
P R O T O K Ó Ł   NR XIV/08 

 

z sesji Rady Gminy Sędziejowice odbytej w dniu 28 lutego 2008 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury 

w Sędziejowicach w godzinach 1000- 1320. 

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

obecności – 15 radnych. 

Spóźniony na posiedzenie sesji Rady Gminy był: 

1. Pan Marek Bartczak - 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 Ref. Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

5. Pani Aleksandra Andrysiak – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziejowicach 

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

7. Pani Halina Kalwińska – Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej 

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

9. Pan Jan Similak – Radca Prawny Urzędu Gminy  

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

11. Pan Andrzej Bykowski – p.o. Komendanta Komisariatu Policji w Widawie 

12. Stanisław Krakowiak – Kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach 

13. Krystyna Witek – Radny Powiatu Łaskiego 

14. Marek Krawczyk – Radny Powiatu Łaskiego 

15. Zbigniew Matusiak – Radny Powiatu Izby Rolniczej Woj. Łódzkiego  

13. Sołtysi w liczbie - 11 (w tym 1 sołtys radny). 

 

P U N K T  1 

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

Gminy Sędziejowice. Powitał przybyłych radnych Rady Gminy, sołtysów, kierowników gminnych 

jednostek organizacyjnych gminy, radnych powiatowych i pozostałe osoby zaproszone na sesję.  

Na podstawie listy obecności stwierdził quorum. Na stan piętnastu radnych udział wzięło 15 radnych. 

Obrady były więc prawomocne. 

Przewodniczący Rady Gminy przedłoŜył proponowany porządek dzienny XIV sesji. Nie wniesiono 

zmian. 
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Wobec czego porządek dzienny XIII sesji brzmiał następująco: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z obrad XIII 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 międzysesyjnym. 

5. Interpelacje. 

 6. Korespondencja. 

 7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

    1/ sprawozdania z realizacji zadań profilaktyki programu i rozwiązywania problemów  

        alkoholowych w gminie Sędziejowice w 2007 r.; 

     2/ sprawozdań z realizacji planu pracy stałych komisji Rady gminy Sędziejowice; 

     3/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu gminy Sędziejowice na rok 2008; 

     4/ dokonania zmian budŜetu gminy Sędziejowice na rok 2008; 

     5/ zaciągnięcia kredytu na przebudowę budynku Ośrodka Zdrowia w Marzeninie; 

     6/ udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego na przebudowę drogi  

        powiatowej na odcinku Pruszków – Dobra – śagliny; 

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

         prowadzonych przez gminę Sędziejowice oraz warunków i sposób ich przyznawania;  

     8/ zasad korzystania ze stołówek w szkołach prowadzonych przez gminę Sędziejowice  

        oraz wysokości opłat za posiłki; 

     9/ wyraŜenia woli przystąpienia Gminy Sędziejowice do tworzonego Stowarzyszenia – Lokalna  

        Grupa działania pn. „Dolina rzeki Grabi”;  

    10/ ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Sędziejowice; 

    11/ dodatkowego wynagrodzenia rocznego Wójta Gminy Sędziejowice. 

8. Oświadczenie Rady Gminy Sędziejowice – zajęcie stanowiska w sprawie usytuowania chodnika  

    w miejscowości Pruszków. 

   9. Odpowiedzi na interpelacje. 

  10. Zapytania i wolne wnioski. 

Rada Gminy zaakceptowała ww. porządek obrad, nie wniesiono zmian.  

 

P U N K T  2 

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

– 15 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 działalności w okresie międzysesyjnym. W wystąpieniu zwrócił uwagę między innymi na : 

1/ branie udziału w zebraniach sprawozdawczo – wyborczych w OSP: Sędziejowice, śagliny, 

Pruszków, Grabia; 

2/ uczestniczenie w pracach Komitetu Obchodów 90- lecia OSP Sędziejowice; 

3/ branie udziału w uroczystych obchodach rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego w ZSO Nr 1  

    w Sędziejowicach; 

4/ spotkanie z Wicewojewodą Łódzkim Panią Krystyną Ozgą w Urzędzie Gminy Sędziejowice; 

5/ pracę na rzecz Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego Gminy Sędziejowice; 

6/ udział w pracach Komisji KSZOiSS oraz Komisji BRiOŚ Rady Gminy Sędziejowice; 

7/ udział w szkoleniu „Leader” skierowane do Stowarzyszenia LGD pn. „Dolina rzeki Grabi”; 

8/ przygotowanie XIV Sesji Rady gminy. 

