
P R O T O K Ó Ł   NR XV/08 

 

z sesji Rady Gminy Sędziejowice odbytej w dniu 29 kwietnia 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 – 14 radnych. 

Nieobecny radny na posiedzeniu: 

Pan Zbigniew Płóciennik – usprawiedliwiony 

Spóźnieni radni na posiedzenie: 

1. Pan Daniel Angerman - usprawiedliwiony 

2. Pan Waldemar Krawczyk - 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 

5. Pan Jan Similak – Radca Prawny 

6. Pani Aleksandra Andrysiak – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

7. Pani Halina Kalwińska – Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej  

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

9. Pan Jan Grecki – Kierownik referatu Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

10. Pan Krzysztof  Zawadzki – Kierownik Gminnej Jednostki Usług Komunalnych  

11. Pan Stanisław Krakowiak – Kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia   

12. Pan Grzegorz BroŜyński – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury  

13. Sołtysi w liczbie 22 osoby /  w tym  1 sołtys – radny /. 

 

P U N K T  1 

           Przewodniczący Rady Gminy - Pan Dariusz Marek dokonał otwarcia XV 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 udział wzięło 14 radnych. 

Obrady były więc prawomocne. 

Przewodniczący przedstawił pismo OR.III.0114/2/08 od Wójta Gminy w sprawie zmiany porządku 

obrad XV sesji Rady Gminy. Pismo w załączeniu do protokołu.  

Przedstawił porządek dzienny XV sesji Rada Gminy po wprowadzonych zmianach. 
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 Wobec czego porządek dzienny XV sesji brzmiał następująco: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z obrad XIV 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 uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sędziejowice: 

    1/ rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budŜetu gminy Sędziejowice za 2007 rok, 

    2/ zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii 

        o sprawozdaniu Wójta Gminy Sędziejowice z wykonania budŜetu za 2007 rok, 

    3/  zapoznanie się z uchwałą nr 1/08 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sędziejowice  

        w sprawie opinii dotyczącej wykonania budŜetu gminy Sędziejowice za 2007 rok, 

    4/ zapoznanie się z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie wniosku  

         Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sędziejowice o udzielenie absolutorium Wójtowi 

         Gminy Sędziejowice za wykonanie budŜetu roku 2007. 

 7. Korespondencja. 

8. Podjęcie uchwał w sprawie: 

     1/ zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej  

          w Sędziejowicach za 2007 rok, 

     2/ zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury  

        w Sędziejowicach za 2007 rok,   

     3/ przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka 

          Pomocy Społecznej w Sędziejowicach za 2007 rok,  

     4/  zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia  

          w Sędziejowicach za 2007 rok, 

     5/ zatwierdzenia rocznego bilansu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach za 2007 rok, 

     6/ przyjęcia planu rzeczowo - finansowego Gminnego Ośrodka  Zdrowia w Sędziejowicach  

         na 2008 rok, 

     7/ dokonania zmian budŜetu gminy Sędziejowice na rok 2008, 

     8/ zaciągnięcia kredytu, 

     9/ wynagrodzenia pracowników zatrudnionych niektórych jednostkach organizacyjnych gminy, 

   10/ zatwierdzenia cen wody oraz opłat za odprowadzanie ścieków do kanalizacji wiejskiej, 

   11/ przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  

          przestrzennego Gminy Sędziejowice, 

   12/ wyraŜenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny, 
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   13/ zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Osiny.  

 9. Odpowiedzi na interpelacje. 

10. Zapytania i wolne wnioski. 

PowyŜszy porządek dzienny XV sesji Rada Gminy przyjęto – 12 głosami „za” (radny D. Angerman, 

radny W. Krawczyk – nieobecni podczas głosowania, radny Z. Płóciennik – nieobecny w obradach). 

 
P U N K T  2 

          Przewodniczący obrad nadmienił, Ŝe protokół zwyczajowo pół godziny przed obradami 

został wystawiony do wglądu. Do protokołu z obrad XIV sesji Rady Gminy nie wniesiono uwag.  

