
P R O T O K Ó Ł   NR XII/07 

 

z sesji Rady Gminy Sędziejowice odbytej w dniu 29 listopada 2007 r. w sali Gminnego Ośrodka 

Kultury w Sędziejowicach w godzinach 1000- 1220. 

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

obecności – 13 radnych. 

Nieobecni radni na posiedzeniu: 

1. Pan Jarosław Bartczak  - 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 Jan Grecki – Kierownik Referatu RiRW Urzędu Gminy Sędziejowice 

5. Pan Krzysztof Zawadzki – Kierownik GJUK w Sędziejowicach 

6. Pan Jan Similak – Radca Prawny 

7. Pan Leszek Urbański – Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg w Łasku 

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

9. Pani Agnieszka Papuga – Kierownik ŚDS w Sędziejowicach 

10. Pan Stanisław Krakowiak – Kierownik GOZ w Sędziejowicach 

11. Pani Halina Kalwińska – Kierownik GBP w Sędziejowicach 

12. Pan Krzysztof Jaworski – Dyrektor Zespołu Szkół w Marzeninie                                                                          

13. Pan Grzegorz BroŜyński – Dyrektor GOK w Sędziejowicach 

14. Pani Krystyna Witek – Radna Powiatu Łaskiego 

15. Pan Edward Krawczyk – Prezes KGZKRP i BWP 

16 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 XII 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. 
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Przewodniczący przedłoŜył proponowany porządek dzienny XII sesji. Nie wniesiono zmian do 

porządku obrad.  

Wobec czego porządek dzienny XII sesji brzmiał następująco: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z obrad XI 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, 

     2/ w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości, 

     3/ w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych, 

     4/ w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli ze szkół  

          i przedszkoli prowadzonych przez gminę Sędziejowice oraz warunków i sposobu ich  

          przyznawania. 

     5/ w sprawie przedłoŜenia oświadczenia lustracyjnego przez sekretarza gminy, 

     6/ w sprawie przedłoŜenia oświadczenia lustracyjnego przez skarbnika gminy. 

 7. Przedstawienie informacji przez przewodniczącego Rady Gminy Sędziejowice o złoŜonych  

     mu oświadczeniach majątkowych radnych gminy Sędziejowice. 

 8. Przedstawienie informacji przez Wójta Gminy Sędziejowice o złoŜonych oświadczeniach  

     majątkowych sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych  

     gminy oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta. 

 9. Odpowiedzi na interpelacje. 

10. Korespondencja. 

11. Zapytania i wolne wnioski. 

 

P U N K T  2                                                                                                                     

          Do protokołu z obrad XI 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: 

- VIII Kongresie Gmin Wiejskich RP, 

- uroczystym otwarciu świetlicy wiejskiej w Podulach, 

- uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Marzeninie połączone  

   z uroczystym ślubowaniem klas pierwszych, 

- ślubowaniu pierwszych klas w ZSO Nr 1 w Sędziejowicach, 

- 10-leciu Środowiskowego Domu Samopomocy w Sędziejowicach, 

- posiedzeniu Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach, 

- wręczeniu aktu nadania do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego jednostce OSP  

   Marzenin,  

- walnym zebraniu członków Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego Gminy Sędziejowice,  

- zakończeniu inwestycji pt.” Budowa oczyszczalni ścieków w Marzeninie wraz z kanalizacją  

   ścieków” oraz w seminarium nt. „Rozwój Powiatu Łaskiego poprzez inwestycje  w obszarze  

   ochrony środowiska przy wykorzystaniu Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej”. 

oraz wykonywał obowiązki przewodniczącego Rady Gminy. 

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.  

Nie zgłoszono Ŝadnych pytań, ani uwag.                                                                                                                      

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

akceptującej wiadomości, która stanowi załącznik protokołu.              

                      

P U N K T  5 

                     Interpelacje zgłosili następujący radni i sołtysi: 
 

1. Wacław Ułański                                   - interpelował w sprawie oczyszczenie rowu przy 

   radny, zam. Wola WęŜykowa                   drodze wojewódzkiej w Woli WęŜykowej ( od „górki”  

                                                                     do zakładu produkcyjnego). 
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2. Tomasz Kopka                                   - interpelował w sprawach:  

    sołtys sołectwa Rososza                        1/ usunięcia dwóch drzew przy drodze powiatowej  

                                                                       w Rososzy, 

                                                                  2/ uzupełnienia niskiego pobocza drogi powiatowej  

                                                                      w Rososzy (od strony Łasku na skrzyŜowaniu po prawej  

                                                                      stronie). 