PrzedłoŜoną informację radni Rady Gminy przyjęli do akceptującej wiadomości w wyniku głosowania 

– 15 głosami „za”.   

 

P U N K T  4 

                     Informację o działalności Wójta Gminy, Urzędu Gminy i gminnych jednostek 

organizacyjnych, radni otrzymali we wcześniejszym terminie celem zapoznania się.  

Nie zgłaszano pytań, ani uwag. 

W wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła powyŜszą „Informację” – 15 głosami „za”.  

P U N K T  5 

                     Interpelację zgłosili: 

Stanisław Tokarek                        - interpelował w sprawie: 

radny                                           1/  wycięcia gałęzi w miejscowości Siedlce koło sklepu, remizy  

                                                           straŜackiej (powiadomić Zakład Energetyczny), 

                                                        2/ wycięcie gałęzi w miejscowości Grabno – Zamość (gałęzie   

                                                            wrośnięte w linie energetyczne),  

                                                        3/ naprawa zapadliska w drodze powiatowej w Siedlcach   

                                                             w okolicy transformatora, 

                                                        4/ naprawa drogi powiatowej w miejscowości Grabno - przy  

                                                            moście, 
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Dariusz Marek                              - interpelował w sprawie:  

radny                                             1/ wycięcia gałęzi w Przymiłowie w okolicy sklepu, gałęzie  

                                                           uszkadzają linie elektryczne, 

                                                        2/ usunięcia garbu na asfalcie na drodze gminnej Przymiłów  

                                                           – Grabia okolicy p. Witek. 

Marek Okupi ński                            -   interpelował w sprawie: 

radny                                              1/ postawienia znaku ostrzegawczego „niebezpieczny zakręt 

                                                           w prawo”  przy drodze powiatowej Zduńska Wola -   

                                                            Marzenin oraz uzupełnienia brakujących znaków  

                                                            ostrzegawczych tzw. sierŜantów w prawą stronę,  

                                                         2/ usunięcia uschniętych drzew w Marzeninie przy drodze  

                                                             powiatowej od przejazdu kolejowego do ul. Piaskowej, 

                                                         3/ naprawy jezdni (2 wyrwy) na ul. Ostatniej w Marzeninie 
 
Tomasz Kopka                                 -  interpelował w sprawie: 

 sołtys sołectwa Rososza             1/  załatania dziur (dość niebezpieczne)na drodze powiatowej  

                                                            Rososza - Marzenin, 

                                                        2/  załatanie dziury na drodze gminnej koło p. Karpińskiego  

                                                              w Rososzy, 

                                                         3/  naprawy asfaltu na skrzyŜowaniu w Rososzy, 

                                                         4/  naprawy świetlicy wiejskiej w Rososzy. 

Grzegorz Kozioł                                - interpelował w sprawie: 

sołtys sołectwa Korczyska          1/  naprawy drogi od skrzyŜowania w Korczyskach w kierunku  

                                                            Patok. Obecnie droga nieprzejezdna (gorsza od drogi  

                                                             rolniczej). Pytał do kogo naleŜy droga oraz kiedy będzie  

                                                             naprawiana, 

                                                         2/  regeneracji tablicy ogłoszeniowej, 

                                                         3/ zapytał, o moŜliwości zwolnienia z podatku rolnego  

                                                             w gospodarstw ekologicznym mieszkańca gminy sąsiedniej,  

                                                             który posiada grunty ma połoŜone na terenie naszej gminy.                                                

Bartłomiej Rydz                                interpelował w sprawie: 

sołtys sołectwa Osiny                   1/ oczyszczenia rowu i pobocza w Osinach w kierunku Woli 

                                                           WęŜykowej (od stawu w kierunku mostu kolejowe), 

                                                         2/  naprawa ww. drogi od zakrętu do lasu, droga nie przejezdna  

                                                              (200m.)  
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Jerzy Sztuka                                     -  zgłosił, uwagę Pani Marianny Białek zam. Sędziejowice ul. 

sołtys sołectwa Sędziejowice              Rolnicza 2 – wykup przybranej część jej gruntów 

                                                             do drogi gminnej na ul. Rolniczej, sprawa toczy się  

                                                              dość długo, nie otrzymała Ŝadnej odpowiedzi.         

