
P R O T O K Ó Ł   NR XXV/09 

 

z sesji Rady Gminy Sędziejowice odbytej w dniu 29 czerwca 2009 r. w sali Gminnego Ośrodka 

Kultury w Sędziejowicach w godzinach 1020- 1305. 

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 Marek Okupiński        – 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 Krzysztof  Zawadzki – Kierownik Gminnej Jednostki Usług Komunalnych  

7. Pan Grzegorz Brożyński – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury  

8. Stanisław Krakowiak – Kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia 

9. Pani Monika Suwali – Wicedyrektor Zespołu Szkół w Marzeninie 

10. Pani Jolanta Sierszyńska – Prezes Towarzystwa Społ. – Kult. Gminy Sędziejowice 

11. Pani Krystyna Witek – Radny Powiatu Łaskiego  

12. Sołtysi w liczbie 23 osoby /w tym  1 sołtys – radny/ 

 

P U N K T  1 

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

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

organizacyjnych i zaproszonych gości.  

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

Obrady były więc prawomocne. 

Przewodniczący obrad przedstawił pismo OR.III.0114/4/09 w sprawie wprowadzenia zmiany 

porządku obrad XXV sesji Rady Gminy. Wprowadzono pod obrady Rady Gminy cztery projekty 

uchwał w sprawie: 

1/ zaciągnięcia pożyczki na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przepompowni   

    ścieków w miejscowości Bilew wraz z rozbudową sieci wodociągowej rozdzielczej, 
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2/ zawarcia porozumienia, 

3/ wskazania banku prowadzącego obsługę bankową gminy Sędziejowice, 

4/ udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łaskiego.  

 Pismo w załączeniu do protokołu.  

 Wobec czego porządek dzienny XXV sesji brzmiał następująco: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z obrad XXIV 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. Korespondencja. 

7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

         1/ dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na rok 2009, 

         2/ oceny realizacji remontów i inwestycji gminnych, 

         3/ wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku, 

         4/ oceny zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty gminnej w zakresie kultury,  

              w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki    

              nad zabytkami,  

         5/ zmian statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziejowicach, 

         6/ zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad  

            udzielania i rozmiaru obniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin  

            zajęć nauczycieli,   

         7/ zaciągnięcia pożyczki na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz  

              przepompowni ścieków w miejscowości Bilew wraz z rozbudową sieci wodociągowej  

             rozdzielczej, 

          8/ zawarcia porozumienia, 

          9/ wskazania banku prowadzącego obsługę bankową gminy Sędziejowice, 

        10/ udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łaskiego.  

8. Odpowiedzi na interpelacje. 

9. Zapytania i wolne wnioski. 

Porządek dzienny XXV sesji Rada Gminy przyjęto – 13 głosami „za” po wprowadzonych zmianach.   
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P U N K T  2 

Przewodniczący obrad nadmienił, że protokół zwyczajowo pół godziny przed obradami został 

wystawiony do wglądu. Do protokołu z obrad XXV 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/ udział w XI edycji Przeglądu Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych – „Integracja –  

    Sędziejowice 2009”, 

2/ uczestniczenie w uroczystości zakończenia roku szkolnego w ZSO Nr 1 w Sędziejowicach, 

3/ udział w pracach Komisji Rady Gminy: 

  - Rewizyjnej , 

  - Budżetu i Ochron Środowiska, 

  - Kultury, Sportu, Zdrowia, Oświaty i Spraw Socjalnych, 

4/ udział w pracach Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach, 

5/ wykonywanie obowiązków Przewodniczącego Rady Gminy (przygotowanie XXV sesji).                               

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 

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

w okresie od 20 kwietnia 2009 r. do 17 czerwca 2009 r.  radni i sołtysi otrzymali we wcześniejszym 

terminie celem zapoznania. 

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 i sołtysi: 

1. Pan Dariusz Marek - interpelował w sprawie:  

  1/ wykoszenie poboczy i rowów przy drodze powiatowej Sędziejowice – Grabia i przez wieś Grabia, 

  2/ regulacji nisko zwisających napowietrznych linii telekomunikacyjnych w miejscowości Przymiłów  

      i Grabia, 
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2. Pan Stanisław Tokarek - interpelował w sprawie naprawy jezdni i pobocza na drodze powiatowej  

     w Siedlcach na wysokości posesji nr 51.  