W wyniku głosowania – 12 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 swojej działalności w okresie międzysesyjnym. W wystąpieniu zwrócił uwagę między innymi na : 

1/ uczestniczenie w dniu 12 marca w uroczystym śniadaniu Wielkanocnym organizowanym przez 

Środowisko Dom Samopomocy w Sędziejowicach; 

2/ udział w dniu 26 marca w walnym zebraniu członków Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego 

Gminy Sędziejowice; 

3/ uczestniczenie w dniu 27 marca w obradach Społecznej Rady Gminnego Ośrodka Zdrowia  

w Sędziejowicach; 

4/ udział w dniu 1 kwietnia na spotkaniu załoŜycielskim Lokalnej Grupy Działania; 

5/ udział w dniu 15 kwietnia w spotkaniu Komisji Rewizyjnej LGD; 

6/ udział w uroczystych obchodach 90-lecia OSP Sędziejowice dnia 19 kwietnia ; 

7/ udział w pracach Komisji: 

- 26 marca Rewizyjnej Rady Gminy Sędziejowice, 

- 17 kwietnia Kultury, Sportu, Zdrowia, Oświaty i Spraw Socjalnych Rady Gminy Sędziejowice, 

- 21 kwietnia BudŜetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Sędziejowice;    

8/ udział w pracach Komitetu Organizacyjnego 90-lecia Obchodów OSP Sędziejowice; 

9/ wykonywanie obowiązków przewodniczącego Rady Gminy (przygotowanie XV sesji).                                

W otworzonej dyskusji nie zgłaszano pytań, ani uwag. 

PrzedłoŜoną informację Przewodniczącego Rady Gminy, Rada Gminy w wyniku głosowania przyjęła 

do zatwierdzającej wiadomości 12 głosami „za”. 
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P U N K T  4 

                      Informację o działalności Wójta Gminy, Urzędu Gminy i gminnych jednostek 

organizacyjnych radni i sołtysi otrzymali we wcześniejszym terminie celem zapoznania. 

Nie zgłaszano pytań, ani uwag. W wyniku głosowania  - 12 głosami „za”, Rada Gminy przyjęła 

powyŜszą „Informację” do akceptującej wiadomości. 

                                         

P U N K T  5 

                       Interpelacje zgłosili następujący radni i sołtysi: 
 

1. Pan Jarosław Bartczak              - interpelował w sprawie naprawy barierki na wiadukcie 

radny zam. Kustrzyce                        w Kustrzycach, odgięty kątownik stwarza niebezpieczeństwo  

                                                           dla przejeŜdŜających; 

                                                         - zapytał o planowane bandy metalowe wzdłuŜ zjazdu z wiaduktu 

                                                           w Kustrzycach.       

2. Pan Wacław Ułański                 - interpelował w sprawie: 

 radny zam. Wola WęŜykowa         1/ postawienia drogowskazu „Widawa” przy drodze powiatowej  

                                                            w Podulach; 

                                                        2/ postawienie znaku „zakaz wjazdu pojazdów pow. 7-8 ton” przy  

                                                           drodze gminnej w miejscowości Grabica i miejscowości Kozuby.   

3. Pan Stanisław Tokarek            - ponownie interpelował w sprawie pogłębiających się dziur na 

radny zam. Siedlce                            drodze powiatowej w miejscowości Zamość (na moście) 

                                                           i miejscowości Siedlce (na wysokości transformatora).  

4. Pan Marek Okupiński              - ponowił interpelację w sprawie: 

radny zam. Marzenin                       1/ usunięcia uschniętych drzew oraz postawienie oznakowania  

                                                            drogi powiatowej (ul. Zduńska) w kierunku Zduńskiej Woli  

                                                           znakami drogowymi „niebezpieczny zakręt w prawo”  

                                                           i tzw. sierŜanty;   

                                                        2/ postawienia znaków ograniczających prędkości do 40 km/h  

                                                            w miejscowości Marzenin; 

                                                        3/ postawienie znaku ograniczającego nośność na moście  

                                                            w Marzeninie na drodze powiatowej (400 – 530 duŜe natęŜenie  

                                                            ruchu samochodów cięŜarowych TIR na drodze powiatowej  

                                                            Pruszków – Okup). 
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5. Pani Anna Kowalczyk               - interpelowała w sprawie: 

sołtys sołectwa Grabica                  1/ przestawienia pojemników selektywnej zbiórki odpadów  

                                                          w wyznaczone miejsce przy Domu Ludowym w Grabicy; 

                                                        2/ naprawy hydrantu przy Domu Ludowym w Grabicy. 