Anna Kowalczyk                               - interpelowała w sprawie drogi rolniczej w Woli WęŜykowej- 

sołtys sołectwa Grabica                      dojazdowej do pól (150m. nie przejezdne) od p. Webra                                            

                                                              w kierunku drogi wojewódzkiej koło p.Gawor. 

 

Pani Krystyna Komorowska (Towarzystwo – Społeczno – Kulturalne Gminy Sędziejowice)  

– poinformowała, Ŝe Ŝywność z Banku śywności dla najuboŜszych zostanie przywieziona  10 marca 

br. a 12 marca będzie wydawana. śywności jest duŜo mniej porównując ubiegły rok, będziemy 

trzymać się ściśle z listą GOPS.                                                                                                                                                                                    

 

P U N K T    6                      

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Dariusz Marek odczytał pisma: 

1/ Wojewoda Łódzki ON-I-0911/392/07 z dnia 04.01.2008 r. – rozstrzygnięcie nadzorcze 

stwierdzające niewaŜność uchwał Nr XII/76/07 oraz uchwały Nr XII/87/07 Rady Gminy 

Sędziejowice; 

Radca Prawny – Pan Jan Similak – szczegółowo wyjaśnił sposób oceniania uchwał, jak równieŜ 

moŜliwości Jednostka Samorządu Terytorialnego: 

1/ odwołanie się i doprowadzić do sporu sądowego; 

2/ uwzględnienie stanowiska osoby nadzorującej. 

Została podjęta zmieniająca uchwała, która nie została zaakceptowana przez organ nadzorujący.  

Z powodów praktycznych przechyliliśmy się do stanowiska nadzoru – niewaŜności uchwały, mimo Ŝe 

nie zgadzamy się z proponowanym stanowiskiem nadzoru.  

2/ Łódzki Urząd Wojewódzki ON-I-0911/47/08 z dnia 16.01.2008 r. – zawiadomienie o wszczęciu 

postępowania w sprawie kontroli zgodności z prawem uchwały Nr XIII/83/07 Rady Gminy 

Sędziejowice; 

Radca Prawny – Pan Jan Similak – poinformował, iŜ organ nadzorczy zarzucił, Ŝe Regulamin 

określający wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych 

warunków ich przyznawania, a takŜe wysokości, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania 

nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego zawiera elementy, które wynikają wprost z ustawy, 

próbowaliśmy wyjaśniać, Ŝe regulamin pełni funkcję informacyjno – porządkową, pozwala unikną 
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konieczności sięgania po akt wyŜszego stopnia – ustawę, jednak nasze argumenty nie uzyskało 

aprobaty u nadzorcy. 

Nadmienił, Ŝe niektóre zapisy były doprecyzowaniem rozwiązań, które wynikały z Karty Nauczyciela. 

Skutkiem rozstrzygnięcia ma być zmiana regulaminu, poprzez wykreślenie rozwiązań, które wynikają 

wprost z ustawy.   

Sekretarz Gminy –Pan Sławomir Tralewski – w woli uzupełnienia dodał, iŜ Rada Gminy nie musi 

podejmować zmiany do Regulaminu, w ramach organu nadzorczego będą wykreślone uchylone 

punkty. W wyniku takiego rozwiązania wychodzi nonsens prawny. W momencie odwołania się do 

Sądu Administracyjnego trwałoby to znacznie dłuŜej (ok. 7 miesięcy) i nauczycieli byliby pozbawieni 

moŜliwości ubiegania się dodatki, które są korzystniejsze od poprzedniego regulaminu.  

Porównując uchwały w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla 

nauczycieli ze szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Sędziejowice oraz warunków i 

sposobów ich przyznawania z innymi gminami (mniejszymi i większymi) są zastosowane podobne 

rozwiązania, które nie zostały uniewaŜnione.   

