
P R O T O K Ó Ł   NR X/07 

 

z sesji Rady Gminy Sędziejowice odbytej w dniu 20 września 2007 r. w sali Gminnego Ośrodka 

Kultury w Sędziejowicach w godzinach 1000- 1310. 

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

obecności – 13 radnych. 

Nieobecni radni na posiedzeniu: 

1. Pan Marek Okupiński - usprawiedliwiony 

2. Pan Stanisław Tokarek - 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 Andrzej Bykowski – Komendant Komisariatu Policji w Widawie 

5. Pani Halina Kalwińska – Kierownik GBP w Sędziejowicach 

6. Pan Jan Grecki – Kierownik Referatu RiRW Urzędu Gminy Sędziejowice.  

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

8. Pani Aleksandra Andrysiak – Kierownik GOPS w Sędziejowicach 

9. Pan Stanisław Krakowiak – Kierownik GOZ w Sędziejowicach 

10. Pan Krzysztof Jaworski – Dyrektor Zespołu Szkół w Marzeninie                                                                          

11. Pan Eugeniusz Płóciennik – Prezes GSSCH w Sędziejowicach 

12. Pan Marek Krawczyk – Radny Powiatu Łaskiego    

13. Pani Krystyna Witek – Radna Powiatu Łaskiego 

14. Pani Jolanta Jeziorska – Redaktor „Dziennika Łódzkiego” 

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

 

P U N K T  1 

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

Gminy Sędziejowice. Powitał przybyłych radnych Rady Gminy, zaproszonych gości, sołtysów oraz 

kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. 

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

13 radnych. Obrady były więc prawomocne. 

Przewodniczący przedłoŜył proponowany porządek dzienny X sesji i zarazem zapoznał Radę 

Gminy z treścią pisma Wójta Gminy Sędziejowice OR.III.0114/2/07 z dnia 14 września 2007 r.     
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w sprawie wprowadzenia do porządku obrad X sesji Rady Gminy dodatkowego punktu o treści       

„ Podjęcie uchwały w sprawie współpracy z gminą Radzovce ze Słowacji”.  

Rada Gminy w wyniku głosowania - 13 glosami „za” przyjęła wyŜej wymieniony temat do 

porządku obrad. Przewodniczący obrad zaproponował jako kolejny podpunkt 5 w punkcie 8 

porządku obrad. 

Wobec czego porządek dzienny IX sesji brzmiał następująco: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z obrad IX 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.  Ocena realizacji budŜetu gminy Sędziejowice z uwzględnieniem wykonawstwa inwestycji  

     gminnych za I półrocze 2007 r. 

7.  Powołanie zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników. 

8.  Podjęcie uchwał: 

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

     2/ w sprawie „Programu inwestycyjnego gminy Sędziejowice na lata 2007 – 2010”, 

     3/ w sprawie współpracy ze Starostwem Powiatowym w Zduńskiej Woli przy realizacji zadania 

         oświatowego z zakresu wychowania przedszkolnego, 

     4/ w sprawie współpracy z Gminą Łask przy realizacji zadania oświatowego z zakresu  

         wychowania przedszkolnego, 

     5/ w sprawie współpracy z gminą Radzovce ze Słowacji. 

 9. Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Łasku. 

10. Odpowiedzi na interpelacje. 

11. Przedstawienie korespondencji. 

12. Zapytania i wolne wnioski. 

P U N K T  2                                                                                                                     

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

głosowania  

– 13 głosami „za” Rada Gminy przyjęła protokół w przygotowanym brzmieniu. 
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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 16 lipca 2007 r. w koncercie na cześć Jana Pawła II w Pabianicach w kościele św. 

