
P R O T O K Ó Ł   NR XXIV/09 

 

z sesji Rady Gminy Sędziejowice odbytej w dniu 29 maja 2009 r. w sali A Urzędu Gminy 

Sędziejowice w godzinach 1230- 1330. 

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

obecności – 13 radnych. 

Nieobecni radny na posiedzeniu: 

1. Pan Paweł Kałuda                – usprawiedliwiony  

2. Pan Stanisław Tokarek        – 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. Pani Aleksandra Andrysiak – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

5. Pani Halina Kalwińska – Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej  

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

7. Pan Krzysztof  Zawadzki – Kierownik Gminnej Jednostki Usług Komunalnych  

8. Pan Grzegorz Brożyński – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury  

9. Pani Elzbieta Skalska - Makara – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Sędziejowicach 

10. Pan Krzysztof Jaworski – Dyrektor Zespołu Szkół w Marzeninie  

 

P U N K T  1 

           Przewodniczący Rady Gminy - Pan Dariusz Marek dokonał otwarcia XXIV sesji 

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

jednostek organizacyjnych i zaproszonych gości.  

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

radnych. Obrady były więc prawomocne. 

Przewodniczący obrad przedstawił pismo OR.III.0114/3/09 w sprawie zmiany porządku obrad XXIV 

sesji Rady Gminy.  Pismo w załączeniu do protokołu.  

 Wobec czego porządek dzienny XXIV sesji brzmiał następująco: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z obrad XXIII 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 
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     w okresie miedzysesyjnym.         

5. Interpelacje.                                                                                                          

6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

     1/ dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na rok 2009, 

     2/ opinii o propozycji specjalnych obszarów ochrony siedlisk – Natura 2000 w granicach gminy          

         Sędziejowice,                                                                               

    3/ udzielenia pełnomocnictwa Wójtowi Gminy Sędziejowice do zatwierdzania projektów  

        współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). 

7. Odpowiedzi na interpelacje. 

 8. Zapytania i wolne wnioski. 

Porządek dzienny XXIV sesji Rada Gminy przyjęto – 13 głosami „za” po wprowadzonych zmianach.   

 
P U N K T  2 

          Przewodniczący obrad nadmienił, że protokół zwyczajowo pół godziny przed obradami 

został wystawiony do wglądu. Do protokołu z obrad XXIII 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 przedłożył ustną informację 

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

1/ uczestniczenie w Gminnym Dniu Strażaka w Kamostku, 

2/ udział w pracach Rady Społecznej SP ZOZ w Łasku,  

3/ udział w konsultacji społecznej dot. tematyki przebiegu drogi ekspresowej S-8 w GOK  

   w Sędziejowicach,   

4/ wykonywanie obowiązków przewodniczącego Rady Gminy (przygotowanie XXIVsesji).                               

W otworzonej dyskusji nie zgłaszano pytań, ani uwag. 

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

do zatwierdzającej wiadomości 13 głosami „za”. 

 

P U N K T  4 

                      Wójt Gminy – Pan Jerzy Kotarski poinformował, że szczegółowa informacja  

o działalności Wójta Gminy, Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych przygotowana 

będzie na kolejną sesję. Informacja obejmować będzie okres od 29 kwietnia br. Zaprezentował ustną 

informację z działalności w okresie międzysesyjnym. W wystąpieniu zwrócił uwagę między innymi 

na:   
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1/ uczestniczenie w pracach Komitetu Organizacyjnego Ufundowania Sztandaru dla Zarządu    

    Powiatowego OSP, 

2/ uczestniczenie w Gminnych Dniach Strażaka w Kamostku,    

3/ udział w wyjeździe do zaprzyjaźnionej gminy Varsany na Węgrzech, 

4/ zaangażowanie gminy w przygotowanie wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu  

     7 czerwca br.   

Nie zgłaszano pytań, ani uwag. W wyniku głosowania  - 13 głosami „za”, Rada Gminy przyjęła 

powyższą „Informację” do akceptującej wiadomości.  

                                         

P U N K T  5 

                       Interpelacje zgłosili następujący radni: 

1. Pan Krzysztof Pawłowski – interpelował w sprawie naprawy drogi powiatowej Pruszków  

- Marzenin oraz w miejscowości Marzenin. 

2. Pan Władysław Sobala – ponowił interpelował w sprawie przebudowy skrzyżowania w centrum 

Sędziejowic.  

3. Pan Andrzej Jakubowski - interpelował w sprawie naprawy poboczy przy drodze gminnej  

w Marzeninie koło Ośrodka Zdrowia i sklepu „GS”.  

 

P U N K T   6  

Przewodniczący Komisji Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Sędziejowice  

– Pan Marek Okupiński przedłożył opinię Komisji.  

ppkt 1 

Uchwałę Nr XXIV/160/09 w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na rok 2009 

odczytał Przewodniczący obrad. 

W otwartej dyskusji Wójt Gminy – Pan Jerzy Kotarski – poinformował, że Komisji Budżetu, 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie „zmian do 

budżetu” i tym samym przekazała środki (łącznie 84 tys. zł) na ukończenie prac związanych  

z inwestycją budowy boiska sportowego w Marzeninie. Zaznaczając, że jest kwota ostateczna na 

ukończenie wskazanej inwestycji.  