3/ Rady Gminy Sędziejowice OR.VI.0717/3/2008 z dnia 25.01.2008 r. – wyjaśnienie dotyczące 

wszczętego ww. postępowania.; 

4/ Wojewoda Łódzki ON-I-0911-47/08 z dnia 05.02.2008 r. – rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające 

niewaŜność części uchwały Nr XIII/83/07 Rady Gminy Sędziejowice; 

5/ Rady Gminy Sędziejowice OR.VI.0717/3/2008 z dnia 13.02.2008 r. – wyraŜenie przychylności do 

rozstrzygnięcia nadzorczego oraz prośba o przekazanie uchwały do publikacji; 

6/ Zenobia i Grzegorz Urbaniak zam. Brzeski - pismo z dnia 20.02.2008 r. dot. planu przestrzennego 

na terenie wsi Brzeski (działki Nr 7/7 i 7/9); 

Wójt Gminy Pan – Jerzy Kotarski – wyjaśnił, Ŝe plan przestrzenny był tak konstruowany, aby  

w ciągu komunikacyjnym umoŜliwi ć zabudowę, uzbrojenie działek. Właścicielem gruntów (działka 

7/7 i 7/9) była Agencja Rynku Rolnego i nie mamy wpływu na wycenę gruntów. Nie zgadzamy się, Ŝe 

Pan Urbaniak jako dzierŜawca nie został powiadomiony, poniewaŜ  zostały zachowane wszystkie 

procedury sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego, plan został wyłoŜony do wglądu 

oraz opublikowany. Rada Gminy takim stanowiskiem umoŜliwiła rolnikom na zabudowę działek przy 

ciągu komunikacyjnym.  

Sekretarz Gminy – Pan Sławomir Tralewski – przedstawił treść pisma odpowiadającego Państwu 

Urbaniak na skierowane pismo do Przewodniczącego i Rady Gminy. 

7/ Sołectwo Kozuby prośba z dnia 20.02.2008 r. dot. sfinansowania wymiany stolarki okiennej i drzwi 

wejściowych, koszt ok. 6 tys. zł. 

Kserokopie ww. pism w załączeniu do protokołu.   
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Przewodniczący Rady Gminy przekazał korespondencję z ppkt. 6 i 7 do załatwienia merytorycznego 

Wójtowi Gminy – Panu Jerzemu Kotarskiemu. 

Przewodniczący Rady Pan Dariusz Marek – ogłosił 5 minutową przerwę w obradach 

P U N K T  7 

Przed prezentacją i podjęciem uchwał Pan Stanisław Tokarek – Przewodniczący Komisji Kultury, 

Sportu, Zdrowia, Oświaty i Spraw Socjalnych oraz Pan Marek Okupiński – Przewodniczący 

Komisji Bud Ŝetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawili pozytywną opinię przedłoŜonych 

uchwał na Komisjach. 

Opinie stanowią załącznik do protokołu. 

                      ppkt 1 

Przewodniczący obrad – Pan Dariusz Marek przedstawił projekt uchwały w sprawie sprawozdania 

z realizacji zadań profilaktyki programu i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie 

Sędziejowice w 2007 r. Bez dyskusji w wyniku głosowania - 15 głosami „za” podjęto uchwałę 

Nr XIV/88/08 w sprawie sprawozdania z realizacji zadań profilaktyki programu i rozwiązywania 

problemów alkoholowych w gminie Sędziejowice w 2007 r 

                   ppkt 2 

Przewodniczący obrad – Pan Dariusz Marek przedstawił projekt uchwały sprawie sprawozdań 

 z realizacji planu pracy stałych komisji Rady Gminy Sędziejowice.  

W otwartej dyskusji nie wniesiono uwag, w wyniku głosowania uchwała Nr XIV/89/08 w sprawie 

sprawozdań z realizacji planu pracy stałych komisji Rady Gminy Sędziejowice, została przyjęta 15 

głosami „za”.  

                   ppkt 3   

Przewodniczący Rady – Pan Dariusz Marek odczytał projekt uchwały zmieniający uchwałę  

w sprawie uchwalenia budŜetu gminy Sędziejowice na rok 2008.  

Bez dyskusji w wyniku głosowania uchwała Nr XIV/90/08 zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia budŜetu gminy Sędziejowice na rok 2008. została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za” 

(radny Paweł Kałuda opuścił salę). 

                    ppkt 4 

Projekt uchwały zeprezentował Przewodniczący Rady Gminy Pan - Dariusz Marek. 

