
P R O T O K Ó Ł   NR XXII/09  

z sesji Rady Gminy Sędziejowice odbytej w dniu 27 lutego 2009 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury 

w Sędziejowicach w godzinach 1000- 1200. 

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

obecności – 15 radnych. 

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 Brożyński – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 

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

9. Pan Krzysztof Jaworski – Dyrektor ZS w Marzeninie 

10. Pan Krzysztof Zawadzki  – Kierownik Gminnej Jednostki Usług Komunalnych 

11. Pani Krystyna Witek – Radna Rady Powiatu w Łasku 

12. Pan Marek Krawczyk – Radny Rady Powiatu w Łasku 

13. Pan Andrzej Bykowski - Komendant Komisariatu Policji w Widawie 

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

15. Pan Tomasz Mielczarek – Komendant Gminny OSP  

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

 

P U N K T  1 

           Przewodniczący Rady Gminy - Pan Dariusz Marek dokonał otwarcia XXII 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 piętnastu  

radnych. Obrady były, więc prawomocne. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał pismo OR.III.0114/1/09 z dnia 26 lutego 2009 r.  w sprawie 

wprowadzenia dziewiątego podpunktu pn.: „ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży radnym gminy 

Sędziejowice” w szóstym punkcie pn.: „podjęcie uchwał w sprawie”. Pismo w załączeniu do 

protokołu. W wyniku głosowania – 15 głosami „za” zaakceptowano zmiany w dziennym 

porządku obrad. 
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Wobec czego porządek dzienny XXII sesji brzmiał następująco: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z obrad XXI 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. Podjęcie uchwał w sprawie: 

     1/ dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na rok 2009; 

     2/ regulaminu określającego wysokości dodatków i innych składników wynagrodzenia  

         nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokości,  

         szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku  

         mieszkaniowego; 

     3/ określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu  

         kwalifikowanego; 

     4/ udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łaskiego; 

     5/ wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy    

         dzierżawy;  

     6/ dodatkowego wynagrodzenia rocznego Wójta Gminy Sędziejowice; 

     7/ sprawozdania z realizacji „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania  

         problemów alkoholowych w 2008 r.”; 

     8/ sprawozdań z realizacji planu pracy stałych komisji Rady Gminy Sędziejowice; 

     9/ ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnym gminy Sędziejowice. 

7. Odpowiedzi na interpelacje. 

8. Zapytania i wolne wnioski. 

 
Przed dalszą realizacją porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy odczytał pismo 

RW.V.7011/1/2009 z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie przeniesienia tematu pn.: „Projekt założeń 

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe gminy Sędziejowice 2008-2025” z planu 

pracy Rady Gminy i jej Komisji w lutym na planowaną sesję w kwietniu.  

Wójt Gminy – Pan Jerzy Kotarski – wyjaśnił, że przystąpiono do przygotowania „Projektu założeń 

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe gminy Sędziejowice 2008-2025”. „Ustawa 

środowiskowa” (zmiany w listopadzie 2008 r.) nakłada obowiązek uzgodnień z Regionalną Dyrekcją 

Ochrony Środowiska, czego Gmina Sędziejowice obecnie nie posiada. Wobec czego wniósł  

o przeniesieniu tematu na sesję w kwietniu.    
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W wyniku głosowania – 15 głosami „za” Rada Gminy przyjęła do zatwierdzającej wiadomości 

proponowane zmiany w planie pracy Rady Gminy Sędziejowice na 2009 r.     

 

P U N K T  2 

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

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

Gminy nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania – 15 głosami „za” Rada Gminy przyjęła 

protokół w przygotowanym brzmieniu. 