3. Pani Anna Kowalczyk - interpelowała w sprawie usunięcia zakrzaczeń przy łuku drogi  

    wojewódzkiej w Woli Wężykowej (zjazd do Grabicy). 

4. Pani Grażyna Będkowska - interpelowała w sprawie: 

   1/  naprawy uszkodzonej tablicy nagrobkowej na mogile Włodzimierza Barana oraz dwóch polskich   

        żołnierzy, którzy oddali swe życie w obronie ojczyzny na cmentarzu parafialnym w Marzeninie, 

   2/ ustawienia tablicy informacyjnej – przeszkolonej i zamykanej w Marzeninie.  

5. Pani Marta Sobala - interpelowała w sprawie umożliwienia dojścia do stacji transformatorowej  

    w Bilewie. Właściciel posesji zakazuje wejścia pracownikom energetyki. 

6. Pan Bartłomiej Rydz - interpelował w sprawie: 

   1/ uzupełnienia i wyrównania drogi gminnej w Osinach na odcinku od drogi asfaltowej w kierunku  

      Siedlec, 

   2/ rozpoczęcia kolejnego sezonu wykaszania rowów i poboczy przy drogach gminnych od strony  

       południowej gminy.   

7. Pan Grzegorz Perliński - interpelował w sprawie naprawy przejazdu kolejowego Wrzesiny  

     – Marzenin.  

 

P U N K T   6  

Przewodniczący Rady Gminy – odczytała pismo SP ZOZ/DON/71/09 z dnia 01 czerwca 2009 r.  

z Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku w sprawie wsparcia finansowego 

w wysokości 20 tys. zł na zakup laparoskopu. Kserokopia pisma w załączeniu do protokołu. 

Ponadto poinformował, że SP ZOZ w Łasku: 

- odwołano dyrektora Pana Janusza Ratajczyka, obecnie obowiązki dyrektora pełni Pan Jerzy Szmit,   

- nie prowadzi usług z zakresu ratownictwa medycznego (przegrany przetarg) i tym samym  SP ZOZ   

   stracił możliwość pozyskania trzech nowych karetek pogotowia. Ratownictwo medyczne na terenie  

   powiatu Łaskiego prowadzi firma Falck. 

W otwartej dyskusji głos zabrał Wójt Gminy – Pan Jerzy Kotarski – prosił Radę Gminy o zajęcie 

stanowiska w sprawie dofinansowania do zakupu laparoskopu dla SP ZOZ w Łasku . Nie podjęto 

dalszej dyskusji. 

Wójt Gminy  zaproponował, aby z uwagi na trudną sytuację finansową Gminy Sędziejowice, wesprzeć 

finansowo SP ZOZ w Łasku do zakupu laparoskopu w wysokości 10 tys. zł. Dofinansowanie 

zrealizowane może być w 2010 roku. Zadanie zostanie ujęte w projekcie budżetu gminy. Jeśli 
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„znajdziemy” możliwości „wygospodarowania” środków w budżecie gminy w 2009 r. na ten cel - 

środki zostaną przekazane dla SP ZOZ w Łasku w bieżącym roku budżetowym.     

Przez aklamację Rada Gminy poparła wskazaną propozycję dofinansowania SP ZOZ w Łasku do 

zakupu laparoskopu przez Wójta Gminy.  

Z uwagi na konieczność opuszczenia sali obrad (obowiązki służbowe) głos zabrał Pan Stanisław 

Krakowiak – Kierownik GOZ  – poinformował, że Gminny Ośrodek Zdrowia w Sędziejowicach  

i Ośrodek Zdrowia w Marzeninie od 1 lipca br. zaniecha swojej działalności w soboty.  