W otwartej dyskusji nie wniesiono uwag ani zmian, w wyniku przeprowadzone głosowania  

- 14 głosami „za”( pan Paweł Kałuda nieobecny) podjęto uchwałę Nr XIV/91/08 w sprawie dokonania 

zmian budŜetu gminy Sędziejowice na rok 2008. 
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                  ppkt 5 

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Dariusz Marek zaprezentował projekt uchwały w sprawie 

zaciągnięcia kredytu na przebudowę budynku Ośrodka Zdrowia w Marzeninie. 

W otwartej dyskusji nad zagadnieniem nie wniesiono uwag ani zapytań, w wyniku głosowania  

14 głosami „za” (radny P. Kałuda  nieobecny na sali obrad) podjęto uchwałę Nr XIV/92/08 w sprawie 

zaciągnięcia kredytu na przebudowę budynku Ośrodka Zdrowia w Marzeninie. 

                     ppkt 6 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

jednostce samorządu terytorialnego na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Pruszków – Dobra – 

śagliny. 

Uchwała Nr XIV/93/08 w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego 

na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Pruszków – Dobra – śagliny została podjęta bez 

dyskusyjnie, w wyniku głosowania 14 głosami „za” (Pan. P. Kałuda nieobecny).  

                    ppkt 7   

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie przeznaczenia środków finansowych na 

pomoc zdrowotną dla nauczycieli ze szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Sędziejowice oraz 

warunków i sposób ich przyznawania  

W wyniku głosowania 14 głosami „za” (P. Kałuda nieobecny na sali) radni podjęli uchwałę 

Nr XIV/94/08 w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli ze 

szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Sędziejowice oraz warunków i sposób ich 

przyznawania. 

                     ppkt 8  

Projekt uchwały w sprawie zasad korzystania ze stołówek w szkołach prowadzonych przez gminę 

Sędziejowice oraz wysokości opłat za posiłki przedstawił Przewodniczący Rady Gminy – Pan 

Dariusz Marek. Bez dyskusji, w wyniku głosowania 14 głosów „za” (radny P. Kałuda nieobecny) 

została podjęta uchwała Nr XIV/95/08 Rady Gminy Sędziejowice w sprawie zasad korzystania ze 

stołówek w szkołach prowadzonych przez gminę Sędziejowice oraz wysokości opłat za posiłki; 

                    ppkt 9 

Przewodniczący Rady – Pan Dariusz Marek odczytał projekt uchwały w sprawie wyraŜenia woli 

przystąpienia Gminy Sędziejowice do tworzonego Stowarzyszenia – Lokalna Grupa działania pn. 

„Dolina rzeki Grabi”, w otwartej dyskusji, nie zabrano głosu. W wyniku głosowania 14 głosami „za” 

(radny P. Kałuda nieobecny) uchwała Rady Gminy Sędziejowice Nr XIV/96/08 w sprawie wyraŜenia 

woli przystąpienia Gminy Sędziejowice do tworzonego Stowarzyszenia – Lokalna Grupa działania pn. 

„Dolina rzeki Grabi” została podjęta.  



 9 

                   ppkt 10 

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

przedstawił wypracowany wniosek przez Komisję w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy 

Sędziejowice oraz nadmienił, Ŝe do minimalnego dodatku specjalnego dołoŜono 300 zł, pozostałe 

składniki wynagrodzenia pozostają minimalne, zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów.  

Wniosek w załączeniu. 

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Dariusz Marek odczytał projekt uchwały wraz z kwotowymi 

propozycjami Komisji BRiOŚ w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sędziejowice. 

Bez dyskusji, w wyniku przeprowadzonego głosowania  - 14 głosami „za” (radny P. Kałuda 

nieobecny) Rada Gminy przyjęła uchwałę Nr XIV/97/08 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta 

Gminy Sędziejowice.  

Wójt Gminy – Pan Jerzy Kotarski – podziękował Przewodniczącemu i Radzie Gminy za ustalenie 

wynagrodzenia.        

              ppkt 11 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie dodatkowego wynagrodzenia 

rocznego Wójta Gminy Sędziejowice wraz z uzasadnieniem do uchwały. 

Bez dyskusji, w wyniki głosowania – 14 głosami „za” (radny P. Kałuda nieobecny na sali) Rada 

Gminy podjęła uchwałę Nr XIV/98/08 w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego Wójta 

Gminy Sędziejowice.  

PowyŜsze uchwały stanowią kolejne załączniki do protokołu.    