   Maksymiliana Kolbego, 

- udział w dniu 12 sierpnia 2007 r. w zawodach Gminnych OSP w Sędziejowicach, 

- udział w dniu 26 sierpnia 2007 r. w DoŜynkach Wojewódzkich w Walewicach, 

- udział w dniu 3 września 2007 r. w uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego w Marzeninie, 

- w dniu 6 września 2007 r. uczestniczył w obradach Społecznej Rady GOZ w Sędziejowicach, 

- brał udział w spotkaniach komitetu organizacyjnego DoŜynek Gminnych w Sędziejowicach, które 

  odbędą się w dniu 16 września 2007 r., 

- udział w spotkaniu z Marszałkiem Województwa Łódzkiego, 

- udział w festynach organizowanych przez Radę Sołecką w Kozubach i w Kustrzycach, 

- wykonywanie obowiązków przewodniczącego Rady Gminy (przygotowanie X sesji). 

W otworzonej dyskusji nie zgłaszano pytań, ani uwag. 

PrzedłoŜoną informację Przewodniczącego Rady, Rada Gminy w wyniku głosowania – 13 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 dyskusji radny (dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Sędziejowicach) Pan Paweł Kałuda 

zapytał – dlaczego, mimo wcześniejszych ustaleń, w informacji nie jest dopisane, Ŝe Zespół Pieśni  

i Tańca „Sędziejowiczanie” działa przy Zespole Szkół Rolniczych w Sędziejowicach. Zespół ten to 

zespół szkolny, a nie gminny; zespół reprezentuje na zewnątrz szkołę i gminę; instruktora zespołu 

zatrudnia dyrekcja szkoły. 

Sekretarz Gminy Sławomir Tralewski poinformował, Ŝe zespół naleŜy wyłączyć z informacji, bo 

informacja dotyczy wójta i gminnych jednostek organizacyjnych, a Zespół Szkół Rolniczych  

w Sędziejowicach taką jednostką nie jest; moŜna zmienić układ informacji w dziale kultura. 

W wyniku głosowania –13 głosami „za” Rada gminy przyjęła powyŜszą „Informację” do 

akceptującej wiadomości. 
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P U N K T  5 

                     Interpelacje zgłosili następujący radni i sołtysi: 
 

1.Władysław Sobala                         - interpelował w sprawach: 

   radny, zam. Sędziejowice                1/ naprawy drogi powiatowej w Sędziejowicach - ul. Leśna  

                                                                ( przed torami PKP dziura, za torami oberwane pobocza), 

                                                            2/ usunięcia zakrzaczeń i oczyszczenia rowów na drodze  

                                                                wojewódzkiej na odcinku Sędziejowice – Lichawa,  

                                                                bardzo zła widoczność. 

 

2. Daniel Angerman                          -  interpelował w sprawie usunięcia zakrzaczeń na drodze  

   radny, zam. Kamostek                         powiatowej Dobra – śagliny (na wysokości straŜnicy OSP). 

 

3. Dariusz Marek                              - interpelował w sprawie naprawy i uzupełnienia brakujących   

    radny, zam. Grabia                           znaków drogowych przy drodze powiatowej Sędziejowice –  

                                                              Brzeski. 

 

4. Marta Sobala                                - interpelowała w sprawie wycięcia zakrzaczeń po wyciętych 

    sołtys sołectwa Bilew                       drzewach na drodze powiatowej Bilew – Marzenin.  

 

5. Jerzy Sztuka                                 - interpelował w sprawie usunięcia zakrzaczeń na 

skrzyŜowaniu 

    sołtys sołectwa Sędziejowice          dróg powiatowych:  Sędziejowice - Buczek i Dobra – śagliny  

                                                             ( brak widoczności, dwa groźne wypadki drogowe) oraz 

                                                              naprawy ulicy Leśnej w Sędziejowicach. 

 

6. Wiesław Łaczkowski                     - interpelował w sprawach: 

     sołtys sołectwa Kamostek                1/ wycięcia drzew przy drodze gminnej ( koło straŜnicy OSP  

                                                                  i kapliczki), 

                                                              2/ zmiany nawierzchni drogi gminnej Lichawa – Kamostek 

                                                                 (ujęcie w projekcie budŜetu gminy na 2008 r.). 

                                                          

7. GraŜyna Będkowska                     - interpelowała w sprawie naprawy tablicy informacyjnej przy     

     sołtys sołectwa Marzenin                Ośrodku Zdrowia w Marzeninie. 
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8. Waldemar Bartczak                      - interpelował w sprawie dokończenia naprawy drogi gminnej  

     sołtys sołectwa Kustrzyce                od świetlicy w stronę Lichawy koło p. Olszewskiego  

                                                                i usunięcia pni i odrostów po wyciętych akacjach. 

