
P R O T O K Ó Ł   NR XI/07 

 

z sesji Rady Gminy Sędziejowice odbytej w dniu 8 października 2007 r. w sali A Urzędu Gminy 

Sędziejowice w godzinach 1200- 1350. 

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 Halina Kalwińska – Kierownik GBP w Sędziejowicach 

5. Pani Aleksandra Andrysiak – Kierownik GOPS w Sędziejowicach 

6. Pan Krzysztof Zawadzki – Kierownik GJUK w Sędziejowicach 

7. Pan Marek Krawczyk – Radny Powiatu Łaskiego    

8. Pani Krystyna Witek – Radna Powiatu Łaskiego 

9. Sołtysi w liczbie sześciu osób  /  w tym  1 sołtys – radny /. 

 

P U N K T  1 

           Przewodniczący Rady Gminy - Pan Dariusz Marek dokonał otwarcia XI 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                

15 radnych. Obrady były więc prawomocne. 

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

porządku obrad. 

Wobec czego porządek dzienny XI sesji brzmiał następująco: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z obrad X 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 uchwał: 

     1/ w sprawie dokonania zmian budŜetu gminy Sędziejowice na rok 2007, 
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     2/ w sprawie zaciągnięcia poŜyczki na przebudowę budynku Ośrodka Zdrowia w Marzeninie. 

 7. Odpowiedzi na interpelacje. 

8. Zapytania i wolne wnioski. 

P U N K T  2                                                                                                                    

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

– 14 głosami „za” ( radny Jarosław Bartczak spóźnił się) 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 29 września 2007 r. w Festynie Lotniczym w Grabicy, 

- udział w posiedzeniu Komisji BudŜetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy, 

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

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 dyskusji: 

- radny Stanisław Tokarek pytał – za jaki okres wykazane są naleŜności za wodę i ścieki, 

- radny Władysław Sobala zapytał, czy zakończono utwardzanie poboczy na ul. Leśnej  

w Sędziejowicach i kiedy zostanie naprawiona dziura przed torami.  

Kierownik GJUK Pan Krzysztof Zawadzki  poinformował, Ŝe w informacji naleŜności za wodę  

i ścieki są wykazywane narastająco od początku roku. Prace na ulicy Leśnej w Sędziejowicach 

zakończono na tą chwilę. Powiatowy Zarząd Dróg w Łasku nie miał więcej kruszywa, jeśli 

dostarczy to GJUK dokończy prace. W sprawie naprawy dziury w asfalcie przed torami PKP 

została wysłana interpelacja do powiatu.  

W wyniku głosowania –14 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. Andrzej Jabłoński                         - interpelował w sprawach: 

   radny, zam. śagliny                           1/ zaŜwirowania drogi  śagliny - Osiny (ostre wystające  

                                                                  krawędzie ŜuŜla hutniczego), 

                                                              2/ naprawy drogi w Krzewinie od drogi powiatowej w stronę  

                                                                  krzyŜa. 

 

2. Andrzej Jakubowski                     -  interpelował w sprawach:  

   radny, zam. Stare Kozuby                   1/ wycięcia zakrzaczeń wzdłuŜ torów PKP – od wiaduktu  

                                                                    w lewo w Kozubach, 

                                                                2/ dofinansowania z budŜetu gminy naprawę drogi 

                                                                     powiatowej Kozuby – śagliny. 

 

3. Władysław Sobala                          - interpelował w sprawie uporządkowania terenu 

    radny, zam. Sędziejowice                   wokół budynku po byłej mleczarni. 

 

4. Mieczysław Karasiński                  - interpelował w sprawie załatania dziur na drodze  

     radny, zam. Dobra                              gminnej od szkoły w Dobrej do drogi powiatowej. 

 

5. Marek Okupi ński                           - interpelował w sprawach: 

    radny, zam. Marzenin                        1/ naprawy tablicy informacyjnej przy budynku GS  

                                                                   w Marzeninie, 

                                                               2/ postawienia znaku MPK w Marzeninie, 

                                                               3/ wycięcia suchych drzew na ul. Zduńskiej w Marzeninie  

                                                                   (przed torami).. 

                                                    

6. Stanisław Tokarek                         - interpelował w sprawach: 

    radny, zam. Siedlce                            1/ naprawy drogi powiatowej w Siedlcach ( zagięcie asfaltu  

                                                                   na wysokości transformatora), 

                                                               2/ załatania dziur na moście w Grabnie. 

 

7. Dariusz  Marek                              - interpelował w sprawach: 

    radny, zam. Grabia                            1/ wycięcia zakrzaczeń w Przymiłowie w stronę p.  
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                                                                   Szczepanika, 

                                                               2/ naprawy tablicy informacyjnej w Grabi. 

                                                               3/ ograniczenia prędkości na ul. Słonecznej  

                                                                   w Sędziejowicach. 

 

8. Daniel Angerman                            -  interpelował w sprawie wycięcia zakrzaczeń w Kamostku  

   radny, zam. Kamostek                           ( od szkoły w Dobrej w stronę OSP ). 