Nie podjęto dalszej dyskusji. Rada Gminy w wyniku głosowania – 13 głosami „za” podjęła uchwałę 

Nr XXIV/160/09 w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na rok 2009. 
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ppkt 2  

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił treść uchwały. Bez dyskusji, w wyniku głosowania  

– 13 głosami „za” Rada Gminy podjęła uchwałę nr XXIV/161/09 w sprawie opinii o propozycji 

specjalnych obszarów ochrony siedlisk – Natura 2000 w granicach gminy Sędziejowice, 

uwzględniając wniesione zmiany (zwiększono wyłączenia z obszaru Natura 2000 na terenie Lichawy  

i Bilewa) na Komisji Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.  

ppkt 3 

Uchwałę Nr XXIV/162/09 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Wójtowi Gminy Sędziejowice do 

zatwierdzania projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) odczytał 

Przewodniczący Rady. Bez dyskusji w wyniku głosowania – 13 głosami „za” przyjęto powyższą 

uchwałę. 

 

Uchwały o numerach: XXIV/160/09, XXIV/161/09, XXIV/162/09 oraz opinia Komisji Budżetu, 

Rolnictwa, Ochrony Środowiska stanowią kolejne załączniki niniejszego protokołu. 

 

P U N K T  8 

                Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje udzielił Wójt Gminy – Pan Jerzy Kotarski, 

informując że: 

  1/ interpelacje dotyczące dróg powiatowych zostaną przesłane według właściwości do Powiatowego  

       Zarządu Dróg w Łasku,  

  2/ odpowiedź na interpelację dotyczącą przebudowy skrzyżowania w Sędziejowicach jest  

       przygotowana, przekazana zostanie do Wojewódzkiego Zarządu Dróg.  

  3/ z uwagi na trudna sytuację finansową nie przewiduję się strategicznego rozwiązania na  

      modernizacje drogi gminnej przy sklepie „GS” i Ośrodku Zdrowia w Marzeninie. Ponadto  

      poinformował, że Powiatowy Urząd Pracy zagwarantował środki w wysokości 13 tys. zł na  

      refundację kosztów zatrudnienia pracowników. Przewiduje się zatrudnienie trzech osób. Osoby  

     te zaangażowane będą w „prace drogowe”.  

Pan Sławomir Tralewski – Sekretarz Gminy – poinformował, że ukończono dokumentacji na 

budowę chodnika na ul. Leśnej w Sędziejowicach. Przysłano zgłoszenie o wydanie warunków 

inwestycji celu publicznego. Dokumentacja obejmuje budowę 274 mb. chodnika od drogi 

wojewódzkiej do drogi gminnej ul. Kolejowa.    
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P U N K T  10 

                       W zapytaniach i wolnych wnioskach głos zabrali: 

1. Pan Krzysztof Jaworski – Dyrektor ZS w Marzeninie – podziękował Wójtowi i Radzie Gminy za 

przekazanie środków na ukończenie budowy boiska sportowego w Marzeninie, nadmieniając że do 

szkoły w Marzeninie uczęszczają dzieci z 10 sołectw gminy Sędziejowice. Zaznaczył, że 

zabezpieczone środki 84 tys. zł pokryją koszt wykonania: częściowej dokumentacji, utwardzenia placu 

wraz z estradą ok. 600m2, które będzie służyć również społeczności lokalnej, drogi dojazdowej (od 

bramy głównej do boiska trawiastego), ciągów pieszych wraz z bezpośrednim zejście z sali 

gimnastycznej.      

2. Pan Krzysztof Pawłowski – wnioskował o uzupełnienie oznakowania drogowego (ograniczenie 

tonażowe i ograniczenie prędkości) na drodze powiatowej Pruszków – Dobra.  

3. Pan Jarosław Bartczak – wnioskował o zaproszenie na najbliższą sesję przedstawicieli Koła 

Łowieckiego „Rolnik” w Pruszkowie ponieważ obecnie są trudności z wyegzekwowanie dokonania 

oceny poczynionych szkód przez zwierzynę łowną.   

4. Pan Jerzy Kotarski – Wójt Gminy odczytał pismo z Zarządu Powiatu Łaskiego w sprawie 

rozważenia możliwości zabezpieczenia środków (100 tys. zł – 10% wartości zadania)  

w przyszłorocznym budżecie na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej 2304E Czestków B 

 - Pruszków – Żagliny na odcinku Pruszków – Dobra. Zaznaczył, że należy się ustosunkować do 

przedstawionego pisma.    

Ponadto poinformował, że zgodnie z ustawą o funduszach sołeckich, Rada Gminy rozstrzyga  

o wyodrębnieniu z budżetu gminy środków na fundusz sołecki. Prosił Radę o zajęcie stanowiska  

w tym temacie (wyrażenie lub nie wyrażenie zgody na wyodrębnieniu funduszu) ponieważ na 

najbliższej sesji będzie podejmowana uchwała w tej sprawie. Wyjaśnił procedurę pozyskiwania  

i schemat obliczania wysokości środków przypadających na jedno sołectwo. Zaznaczając, że 

dysponentem środków z funduszu jest zebranie wiejskie.  

5. Pani Kazimiera Gajdowicz – Skarbnik Gminy – zaprezentowała orientacyjne wysokości środków 

na w fundusz sołecki w zależności od liczby mieszkańców w danym sołectwie, zaznaczające że 

bieżące dochody gminy (sprzed 2 lat) wynosiły ok. 13.227.544 zł, ogólna liczba mieszkańców 6.443, 

co wskazuje że średnio na jednego mieszkańca przypadnie ok. 2.053 zł. Obliczając wg. schematu 

ogólna kwota na funduszu sołeckim wyniesie ok. 136 tys. na 25 sołectw, sołectwa otrzymają np.:  

Sołectwa                           liczba mieszkańców                                  wysokość funduszu sołeckiego            

1. Marzenin                                        597                                                            ok. 16.360 zł 

2. Przymiłów                                      125                                                            ok.   6.670 zł                            

3. Sędziejowice                                  636                                                            ok. 17.160 zł  
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