
P R O T O K Ó Ł   NR IX/07 

 

z sesji Rady Gminy Sędziejowice odbytej w dniu 28 czerwca 2007 r. w sali  Gminnego Ośrodka 

Kultury w Sędziejowicach w godzinach 1000- 1330. 

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. Pani Monika Suwald – Wicedyrektor Zespołu Szkół w Marzeninie                                                                          

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

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

8. Pan Wojciech Kabza  – Prezes Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Gminy Sędziejowice 

9. Pan  Eugeniusz Płóciennik – Prezes GSSCH w Sędziejowicach                                                                              

10. Sołtysi w liczbie dwadzieścia dwie osoby  /  w tym  1 sołtys – radny /. 

 

P U N K T  1 

           Przewodniczący Rady Gminy - Pan Dariusz Marek dokonał otwarcia IX 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 w sesji udział wzięło                

14 radnych. Obrady były więc prawomocne. 

Przewodniczący przedłoŜył proponowany porządek dzienny IX sesji. Nie wniesiono zmian do 

porządku obrad.                                                                                                                                                      

Wobec czego porządek dzienny IX sesji brzmiał następująco: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z obrad VIII 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 
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     w okresie miedzysesyjnym.         

5. Interpelacje. 

6.  Funkcjonowanie Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w Sędziejowicach. 

7.  Podjęcie uchwał: 

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

     2/ w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Dobrej, 

     3/ w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Korczyskach, 

     4/ w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych 

          i gimnazjów prowadzonych przez gminę Sędziejowice, 

     5/ w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli 

          i oddziałów przedszkolnych, 

     6/ w sprawie dokonania zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

         w Sędziejowicach, 

     7/ w sprawie uchylenia uchwały nr XVIII/149/96, 

     8/ w sprawie uchylenia uchwały nr VII/67/03, 

     9/ w sprawie  upowaŜnienia Wójta Gminy Sędziejowice do zaciągnięcia zobowiązania 

         wekslowego z tytułu zabezpieczenia realizacji umowy dotyczącej dofinansowania 

         projektu „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Siedlcach”.   

8.  Odpowiedzi na interpelacje.                                                                                                                                

9.  Zapytania i wolne wnioski.  

P U N K T  2                                                                                                                     

          Do protokołu z obrad VIII 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 17.06.2007 r. w obchodach 80-lecia Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Bilewie, 

- udział w działalności bieŜącej Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Gminy Sędziejowice, 

- udział w dniu 26.06.2007 r. w posiedzeniu Komisji BudŜetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 

- udział w dniu 27.06.2007 r. w posiedzeniu Komisji Kultury, Sportu, Zdrowia, Oświaty i Spraw 

  Socjalnych, 

- wykonywanie obowiązków Przewodniczącego Rady Gminy / przygotowanie IX sesji /. 
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W otworzonej dyskusji nie zgłaszano pytań, ani uwag. 

PrzedłoŜoną informację Przewodniczącego Rady, Rada Gminy w wyniku głosowania – 14 głosami 

„za’ przyjęła do zatwierdzającej wiadomości. 

 

P U N K T  4 

                     Informację o działalności Wójta Gminy, Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych 

gminy radni i sołtysi otrzymali wraz z zawiadomieniami celem wcześniejszego zapoznania. Informacja 

ta stanowi załącznik protokołu.                                                                                                                                    

W otworzonej dyskusji radny Zbigniew Płóciennik zapytał – dlaczego egzaminy końcowe w 

szkołach są coraz gorsze. 

Dyrektor ZSO Nr 1 – Pani ElŜbieta Skalska-Makara potwierdziła, Ŝe rzeczywiście wyniki 

egzaminów końcowych są niŜsze niŜ w poprzednim roku, stwierdziła, Ŝe klasy III szkoły podstawowej 

otrzymały słabe oceny, ale najwaŜniejsze dla szkoły są egzaminy końcowe i naleŜy dołoŜyć starań, aby             

w przyszłości wyniki były wyŜsze. Nie zgłaszano innych 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: 

1. Stanisław Tokarek                                 - zgłosił następujące interpelacje: 

radny, zam. Siedlce                                    1) usunięcie drzewa (wierzby) przy drodze   

                                                                          powiatowej w Grabnie, 

                                                                      2) naprawa uszkodzonej barierki na moście w   

                                                                          Grabnie. 

 

2. Waldemar Bartczak                               - interpelował w sprawie usunięcia zakrzaczeń  

sołtys sołectwa Kustrzyce                            (akacje) na drodze w Kustrzycach w kierunku  

                                                                        P. Zwolińskiego i Spętanego. 

 

3. Tomasz Kopka                                       - interpelował w sprawach: 

sołtys sołectwa Rososza                             1) naprawy dachu na świetlicy wiejskiej  

                                                                         w Rososzy, 

                                                                     2) zaŜwirowania drogi szlakowej w Rososzy, 
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                                                                     3) usunięcie zakrzaczeń na drodze w Rososzy na  

                                                                         odcinku koło skrzyŜowania. 