 

P U N K T  3 

                    Przewodniczący Rady Gminy – Pan Dariusz Marek przedłożył ustną informację 

o swojej działalności w okresie międzysesyjnym. W wystąpieniu zwrócił uwagę między innymi na : 

1/ udział w noworocznym spotkaniu organizowanym w Gminnym Ośrodku Kultury  

    w Sędziejowicach;  

2/ uczestniczenie w szkoleniu dla rolników na temat „Zasady wzajemnej zgodności”;  

3/ udział w walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w OSP Grabia; 

4/ uczestniczenie w obradach Społecznej Rady SP ZOZ w Łasku; 

5/ udział w pracach komisji Rady Gminy: 

   - Rewizyjnej, 

   - Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 

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

6/ wykonywanie obowiązków przewodniczącego Rady Gminy (przygotowanie XXII sesji Rady  

   Gminy).                                

W otworzonej dyskusji nie zgłaszano pytań, ani uwag. 

Przedłożoną informacj ę Przewodniczącego Rady Gminy, Rada Gminy w wyniku głosowania 

przyj ęła do zatwierdzającej wiadomości - 15 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. 

W otwartej dyskusji głos zabrał Pan Dariusz Marek – zauważył, że w jednym z punktów 

„Informacji” istnieje zapis o pokrywaniu kosztów pobytu trzech osób w Domu Pomocy Społecznej, 

gdzie dla dwóch osób dopłaca rodzina, dla jednej osoby koszty pobytu pokrywa gmina Sędziejowice.  
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Zapytał, ile dopłaca rodzina dla dwóch osób oraz jakie koszty ponosi gmina z tytułu pokrywania 

kosztów dla jednej osoby.  

Odpowiedzi udzieliła Pani Aleksandra Andrysiak – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej, wyjaśniając że koszt utrzymania jednego pensjonariusz w DPS wynosi ok. 2 tys. zł  

(w zależności od standardu DPS). Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, rodzina zobowiązana jest 

do alimentacji – pokrywanie kosztów utrzymania w DPS. Obecnie rodzina na jedną osobę dopłaca 

ponad 1 tys. zł miesięcznie natomiast gmina dopłaca 1.300 zł. Ponadto nadmieniła, że pensjonariusze 

przebywający w DPS „zabierane mają” 70% własnych dochodów (emerytury, renty), 30% otrzymują 

do rąk własnych. Rodzina lub gmina dopłaca różnicę pomiędzy pobraną kwotą z dochodów własnych 

pensjonariusza (70% emerytury, renty) a kosztem utrzymania pensjonariusza w danym DPS. 

Gmina Sędziejowice dopłaca do osoby samotnej, psychicznie chorej, która samodzielnie nie jest w 

stanie egzystować w środowisku.       

Nie zgłaszano innych pytań, ani uwag. W wyniku głosowania  - 15 głosami „za” Rada Gminy 

przyj ęła powyższą „Informacj ę” do akceptującej wiadomości. 

                                     

P U N K T  5 

                      Interpelacje zgłosili następujący radni i sołtys: 

1. Radny Wacław Ułański – interpelował w sprawie naprawy nawierzchni drogi Grabica – Kozuby, 

 na odcinku od „natrysku” do Kozub.  

2. Radny Zbigniew Płóciennik – interpelował w sprawie naprawy drogi Sędziejowice – Lichawa  

tj. ul. Rolnicza (droga kościelna), po wykonanej kanalizacji.   

3. Radny Paweł Kałuda – zauważył, że po okresie zimowym większość dróg podlega naprawie. 

Corocznie odbywa się wiosenny przegląd dróg, po którym zostaną podjęte dalsze decyzje. W obecnej 

chwili naprawy dróg nie są wskazane – nieodpowiednie warunki atmosferyczne (opady, mróz).     

4. Sołtys Grażyna Będkowska – interpelowała w sprawie zawiadamiania sołtysów wsi o planowanym 

odśnieżaniu dróg ponieważ odśnieżane są główne drogi, boczne zostają nieprzejezdne ponadto 

zgarniany śnieg pozostaje przy bramach posesji. Utrudniając wyjazd z posesji.      