 

P U N K T  8 

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Dariusz Marek – zaprezentował treść Oświadczenie Rady 

Gminy w sprawie usytuowania chodnika w miejscowości Pruszków wzdłuŜ jezdni drogi wojewódzkiej 

nr 481. 

Wójt Gminy  - Pan Jerzy Kotarski – poinformował, Ŝe przebudowa jezdni i budowa chodnika  

w Pruszkowie nie uzyskała aprobaty w finansowaniu do 2013 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi. 

RozwaŜa się moŜliwość pozyskania środków od Komisji Bezpieczeństwa Ruchu, który współfinansuje 

inwestycję. Dokumentacja została juŜ złoŜona. Zgodę na sfinansowanie będzie podejmowane  

w Warszawie, dokumentację wysłał Wojewódzki Zarząd Dróg w Łodzi. Jedyną moŜliwością 

pozyskania tych środków jest współfinansowanie przez samorząd lokalny – Rada Gmin Sędziejowice 

ok. pół miliona złotych w 2 ratach. Wstępnie policzono koszt inwestycji i szacuje się na ok. 18 -19 mln 

zł. Budowa będzie podzielona na etapy, w ciągu 3 lat jest moŜliwość przebudowy drogi. Rok 2008 

będzie rokiem przygotowawczym, wszystko się wyjaśni. Rada Gminy w miesiącu sierpień – wrzesień 
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br. będzie musiała wyrazić wolę  sfinansowania w ciągu 2 lat inwestycji w Pruszkowie w kwocie pół 

mln zł.  

Droga musi być bezpieczna - chodnik za rowem zwiększy bezpieczeństwo. Do wniosku naleŜy 

dołączyć stanowisko Rady Gminy – Oświadczenie Rady Gminy w sprawie usytuowania chodnika  

w miejscowości Pruszków. Mieszkańcy Pruszkowa nic nie tracą, grunty, płoty ogrodzeniowe będą 

wykupywane.  

Komisja Bezpieczeństwa Ruchu argumentuje swoje stanowisko statystykami – na 100 wypadków 96 

osób ginie na chodnikach przy jezdni, a 4 osoby na chodnikach za rowem.  

W otwartej dyskusji nikt nie podjął tematu. W wyniku głosowania - 14 głosami „za” Rada Gminy 

ustaliła stanowiska w sprawie usytuowania chodnika w Pruszkowie za rowem. 

Oświadczenie Rady Gminy stanowi załącznik do protokołu.   

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 5 minut przerwy. 

 P U N K T  9  

                      Wójt Gminy – Pan Jerzy Kotarski i Kierownik Gminnej  Jednostki Usług 

Komunalnych – Pan Krzysztof Zawadzki udzielili odpowiedzi na zgłoszone interpelacje                             

w punkcie 5 porządku obrad. 

1/ zarezerwowano w budŜecie 35 tys. zł na remont dachu na sali w Rososzy - zmiana dachu w duŜej 

części musi odbywać się z udziałem mieszkańców i gminy. Zapewnimy ściągnięcie i utylizację 

eternitu, obicie dachu deskami i pokrycie papą. W przyszłości pokryie papą termozgrzewalną bądź 

blachą. Ostateczna decyzja jeszcze nie jest podjęta, wybierzemy tańsze rozwiązanie;  

2/ załatanie dziury koło p. Karpińskiego – wzorem lat ubiegłych będzie przeprowadzimy wiosenny 

przegląd dróg, wtedy ustalimy harmonogram prac. Zakupimy masę asfaltową na zimno i jeśli pogoda 

pozwoli rozpoczniemy pracę. Została zakupiona mini równiarka koszt ok. 6 tys. zł, będziemy 

dokonywać napraw w własnym zakresie. Obecnie pracę wstrzymują warunki atmosferyczne;  

3/ droga Korczyska – Patoki trzeba zebrać pobocza, droga będzie naprawiana jeśli w zagłębieniach nie 

będzie wody, wsypanie kamienia w wodę pogarsza jeszcze bardziej stan drogi;  

4/ obecnie tablice ogłoszeń (5 szt.) są zamówione i nie wykonane, będziemy równieŜ zamawiać same 

środki tablic;  

5/ obecnie na 2008 r. nie przewiduje się zwolnień dla rolników gospodarstw ekologicznych, nikt nie 

wniósł wniosku w trakcie uchwalaniu podatków, zwolnienie musi obejmować cały obszar gminy, a nie 

pojedyncze gospodarstwa.  