 

9. Zbigniew Płóciennik                      - interpelował w sprawach: 

    radny, zam. Lichawa                        1/ obcięcia gałęzi drzew przy drodze powiatowej –  

                                                                  ul. Powstańców 1863 roku w Sędziejowicach, 

                                                             2/ ograniczenia prędkości przy ZSO Nr 1 w Sędziejowicach. 

                                                          

10. Anna Biela                                    - interpelowała w sprawach: 

      sołtys sołectwa Podule                     1/ ustawienia tablicy informacyjnej w Podulach, jak  

                                                                   dojechać w stronę Widawy ( związane z objazdem –  

                                                                   remont mostu na drodze wojewódzkiej ),    

                                                               2/ naprawy i wytyczenia drogi rolniczej w Podulach. 

 

11. Jerzy Sztuka                                 - interpelował w sprawach:  

      sołtys sołectwa Sędziejowice           1/ wycięcia trzech topoli w centrum Sędziejowic, 

                                                                2/ częstszego usuwania śmieci przez Eko-Region.                                                            

 

12. Edward Nowak                           - interpelował w sprawach: 

     sołtys sołectwa Niecenia                  1/ dokończenia naprawy drogi w Nieceni („pralka” na  

                                                                   nawierzchni szlakowej), 

                                                              2/ przesunięcia znaku informacyjnego „Wola Marzeńska”. 

                                                                  w Rososzy.      

 

P U N K T  6 

                     ppkt 1 

Przewodniczącego Komisji BudŜetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska  - Pan Marek Okupiński 

odczytał  pozytywna opinię  do następujących projektów uchwał: 

1) w sprawie dokonania zmian budŜetu gminy Sędziejowice na rok 2007, 
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2) w sprawie zaciągnięcia poŜyczki na przebudowę budynku Ośrodka Zdrowia w Marzeninie. 

Opinia Komisji w załączeniu.  

Przewodniczący obrad przedłoŜył treść 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 XI/71/07 w sprawie 

dokonania zmian budŜetu gminy Sędziejowice na rok 2007, która stanowi załącznik do protokołu. 

                  

                 ppkt 2 

Przewodniczący Rady zapoznał radnych z treścią projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia 

poŜyczki na przebudowę budynku Ośrodka Zdrowia w Marzeninie. W otworzonej dyskusji nad 

zagadnieniem nie zgłoszono pytań. Przewodniczący przeprowadził głosowanie, w wyniku którego – 

14 głosami „za” Rada Gminy podjęła uchwałę nr XI/72/07 w sprawie zaciągnięcia poŜyczki na 

przebudowę budynku Ośrodka Zdrowia w Marzeninie. Uchwała nr XI/72/07 w załączeniu.                          

 

P U N K T  7 

                      Wójt Gminy – Pan Jerzy Kotarski  udzielili odpowiedzi na zgłoszone interpelacje                            

w punkcie 5 porządku obrad, stwierdzając między innymi, Ŝe: 

- grunt pod mleczarnią stanowi własność gminy, jeśli budynek zostanie sprzedany to nowemu 

właścicielowi zostanie naliczona opłata roczna za wieczystą dzierŜawę. GS sprzedał budynek, pod 

którym grunt (7 arów) równieŜ naleŜy do gminy, zlecono nową wycenę tego gruntu, dla właściciela 

będzie naliczona nowa opłata roczna za wieczystą dzierŜawę. Do Okręgowej Mleczarni w Łasku 

zostanie skierowane ponowne pismo w sprawie uporządkowania terenu wokół budynku. 

- na naprawę dróg śagliny – Osiny i w Krzewinie brak materiału i środków pienięŜnych na jego 

zakup, naleŜy zabezpieczyć środki w budŜecie na przygotowania do akcji „zima”; 

- tablica informacyjna w Marzeninie zostanie naprawiona, uschnięte drzewa przy ulicy Zduńskiej  

zostaną usunięte, o postawienie znaku MPK naleŜy wystąpić do przewoźnika; 

- zakrzaczenia wzdłuŜ dróg będą usuwane sukcesywnie; 

- droga w Dobrej zostanie naprawiona, prowadzono wstępne rozmowy z wykonawcą drogi gminnej 

z p. Karbowiakiem; 

- wszystkie interpelacje dotyczące dróg powiatowych zostaną przesłane do Powiatowego Zarządu 

Dróg w Łasku; 

- w sprawie ograniczenia prędkości na ul. Słonecznej naleŜy wystąpić z pytaniem do komisji 

bezpieczeństwa w powiecie; 
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- uzgodniono z kierownikiem ZDP p. Urbańskim, Ŝe topole w centrum Sędziejowic  będą usunięte 

w okresie zimowym; 

- sprawą dofinansowania modernizacji dróg powiatowych musi zająć się Rada Gminy. Jeśli 

podejmie decyzję, Ŝe naleŜy partycypować w kosztach naprawy np. drogi powiatowej Kozuby – 

śagliny, to zadanie zostanie ujęte w projekcie budŜetu na 2008 rok. 