 

P U N K T  7 

Pan Marek Okupiński - Przewodniczący Komisji Budżetu Rolnictwa i Ochrony Środowiska  

odczytał opinię Komisji Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 27 lutego 2009 r.  

ppkt 1 

Przewodniczący Rady Gminy zaprezentował treść uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu 

gminy Sędziejowice na rok 2009.  
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Pani Kazimiera Gajdowicz – Skarbnik Gminy – przed podjęciem uchwały prosiła radnych o zmianę 

zapisów w paragrafie 3 i paragrafie 4. Paragraf 3 otrzymuje brzmienie: „Ustala się wieloletni program 

inwestycyjny Gminy Sędziejowice zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz plan rocznych zadań 

inwestycyjnych Gminy Sędziejowice na 2009 rok zgodnie z załącznikiem nr 2a do uchwały natomiast 

paragraf 4 brzmi: „Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXI/131/08 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 

grudnia 2008 r. pod nazwą „Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa w 2009 r.” 

otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały”. 

Bez dyskusji, Rada Gminy w wyniku głosowania - 15 „za” opowiedziała się za wprowadzeniem 

proponowanych zmian w uchwale.   

Uchwała nr XXII/137/09 w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na rok 2009 

została przyjęta – 15 głosami „za”. 

ppkt 2 

Pan Stanisław Tokarek - Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu, Zdrowia, O światy i Spraw 

Socjalnych odczytał opinię Komisji z 19 lutego 2009 r.  

Przewodniczący Rady Gminy - prosił radnych o przyzwolenie nie odczytywania całej uchwały. 

Argumentując: obszerna uchwał, praca nad projektem uchwały na Komisji.  

Pan Paweł Kałuda – wnioskował w sprawie nie odczytywania uchwały przez Przewodniczącego 

Rady Gminy. 

W wyniku głosowania – 15 głosami „za” Rada Gminy poparła wniosek radnego P. Kałudy.      

W wobec czego Przewodniczący Rady Gminy odczytał tylko część nagłówkową i rozdział 9  

– postanowienia końcowe uchwały. 

Rada Gminy poprzez głosowanie – 15 głosami „za” przyjęła uchwałę nr XXII/138/09 Rady 

Gminy Sędziejowice w sprawie regulaminu określającego wysokości dodatków i innych 

składników wynagrodzenia  nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, 

a także wysokości, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku  

mieszkaniowego. 

 ppkt 3 

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

odczytał opinię Komisji z dnia 18 lutego 2009 r.  

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Dariusz Marek ponownie zwrócił się z prośbą o nie 

odczytywanie całości uchwały. Rada Gminy przez aklamację przychyliła się do prośby 

Przewodniczące Rady Gminy.  
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Przewodniczący Rady Gminy – odczytał uzasadnienie do uchwały, część nagłówkową i paragrafy 

17,18,19 uchwały w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju 

sportu kwalifikowanego. 

Bez dyskusji, poprzez głosowanie - 15 głosami „za” Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XXII/139/09 

Rady Gminy Sędziejowice w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym 

finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego. 

Ogłoszono 10 minutową przerwę. 

ppkt 4 

Uchwałę Nr XXII/140/09 Rady Gminy Sędziejowice w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

Powiatu Łaskiego odczytał Przewodniczący Rady Gminy. Nie podjęto dyskusji, przeprowadzono 

głosowanie, w wyniku którego  – 15 głosami „za” powyższa uchwała została podjęta.  

Pan Leszek Urbański – Kierownik PZD w Łasku – podziękował za przekazaną kwotę na inwestycję 

pn.: „Przebudowa mostu przez rzekę Grabię w miejscowości Zamość w ciągu drogi powiatowej nr 

2306E”. Nadmienił, że planowana inwestycja będzie „służyć” głównie mieszkańcom gminy 

Sędziejowice.     

 ppkt 5    

Przewodniczącego Rady odczytał uchwałę.  