Do 1 lipca prowadzone były sobotnie dyżury w godzinach 8-12 w Ośrodkach Zdrowia (pierwsza 

sobota miesiąca w Marzeninie i następne soboty w Sędziejowicach). Sobotnie dyżury prowadzone 

były z myślą o odciążeniu Izby Przyjęć w Łasku. W pracujące soboty miały być przyjmowane „nagłe 

przypadki” i matki z chorymi dziećmi. Z biegiem lat zauważono, że coraz więcej osób przychodziło 

„z przypadku”, przy okazji np. po przedłużenie leku, po receptę itp. Nadmienił, że NFZ zgodnie  

z podpisanym kontraktem, nie wymaga dyżurowania w soboty. Wymaganym jest, aby GOZ pracował 

pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku a w jednym dniu w tygodniu ma pracować do godziny 

osiemnastej. Ośrodek Zdrowia w Marzeninie pracuje dwa razy w tygodniu do godziny 1940 i Gminny 

Ośrodek Zdrowia w Sędziejowicach pracuje również dwa razy w tygodniu (wtorek i czwartek) do 

godziny 1800. Zauważył, że praktycznie każdego dnia są dostępne usługi medyczne na terenie gminy 

Sędziejowice do godziny 1800. Za usługi medyczne w soboty, niedziele i święta płacone ma Izba 

Przyjęć ZOZ w Łasku zgodnie z podpisaną umową. NFZ płaci za przyjęcia pacjentów ze środków 

GOZ w Sędziejowicach.    

Pan Sławomir Tralewski – Przewodniczący Rady Społecznej GOZ odczytał opinię Rady 

Społecznej GOZ wypracowaną na posiedzeniu w dniu 23 czerwca 2009 r.  w sprawie przedłożonego  

wniosku kierownika GOZ o zawieszenie z dniem 1 lipca br. do odwołania opieki medycznej 

sprawowanej przez lekarzy w godzinach 800 – 1200. Rada Społeczna GOZ w Sędziejowicach 

pozytywnie zaopiniowała powyższy wniosek pod warunkiem, że lekarze zatrudnieni w GOZ zwiększą 

o cztery godziny w tygodniu przyjmowanie pacjentów. Kserokopia opinii w załączeniu do protokołu.     

Nadmienił, że stanowisko Rady Społecznej GOZ związane jest z ustaloną konkretną ilością godzin 

pracy GOZ. Kierownik ustala „regulamin porządkowy publicznego zakładu opieki zdrowotnej”, który 

Rada Społeczna GOZ przyjmuje. Czas pracy ustalony jest również w planie rocznym działalności 

GOZ, który obowiązuje. Do szczegółów i dalszego postępowania Rada Społeczna GOZ wróci we 

wrześniu br. Poinformował, że Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sędziejowicach jest 

organem nadzorowanym przez gminę.  

Pan Jerzy Kotarski – Wójt Gminy – zapytał Kierownika GOZ, skąd pochodzą środki na 

wynagrodzenia lekarzy i obsługi medycznej za pracujące soboty, oraz co będzie z tymi środkami po  
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1 lipca br. Zaproponował przeznaczenie pozostałej kwoty na leczenie pacjentów lub zatrudnienie 

kolejnego lekarza medycyny. 

Do powyższego ustosunkował się Kierownik GOZ  – informując, że środki były z „własnego” 

funduszu Gminnego Ośrodka Zdrowia i pieniądze po 1 lipca zostaną w budżecie GOZ. W obecnej 

sytuacji nie jest łatwym znalezienie lekarza do pracy w przychodni.   

 

P U N K T  7 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy 

Sędziejowice – Pan Krzysztof Pawłowski przedłożył opinię Komisji z dnia 23 czerwca 2009 r.     

ppkt 1 

Uchwałę Nr XXV/163/09 w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na rok 2009 

odczytał Przewodniczący obrad. Bez dyskusji Rada Gminy w wyniku głosowania – 13 głosami „za” 

podjęła uchwałę w sprawie wyżej wymienionej. 

  ppkt 2  

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił treść uchwały. W otwartej dyskusji nie zabrano głosu, 

wobec czego przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego – 13 głosami „za” uchwała nr 

XXV/165/09 w sprawie oceny realizacji remontów i inwestycji gminnych została podjęta.       

ppkt 3 

Uchwałę Nr XXV/166/09 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 

roku odczytał Przewodniczący Rady. Bez dyskusji, w wyniku głosowania – 13 głosami „za” przyjęto 

powyższą uchwałę. 

 

Przed dalszą realizacją porządku obrad Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw 

Socjalnych – Pan Stanisław Tokarek odczytał opinię Komisji.   