                                                                  3/ naprawy dachu na świetlicy wiejskiej. 

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg w Łasku Pan Leszek Urbański zabierając głos, 

poinformował Radę o prowadzonych w najbliŜszym czasie działaniach na terenie gminy 

Sędziejowice: 

- załoŜenie nakładki asfaltowej od drogi wojewódzkiej w Kozubach w kierunku śaglin (do wiaduktu  

  PKP i zejście z wiaduktu); 

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy powierzono firmie Dromak ze Zduńskiej  

  Woli. 

W ramach planowanych inwestycji na 2008 r. zostanie wykonana dokumentacji na modernizację 

drogi powiatowej Pruszków – Dobra. Obecnie nie jest znany termin realizacji, poniewaŜ wiąŜe się to  

z przebudową drogi wojewódzkiej w Pruszkowie. Ponadto będą kontynuowane prace na drodze  

w kierunku śaglin. 

Odpowiadając na interpelację sołtysa z Rososzy, powiadomił, Ŝe drzewa zostaną usunięte                

w miesiącu grudniu br. 

 

P U N K T  6 

                     ppkt 1 

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

przedstawił, po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej i Komisji Kultury, Sportu, Zdrowia, 

Oświaty i Spraw Socjalnych,  pozytywna opinię Komisji do podpunktów 1,2,3 punktu 6. 

Opinia Komisji w załączeniu. Przewodniczący Rady przedstawił treść projektu uchwały w sprawie 

dokonania zmian budŜetu gminy Sędziejowice na rok 2007 i otworzył dyskusję nad zagadnieniem. 

Nie zgłoszono pytań. Rada Gminy 13 głosami „za” uchwaliła uchwałę nr XII/73/07 w sprawie 

dokonania zmian budŜetu gminy Sędziejowice na rok 2007. 

                    ppkt 2 

Uchwałę nr XII/74/07 w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości Rada Gminy 

podjęła bez dyskusji poprzez głosowanie – 13 głosami „za”. 
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                     ppkt 3 

Kolejną uchwałę nr XII/75/07 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych  

Rada Gminy uchwaliła 13 głosami „za” bez dyskusji i pytań. 

                     ppkt 4 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Kultury, Sportu, Zdrowia, Oświaty i Spraw Socjalnych – 

Pan Wacław Ułański odczytał pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały w sprawie 

przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli ze szkół i przedszkoli 

prowadzonych przez gminę Sędziejowice oraz warunków i sposobu ich przyznawania. Opinia         

w załączeniu do protokołu.  

W dyskusji nie zabierano głosu, gdyŜ regulamin był szeroko omawiany na posiedzeniu Komisji 

KSZOiSS. 

Przewodniczący obrad przeprowadził głosowanie, w wyniku którego Rada – 12 głosami „za” 

/radny p. K. Pawłowski wyszedł z sali/ podjęła uchwałę nr XII/76/07 w sprawie przeznaczenia 

środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli ze szkół i przedszkoli prowadzonych 

przez gminę Sędziejowice oraz warunków  i sposobu ich przyznawania. 

                     ppkt 5  

Uchwałę nr XII/77/07 w sprawie przedłoŜenia oświadczenia lustracyjnego przez sekretarza gminy 

Rada Gminy uchwaliła 13 głosami „za” bez dyskusji i pytań. 

                     ppkt 6 

Uchwałę nr XII/78/07 w sprawie przedłoŜenia oświadczenia lustracyjnego przez skarbnika gminy 

Rada Gminy uchwaliła 13 głosami „za” bez dyskusji i pytań. 

Wszystkie uchwały o numerach: XII/73/07, XII/74/07, XII/75/07, XII/76/07, XII/77/07 i XII/78/07 

wymienione w punkcie 6 porządku obrad stanowią kolejne załączniki niniejszego protokołu. 

 

P U N K T  7 

                     Przewodniczący Rady Gminy Pan Dariusz Marek odczytał informację                          

z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych radnych za 2006 rok. Oświadczenia               

w terminie złoŜyło 14 radnych; w sześciu wystąpiły nieprawidłowości. Informacja w załączeniu. 