 

4. GraŜyna Będkowska                             - zgłosiła sprawy: 

sołtys sołectwa Marzenin                          1) zakup flag dla sołtysów, 

                                                                     2) ustawienie znaku ograniczającego prędkość  

                                                                         pojazdów 40 km/godz. na początku Marzenina 

                                                                         (z ulicy Krętej w kierunku Zd-Woli). 

 

5. Edward Nowak                                      - interpelował w sprawie przestawienia znaku  

sołtys sołectwa Niecenia                               informacyjnego w miejscowości „WOLA  

                                                                       MARZEŃSKA” przed posesją P. Jaworskiego. 

 

6. Wiesław Szewczyk                                 - zgłosił interpelacje: 

sołtys sołectwa Przymiłów                         1) posypanie Ŝwirem dróg szlakowych  

                                                                         w Przymiłowie (kurzy się), 

                                                                     2) ustawienie znaku informacyjnego od strony  

                                                                         Marzenina do Przymiłowa. 

 

7. Bartłomiej Rydz                                     - interpelował w sprawach:   

sołtys sołectwa Osiny                                  1) wykoszenia poboczy na drodze w Osinach  

                                                                          w miejscu gdzie ma być przystanek, 

                                                                      2) ustawienia dodatkowo 2 szt. tablic ogłoszeń 

                                                                          w sołectwie Osiny. 

 

8. Dariusz Marek                                       - interpelował w sprawie ustawienia tablicy  

radny, zam. Grabia                                      informacyjnej na drodze Grabia - Grabia Trzecia. 

 

P U N K T  6 

                     Przewodniczący Rady oznajmił, Ŝe informacja nt. „Funkcjonowanie Gminnej 

Jednostki Usług Komunalnych w Sędziejowicach” była tematem obrad Komisji BudŜetu, Rolnictwa 

i Ochrony Środowiska Rady Gminy Sędziejowice. Przewodniczący Komisji – Pan Marek 

Okupiński przedłoŜył pozytywną opinię  Komisji  do wyŜej wymienionej „Informacji”. W otworzonej 

dyskusji przez Przewodniczącego obrad nie zabierano głosu. Po przeprowadzonym głosowaniu             



 5 

– 14 głosami „za” Rada Gminy przyjęła do akceptującej wiadomości informację nt. „Funkcjonowanie 

Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w Sędziejowicach”. Opinia Komisji i wyŜej wymieniona 

„Informacja” stanowią kolejne załączniki mniejszego protokołu. 

 

P U N K T  7 

                     ppkt 1 

Pan Marek Okupiński - Przewodniczący Komisji BudŜetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady 

Gminy Sędziejowice przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały w sprawie dokonania 

zmian budŜetu gminy Sędziejowice na rok 2007. Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad 

tematem. Nikt nie podejmował  dyskusji. Rada Gminy poprzez głosowanie – 14 głosami „za”                                             

przy 14 radnych biorących udział w sesji uchwaliła uchwałę nr IX/53/07 w sprawie dokonania zmian 

budŜetu gminy Sędziejowice na rok 2007. Uchwała nr IX/53/07 w załączeniu. 

                     ppkt 2 

Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu, Zdrowia, Oświaty i Spraw Socjalnych Rady Gminy 

Sędziejowice – Pan Stanisław Tokarek przedłoŜył pozytywną opinię Komisji do  podpunktów 

2,3,4,5  i 6 punktu 7 porządku obrad. Opinia Komisji stanowi załącznik niniejszego protokółu. 

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję nad projektem uchwały w sprawie likwidacji Szkoły 

Filialnej w Dobrej i zwrócił uwagę na uzasadnienie do projektu uchwały. Ponadto zaznaczył, Ŝe 

powyŜsza sprawa była tematem obrad Komisji Kultury, Sportu, Zdrowia, Oświaty i Spraw Socjalnych 

- nie zabierano głosu. W wyniku głosowania przy 11 głosach „za” i 3 głosach „wstrzymujących się”                  

/ Daniel Angerman, M. Karasiński i K. Pawłowski /Rada Gminy podjęła uchwałę nr IX/54/07                          

w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Dobrej. Uchwała powyŜsza stanowi kolejny załącznik 

protokołu. 

                    ppkt 3 

Kolejną uchwałę nr IX/55/07 w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Korczyskach Rada Gminy 

uchwaliła bez dyskusji i dodatkowych pytań poprzez głosowanie – 12 głosów „za” i przy 2 głosach 

„wstrzymujących się” / St.Tokarek i A.Jabłoński /. Uchwała nr IX/55/07 w załączeniu do protokołu. 

                    ppkt 4 

Przewodniczący obrad przedłoŜył projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic 

obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Sędziejowice 

zwracając uwagę na uzasadnienie do projektu uchwały i otworzył dyskusję. Nie zabierano głosu.               