Następnie głos zabrali radni powiatu łaskiego: 

1/ Pani Krystyna Witek  odczytała interpelacje, jakie złoŜyła w powiecie na 2007 rok, które 

dotyczą gminy Sędziejowice, m.inn. dokończenie naprawy drogi Wola – Marzeńska, naprawa 

nawierzchni dróg Korczyska – Siedlce – Grabno - Górki Grabiańskie, Sędziejowice – Grabia do 

granic Rojkowa, budowa chodnika w Pruszkowie, w Sędziejowicach i w Marzeninie po 

zakończeniu budowy kanalizacji. Poinformowała, Ŝe wszystkie interpelacje zgłaszane przez 

radnych na sesji są przekazywane do powiatu. 

2/ Pan Marek Krawczyk dodał, Ŝe wspólnie zabiegają w powiecie, aby jak najwięcej interpelacji 

zostało wykonane. Około 70 % zgłaszanych na sesji powiatu interpelacji dotyczą gminy 

Sędziejowice, w miarę moŜliwości będą realizowane. Apelował do radnych, aby podjęli pozytywną 

decyzję w sprawie dofinansowania modernizacji dróg powiatowych. 

             

P U N K T  8  

                  W zapytaniach i wolnych wnioskach głos zabrali:     

1/ Przewodniczący Rady Gminy Pan Dariusz Marek odczytał:  

a) pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie pozytywnej opinii dotyczącej 

informacji z przebiegu wykonania budŜetu Gminy Sędziejowice za I półrocze 2007 r. Skład 

Orzekający RIO w Łodzi podjął uchwałę nr I/155/07 z dnia 28 września 2007 r. w powyŜszej 

sprawie. W wyniku analizy materiałów sprawozdawczych Skład Orzekający ustalił, Ŝe: 

- przedłoŜone sprawozdania statystyczne i sprawozdanie opisowe nie budzą zastrzeŜeń                     

z formalnego punktu widzenia,  

- zakres i forma informacji o przebiegu wykonania budŜetu za I półrocze jest zgodna z uchwałą 

Rady Gminy Sędziejowice nr XXVII/209/06 z dnia 30 czerwca 2006 r. w tej sprawie i odpowiada 

szczegółowości uchwały budŜetowej, 

- wielkości planu dochodów i wydatków budŜetowych oraz przychodów i rozchodów Gminy 

zawarte w informacji opisowej i w sprawozdaniach statystycznych są zgodne z kwotami, które 

zostały uchwalone w budŜecie, 

- w wykonaniu budŜetu za I półrocze 2007 r. nie stwierdzono realizacji zadań nie objętych planem 

finansowym, przekroczenia planowanych wydatków oraz powstania zobowiązań wymagalnych, 
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- łączna kwota długu Gminy Sędziejowice na koniec I półrocza 2007 r. wynosi 1.517.368 zł, co 

stanowi 11,35 % planowanych dochodów budŜetu. Dług Gminy nie stanowi zatem zagroŜenia dla 

wykonywania obligatoryjnych i fakultatywnych zadań uchwalonych w budŜecie, a jego wielkość 

nie przekracza progu określonego w art. 170 ust. 2 ustawy o finansach publicznych;  

b) pismo Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Kamostku w sprawie przekazania przez OSP                     

w Sędziejowicach samochodu bojowego ze zbiornikiem na wodę; obecnie jednostka posiada 

samochód marki śuk; 

c) pismo sołtysa i Rady Sołeckiej w Kozubach w sprawie przekazania na rzecz wsi budynku 

hydrofornii w Kozubach. Mieszkańcy chcą urządzić klub dla dzieci i młodzieŜy oraz zaplecze dla 

świetlicy wiejskiej; 

d) pismo sołtysa i Rady Sołeckiej w Kozubach w sprawie dofinansowania VI Gminnego Festynu 

Sportowo – Rekreacyjnego w Kozubach, który będzie organizowany w sierpniu 2008 r. ( ujęcie      

w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2008 r. ).  

2/ Pan Jarosław Bartczak pytał, czy przy świetlicy w Kustrzycach moŜna zamontować dodatkowy 

hydrant. 

3/ Pan Jerzy Sztuka – jeśli powiat do 2013 roku będzie remontował ulicę Leśną, to gmina 

wcześniej winna wymienić rury azbestowe wodociągu. 

4/ Wójt Gminy Pan Jerzy Kotarski – poinformował, Ŝe naleŜy sprawdzić, czy konieczny jest 

dodatkowy hydrant w Kustrzycach, w pobliŜu świetlicy juŜ są. Jeśli będzie modernizowana ulica 

Leśna w Sędziejowicach, to wszystkie prace związane z wymianą rur zostaną wykonane wcześniej. 

Ten sam problem występuje w Pruszkowie. Gdy zapadnie decyzja o remoncie drogi wojewódzkiej, 

naleŜy wykonać dokumentację na budowę kanalizacji w Pruszkowie.                                                      

Nie zgłaszano innych spraw.  

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

Gminy i dokonał zamknięcia obrad.   

Na tym protokół zakończono.  

 

 Protokolant                                                                                 Przewodniczący Rady 
                                                                          
 Urszula Pasowska                                                                            Dariusz Marek  
 