Następnie odczytał pismo Wojewody Łódzkiego Pani Heleny Pietraszkiewicz, która dokonała 

analizy oświadczenia majątkowego Wójta Gminy Pan Jerzego Kotarskiego – kompletne, właściwie 

wypełnione i złoŜone z zachowaniem obowiązującego terminu i Przewodniczącego Rady Gminy 

Pana Dariusza Marka – było niekompletne i przewodniczący przesłał korektę do oświadczenia, 

uzupełniając brakujące dane. Pismo w załączeniu do protokołu. 



 6 

Rada Gminy jednogłośnie – 13 głosami „za” przyjęła powyŜszą informację do akceptującej 

wiadomości. 

 

P U N K T  8  

                    Wójt Gminy Pan Jerzy Kotarski odczytał informację z przeprowadzonej analizy 

złoŜonych oświadczeń majątkowych sekretarza gminy – zastępcy wójta, skarbnika gminy, 

kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osób wydających decyzje administracyjne  

w imieniu wójta.   

Oświadczenia majątkowe w terminie do 30 kwietnia 2007 r. złoŜyło jedenaście osób – informacja   

w załączeniu. Wszystkie oświadczenia zostały złoŜone w wymaganym terminie, kompletne               

i właściwie wypełnione, nie stwierdzono w nich nieprawidłowości.         

Rada Gminy jednogłośnie – 13 głosami „za” przyjęła powyŜszą informację do akceptującej 

wiadomości. 

             

P U N K T  9 

                      Wójt Gminy – Pan Jerzy Kotarski  udzielili odpowiedzi na zgłoszone interpelacje                            

w punkcie 5 porządku obrad. Interpelacja dotycząca drogi wojewódzkiej zostanie przesłana do 

WZD w Łodzi, a drogi powiatowej do PZD w Łasku. 

Natomiast naprawa dachu na świetlicy w Rososzy została wstrzymana, poniewaŜ obecnie brak 

środków finansowych. Inwestycja w Marzeninie pochłonęła wiele nieplanowanych wydatków; 

dodatkowe roboty, które nie były ujęte w dokumentacji. Ponadto w budŜecie dokonano 

przesunięcia środków na inwestycje drogowe i przebudowę świetlicy w Podulach. Na początku 

2008 roku dach moŜe zostanie zabezpieczony, jeśli znajdą się środki w kwocie ok. 6 tys. zł. 

Skarbnik Gminy Pani Kazimiera Gajdowicz dodała, Ŝe środki na remont świetlicy będą, jeśli 

społeczny komitet budowy oczyszczalni w Marzeninie rozliczy się z inwestycji.  

Następnie Wójt Gminy poinformował, Ŝe do podatku rolnego na 2008 rok proponuje przyjąć 

średnią cenę skupu Ŝyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r., w kwocie 58,29 zł za 1 dt. 

wg Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2007 r. Podatek 

rolny ( 2006 r. – 35,52 zł za 1 dt. ) wzrośnie o 22,77 zł, tj. o 64,10 %. 

Natomiast do podatku leśnego na 2008 rok proponuje się przyjąć średnią cenę sprzedaŜy drewna, 

obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 

2007 r. Podatek leśny ( 2006 r. – 133,70 zł za 1 m3 ) wzrośnie o 13,58 zł za m3, tj. 0 10,16 %. 

Wójt dodał, Ŝe od lat w naszej gminie obowiązują stawki wg GUS i rolnicy nie płacą podatku od 

nieruchomości (jako jedyna gmina w powiecie łaskim) i to zwolnienie naleŜy utrzymać jak 
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najdłuŜej. Jeśli kontrola wykaŜe, Ŝe jest to niezgodne z ustawą, to wówczas będziemy zmuszeni taki 

podatek wprowadzić. 

 

P U N K T 10 

                     Przewodniczący Rady Gminy Pan Dariusz Marek odczytał pisma: 

1/ Ochotniczej  StraŜy PoŜarnej w Pruszkowie w sprawie zaplanowania w budŜecie 2008 roku 

środków finansowych w wysokości zapewniającej zakup nowego samochodu ratowniczo – 

gaśniczego przeznaczonego do podejmowania działań polegających na zapobieganiu i likwidacji 

powaŜnych awarii i klęsk Ŝywiołowych; 

2/ Komendy Powiatowej Policji w Łasku z prośbą o rozwaŜenie moŜliwości zaplanowania              

w budŜecie gminy na 2008 rok środków finansowych w wysokości 10 tys. zł na zakup materiałów    

i wyposaŜenia dla Komisariatu Policji w Widawie. Na potrzeby komisariatu zostały przejęte 

dodatkowe pomieszczenia, które wymagają adaptacji, odnowienia i wyposaŜenia. 