 

9. Tomasz Kopka                                - interpelował w sprawie awarii wodociągu na terenie   

    sołtys sołectwa Rososza                     Ŝwirowni.          

W sprawie interpelacji dotyczącej naprawy ulicy Leśnej Wójt Gminy  uzgodnił z kierownikiem 

PZD Panem Leszkiem Urbańskim, GJUK naprawi pobocza, w przyszłym tygodniu wypełni 

kruszywem. 

Na interpelacje dotyczące dróg powiatowych odpowiedzi udzielił Radny Powiatu Łaskiego  

Pan Marek Krawczyk  – informując, Ŝe ulica Leśna w Sędziejowicach zostanie naprawiona dzięki 

współpracy GJUK z powiatem; droga Dobra – śagliny zakrzaczenia będą usuwane, na 

skrzyŜowaniu poprawi się widoczność; brakujące znaki zostaną uzupełnione i naprawione; zostało 

wykonane wyrównanie poboczy przy drodze Pruszków – Marzenin. Następnie krótko 

poinformował radnych o planach władz powiatu w sprawie modernizacji i naprawy dróg – 

sporządzana jest dokumentacja na drogę Nowe Kozuby – śagliny, koszt ok. 80 tys zł (prowadzono 

rozmowy z Wójtem Gminy na dofinansowanie tej inwestycji przez gminę ok. 10 tys. zł).  

W wieloletnim planie inwestycyjnym powiatu droga Grabno – Zamość nie jest ujęta. Z obserwacji 

wynika, Ŝe samorządy gminne włączają się w partycypację kosztów realizowanych inwestycji 

powiatowych na danej gminie. Radni powiatowi chcieli wymusić, aby realizować tylko te 

inwestycje, które gminy dofinansowują. 

Wójt Gminy  przypomniał, Ŝe były prowadzone rozmowy w sprawie budowy chodnika na ulicy 

Leśnej w Sędziejowicach. Powiat miał sporządzić dokumentację i zakupić materiał, gmina chodnik 

wykona. 

Do dnia dzisiejszego brak efektu, powiat milczy. Natomiast co do partycypacji kosztów inwestycji 

powiatowych stanowisko naszej Rady jest jednoznaczne – obecnie gminy nie stać na 

dofinansowanie, brak środków w budŜecie gminy na te cele.  

Radna Krystyna Witek – dodała - jeśli ulica Leśna w Sędziejowicach będzie ujęta w planie, to 

środki moŜe będą z UE; droga w Rososzy jest zgłoszona do naprawy; naleŜy naprawić dziurę przy 

moście kolejowym w Kustrzycach.                                         

 

P U N K T  6 

                     Zastępca Przewodniczącego Komisji BudŜetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - 

Pan Krzysztof Pawłowski przedstawił, po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej, pozytywna 
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opinię realizacji budŜetu gminy Sędziejowice z uwzględnieniem wykonawstwa inwestycji 

gminnych za  

I półrocze 2007 r. Opinia Komisji w załączeniu. Nie zgłoszono pytań. Przewodniczący przedłoŜył 

treść uchwały. Rada Gminy 13 głosami „za” podjęła uchwałę nr X/62/07 w sprawie przyjęcia 

informacji o przebiegu wykonania budŜetu gminy Sędziejowice za pierwsze półrocze 2007 r., która 

jest załącznikiem protokoły 

 

P U N K T  7 

                    Sekretarz Gminy - Pan Sławomir Tralewski tytułem wprowadzenia poinformował,  

Ŝe zgodnie z art. 163 § 2 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych Rada Gminy przed 

przystąpieniem do wyboru ławników na kadencję 2008 – 2011 powołuje zespół do przedstawienia 

opinii o zgłoszonych kandydatach. Zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Sieradzu Rada 

winna wybrać dwóch ławników, z tego do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy - 1 i do 

orzekania w pozostałych sprawach – 1. Została skompletowana wymagana dokumentacji dwóch 

kandydatów. Porządek dzisiejszej sesji przewiduje powołanie wyŜej wymienionego zespołu, jak  

i wybory ławników. 

