
P R O T O K Ó Ł   NR XXI/08 

 

z sesji Rady Gminy Sędziejowice odbytej w dniu 29 grudnia 2008 r. w sali Gminnego Ośrodka 

Kultury w Sędziejowicach w godzinach 1000- 1210. 

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

obecności – 14 radnych. 

Nieobecny radny na posiedzeniu: 

Pan Stanisław Tokarek         - usprawiedliwiony  

Spóźniony radny na posiedzenie: 

Pan Władysław Sobala        - 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. Pani Halina Kalwińska – Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej 

6. Pani Aleksandra Andrysiak – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

7. Pan Grzegorz BroŜyński – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 

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

9. Pan Krzysztof Zawadzki  – Kierownik Gminnej Jednostki Usług Komunalnych 

10. Pani Krystyna Witek – Radna Rady Powiatu w Łasku 

11. Pan Marek Krawczyk – Radny Rady Powiatu w Łasku 

12. Pan Krzysztof Ochocki – Dzielnicowy - Komisariat Policji w Widawie 

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

14. Sołtysi w liczbie 24 osoby / w tym  1 sołtys – radny /. 

 

P U N K T  1 

           Przewodniczący Rady Gminy - Pan Dariusz Marek dokonał otwarcia XXI 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 14 radnych. 

Obrady były, więc prawomocne. 

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

zmian. 
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Wobec czego porządek dzienny XXI sesji brzmiał następująco: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z obrad XX 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. Uchwalenie budŜetu gminy Sędziejowice na rok 2009. 

7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

   1/ dokonania zmian budŜetu gminy Sędziejowice na rok 2008; 

   2/ programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami              

      prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na 2009 rok; 

   3/ gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz  

       przeciwdziałania narkomanii na 2009 rok; 

   4/ określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielonego w ramach  

       programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania”; 

   5/ przyjęcia planu pracy Rady Gminy Sędziejowice i jej Komisji na 2009 rok.   

8. Odpowiedzi na interpelacje. 

9. 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 XX 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. W wystąpieniu zwrócił uwagę między innymi na : 

1/ udział w spotkaniu Wigilijnym organizowanym przez Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Gminy  

    Sędziejowice;  

2/ uczestniczenie w Integracyjnym Spotkaniu Wigilijnym w GOPS – ŚDS w Sędziejowicach; 

3/ udział w pracach Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach; 

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

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

6/ wykonywanie obowiązków przewodniczącego Rady Gminy (przygotowanie XXI 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  - 14 głosami „za” Rada Gminy przyjęła 

powyŜszą „Informację” do akceptującej wiadomości. 

                                     

P U N K T  5 

                      Interpelacje zgłosił Pan Jerzy Sztuka – sołtys sołectwa Sędziejowice – zapytał  

o budowę chodnika na ul. Leśnej w Sędziejowicach (droga powiatowa). 

                                                      

P U N K T  6  

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

odczytał pozytywną opinię zbiorczą Komisji w sprawie zaopiniowania budŜetu gminy na 2009 rok. 

Pan Dariusz Marek – Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę Nr I/193/2008 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie opinii 

dotyczącej moŜliwości sfinansowania deficytu budŜetowego oraz prognozy kształtowania się długu 

publicznego Gminy Sędziejowice, uchwałę Nr I/194/08 z dnia 18 grudnia 2008 r. Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej projektu budŜetu 

Gminy Sędziejowice na 2009 rok i uchwałę Rady Gminy Sędziejowice w sprawie uchwalenia budŜetu 

gminy Sędziejowice na rok 2009.  

PowyŜsza opinia i uchwały w załączeniu do protokołu.  

Pan Jerzy Kotarski – Wójt Gminy – wyjaśnił, Ŝe zaciągnięcia kredytowych zobowiązań na koniec 

roku 2009 po zrealizowaniu budŜetu zgodnie z planem nie będą odbiegały od roku 2008.  