6. Pan Tomasz Kopka                  - interpelował w sprawie naprawy dziury w jezdni koło  

sołtys wsi Rososza                            p. Karpińskiego oraz naprawy drogi powiatowej przez  

                                                         miejscowość Rososza. 

7. Pan Jerzy Sztuka                       - interpelował w sprawie parkingu przed Gminnym Ośrodkiem  

sołtys sołectwa Sędziejowice           Zdrowia w Sędziejowicach (obecnie zakaz wjazdu dla pacjentów  

                                                          GOZ), proponował zakup ziemi przyległej do GOZ.   

8. Pan Wiesław Łaczkowski         - interpelował w sprawie: 

sołtys sołectwa Kamostek               1/ ściągnięcia tablicy ogłoszeniowej z budynku straŜnicy OSP  

                                                           w Kamostku (niszczeje budynek) i postawienia tablicy  

                                                            wolnostojącej; 

                                                        2/ naprawy dróg przez miejscowość Kamostek; 

                                                        3/ odsunięcia hydrantu od drogi (zagraŜa bezpieczeństwu ruchu  

                                                           drogowego) - obecnie osłania go truchlejący pień drzewa.   

            P U N K T  6  

Sprawozdanie z wykonania budŜetu gminy Sędziejowice za 2007 rok przesłano radnym w terminie 

wcześniejszym celem zapoznania. 

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Dariusz Marek przypomniał, Ŝe sprawozdanie powyŜsze było 

tematem obrad na posiedzeniach kaŜdej Komisji Rady i otworzył dyskusję nad samym 

sprawozdaniem. 

Nie zgłaszano się do dyskusji, wszelkie wątpliwości były wyjaśnione na posiedzeniach Komisji Rady.                                                                                                                    

Przewodniczący obrad przystąpił do realizacji porządku dziennego i zapoznał radnych  

z treścią uchwały nr I/16/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Łodzi z dnia 9 kwietnia 2008 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Sędziejowice  

 wykonania budŜetu za 2007 rok. 

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi zaopiniował pozytywnie  

z uwagą zawartą w uzasadnieniu sprawozdanie Wójta gminy Sędziejowice z wykonania budŜetu za 

2007 rok.                                                                                                                          

Pan Jarosław Bartczak – członek Komisji Rewizyjnej przedłoŜył treść uchwały nr 1/08 Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Sędziejowice z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie opinii dotyczącej 

wykonania budŜetu gminy Sędziejowice za 2007 rok. 
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W dalszej kolejności Przewodniczący obrad zaprezentował treść uchwały nr I/17/2008 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 9 kwietnia 2008 roku  

w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sędziejowice o udzielenie absolutorium 

Wójtowi Gminy Sędziejowice za wykonanie budŜetu roku 2007. 

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi nie zgłosił zastrzeŜeń do wniosku 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sędziejowice za wykonanie budŜetu roku 2007. 

W związku z powyŜszym Przewodniczący Komisji BudŜetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – 

Pan Marek Okupiński i Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu, Zdrowia, O światy i Spraw 

Socjalnych – Pan Stanisław Tokarek przedstawili pozytywne opinie w sprawie „Sprawozdania  

z wykonania budŜetu gminy za 2007 rok”.  

Przewodniczący obrad na podstawie przedłoŜonych opinii i braku dyskusji przedstawił treść projektu 

uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sędziejowice  

i przeprowadził głosowanie.              

Ustawowy skład Rady Gminy Sędziejowice wynosi 15 radnych, w głosowaniu udział wzięło 13 

radnych – wszyscy głosowali „za” (radny W. Krawczyk – nieobecny podczas głosowania, radny  

Z. Płóciennik nieobecny w obradach sesji). 

Rada Gminy podjęła uchwałę nr XV/99/08 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 

Sędziejowice. 

Uchwała nr XV/99/08 stanowi załącznik protokołu. 

WyŜej wymienione opinie, uchwała  Komisji Rewizyjnej oraz uchwały Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w załączeniu do protokołu. 

Wójt Gminy – Pan Jerzy Kotarski zabierając głos, podziękował Radzie Gminy za wysoką ocenę  

i udzielenie absolutorium za wykonanie zadań  roku  2007. 

