
P R O T O K Ó Ł   NR XX/08 

 

z sesji Rady Gminy Sędziejowice odbytej w dniu 27 listopada 2008 r. w sali Gminnego Ośrodka 

Kultury w Sędziejowicach w godzinach 1000- 1255. 

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

obecności – 13 radnych. 

Nieobecni radni na posiedzeniu: 

1. Pan Paweł Kałuda                    - usprawiedliwiony 

2. Pan Zbigniew Płóciennik         - 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 Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

5. Pan Jan Similak – Radca Prawny 

6. Pani Halina Kalwińska – Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej 

7. Pani Aleksandra Andrysiak – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

8. Pan Stanisław Krakowiak – Kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia 

9. Pan Grzegorz BroŜyński – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 

10. Pani Krystyna Stupska –  Z – ca Dyrektor ZSO Nr 1 w Sędziejowicach 

11. Pan Krzysztof Jaworski – Dyrektor Zespołu Szkół w Marzeninie 

12. Pani Krystyna Witek – Radna Rady Powiatu w Łasku 

13. Pan Andrzej Bykowski – Komendant Komisariatu Policji w Widawie 

14. Sołtysi w liczbie 25 osoby / w tym  1 sołtys – radny /. 

 

P U N K T  1 

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

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

jednostek organizacyjnych oraz osoby zaproszone.  

Na podstawie listy obecności stwierdził quorum. Na stan piętnastu radnych udział wzięło 13 radnych. 

Obrady były, więc prawomocne. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek dzienny XX sesji Rady Gminy. Nie wniesiono 

zmian. 
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Wobec czego porządek dzienny XX sesji brzmiał następująco: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z obrad XIX Sesji Nadzwyczajnej 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. Informacja Wójta Gminy, Przewodniczącego Rady Gminy i właściwych Urzędów Skarbowych  

      z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych za 2007 rok.  

7. Informacja o zaawansowaniu prac przy Studium Uwarunkowań i Kierunków   

      Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sędziejowice. 

 8.   Korespondencja.  

9. Podjęcie uchwał w sprawie: 

     1/ ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości, 

     2/ dokonania zmian budŜetu Gminy Sędziejowice na rok 2008, 

     3/ ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straŜy poŜarnych. 

 10. Odpowiedzi na interpelacje. 

    11. Zapytania i wolne wnioski. 

 
P U N K T  2 

          Przewodniczący obrad nadmienił, Ŝe protokół z ostatniej sesji Rady Gminy zwyczajowo 

pół godziny przed obradami został wystawiony do wglądu. Do protokołu z obrad XIX sesji Rady 

Gminy nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania – 13 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. Informacja o działalności Przewodniczącego                

obejmuje okres od XVIII sesji Rady Gminy tj. 30 września br. W wystąpieniu zwrócił uwagę między 

innymi na : 

1/ reprezentowanie Rady Gminy na odchodach Dnia Edukacji Narodowej w Zespole Szkół  

    w Marzeninie; 

2/ udział w spotkaniu z cyklu „Mistrz i jego uczeń” w Gminnym Ośrodku Kultury; 

3/ uczestniczenie w uroczystościach gminnych z okazji Dnia Niepodległości; 

4/ udział w pracach Komisji Rady Gminy: 
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   - Rewizyjnej, 

   - BudŜetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska . 

   - Kultury, Sportu, Zdrowia, Oświaty i Sprawa Społecznych; 

5/ udział w spotkaniu Komisji Rewizyjnej Lokalnej Grupy Działania;  

6/ wykonywanie obowiązków przewodniczącego Rady Gminy (przygotowanie XIX nadzwyczajnej  

     sesji i XX sesji Rady Gminy).                                

W otworzonej dyskusji nie zgłaszano pytań, ani uwag. 

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

do zatwierdzającej wiadomości - 13 głosami „za”. 

 

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  - 13 głosami „za” Rada Gminy przyjęła 

powyŜszą „Informację” do akceptującej wiadomości. 