Powołany zespół zapozna się z dokumentacją, stwierdzi czy zostały spełnione wymogi formalno – 

prawne, wypracuje opinię o zgłoszonych kandydatach na ławników i przedłoŜy Radzie Gminy 

przed dokonaniem wyboru. 

Sekretarz Gminy nadmienił, Ŝe ławnicy winni być wybrani najpóźniej do 31 października br.  

Następna planowana sesja odbędzie się w miesiącu listopadzie, dlatego porządek dzisiejszej sesji 

przewiduje takŜe wybory ławników.  

W związku z powyŜszym Przewodniczący obrad przystąpił do realizacji porządku dziennego sesji 

i prosił o zgłaszanie kandydatów do Zespołu. Ustalono, Ŝe Zespół będzie liczył trzech radnych; 

zgłoszono następujących kandydatów:  

Radny Daniel Angerman zgłosił radnego Zbigniewa Płóciennika; radny Władysław Sobala zgłosił 

radnego Pawła Kałudę; radny Zbigniew Płóciennik zgłosił radnego Andrzeja Jakubowskiego. 

Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie do zespołu. Uchwałę nr X/63/07 w sprawie 

powołania zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników Rada Gminy 

uchwaliła 10 głosami „za” ( 3 radnych nie głosowało). Uchwała nr X/63/07 w załączeniu do 

protokołu. 

 

P U N K T  8  

                   Pan Krzysztof Pawłowski- Zastępca Przewodniczącego Komisji BudŜetu, Rolnictwa  
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i Ochrony Środowiska Rady Gminy Sędziejowice przedłoŜył pozytywną opinię do następujących 

projektów uchwał:  

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

2) w sprawie „Programu inwestycyjnego gminy Sędziejowice na lata 2007 – 2010”, 

3) w sprawie współdziałania ze Starostwem Powiatowym w Zduńskiej Woli przy realizacji zadania 

    oświatowego z zakresu wychowania przedszkolnego, 

4) w sprawie współdziałania z Gminą Łask przy realizacji zadania oświatowego z zakresu 

wychowania 

    przedszkolnego. 

                  ppkt 1 

Skarbnik Gminy – Pani Kazimiera Gajdowicz celem wprowadzenia do projektu uchwały              

w sprawie dokonania zmian budŜetu gminy Sędziejowice poinformowała, Ŝe wprowadzono 

następujące zmiany po posiedzeniu Komisji BRiOŚ: 

- w dziale 926 dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwotę 1.000 zł celem zabezpieczenia 

środków na organizację imprez sportowych, 

- w dziale 010 zwiększono dochody budŜetu gminy o kwotę 708.516,62 zł z równoczesnym 

zmniejszeniem poŜyczek o tę samą kwotę, w związku z otrzymaniem środków z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „Budowa oczyszczalni ścieków w Marzeninie 

wraz z kanalizacją sanitarną”, 

- w załączniku nr 1 w § 903 – przychody z zaciągniętych poŜyczek wpisano kwotę 2.918.471,38 zł  

( równieŜ zmiana w załączniku nr 3 – Bank BGK – 2.918.471 zł). 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad tematem. Nikt nie podejmował dyskusji. Rada Gminy 

poprzez głosowanie – 13 głosami „za” przy 13 radnych biorących udział w sesji uchwaliła uchwałę  

nr X/64/07 w sprawie dokonania zmian budŜetu gminy Sędziejowice na rok 2007.  