Pan Jerzy Kotarski – Wójt Gminy poinformował, że obecni dzierżawcy zwrócili się z prośbą  

o wydzierżawienie gruntu (119,7 m2 ) na okres 10 lat nieruchomości. Nieruchomość położona jest przy  

ul. Powstańców 1863 Roku (trójkąt w centrum Sędziejowic). Wobec czego prośba do Rady Gminy  

o wydanie opinii (uchwała) w tej sprawie. Jednocześnie poinformował, że zostało podpisane 

porozumienie pomiędzy dzierżawcą a gminą Sędziejowice. Dzierżawca zobowiązał się partycypować 

w kosztach zagospodarowania (wyłożenie kostki brukowej) dzierżawionego placu, gdy gmina 

przystąpi do realizacji inwestycji. W roku 2009 inwestycja może być zrealizowana po uprzednich 

uzgodnieniach z Powiatowy i Wojewódzkim Zarządem Dróg.  

W wyniku głosowania – 15 głosami „za” Rada Gminy przyjęła uchwałę Nr XXII/1141/09  

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 

dzierżawy.  

 ppkt 6 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego 

Wójta Gminy Sędziejowice. Radni nie podjęli dyskusji, wobec czego przeprowadzono głosowanie,  

w wyniku którego 15 głosami „za”  uchwała Nr XXII/142/09 w sprawie dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego Wójta Gminy Sędziejowice została przyjęta.   



 7 

Pan Sławomir Tralewski – Sekretarz Gminy informacyjnie nadmienił, że są różne stanowiska 

wśród prawników. Jedno ze stanowisk mówi, że Rada Gminy ustala wynagrodzenie Wójta a tj. 

dodatkowe wynagrodzenie roczne (wyrok sądowy) i stąd wymagane jest stanowisko rady. Drugie 

stanowisko mówiące, że dodatkowe wynagrodzenie Wójt wynika z litery prawa – uchwała jest zbędna. 

Dla pełnego bezpieczeństwa i pełnej jasności sprawy proponuję się podjęcie uchwały w gminie 

Sędziejowice.    

 ppkt 7 

Uchwałę Nr XXII/143/09 Rady Gminy Sędziejowice w sprawie sprawozdania z realizacji „Gminnego 

programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2008 r.” odczytał 

Przewodniczący Rady Gminy. Nie podjęto dyskusji. W wyniku głosowania – 15 głosami „za” Rada 

Gminy podjęła powyższą uchwałę.     

 ppkt 8 

Bez dyskusji, poprzez głosowanie – 15 głosami „za” przyjęto uchwałę Nr XXII/144/09 Rady 

Gminy Sędziejowice w sprawie sprawozdań z realizacji planu pracy stałych komisji Rady Gminy 

Sędziejowice.  

 ppkt 9 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę. W otwartej dyskusji nie zabrano głosu. Wobec 

czego przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego – 15 głosami „za” przyjęto uchwałę  

Nr XXII/145/09 w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnym gminy 

Sędziejowice.   

 

Opinie Komisji  i uchwały Nr XXII/137/09, Nr XXII/138/09, Nr XXII/139/09, Nr XXII/140/09, 

Nr XXII/141/09, Nr XXII/142/09, Nr XXII/143/09, Nr XXII/144/09 i Nr XXII/145/09 Rady Gminy 

Sędziejowice stanowią kolejne załączniki do protokołu.  

 

P U N K T  8 

Na zgłoszone interpelacje odpowiedzi udzielił Pan Jerzy Kotarski – Wójt Gminy informując, że: 

1/ po wiosennym przeglądzie dróg na terenie gminy zostaną podjęte dalsze działania (jak co rok). 