3/ wydawcy tygodnika WSPÓLNOTA w sprawie prenumeraty tygodnika oraz zakupu Vademecum 

Samorządu Terytorialnego 2008. 

Rady Pan Paweł Kałuda – zapytał, dlaczego władze policji zwracają się do Rady Gminy po środki 

finansowe. 

Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe do jego biura wpływają pismo, więc informuje Radę 

Gminy na bieŜąco. 

 

P U N K T  11 

                     W zapytaniach i wolnych wnioskach głos zabrali:     

1. Pan Marek Okupiński – jako przewodniczący społecznego komitetu budowy oczyszczalni           

w Marzeninie stwierdził, Ŝe uwagi pani skarbnik są nieuzasadnione i bardzo krzywdzące. 

Wykonywanie pracy społecznej jest bardzo niewdzięczne, wszystko ( deklaracje, wzory umów ) 

przygotowywał sam, na prywatnym komputerze. W dniu 16 listopada br. przekazał p. Ignasiakowi 

wykaz odbiorców, którzy nie wpłacili. Po stronie Wójta Gminy leŜy, aby wysłać ponaglenie           

o uregulowanie naleŜności; wszyscy są podłączeni i podpisali umowę z GJUK w Sędziejowicach. 

2. Pani Kazimiera Gajdowicz – stwierdziła, Ŝe nie pierwszy raz przy udziale społecznego 

komitetu , były realizowane inwestycje, cała gmina jest zwodociągowana, wszyscy wywiązali się   

w 100 %. Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji były podpisane umowy i środki 

zgromadzone na kontach komitetów. Sporadycznie wpłata mogła być rozłoŜona na raty. Obecnie 

jest to bardzo duŜe obciąŜenie dla gminy, poniewaŜ jest to droga inwestycja, gmina musiała 

zaciągnąć poŜyczkę w kwocie 1.320 tys. zł.  
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3. Pan Jerzy Kotarski –  stwierdził, Ŝe jako Wójt Gminy nie powinien przystąpić do realizacji tej 

inwestycji. Zgodnie z dokumentacją było 140 przyłączy x 3.000 zł i te pieniądze winny być 

zgromadzone na koncie społecznego komitetu przed realizacją inwestycji. To było zadanie 

społecznego komitetu, aby środki zgromadzić. W przyszłości gmina nie przystąpi do inwestycji, 

jeśli na koncie nie będzie środków. Umowa na pozyskanie środków unijnych została podpisana      

w końcu 2006 roku. Społeczny komitet działał tyle lat, a na tą chwilę brakuje 40 tys. zł.              

Projektant zaprojektował na posesji studzienki i mieszkańcy mieli się podłączać sami ( jeden 

podłączy się za dwa tygodnie, a inny za dwa lata). Aby rozliczyć projekt (140 przyłączy) naleŜało 

wszystkich podłączyć ( niektórzy nie wpłacili nic). Inwestycja moŜe być brana do rozliczenia, jeśli 

spełnia efekt ekologiczny, oczyszczalnia musi przyjmować na dobę 100 m3 ścieków, a obecnie jest 

30 m3. Środki unijne w kwocie 3.500 tys. zł gmina jeszcze nie otrzymała, naleŜy wszystko zrobić, 

aby środki odzyskać; musi być 140 przyłączy. Nie było innego wyboru. 

4. Pan Jan Similak – radca prawny poinformował, Ŝe jest to roszczenie cywilno – prawne. Jeśli 

mieszkańcy nie uregulują zaległych wpłat, to musi być sprawa sądowa. Zapewnił, Ŝe zostaną 

podjęte wszelkie działania w celu odzyskania tych środków. 

Nie zgłaszano innych spraw.  

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

Gminy i dokonał zamknięcia obrad.   

Na tym protokół zakończono.  

 

 Protokolant                                                                                 Przewodniczący Rady 
                                                                          
 Urszula Pasowska                                                                            Dariusz Marek  
 