 

P U N K T   7 

Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił korespondencję, która wpłynęła do Rady Gminy (wraz 

odpowiedziami) w okresie między sesjami. Przedstawił pismo: 

1/ z dnia 5 marca 2008 r. od mieszkanki Marzenina w sprawie wglądu w dokumenty, które 

zadecydowały o wzroście podatku rolnego. Nadmienił, Ŝe wpłynęło równieŜ drugie pismo z dn. 20 

marca w sprawie umorzenie podatku rolnego za rok 2008 – pismo to zostało przekazane wg. 

właściwości do Skarbnika Gminy w celu przeprowadzenia dalszych czynności administracyjnych;   

2/ podziękowanie za długoletnią współpracę od prezesa zarządu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc 

Chłopska” Sędziejowice; 
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3/ z Regionalnej Izby Obrachunkowej WA-0004/10/56/2008 z dnia 9 kwietnia br. w sprawie 

stwierdzenia niewaŜności uchwały Rady Gminy Sędziejowice Nr XIV/92/08 w sprawie zaciągnięcia 

kredytu na przebudowę budynku Ośrodka Zdrowia w Marzeninie; 

4/ od Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi Ld-0735-04-21/08 z dnia 16 kwietnia br. w sprawie 

informacji, czy Wójt Gminy posiada zaległości urlopowe. 

5/ wspomniał o licznych ofertach szkoleniowych, jeśli są osoby chętne prosił zgłaszanie się.  

PowyŜsze pisma (kserokopie) stanowią załącznik do protokołu.    

 

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 10 minut przerwy.  

 

P U N K T  8 

Przewodniczący Komisji BudŜetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Sędziejowice  

– Pan Marek Okupiński przedłoŜył pozytywną opinię Komisji do podpunktów 1, 2, 4, 5, 

6,7,8,9,11,12 i 13 punktu  7 porządku dziennego. 

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

Sędziejowice – Pan Stanisław Tokarek przedłoŜył pozytywną opinię Komisji do podpunktów 1, 2, 3, 

4,5 i 6 punktu  7 porządku dziennego. 

Opinie Komisji stanowi kolejny załącznik protokołu.   

                 ppkt 1 

Przewodniczący Rady przedstawił treść projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  

z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sędziejowicach za 2007 r. 

i otworzył dyskusję nad zagadnieniem. Nie zgłaszano pytań. 

Rada Gminy przy 12 głosach „za” /radny Z. Płóciennik nie obecny na posiedzeniu Rady, radny  

W. Krawczyk – nieobecny podczas głosowania, radny P. Kałuda – zwolnił się/ podjęła uchwałę  

Nr XV/100/08 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Sędziejowicach za 2007 r.. 

                    ppkt 2 

Uchwałę Nr XV/101/08 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego 

Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach za 2007 rok Rada Gminy podjęła bez dyskusji 

poprzez głosowanie - 12 głosami „za”. 

                    ppkt 3 

Kolejną uchwałę Nr XV/102/08 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Sędziejowicach za 2007 r.  – Rada Gminy uchwaliła  12 głosami „za” bez 

dyskusji i pytań. 
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                   ppkt 4 

Przewodniczący obrad zaprezentował uchwałę Nr XV/103/08 w sprawie zatwierdzenia z wykonania 

planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach za 2007 rok i przeprowadził 

głosowanie w wyniku, którego Rada przy 12 głosach „za” podjęła powyŜszą uchwałę.  

                  ppkt 5 

Uchwałę Nr XV/104/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego bilansu Gminnego Ośrodka Zdrowia  

w Sędziejowicach za 2007 rok radni Rada Gminy Sędziejowice bez dyskusji, podjęli – 12 głosami 

„za”. 

                ppkt 6  

Uchwałę w sprawie przyjęcia planu rzeczowo- finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia 

 w Sędziejowicach na 2008 r. odczytał. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Dariusz Marek. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwałę Nr XV/105/08 w sprawie przyjęcia planu 

rzeczowo- finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach na 2008 r. Rada Gminy 

podjęła 12 głosami „za”.   

                 ppkt 7 

Uchwałę w sprawie dokonania zmian budŜetu gminy Sędziejowice na rok 2008 odczytał 

Przewodniczący obrad. Bez dyskusji i pytań Rada Gminy w wyniku głosowania – 12 głosami „za” 

podjęła uchwałę Nr XV/106/08 w sprawie wyŜej wymienionej. 