                                     

P U N K T  5 

                       Interpelacji nie zgłoszono. 
 

Pan Tomasz Kopka (sołtys sołectwa Rososza)  - podziękował Wójtowi, pracownikom i Radzie 

Gminy za naprawę dachu na świetlicy wiejskiej w Rososzy.   

                                                      

P U N K T  6  

Pan Jerzy Kotarski – Wójt Gminy – odczytał informację z przeprowadzonej analizy złoŜonych 

oświadczeń majątkowych sekretarza gminy, zastępcy wójta, skarbnika gminy oraz osób wydających 

decyzje administracyjne w imieniu wójta, kierowników jednostek organizacyjnych gminy za rok 2007.  

Pan Dariusz Marek – Przewodniczący Rady odczytał informacje z przeprowadzonej analizy 

oświadczeń majątkowych za 2007 r. dokonaną przez Przewodniczącego Rady Gminy Sędziejowice, 

Wojewodę Łódzkiego i właściwe Urzędy Skarbowe (Łask, Zduńska Wola i Łódź-Polesie). 

Kserokopie ww. informacji stanowią załączniki do protokołu.   

Rada Gminy Sędziejowice przedstawione informacje z przeprowadzonej analizy oświadczeń 

majątkowych za 2007 r. przyjęła do akceptującej wiadomości.  
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P U N K T  7  

Pan Jan Grecki – Kierownik Referatu Rolnictwa i Rozwoju Wsi  przedstawił ustną informację  

o zaawansowaniu prac przy Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

Gminy Sędziejowice informując, Ŝe: 

1/ 9 maja br. podpisano umowę na wykonania Studium Uwarunkowań i Kierunków   

      Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sędziejowice; 

2/ obecnie przygotowany jest projekt „Studium”; 

3/ po ogłoszeniu w prasie, rozpatrzono łącznie 140 wniosków , które wpłynęły: 

    - w  ustawowym terminie  - 53, 

     - przed ustawowym terminem – 35, 

     - po ustawowym terminie – 52; 

4/ odbywały się spotkania z wykonawcą – analiza złoŜonych wniosków; 

5/ opracowana jest część tekstowa projektu; 

6/ opracowane są 2 plany: 

    - o kierunkach zagospodarowania przestrzennego;  

    - o polityce funkcjonalno – przestrzennej; 

7/ 15 listopada weszła w Ŝycie ustawa z dn. 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  

     i jego ocenie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na    

    środowisko, która nakłada na gminę obowiązek wykonania strategicznej oceny oddziaływania  

   „studium” na  środowisko; 

8/ w obecnej sytuacji naleŜy wszcząć procedurę opracowania strategicznej oceny oddziaływania na  

    środowisko „studium” łącznie z wszelkimi uzgodnieniami i opiniami; 

9/ procedury mogą potrwać ok. 5 miesięcy; 

10/ koszt opracowania prognozy oddziaływania na środowisko „studium” wynosi ok.12-20 tys. zł. 

Informację Rada Gminy przyjęła do akceptującej wiadomości. 

 

P U N K T  8  

Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił korespondencję z okresu międzysesyjnego, odczytując 

 pisma z: 

1. Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w śaglinach w sprawie zabezpieczenia środków finansowych  

     w budŜecie gminy na 2009 r. na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego. 

2. Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Pruszkowie w sprawie zaplanowania w przyszłorocznym budŜecie  

    środków finansowych na zakup nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego. 

3. „Wspólnoty” pismo samorządu terytorialnego w sprawie organizowanego cyklu nieodpłatnych  
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     konferencji „Efektywna praca rady gminy, powiatu, sejmiku”. 

Przedstawione pisma stanowią kolejne załączniki.  

Ogłoszono 5 minutową przerwę. 

 

P U N K T  9  

Pan Marek Okupiński - Przewodniczący Komisji BudŜetu Rolnictwa i Ochrony Środowiska  

odczytał opinię zbiorczą w sprawie projektu uchwały w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od 

nieruchomości i zarazem wniosek, aby wysokość proponowanego podatku od gruntów letniskowych 

wzrosła o 5 gr i wynosiła 0,30 zł od 1 m2.  

ppkt 1 

Przewodniczący Rady Gminy zaprezentował treść uchwały w sprawie ustalenia rocznych stawek 

podatku od nieruchomości. 