WyŜsze zadłuŜenie spowodowane jest inwestycyjnymi zapisami w uchwale m. in.: 

1/Budowa sieci kanalizacyjnej w Bilewie (obecny etap - przygotowywanie pozwolenia na budowę);  

2/ Budowa świetlicy w Osinach.  
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ZadłuŜenia na inwestycje wystąpią na czas wykonania i rozliczenia inwestycji, aby wniosek otrzymał 

aprobatę konieczny  jest zabezpieczenie środków w budŜecie gminy na pokrycie kosztów 

inwestycyjnych.  Ogólne załoŜenie jest takie, Ŝe realizujemy budŜet gminy zgodnie z planem, jeśli nie 

pozyskamy „środków unijnych” inwestycje nie będą wykonane i realne zadłuŜenie gminy pozostanie 

bez zmian.      

Po zakończonej dyskusji, przeprowadzono głosowanie w wyniku, którego 14 głosami „za” uchwała 

nr XXI/131/08 Rady Gminy Sędziejowice w sprawie uchwalenia budŜetu gminy Sędziejowice na rok 

2009 została podjęta.  

Ogłoszono 10 minutową przerwę. 

P U N K T  7 

Pan Marek Okupiński - Przewodniczący Komisji BudŜetu Rolnictwa i Ochrony Środowiska  

odczytał pozytywną opinię dotyczącą projektów uchwał w sprawie: 

1/ dokonania zmian budŜetu gminy Sędziejowice na rok 2008; 

2/ programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność poŜytku publicznego na 2009 rok.    

Ponadto przedstawił wypracowane wnioski Komisji dotyczące wypłacanych diet oraz inkaso dla 

sołtysów. Komisja wnioskuje, aby: 

1/ sołtysi sołectw gminy Sędziejowice zapraszani byli przez Przewodniczącego Rady Gminy na kaŜdą 

zwyczajną sesję Rady Gminy; 

2/ przysługująca dieta za udział w posiedzeniach, na które zostali zaproszeni sołtysi wynosiła bez 

zmian (110zł); 

3/ wynagrodzenie za inkaso podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości dla sołtysów pozostało 

bez zmian i wynosiło 7% zainkasowanych kwot.   

W wyniku przeprowadzonego głosowania – 13 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się” Rada 

Gminy poparła wnioski Komisji BudŜetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.   

ppkt 1 

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 - 14 „za” opowiedziała się za jej przyjęciem.  

W związku z tym uchwała nr XXI/132/08 w sprawie dokonania zmian budŜetu gminy Sędziejowice na 

rok 2008 została przyjęta. 

 

ppkt 2 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę nr XXI/133/08 Rady Gminy Sędziejowice  
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w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innym podmiotami 

prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na 2009 rok.  Bez dyskusji w wyniku głosowania  

– 14 głosami „za” Rada Gminy podjęła ww. uchwałę.  

 ppkt 3 

Pan Wacław Ułański – Zastępca Przewodniczącego Komisji Kultury, Sportu, Zdrowia, Oświaty  

i Spraw Socjalnych odczytał opinię Komisji dotyczącą projektów uchwał w sprawie: 

1/ gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania 

narkomanii na 2009 rok; 

2/ określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielonego w ramach programu 

wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania”. 

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Dariusz Marek odczytał uchwałę Nr XXI/134/08 Rady Gminy 

Sędziejowice w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

oraz przeciwdziałania narkomanii na 2009 rok. 

Przeprowadzono głosowanie w wyniku, którego -14 głosami „za” Rada Gminy podjęła ww. uchwałę.   

ppkt 4 

Uchwałę Nr XXI/135/08 Rady Gminy Sędziejowice w sprawie określenia warunków odpłatności za 

pomoc w formie posiłku udzielonego w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie 

doŜywiania” odczytał Przewodniczący Rady Gminy. W wyniku braku dyskusji przeprowadzono 

głosowanie – 14 głosami „za” uchwała została podjęta.  

 ppkt 5    

Przewodniczącego Rady odczytał uchwałę, bez dyskusji w wyniku głosowania – 14 głosami „za” Rada 

Gminy przyjęła uchwałę Nr XXI/136/08 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Sędziejowice  

i jej Komisji na 2009 rok.   