     ppkt 8 

Uchwałę Nr XV/107/08 w sprawie zaciągnięcia kredytu, po uprzednim odczytaniu radni Rady Gminy 

podjęli poprzez głosowanie – 12 głosami „za”. 

    ppkt 9 

Przewodniczący Rady Gminy zaprezentował treść uchwały Nr XV/108/08 w sprawie wynagrodzenia 

pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych gminy wraz z uzasadnieniem 

do uchwały. Bez dyskusji, poprzez głosowanie powyŜsza uchwała została podjęta – 12 głosami „za” 

              ppkt 10    

Przewodniczący Komisji BudŜetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Sędziejowice  

– Pan Marek Okupiński odczytał opinię Komisji wyraŜającą pogląd dotyczący cen dostarczanej  

wody oraz cen odprowadzania ścieków. Opinia w załączeniu do protokołu. 

Pan Sławomir Tralewski – Sekretarz Gminy – wyjaśnił, Ŝe z wnioskiem o zatwierdzenie cen wody  

i ścieków przez Radę występuje Przedsiębiorstwo Wodociągowe wykazując całą analizę kosztów 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Rada nie jest uprawniona do postawienia wniosku 

natomiast moŜe obniŜyć zapłatę za cenę 1 m3. Nadmienił równieŜ, Ŝe w obecnej sytuacji dopłacamy do 

przedsiębiorców i tym samym zabieramy pieniądze budŜetu na inne cele. Poruszył równieŜ temat 
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pomocy publicznej wraz z procedurami. Zaznaczył, Ŝe po wyjaśnieniu, działania przy ustaleniu cen 

wody i ścieków (dopłaty do przedsiębiorstw) radni Rady Gminy są świadomi i wiedzą jakie 

konsekwencje moŜe przynieś takie działanie.    

Przewodniczący Rady Gminy zaprezentował treść uchwały nr XV/109/08 w sprawie zatwierdzenia 

cen wody oraz opłat za odprowadzanie ścieków do kanalizacji wiejskiej. Przewodniczący obrad, 

nadmienił, Ŝe cena 1 m3  za dostarczanie wody do wszystkich grup taryfowych wynosić będzie 

1,95 zł (brutto) i cena 1 m3 za odprowadzenie ścieków dla poszczególnych grup taryfowych 

wynosić będzie 2,55 zł (brutto).Cena wody za 1m3  wzrosła o 13 groszy a cena ścieków za 1 m3 

wzrosła o 15 groszy. 

Pan Jerzy Sztuka – sołtys sołectwa Sędziejowice – zwrócił się z prośbą do radnych o nie 

podnoszenie cen wody i ścieków, argumentując wzrostem podatku rolnego oraz ogólną tendencją do 

podnoszenia opłat, nadmienił, Ŝe obecnie wody nie brakuje i nie wydarzyło się nic co mogłoby mieć 

wpływ na podniesienie cen wody. Nadmienił, Ŝe jeśli cena wody będzie wzrastała to nigdy 

oczyszczalnie ścieków nie uzyskają mocy przerobowej. ZauwaŜył, Ŝe jest mała ściągalność od 

mieszkańców, jak równieŜ duŜo wody nie przepływa przez wodomierze mieszkańców.  

W woli wyjaśnienia głos zabrał Wójt Gminy Sędziejowice informując, Ŝe Gminna Jednostka Usług 

Komunalnych skalkulowała koszty dostarczania wody na 2,07 zł, trzeba zauwaŜyć, Ŝe wzrosły koszty  

pracownicze, energii elektrycznej, jeśli oczyszczalnia ścieków osiągnie 80% mocy przerobowej to 

koszty będą niŜsze, pamiętać trzeba, Ŝe oczyszczalnia ścieków w Sędziejowicach istnieje juŜ 10 lat 

i pracuje w 50% mocy przerobowej. Obecnie nie ma środków na dalsze podłączenia do kanalizacji.   

Rada musi mieć koncepcję działania, poniewaŜ jeśli będziemy dokładać z budŜetu gminy do wody, nie 

będzie na wydatki bieŜące gminy. Nadmienił równieŜ, Ŝe jeśli zwalniamy coś z podatku to tym samym 

tracimy subwencję.   