Pan Jerzy Kotarski – Wójt Gminy – nadmienił, Ŝe Rada Gminy i Komisja BudŜetu, Rolnictwa  

i Ochrony Środowiska ustala podatki lokalne przy czym zostały zasugerowane stawki i pewne 

rozwiązania.  

Generalny wzrost cenowy od górnej stawki podatkowej wynosi od 4,2 do 5 %. Zdecydowaliśmy 

obniŜyć podatek ze względu na: 

- podatek od budynków mieszkalnych lub ich części w roku 2008 wynosił 0,39 zł i podnosi się   

  o 1 grosz, aby uniknąć raptownego wzrostu w latach następnych; 

- podatek od budynków lub jej części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej obecnie  

   jest wysoki i proponuje się ok. 3% wzrost. 

Poinformował, Ŝe „nasza” gmina wśród gmin ościennych zajmuje średnią pozycję biorąc pod uwagę 

podatki lokalne i przedstawił proponowane stawki podatku w gminach ościennych.   

Za podstawę naliczania podatku rolnego przyjmujemy (wg. zasady) średnią cenę skupu Ŝyta za okres 

pierwszych trzech kwartałów 2008 r. tj. 55,80 zł /q, zgodnie z komunikatem Prezesa GUS, co stanowi 

139,50 zł/ ha - zmniejsza się o 4,46% w stosunku do roku 2008 i zwalnia się rolników z opłat podatku 

za budynki mieszkalne. Takim postępowaniem zmniejsza się opłaty lokalne dla małych gospodarstw 

i gospodarstw połoŜonych na słabych ziemiach. Takowe stanowisko podtrzymuje Rada Gminy.  

W ubiegłym roku wpłynęło duŜo odwołań, z czego nie wszystkie były rozpatrzone pozytywnie. Przy 

rozpatrzeniu podań o umorzenie podatku brane są pod uwagę dwa czynniki - czynnik ekonomiczny 

i czynnik społeczny. Prosił sołtysów o rozpropagowanie informacji dot. podatków i sposobu naliczania 

wśród mieszkańców swoich sołectw.   
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Bez dyskusji w wyniku głosowania – 12 głosami „za” i 1 głosem „przeciw” Rada Gminy przychyliła 

się do odczytanego wniosku i opowiedziała się za przyjęciem uchwały nr XX/128/08  w sprawie 

ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości.   

 

Przewodniczący Komisji BudŜetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska odczytał pozytywne opinie 

Komisji dotyczącą projektów uchwał w sprawie dokonania zmian budŜetu gminy Sędziejowice na rok 

2008 i w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pienięŜnego dla członków ochotniczych straŜy 

poŜarnych oraz wniosku, aby członek ochotniczej straŜy poŜarnej otrzymywał ekwiwalent pienięŜny  

w wysokości 10zł za kaŜdą godzinę udziału w działaniach ratowniczych i 5 zł za kaŜdą godzinę 

udziału w szkoleniu poŜarniczym.     

ppkt 2 

Przewodniczący Rady Gminy zaprezentował treść uchwały w sprawie dokonania zmian budŜetu 

gminy Sędziejowice na rok 2008. Nie została zainicjowana dyskusja, przeprowadzono głosowanie. 

Rada Gminy w wyniku głosowania - 13 „za” opowiedziała się za jej przyjęciem.  

W związku z tym uchwała nr XX/129/08 w sprawie dokonania zmian budŜetu gminy Sędziejowice na 

rok 2008 została przyjęta. 

 ppkt 3 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę Nr XX/130/08 w sprawie ustalenia ekwiwalentu 

pienięŜnego dla członków ochotniczych straŜy poŜarnych.  