Obecnie nie ma zarejestrowanego gospodarstwa ekologicznego w gminie Sędziejowice, a kaŜda gmina 

ma odrębne przepisy dot. podatków i zwolnień.  

6/ naprawę drogi w Osinach zamieszczona będzie w harmonogramie napraw na 2008 r. 
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7/ Pani Marianna Białek – sprawa indywidualna, musi się zgłosić do urzędu , będziemy wyjaśniać. 

8/ droga powiatowa w miejscowości – Grabno – Zamość interpelacja była składana do PZD jesienią 

ubiegłego roku. 

9/ wyrwy w Marzeninie na ul. Ostatniej zostaną naprawione w podobny sposób jak droga w Rososzy.  

Ponadto Wójt Gminy - Jerzy Kotarski  nadmienił o: 

1/ pracach w Ośrodkach Zdrowia w Marzeninie i w Sędziejowice; 

2/ rozszerzeniu trasy autobusu szkolnego (dodatkowe 2 przystanki): Sędziejowice ul. Leśna – 

Kamostek – Dobra. 

Sekretarz Gminy – Pan Sławomir Tralewski w woli uzupełnienia dodał, Ŝe istnieje moŜliwość 

wyeliminowania jednego kursu. Autobus nie będzie wyjeŜdŜał z Sędziejowic tylko z Korczysk przez 

śagliny do Kamostku i Dobrej. Sprawdzanie trasy odbędzie się 03 marca br. Zaoszczędzilibyśmy ok. 

13 km. codziennie.  

3/ podpisaniu aktu notarialnego – zakup działki 5 ar. w miejscowości Brody (4 tys. zł), niezbędna jest 

do usytuowania drogi gminnej do p. Krzemienia, na razie droga jest na prywatnym terenie p. Libicha.   

Wójt Gminy Sędziejowice – Pan Jerzy Kotarski – zwrócił się z prośbą do radnych powiatowych 

o poparcie w sprawie chodnika na ul. Leśnej od drogi wojewódzkiej do p. Gugbiela oraz o moŜliwość 

zwiezienia kamienia na drogę powiatową w Grabi koło p. Telegi (sprawa z ubiegłego roku).  

Radny Powiatu Łaskiego – Pan Marek Krawczyk – poinformował, Ŝe: 

-  na przebudowę drogi powiatowej Pruszków – Dobra przeznaczone jest w budŜecie na ten cel 200 

tys. zł, kwota pozwala na realne rozpoczęcie tej inwestycji. 

Podziękował za wsparcie finansowe przez Gminę Sędziejowice i nadmienił, Ŝe  szanse są jeszcze 

większe na rozpoczęcie inwestycji. Rozstrzygnięty juŜ jest przetarg na  realizację dokumentacji, do 

końca czerwca br. ma myć przygotowana dokumentacja w całości - koszt ok. 50 tys. zł. 

- widnieje zapis w budŜecie powiatu „Rada powiatu przeznacza 820 tys. zł na bieŜące remonty dróg” 

dot. to głównie nakładek, z ogólnej kwoty udało się zabezpieczyć 252 tys. zł na drogi w gminie 

Sędziejowice. Z tych środków na pewno realizowane będzie nakładka na drodze powiatowej Kozuby – 

śagliny.  

- chodnik na ul. Leśnej w Sędziejowicach od drogi wojewódzkiej - są podjęte juŜ działania,  

jest szansa, Ŝe inwestycja zostanie zrealizowana.     

P U N K T  10 

W zapytaniach i wolnych wnioskach głos zabrali: 

1. Pan Daniel Angerman - poruszył temat elektrowni wiatrowych w Kamostku. Przedstawił niepokój 

i stanowisko mieszkańców (K. Ciebiada, S. Sobczak, R. Łaptuta, E. Malinowska, A. Nowiński) w 

sprawie budowy elektrowni wiatrowych w Kamostku, argumentując: 
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1/ wiatraki winny stać 500 m od zabudowań mieszkalnych; 

2/ konieczności budowa drogi i odwodnienia w postaci rowów; 

3/ silnym osuszaniem terenu - brak moŜliwości uprawy; 

4/ duŜa hałaśliwość. 