Pan Krzysztof Zawadzki – Kierownik Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w woli 

uzupełnienia przedstawił kalkulację kosztów, nadmieniając, Ŝe koszt pozyskania w 2007 r. był na 

poziomie 2,07 zł za 1m3, co przyniosło 36.696 zł straty w ubiegłym roku, cena wody nie była 

podnoszona przez 6 lat poniewaŜ była zawsze poniŜej kosztów produkcji. Rok 2007 pokazał, Ŝe 277 

tys. plan kosztów na 2007 r. a wykonane koszty to 314.571 zł. - zdroŜała energia elektryczna, 

materiały, usługi. 

Koszt oczyszczania ścieków jest na poziomie 4,06 zł dla obu oczyszczalni. Przedstawił szczegółowy 

koszt z oczyszczania ścieków w Marzeninie za 3 miesiące podłączenia bez opłaty za pracę, bez 

kosztów dojazdu. Poniesione koszty to: odprowadzenie do Ochrony Środowiska za 2.278 m3- 65,23 zł, 

drobne materiały 313,64 zł,  energia elektryczna 6.615 zł do tych kosztów dochodzą comiesięczne 
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badania wody – 15 tys. zł, wywóz osadu z oczyszczalni 900 kg – 660 zł, obecnie napełniany jest 

pojemnik 7 m. – będzie to koszt ok. 30 tys.   

Nadmienił, Ŝe wniosek o podniesienie ceny za odprowadzanie ścieków z 2,40 zł na 2,55zł (brutto) jest 

niŜsza od proponowanej przez GJUK.  

Po zakończonej dyskusji w wyniku głosowania - 11 głosami „za” i 2 głosami „wstrzymującymi się” 

radni Rady Gminy podjęli uchwałę Nr XV/109/08 w sprawie zatwierdzenia cen wody oraz opłat za 

odprowadzanie ścieków do kanalizacji wiejskiej.   

 ppkt 11 

Przewodniczący Rady Gminy zaprezentował treść uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sędziejowice. 

Pan Jerzy Kotarski – Wójt Gminy – poinformował, Ŝe opracowanie studium uwarunkowań było 

zawarte w uchwale budŜetowej na rok 2008. Wykonanie studium uprości procedury dot. budowy 

ponadto zmieniły się przepisy prawa budowlanego i celowym jest wykonanie zmian, ponadto 

nadmienił, Ŝe środki jakie zostały zarezerwowane najprawdopodobniej wystarczą. Wcześniej 

wykonane zapytanie do kilku firm wykazały, Ŝe róŜnice cenowe pomiędzy nimi nie są duŜe (kilkaset 

złotych), ogólnie koszty wykazano do 60 tys. (brutto). Podkreślił, Ŝe zmiana studium uwarunkowań 

jest niezbędna dla nas – mieszkańców oraz ze względu formalnych – przepisy prawa. 

W wyniku braku dalszej dyskusji, przeprowadzono głosowanie, w którym uchwała Nr XV/110/08  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Sędziejowice została podjęta jednogłośnie – 13 głosami 

„za”.  

 ppkt 12 

Uchwałę Nr XV/111/08 w sprawie wyraŜenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny 

radni Rady Gminy, po uprzednim odczytaniu przez Przewodniczącego Rady Gminy, podjęli w wyniku 

głosowania  - 13 głosami „za”. 

 ppkt 13   

Przewodniczący obrad odczytał uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości 

Osiny. 

W otwartej dyskusji głos zabrał Pan Jerzy Kotarski – Wójt Gminy – poinformował, Ŝe budowa 

świetlicy wiejskiej w Osinach wielokrotnie podlegała dyskusji. Procedury, które sama Rada określiła -  

budowa świetlicy w Osinach po uzyskaniu akceptacji i pozyskaniu środków pienięŜnych z zewnątrz 

(środki unijne). 

Plan odnowy miejscowości Osiny jest niezbędnym dokumentem do złoŜenia wniosku aplikacyjnego 

na pozyskanie środków na budowę budynku świetlicy. Składanie wniosków najprawdopodobniej 
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będzie w okresie wakacji natomiast rozstrzygnięcie ok. miesiąca października – informacja nie jest 

100%. Faktem jest, Ŝe obecnie wniosków do Urzędu Marszałkowskiego nie moŜna składać.  