Drogi będą naprawiane, równane i nasypywane. Obecnie warunki atmosferyczne nie sprzyjają 

naprawą dróg i trudno powiedzieć o konkretnym terminie rozpoczęcia prac naprawczych;  

2/ droga Sędziejowice – Lichawa (ul. Rolnicza), po zakończeniu kanalizacji zakupiono i wysypano 

„profilaktycznie” szlakom, co nie przyniosło oczekiwanych efektów. Planuje się remont dróg na  

ul. Krótkiej i ul. Rolniczej – wykorygowanie, wywóz kamienia, przygotowanie dróg do ewentualnego 

asfaltowania. Ponadto planuje się naprawę, w podobny sposób, dróg Pruszków – Dąbrowa,  
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w Marzeninie ul. Piaskowa (ok. 80m) i ul. Widna; 

3/ gmina podzielona jest na sektory i według nich odśnieżana. Odśnieżane są drogi gminne wraz  

z drogami bocznymi, nieutwardzonymi. 

Drogi gminne stopniowo będą naprawiane - podbudowa pod asfaltowanie tj. korytowanie, wywóz 

kamienia i ewentualnie warstwa wyrównująca. Prace będą wykonywane w miarę możliwości 

finansowej gminy. Zauważył, że gmina przekazuje 130 tys. na inwestycje na terenie gminy 

Sędziejowice, wykonywane przez Starostwo Powiatowe w Łasku. 

Edward Nowak – sołtys wsi Niecenia – prosił o informacje dotyczącą drogi w miejscowości 

Niecenia.   

Do powyższego ustosunkował się Pan Jerzy Kotarski – Wójt Gminy, informując że obecnie 

„odchodzimy” od nawierzchni uszlachetnianych, takie rozwiązania nie sprawdziły się w praktyce 

(drogi: Dobra – Sycanów, Grabia – Grabia Trzecia, Niecenia). Drogi te podlegają gwarancji. 

Wykonawcy w stosownym czasie przeprowadzą prace pogwarancyjne. Z czasem na drodze w Nieceni 

nieuniknionym będzie wylanie nawierzchni asfaltowej.            

P U N K T  8 

                       W zapytaniach i wolnych wnioskach głos zabrali: 

1. Pan Dariusz Marek – poinformował, że wpłynęło pismo z Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Łodzi (WK-602/0/2009), dotyczące wniosków pokontrolnych, przeprowadzonej kontroli gospodarki 

finansowej i zamówień publicznych w Gminie Sędziejowice (2006 - I połowa 2008 r.). Jednocześnie 

nadmieniając, że pismo jest do wglądu w Biurze Rady.  

2. Pan Paweł Kałuda – zapytał, czy kiosk „Ruchu” musi stać w centrum Sędziejowic, gdzie 

planowane jest zagospodarowanie tego terenu oraz poruszył temat sprzedaży lokalu gastronomicznego 

przez „GS” i obecny stan tego budynku. Ponadto zwrócił uwagę, że zlikwidowano również stację 

paliw PKN ORLEN, gdzie właścicielem gruntu jest gmina. Zapytał, czy istnieje ewentualna 

możliwość odkupienia budynku od PKN i wydzierżawienie budynku wraz z gruntem. 

3. Pan Jerzy Kotarski – Wójt Gminy poinformował, że wszystko jest kwestią czasu, pojawiają się 

inwestorzy, którzy mają zamiar prowadzić działalności gospodarcze na „naszym” terenie. Obecnie 

gmina posiada pewne utrudnienia dla inwestorów np. gmina nie posiada gruntów pod ewentualne 

inwestycje (kwestia dogadania się prywatnej osoby z potencjalnym inwestorem), brak aktualnego 

Studium Zagospodarowania Przestrzennego, brak aktualnego Planu Zagospodarowania Sędziejowic. 

Obowiązujący „Plan” z 2003 r. wręcz utrudnia ponieważ przewiduje jedynie grunty na budowle 

budynków jednorodzinnych. Nadmienił ,że pojawił się inwestor, który kupił działkę w centrum 

Sędziejowic na skrzyżowaniu dróg wojewódzkiej z powiatową. Planuje wybudowanie restauracji.  
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