Wnioskował w imieniu mieszkańców o spotkania z inwestorem oraz z ekspertem. Nie wyraŜają zgody 

na budowę wiatraków. 

2. Pani Aleksandra Andrysiak – Kierownik GOPS – poinformowała, iŜ od 1 stycznia br. PFRON 

refunduje składki na ubezpieczenie społeczne niepełnosprawnym rolnikom oraz rolnikom 

zobowiązanym do oddawania składek na niepełnosprawnych domowników. Informacja będzie 

rozesłana w formie kurend.  

3. Pan Jarosław Bartczak – wnioskował, aby objazd wiosenny dróg, odbywał się w obecności 

sołtysów lub radnych danej wsi.  

4. Pan Jarosław Rydz – zapytał, czy dojdzie do realizacji budowy świetlicy wiejskiej w 2008 r.  

5. Wójt Gminy – Pan Jerzy Kotarski – w obecnej chwili nie odpowiemy, poniewaŜ nie ukazały się 

wzory wniosków o dofinansowanie. Uzgodniliśmy razem z Radą, Ŝe będzie składany wniosek. Środki 

są przeznaczone na tą inwestycję, dokumentacja jest zrobiona, pozwolenia jest. Nie zlecamy 

szczegółowych kosztorysów, nie znamy procedur.  

Wójt Gminy odczytał apel Społecznego Komitetu Obchodów 90- lecia, nadmienił, Ŝe było zwyczajem 

wspieranie takiej inicjatywy. Zaproszenia juŜ są rozsyłane. Obchody odbędą się 19 kwietnia br.  

6. Pan Jan Grecki – Kierownik Referatu Rolnictwa i Rozwoju Wsi – poinformował, Ŝe została 

przedłuŜona umowa na odbiór padniętych zwierząt. Omówił warunki oraz zmiany do poprzednich lat. 

Sołtysi zostaną powiadomieni – kurendy. 

Nadmienił równieŜ, Ŝe pojawiła się firma, która chce budować wiatraki - 2 szt. o wysokości 97 m. 

i mocy 500kW.  Obecnie sprawa jest w toku – etap wydawania decyzji o uwarunkowaniach 

środowiskowych lokalizacji na inwestycję. Była moŜliwość wglądu jest raport oddziaływania 

elektrowni wiatrowych na środowisko, rozpropagowane były obwieszczenia wśród mieszkańców, aby 

się zapoznać. Obecnie upłynął termin składania wniosków. Decyzja nie jest podjęta, będzie się jeszcze 

wypowiadał: Inspektor Sanitarny, Starosta Łaski dopiero będzie wydane pozwolenie na budowę.   

Osoby, o których mówił radny Daniel Angerman, złoŜyły zapytania z prośbą o wyjaśnienie niektórych 

aspektów m.in. wysuszanie gleby, odległości. Zainteresowani otrzymają odpowiedzi na piśmie  

w stosownym czasie. 

7. Pan Tomasz Kopka – zapytał, czy jest moŜliwość postawienia koszy selektywnej zbiórki odpadów 

w miejscowości Rososza. 
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Odpowiedzi na pytanie udzielił, Wójt Gminy – Pan Jerzy Kotarski, informując, Ŝe kosze stawiane są 

zgodnie z uchwałą podjętą przez Radę Gminy. W poprzednim roku kosze stawiane były w Podulach 

i Bilewie, w tym roku w Grabi i Osinach. Proszę złoŜyć podanie postawienie koszy w 2009 r.      

8. Pan Sławomir Tralewski – Sekretarz Gminy poinformował zebranych, Ŝe Gmina Sędziejowice 

wykupiła bilety na występ grupy Blues Braders wraz z programem edukacyjnym z zakresu ochrony 

środowiska pt. „Świat w kolorze nadziei” z cyklu „Zielono mi” (50 biletów). Program skierowane jest 

głównie do radnych i sołtysów. Odbędzie się to 5 maja br. w Łodzi.   

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy podziękował wszystkim 

zebranym za dyskusję, udział w posiedzeniu i dokonał zamknięcia obrad.   

Na tym protokół zakończono.  

 

 

                Protokolant                                                                        Przewodniczący Rady 

       Monika Aleksandrowicz                                                                  Dariusz Marek  