Poinformował, Ŝe od 17 kwietnia istnieje moŜliwość składania wniosków do RPO, nadmienił, Ŝe 

wcześniej planowany duŜy wniosek do realizacji kilkuletniej nie będzie mógł być wykonany  

poniewaŜ gmina Sędziejowice nie ma przygotowanej dokumentacji i pozwolenia na budowę. 

Obecnie pracujemy nad dokumentacją kanalizacyjną Bilewa, aby złoŜyć wniosek chociaŜ na jedna 

miejscowość. Wykonanie dokumentacji kanalizacyjnej na aglomerację Sędziejowice i Marzenin 

potrzeba ok. 2 lat, szacuje się, Ŝe koszt takiej dokumentacji moŜe przekroczyć pół miliona złotych.  

Zwrócił się z prośbą do sołtysa i radnego wsi Bilew, aby mobilizować mieszkańców i pomagać przy 

uzgodnieniach z mieszkańcami – istotny element całej inwestycji. 

Bez dalszej dyskusji w wyniku głosowania – 5 głosami „za” i 8 głosami „wstrzymującymi się” radni 

Rady Gminy podjęli uchwałę Nr XV/112/08 w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości 

Osiny.   

Uchwały o numerach: XV/99/08, XV/100/08, XV/101/08, XV/102/08, XV/103/08, XV/104/08, 

XV/105/08, XV/106/08, XV/107/08, XV/108/08,  XV/109/08, XV/110/08, XV/111/08,  XV/112/08,     

wymienione w punkcie 8 porządku obrad stanowią kolejne załączniki mniejszego protokołu. 

 

P U N K T  9 

                      Wójt Gminy – Pan Jerzy Kotarski  udzielił odpowiedzi na zgłoszone interpelacje                             

w punkcie 5 porządku obrad. Miedzy innymi poinformował Ŝe: 

1/ naprawa barierki wiaduktu w Kustrzycach jest konieczna i na pewno zostanie wykonana. Brak 

odpowiedniego sprzętu spawalniczego utrudni prace naprawcze, po rozmowach z kierownikiem GJUK 

i przedstawicielami PKP w jakiś sposób zostanie naprawa wykonana, 

2/ dokończenie projektu na drodze Grabia – Marzenin były wyszczególnione inne rozwiązania dot. 

wjazdu i zjazdu z wiaduktu – zaplanowano bariery, obecnie brak rozpoznania cenowego i termin 

najbliŜszego wykonania (brak środków finansowych). Droga gminna Grabia – Marzenin jest 

oznakowana, 

3/ wszystkie interpelacje dot. dróg powiatowych zostaną przesłane do rozwaŜenia i realizacji do 

Starostwa Powiatowego w Łasku, 

4/ znak „zakaz wjazdu pojazdom cięŜarowym” w miejscowości Grabica i Kozuby – odpowiedź 

udzielimy na piśmie, poniewaŜ postawienie znaku drogowego musi zaakceptować Komisja 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 

5/ droga powiatowa w Zamościu i Siedlcach – interpelacja z poprzedniej sesji, wyślemy ponowienie 

interpelacji, 
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6/ po rozmowie z Kierownikiem GJUK zadecydujemy o ewentualnym przeniesieniu koszy 

selektywnej zbiórki odpadów w wyznaczone miejsce, 

7/ uszkodzony hydrant w Grabicy zostanie naprawiony, 

8/ grunt pod parking przy Ośrodku Zdrowia w Sędziejowicach jest zakupiony, 

9/  tablica ogłoszeniowa w Kamostku zostanie wykonana do najbliŜszej sesji, 

10/ równiarka obecnie pracuje na drogach gminnych – prace rozpoczęto od Kustrzyc, obecnie 

przejechano drogi w Kustrzycach, Marzeninie, Bilewie, Nieceni, Pruszkowa, Rososzy dot. dróg 

szlakowych, Ŝwirowych i szlakowo – Ŝwirowych. Rozpoczęto równieŜ naprawę dróg asfaltowych, 

rozpoczęto od Bilewa. Prace będą kontynuowane.   

Wójt Gminy – nadmienił o inwestycji na drodze gminnej na Kolonii – Sędziejowice, zaplanowano 165 

tys. a szacunkowy koszt ok. 450 tys. zł, trzeba się zastanowić skąd pozyskać brakujące środki, moŜe 

trzeba inwestycję zaplanować w trybie dwuletnim.  