Uchwała nr X/64/07 w załączeniu. 

                     ppkt 2 

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję nad projektem uchwały w sprawie „Programu 

inwestycyjnego gminy Sędziejowice na lata 2007 – 2010”. Nie podjęto dyskusji. W wyniku 

głosowania – 13 głosami „za” Rada Gminy podjęła uchwałę nr X/65/07 w sprawie „Programu 

inwestycyjnego gminy Sędziejowice na lata 2007 – 2010”. Uchwała powyŜsza stanowi kolejny 

załącznik protokołu. 

                    ppkt 3 

Kolejną uchwałę nr X/66/07 w sprawie współdziałania ze Starostwem Powiatowym w Zduńskiej 

Woli przy realizacji zadania oświatowego z zakresu wychowania przedszkolnego Rada Gminy 
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uchwaliła bez dyskusji i dodatkowych pytań poprzez głosowanie – 13 głosów „za” Uchwała nr 

X/66/07 w załączeniu do protokołu. 

                    ppkt 4 

Kolejną uchwałę nr X/67/07 w sprawie współdziałania z Gminą Łask przy realizacji zadania 

oświatowego z zakresu wychowania przedszkolnego Rada Gminy uchwaliła bez dyskusji w wyniku 

głosowania – 13 głosami „za”. Uchwała nr X/67/07 w załączeniu do protokołu. 

                   ppkt 5 

Wójt Gminy – Pan Jerzy Kotarski poinformował, Ŝe Gmina Sędziejowice współpracuje juŜ             

z Gminą Węgierską Varsany. Pod koniec lipca br zespoły ludowe naszej gminy zostały zaproszone 

przez tą gminę na Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny. Koncerty odbywały się nie tylko na 

Węgrzech, lecz takŜe w pobliskich miejscowościach słowackich. Doszło do rozmów ze Starostą 

Gminy Radzovce ze Słowacji w sprawie nawiązania współpracy i podpisania porozumienia. 

Uchwałę nr X/68/07 w sprawie współpracy z gminą Radzovce ze Słowacji uchwalono jednogłośnie 

– 13 głosami „za”. PowyŜsza uchwała w załączeniu do protokołu. 

 

P U N K T  9 

                     W przerwie obrad powołany Zespół w składzie Paweł Kałuda – przewodniczący, 

Zbigniew Płóciennik – członek i Andrzej Jakubowski – członek zapoznał się z dokumentacją 

dotyczącą zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Łasku. Przewodniczący 

Zespołu odczytał protokół z posiedzenia. Zespół stwierdził, Ŝe kandydaci spełniają warunki 

formalno – prawne i zaopiniował pozytywnie zgłoszone kandydatury. Protokół Zespołu                   

w załączeniu. 

Zgodnie z art. 160 § 1 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych wybory ławników odbywają 

się w głosowaniu tajnym i naleŜy wybrać komisję skrutacyjną, która przeprowadzi wybory. 

Do komisji skrutacyjnej zgłoszono kandydatów: radny Daniel Angerman zgłosił radnego Pawła 

Kałudę, radny Mieczysław Karasiński zgłosił radnego Zbigniew Płóciennika i radny Paweł 

Kałuda zgłosił radnego Andrzeja Jakubowskiego. Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na 

kandydowanie do składu Komisji Skrutacyjnej. Zamknięto listę zgłaszanych kandydatów.  

W wyniku głosowania 13 głosami „za” Rada Gminy podjęła uchwałę nr X/69/07 w sprawie 

powołania komisji skrutacyjnej, która jest kolejnym załącznikiem do protokołu. 

Przed przystąpieniem do wyborów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Pan Paweł Kałuda 

poinformował, Ŝe Rada Gminy wybierze jednego ławnika, poniewaŜ obaj kandydaci nie spełniają 

wymogów formalnych. śaden z kandydatów nie został zgłoszony przez związki zawodowe               

i zgodnie z ustawą nie zostanie wybrany ławnik do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy. 
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Sąd Okręgowy w Sieradzu rozdzielił i gmina nie skorzysta z miejsca-do orzekania w sprawach          

z zakresu prawa pracy 

Następnie Przewodniczący Komisji odczytał regulamin głosowania i przeprowadził tajne 

głosowanie. 

Po zarządzonej przerwie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Pan Paweł Kałuda odczytał 

protokół z głosowania. Ławnikiem do Sądu Rejonowego w Łasku wybrany został Pan Czesław 

Nowak. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania i karty do głosowania stanowią załączniki niniejszego 

protokołu. 

