt Gminy  stwierdził, Ŝe w sprawie unoszącego się 

kurzu na drodze w Kamostku na dzień dzisiejszy równiarka wykonała pracę, najlepszym rozwiązaniem 

byłoby uszlachetnienie nawierzchni, ale wiąŜe się to z kosztami.  

Kierownik GJUK  poinformował, Ŝe: 

- pozostawioną darninę / garb/  na drodze Przymiłów – Grabia Trzecia sołtys i mieszkańcy 

zobowiązali się usunąć poprzez przejechanie talerzówką, 

- mostek koło P. Mielczarka w końcu czerwca będzie wykonany, 

- pozostałe interpelacje dotyczące udroŜnienia rowów i załatania dziur zostaną zrealizowane                        

w przyszłym tygodniu z uwagi na kończące prace remontowe w Urzędzie Gminy. 
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P U N K T  8 

                       W zapytaniach i wolnych wnioskach głos zabrali: 

1. Jarosław Bartczak – radny - zgłosił wykoszenie poboczy w miejscowości Kustrzyce na 

skrzyŜowaniu na zakręcie. 

2. Jerzy Sztuka – sołtys – zapytał, czy podjęto juŜ działania w sprawie budowy chodnika w 

Sędziejowicach na ulicy Leśnej.  

Na powyŜsze ustosunkował się Wójt Gminy  miedzy innymi informując, Ŝe: 

- w dniu dzisiejszym w miejscowości Kustrzyce właśnie są wykaszane pobocza, 

- w sprawie budowy chodnika na ulicy Leśnej w Sędziejowicach były uzgodnienia  z Kierownikiem 

PZD, Ŝe Powiat przekaŜe nieodpłatnie kostkę, a Urząd Gminy / GJUK / robociznę. Ze względu braku 

środków finansowych sprawa się przedłuŜa. 

W końcowej części posiedzenia Wójt Gminy poinformował o wprowadzonych podwyŜkach dla 

pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych gminy. 

Nie zgłaszano innych spraw.  

Przewodniczący Rady Gminy podziękował wszystkim za udział w VIII sesji Rady Gminy  

 i dokonał zamknięcia obrad.   

Na tym protokół zakończono.  

 

 Protokolant                                                                                 Przewodniczący Rady 
                                                                          
Wiesława Kazimierczak                                                                   Dariusz Marek  
 