Na wniesione interpelacje radni i sołtysi uzyskają pisemną odpowiedź w późniejszym terminie.   

P U N K T  10 

                       W zapytaniach i wolnych wnioskach głos zabrali: 

1/ Pan Daniel Angerman – wnioskował o naprawę dziur na drodze powiatowej na odcinku Dobra – 

Kolonia Kamostek (wykrusza się asfalt) oraz naprawę dziur na wysokości p. Nowaka.  

2/ Przewodniczący Rady Gminy poinformował, Ŝe 6 maja br. o godz. 18 odbędzie się spotkanie 

Lokalnych Grup Działania w Starostwie Powiatowym w Łasku. 

3/ Pan Sławomir Tralewski – Sekretarz Gminy ponownie przypomniał o zbliŜającym się wyjeździe 

do Łodzi – szkolenie z zakresu ochrony środowiska wraz z koncertem zespołu muzycznego, jeśli nie 

będzie chętnych osób bilety zostaną przekazane do gimnazjum w Sędziejowicach.    

4/ Pani Janina Górowska – mieszkanka wsi Marzenin – prosiła o wyjaśnienie procedur naliczania 

podatku od nieruchomości i wyraziła swoje niezadowolenie dot. naliczania podatku, zarzucając 

Wójtowi Gminy zastraszanie mieszkańców podatkiem od nieruchomości. 

Do powyŜszej wypowiedzi ustosunkował się Pan Jerzy Kotarski – Wójt Gminy wyjaśnił, Ŝe na 

zebraniach wiejskich (od października do marca ) informował mieszkańców o podwyŜszeniu podatku 

rolnego i nikt nie wnosił zaŜaleń ani pytań. Wyjaśnił, Ŝe od 1994 r. Rada Gminy zgodziła się, Ŝe jako 

wykładnię podatku rolnego przyjąć średnią cenę skupu Ŝyta i nie wprowadzać podatku od 

nieruchomości. Zaznaczył, Ŝe na 1500 rolników 26 złoŜyło odwołania do Samorządowego Kolegium, 

jeśli Rada popełniła błąd to Kolegium uchyli decyzję o naliczonym podatku rolnym. Rada Gminy 

przychyliła się do mojego stanowiska, uzasadnieniem było - niezaleŜnie od ceny zboŜa to jest zawsze 

2,5q i cena rynkowa jest znacznie wyŜsza niŜ średnia cena GUS. Ponadto nadmienił, Ŝe na jesieni tego 

roku będzie proponował, aby wnieść podatek od nieruchomości a zmniejszyć podatek rolny, wyjaśnił 
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równieŜ, Ŝe podatek od nieruchomości nalicza się od budynku niewykorzystywanych rolniczo np. 

budynki mieszkalne.  

W dyskusji głos zabrała Pani Marta Sobala – sołtys wsi Bilew wyjaśniając, Ŝe na zebraniu wiejskim 

był poruszany temat podatku, jednak nikt nikogo nie zastraszał, niewiadomo skąd wynikły takie 

informacje biorąc pod uwagę fakt, Ŝe Pani J. Górowska nie uczestniczyła w zebraniach wiejskich    

Pan Jan Similak – radca prawny wyjaśnił, Ŝe podatek od nieruchomości jest jednym z podatków 

lokalnych, naliczany jest od gruntów niesklasyfikowanych jako grunt rolny, od budynków np. budynek 

mieszkalny, budynek gospodarczy i od budowli np. studnie, płoty, wybrukowana powierzchnia. 

Z mocy ustawy zwolnione są z podatku od nieruchomości grunty sklasyfikowane – rolne. Budynki 

wykorzystywane na cele rolnicze są zwolnione. Podkreślił, Ŝe sam fakt posiadania ziemi pow. 1 ha nie 

upowaŜnia rolnika do zwolnienia z podatku od nieruchomości.               

 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował wszystkim zebranym za dyskusję, udział w XV sesji 

 i dokonał zamknięcia obrad.   

Na tym protokół zakończono.  

 

 

 

             Protokolant                                                                             Przewodniczący Rady 

       Monika Aleksandrowicz                                                                     Dariusz Marek  

 