Przewodniczący Rady przedłoŜył projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu 

Rejonowego w Łasku. W wyniku głosowania – 13 głosami „za” Rada Gminy podjęła uchwałę nr 

X/70/07 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Łasku, która stanowi załącznik do 

protokołu. 

 

P U N K T  10 

                      Wójt Gminy – Pan Jerzy Kotarski  udzielili odpowiedzi na zgłoszone interpelacje                            

w punkcie 5 porządku obrad. Wójt Gminy  między innymi stwierdził, Ŝe: 

-  zostanie sprawdzona zasadność wycięcia drzew przy drodze gminnej w Kamostku,  

- modernizacja drogi Lichawa – Kamostek nie została ujęta w planie do 2010 roku. 

Obecnie sporządzana jest dokumentacja na drogę Dobra – Kamostek na dalszy odcinek do drogi  

powiatowej ( od drogi wojewódzkiej w kierunku straŜnicy jest inwestycja kontynuowana). MoŜna 

połączyć, aby dowóz dzieci skierować od straŜnicy w Kamostku w kierunku ul. Dolnej  

w Sędziejowicach. 

- postawiono 2 wiaty przystankowe dla dzieci w Dobrej i w Korczyskach ( 10 wiat juŜ jest 

postawionych), 

- wszystkie drogi gminne będą sukcesywnie naprawiane i modernizowane, 

- zamówiono cztery tablice informacyjne dla Marzenina i Osin, 

- naprawa drogi do punktu odbioru mleka w Kustrzycach jest zasadna, 

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

 

P U N K T 11 

                     Przewodniczący Rady Gminy Pan Dariusz Marek odczytał pismo Starostwa 

Powiatowego w Łasku w sprawie wsparcia finansowego zakupu nowego cięŜkiego samochodu 
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ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Łasku. Ogólny 

koszy zakupu pojazdu wynosi ok. 900 tys. zł. 

Wójt Gminy poinformował, Ŝe gmina do 30 września 2007 r. przekaŜe 5.000 zł, zostało podpisane 

porozumienie. 

Członkowie Rady Gminy byli zgodni, Ŝe w budŜecie gminy brak innych wolnych środków,  

 

P U N K T  12 

                     W zapytaniach i wolnych wnioskach głos zabrali:     

1. Radny Daniel Angerman – prosił, aby tablicę informacyjną ustawić obok budynku straŜnicy 

OSP w Kamostku.  

2. Sołtys Anna Kowalczyk – pytała, kto powinien sprzątać przystanki autobusowe.  

Jako sołtys sołectwa Grabica zaprosiła wszystkich obecnych na Festyn Lotniczy – Ogólnopolskie 

Zawody i zdalnie sterowanych modeli samolotów z okresu II wojny światowej, który odbędzie się  

w dniu 29 września 2007 r. w Grabicy.   

3. Wójt Gminy Jerzy Kotarski – poinformował: 

- w obecnej chwili gminy nie stać, aby zatrudnić dodatkowe osoby w GJUK, które będą sprzątać 

przystanki autobusowe, 

- podziękował radnym i sołtysom za włoŜony wkład przy organizacji DoŜynek Gminnych  

w Sędziejowicach, 

- uczestniczył w spotkaniu z Marszałkiem Województwa Łódzkiego, którego pytał co z przebudową 

drogi w Pruszkowie ; otrzymał odpowiedź, Ŝe do 2013 roku będzie realizowana,  

- został rozstrzygnięty przetarg na zakup samochodu poŜarniczego dla OSP w Sędziejowicach. 

4. Sekretarz Gminy Sławomir Tralewski – poinformował o zbliŜających się wyborach do Sejmu 

RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.                                                                                   

 Nie zgłaszano innych spraw.  

Przewodniczący Rady Gminy Dariusz Marek podziękował wszystkim za udział w X sesji Rady 

Gminy i dokonał zamknięcia obrad.   

Na tym protokół zakończono.  

 

 Protokolant                                                                                 Przewodniczący Rady 
                                                                          
 Urszula Pasowska                                                                            Dariusz Marek  
 