W wyniku głosowania – 14 głosami „za”  podjęto uchwałę nr IX/56/07 w sprawie ustalenia planu sieci 

oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę 

Sędziejowice.  
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                   ppkt 5 

Przewodniczący Rady wyjaśnił konieczność podjęcia uchwały w sprawie ustalenia sieci 

prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Rada Gminy bez 

dyskusji w wyniku głosowania – 14 głosami „za” uchwaliła uchwalę nr IX/57/07 w sprawie ustalenia 

sieci prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Uchwala                    

nr IX/56/07 i uchwała nr IX/57/07 stanowią kolejne załączniki niniejszego protokołu. 

                  ppkt 6 

Uchwałę nr IX/58/07 w sprawie  dokonania zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej 

w Sędziejowicach Rada Gminy podjęła bez dyskusji w wyniku głosowania – 14 głosami „za”. 

Uchwała nr IX/58/07 w załączeniu do protokołu. 

                 ppkt 7 

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

zapoznał Radę z opinią Komisji do projektów uchwał:  

1/ w sprawie uchylenia uchwały nr XVIII/149/96, 

2/ w sprawie uchylenia uchwały nr VII/67/03, 

3/ w sprawie upowaŜnienia Wójta Gminy Sędziejowice do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego  

    z tytułu zabezpieczenia realizacji umowy dotyczącej dofinansowania projektu „Rozbudowa stacji 

    uzdatniania wody w Siedlcach”.                                                                                                                              

Komisja BRiOŚ zaopiniowała powyŜsze projekty uchwał pozytywnie. Opinia Komisji w załączeniu.        

W otworzonej dyskusji przez Przewodniczącego obrad  nad projektem uchwały w sprawie  uchylenia 

uchwały nr XVIII/149/96 nikt nie zabrał głosu. Przewodniczący obrad przypomniał, Ŝe Komisja 

KSZOiSS na posiedzeniu w dniu 28 maja 2007 r. większością głosów zajęła stanowisko, aby nie 

kontynuować konkursu „Najładniejsza zagroda-posesja”. Natomiast Komisja BRiOŚ, takŜe 

zaakceptowała to stanowisko. Obie Komisje uwaŜają, Ŝe konkurs powyŜszy spełnił juŜ swoją rolę. 

Wobec powyŜszego Przewodniczący przeprowadził głosowanie w wyniku którego Rada Gminy 

podjęła uchwałę nr IX/59/07 w sprawie uchylenia uchwały nr XVIII/149/96, która stanowi załącznik 

protokołu. 

                  ppkt 8 

Przewodniczący Rady stwierdził, ze w nawiązaniu do poprzednio podjętej uchwały logicznym jest, 

Ŝe skoro nie będzie kontynuowany konkurs „Najładniejsza zagroda - posesja” nie zachodzi potrzeba 

powoływania komisji konkursowej i otworzył dyskusję nad tym zagadnieniem. Nie zabierano głosu. 

Uchwałę nr IX/60/07 w sprawie uchylenia uchwały nr VII/67/03 uchwalono jednogłośnie – 14 głosami 

„za”. PowyŜsza uchwała w załączeniu do protokołu. 
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                  ppkt 9 

Wójt Gminy  objaśnił potrzebę podjęcia uchwały w sprawie upowaŜnienia Wójta Gminy Sędziejowice 

do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego z tytułu zabezpieczenia realizacji umowy dotyczącej 

dofinansowania projektu „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Siedlcach”.  Między innymi Wójt 

nadmienił, Ŝe zgodnie z załączonym uzasadnieniem generalnie  prosi się o uzupełnienie wniosku 

aplikacyjnego według nowych przepisów, aby ubiegać się o zwrot środków z 2006 r. / wymienione 

zadanie zostało zrealizowane w roku 2006 ze środków własnych gminy /. W dyskusji nikt nie zgłosił 

pytań, ani uwag. Przewodniczący przeprowadził głosowanie , wyniku , którego Rada  przy 14 głosach 

„za” podjęła uchwałę nr IX/61/07 w sprawie upowaŜnienia Wójta Gminy Sędziejowice do 

zaciągnięcia zobowiązania wekslowego tytułu zabezpieczenia realizacji umowy dotyczącej 

dofinansowania projektu „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Siedlcach”.  Uchwała nr IX/61/07 

stanowi kolejny załącznik protokołu. 