Pan Sławomir Tralewski – Sekretarz Gminy – informacyjnie przedstawił treść uzasadnienia do 

uchwały, ponadto nadmienił, Ŝe wysokość ekwiwalentu reguluje Rady Gminy i przyjęto 10 zł za kaŜdą 

godzinę udziału w działaniu poŜarniczym i 5 zł za kaŜdą godzinę udziału w szkoleniu poŜarniczym.    

Bez dyskusji w wyniku głosowania – 11 głosami „za”, 1 głosem „przeciw” i 1 głosem 

„wstrzymującym się” uchwała Nr XX/130/08 w sprawie ustalenia ekwiwalentu pienięŜnego dla 

członków ochotniczych straŜy poŜarnych Rada Gminy została podjęta.   

 

Opinie Komisji  i uchwały Nr XX/128/08, Nr XX/129/08 i Nr XX/130/08 Rady Gminy Sędziejowice 

stanowią kolejne załączniki do protokołu.  

 

P U N K T  10 

Nie zgłoszono interpelacji, brak odpowiedzi.                     
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P U N K T  11 

                       W zapytaniach i wolnych wnioskach głos zabrali: 

1. Pani GraŜyna Będkowska – wnioskowała o przeniesienie koszy do selektywnej zbiórki odpadów  

w inne dogodne miejsce w Marzeninie. 

2. Pani Halina Piaskowska – podziękowała za wykonanie drogi gminnej w Sędziejowicach – Kolonii  

i złoŜyła prośbę o budowę chodnika wzdłuŜ stadionu w Sędziejowicach.  

3. Pan Daniel Angerman – podziękował Radzie Gminy i Wójtowi Gminy za zakup samochodu dla 

OSP Kamostek oraz podziękował w imieniu rodziców za otworzenie oddziału przedszkolnego  

w Dobrej.       

4. Pan Józef Surowy – podziękował za wykonanie części drogi na odcinku Pruszków – Dobra.   

4. Pan Jerzy Sztuka – poruszył temat wymiany eternitu na terenie gminy Sędziejowice i zauwaŜył, Ŝe 

koszt utylizacji jednej płyty eternitowej to koszt ok. 70 zł. Wnioskował o utworzenie funduszu  

wspomagającego mieszkańców gminy Sędziejowice przy utylizacji azbestu. Obecnie większość 

ściganego eternitu zakopywana jest w ziemi.       

5. Dariusz Marek odczytał pisma: 

   - z  Telekomunikacji Polskiej SA - odpowiedzi na złoŜoną interpelację dot. regulacji napowietrznych   

     linii telefonicznych w miejscowościach Grabia i Przymiłów, 

    - Marszałka Województwa Łódzkiego – Decyzja na zezwolenie Fundacji „Kropelka Miłości” na  

      przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie województwa łódzkiego w terminie od dnia  

      1 listopada 2008 r. przez kolejne 12 miesięcy.    

6. Wójt Gminy – Pan Jerzy Kotarski – poinformował, Ŝe  

 - sesję Rady Gminy kończącą rok 2008 planuje się na 29 grudnia (poniedziałek) br.; 

 - od 2009 roku planuje się wprowadzić dyŜur (konkretny dzień tygodni) Wójta Gminy dla petentów  

    z zewnątrz, nie dotyczy to pracowników, radnych i sołtysów.   

Ponadto nadmienił, Ŝe na następnej sesji planuje się przyjęcie budŜetu gminy na 2009 rok  

i poinformował, Ŝe: 

 - w roku 2009 nie planuje się inwestycji; 

- wykonane inwestycje w 2008 r. mają skutki w budŜecie w roku 2009 np. utrzymanie oddziału 

przedszkolnego w Dobrej (250 tys. zł), droga gminna w Sędziejowicach – Kolonia  (oznakowanie, 

naprawa przewracające się płotu); 

- coraz więcej obowiązków przekazuje się na niŜsze szczeble, czyli na budŜet gminy np. ekwiwalent 

pienięŜny dla straŜaków ochotników, hotelowanie psów w schronisku; 
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