Opinie Komisji  i uchwały Nr XXI/131/08, Nr XXI/132/08, Nr XXI/133/08, Nr XXI/134/08, 

Nr XXI/135/08 i Nr XXI/136/08 Rady Gminy Sędziejowice stanowią kolejne załączniki do protokołu.  

 

P U N K T  8 

Na zgłoszoną interpelację odpowiedzi udzielili: 

1. Pan Jerzy Kotarski – Wójt Gminy wyjaśnił, Ŝe były prowadzono rozmowy w sprawie budowy 

chodnika na ul. Leśnej. Uzgodniono, Ŝe Starostwo Powiatowe przystąpi do zlecenia dokumentacji na 

budowę chodnika od drogi wojewódzkiej do drogi gminnej ul. Kolejowej. Koncepcje dot. budowy 

chodnika są niesprecyzowane, projektanci dokonali pomiarów, obecnie nie ma pozwolenia. 

Przymierzano się do modernizacji drogi powiatowej Buczek – Sędziejowice tzw. schetynówka. Wójt 

Gminy Buczek jest zainteresowany programem schetynówki i modernizacji tej drogi. Obecnie nie 
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wiadomo jakie zostaną podjęte działania (środki finansowe – dofinansowanie) jeśli Starostwo wejdzie 

w program schetynówek konieczna będzie partycypacja gminy Sędziejowice i gminy Buczek  

w kosztach inwestycji.      

2. Pan Marek Krawczyk – radny Rady Powiatu Łaskiego – w uzupełnieniu dodał, Ŝe wykonywana 

jest dokumentacja techniczna, w niedługim czasie prowadzone będą rozmowy lokalne  

z mieszkańcami, które są przypisane do tego projektu i dalszym etapie będzie rozwiązanie budowy 

inwestycji (współpraca z gminą Buczek i Sędziejowice czy współpraca z gminą Sędziejowice).  

Ponadto pogratulował Wójtowi Gminy uchwalenia budŜetu na 2009 rok i w imieniu Zarządu 

Powiatowego i Rady Powiatowej podziękował za współpracę w roku 2008, która przyniosła dobre 

efekty dla powiatu i mieszkańców gminy Sędziejowice. 

Wspomniał o załoŜeniach budŜetowych powiatu łaskiego na 2009 r. m.in. informując, Ŝe: 

1/ 50% budŜetu przeznaczane jest na oświatę, 

2/ na transport w powiecie przeznaczone jest ok. 3 mln. zł  

3/ największą inwestycją realizowaną w powiecie, jest inwestycja wspólna z powiatem 

Zduńskowolskim (północ- południe) inwestycja podzielona na etapy. W roku 2009 w powiecie łaskim 

planuje się kwotę 400 tys. zł w latach następnych relacje partycypacji śrdków ulegną zmianą, ogólny 

koszt inwestycji to ponad 2 mln. zł; 

4/ dla gminy Sędziejowice planuję się: 

    - modernizację drogi Pruszków – Dobra – śagliny na odcinku Pruszków – Dobra. Ogólny koszt  

       zadania wynosi ok. 930 tys. zł gdzie ok. 50% będzie dofinansowania z MSWiA a pozostała kwota  

       to środki powiatu łaskiego i gminy Sędziejowice (50tys. zł),  

   - remont mostu na rzece Grabi w miejscowości Zamość wraz z nakładką asfaltową na drodze  

      powiatowej. Prosił o moŜliwość rozwaŜenia dofinansowania tej inwestycji przez gminę  

      Sędziejowice.   

5/ uchwalenie budŜetu powiatu łaskiego na 2009 rok planuje się w dniu 30 grudnia 2008 r. 

Korzystając z udzielonego głosu i konieczności opuszczenia obrad złoŜył najserdeczniejsze Ŝyczenia 

na rok 2009.           

 

P U N K T  9 

                       W zapytaniach i wolnych wnioskach głos zabrali: 

1. Pan Dariusz Marek – odczytał pismo wraz załącznikiem skierowane od Urzędu Gminy od PPHU 

ELBA w sprawie naprawy uszkodzonego odcinka drogi w miejscowości Grabia Trzecia.  

Kserokopia pisma stanowi kolejny załącznik do protokołu.  
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