 

P U N K T  8 

                      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: 

-  interpelacje dotyczące dróg powiatowych tj. usunięcie drzew /wierzby/ na drodze w Grabnie, jak                      

i naprawa barierki na moście w Grabnie zostaną przesłane do Powiatu, 

- zakrzaczenia na drodze w Kustrzycach zostaną usunięte w najbliŜszym czasie,  

- remont dachu /kalenica / w Rososzy wykonano zapytanie o cenę / były wcześniejsze uzgodnienia                  

z sołtysem o dokonanie zakupów dla świetlicy / na dzień dzisiejszy środków w budŜecie nie ma  na ten 

cel, 

- zakup flag dla sołtysów sprawę naleŜy zgłosić na Komisje Rady i rozwaŜyć sprawę, 

- ustawienie znaku ograniczającego prędkość ruchu pojazdów 40km/godz  na początku miejscowości 

Marzenin wymaga uzgodnienia z Komisją Bezpieczeństwa Ruchu, 

- znak miejscowości w Woli Marzeńskiej jest ustawiony nieprawidłowo, 

- tablice ogłoszeń zostaną zakupione i przekazane do miejscowości Osiny i śagliny, 

- Ŝwirowanie dróg i wycięcie zakrzaczeń i wykaszanie poboczy zostanie przekazane Kierownikowi 

GJUK, 

- na pozostałe interpelacje radni i sołtysi otrzymają odpowiedzi na piśmie. 

Kierownik Gminnej Jednostki Usług Komunalnych – Pan Krzysztof Zawadzki poinformował, Ŝe                   

z uwagi na awarie/ pękło ramię wysięgnika / kosiarki zostały wstrzymane prace na rowach  i drogach. 
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Po usunięciu awarii prace natychmiast będą wznowione i zgodnie z przyjętym harmonogramem będą 

realizowane remonty i naprawy dróg łącznie z usuwaniem zakrzaczeń i wykaszaniem poboczy. 

Poza tym nadmienił, Ŝe zgodnie z planem organizacji ruchu będą ustawiane zgłoszone  znaki drogowe 

w miejscowościach Marzenin – Przymiłów i Grabia - Grabia Trzecia. 

 

P U N K T  9 

                     W zapytaniach i wolnych wnioskach głos zabrali:                                                                                           

1.Wójt Gminy  poruszył następujące sprawy: 

             1/ uporządkowanie spraw świetlic wiejskich  /dbanie o obiekty /, 

             2/ ustosunkowanie się do dzisiejszego artykułu prasowego w Dzienniku Łódzkim  

                 „Wiadomości Dnia”  / podano nieprawdę /, 

             3/  o ograniczeniu udziału GJUK w organizowanych imprezach i innych  świętach gminnych. 

2. Sekretarz Gminy – poinformował o konieczności wymiany dowodów osobistych / sołtysi 

otrzymali stosowne kurendy /. 

3. Kierownik GJUK  – zasygnalizował, Ŝe w związku likwidacją dwóch szkół i przejęciem w 

administrowanie budynku szkoły w Dobrej, w której znajdują się 3 mieszkania wystąpi brak środków, 

poniewaŜ przy funkcjonowaniu szkoły koszty się rozkładały. 

4. Stanisław Tokarek - radny – zgłosił wycięcie gałęzi w linii niskiego napięcia w Siedlcach. 

5. Jerzy Sztuka - sołtys – zgłosił, Ŝe regularnie co tydzień występuje brak prądu na ulicy Leśnej w 

Sędziejowicach. 

6. Waldemar Bartczak – sołtys – zgłosił, Ŝe w miejscowości Kustrzyce napięcie prądu w gniazdkach 

wynosi 180v i niektóre urządzenia nie pracują. 

Wójt Gminy  stwierdził, Ŝe w sprawie przerw w dopływie prądu jak i niewłaściwego napięcia naleŜy 

wystąpić z pismem do Zakładu Energetycznego.                                                                                                 

Do powyŜszego ustosunkował się Radca Prawny – Jan Similak informując, Ŝe jest to umowa obu stron 

pomiędzy dostawcą prądu , a odbiorcą, jeŜeli dostawca nie wywiązuje się, sprawę kieruje się do sądu. 

 Nie zgłaszano innych spraw.  

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

 i dokonał zamknięcia obrad.   

Na tym protokół zakończono.  

 

 Protokolant                                                                                 Przewodniczący Rady 
                                                                          
Wiesława Kazimierczak                                                                   Dariusz Marek  
 