 

  ppkt 4 

Uchwałę Nr XXV/166/09 w sprawie oceny zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty gminnej 

w zakresie kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków  

i opieki nad zabytkami odczytał Przewodniczący obrad.  

Rada Gminy bez dyskusji, poprzez głosowanie - 13 głosami „za” podjęła powyższą uchwałę 

  ppkt 5 

Pani Aleksandra Andrysiak – Kierownik GOPS wprowadziła zmiany w projekcie uchwały  

w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziejowicach 

zaprezentowanym na Komisji Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych dn. 24 czerwca br.  
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Wyjaśniła, że kolejna zmiana w statucie wynikła w związku z wprowadzeniem zmiany do ustawy  

o pomocy społecznej. Wprowadzona zmiana obowiązywać będzie od 1 lipca br. i powoduje, że 

świadczenia w formie zasiłku stałego oraz składki zdrowotnej od kwoty tego zasiłku będą zadaniem 

własnym gminy o charakterze obowiązkowym w formie dotacji. Dotychczas było to zadanie zlecone 

gminie.   

Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały w sprawie zmian statutu Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Sędziejowicach, po wprowadzonych zmianach przez Kierownika GOPS.  

W otwartej dyskusji nie zabierano głosu.  

Rada Gminy Sędziejowice, w wyniku głosowania – 13 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XXV/167/09 

w sprawie zmian statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziejowicach. 

                    ppkt 6 

Przewodniczący obrad zaprezentował uchwałę Nr XXV/168/09 w sprawie zasad rozliczania 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli. Nie podjęto dyskusji.  

W wyniku głosowania - 13 głosami „za” Rada Gminy Sędziejowice podjęła powyższą uchwałę.  

                   ppkt 7 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały. Nie podjęto dyskusji. Uchwałę Nr 

XXV/169/09 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę sieci kanalizacji sanitarnej  

z przyłączami oraz przepompowni ścieków w miejscowości Bilew wraz rozbudową sieci 

wodociągowej, Rada Gminy Sędziejowice, bez dyskusji, podjęła – 13 głosami „za”. 

                   ppkt 8 

Uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia odczytał Przewodniczący Rady Gminy – Pan Dariusz 

Marek. 

Wójt Gminy – Pan Jerzy Kotarski – poinformował, że gmina Zapolice chciałaby skorzystać ze 

środków tzw. Schetynówki. Przy współpracy dwóch gmin (Zapolice i Sędziejowice) i Zduńskiej Woli, 

złożony wniosek otrzymuje większą punktację i większą  możliwość pozyskania środków.   

Ciąg drogowy Wygiełzów - Zduńskiej Woli będzie wykonywany wspólnie z gminą Zduńska Wola. 

Gmina Zapolice wykona ciąg drogowy Wygiełzów – Młodawin do granicy z gminą Sędziejowice 

(Wrzesiny).  

Gmina Sędziejowice wykonałaby przebudowę drogi na odcinku Marzenin – Wrzesiny. Nie była 

planowana strategiczna przebudowa tego odcinka drogi – planowano bieżące łatanie dziur. Zauważył, 

że na terenie gminy są drogi o znacznie gorszym standardzie. Droga ta była remontowana w latach 

ubiegłych, obecnie nawierzchnia asfaltowa jest zniszczona, popękana. 
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Pytanie zachodziło, czy „zablokować” gminę Zapolice i Zduńska Wolę, czy może skorzystać z takiego 

rozwiązania i przystąpić do współpracy i wyremontować wskazaną drogę. Proponujemy, aby 

porozumienie było zawarte. Jeśli projekt o dofinansowanie nie znajdzie akceptacji i inwestycja nie 

będzie wykonywana, gmina Sędziejowice pozostanie przy naprawie bieżącej tej drogi.  

Pani Krystyna Witek  – radna Powiatu Łaskiego – zaproponowała, aby w składanym wniosku 

wspólnie z gmina Zapolice wskazać drogę Wygiełzów gmina Zapolice – Grabia Trzecia gmina 

Sędziejowice. Powstałby wtedy ciąg komunikacyjny Grabia Trzecia – Zduńska Wola przez 

miejscowości Wrzesiny – Kustrzyce – Przymiłów – Grabia – Brody.   

Do powyższego ustosunkował się Wójt Gminy  informując, że będą prowadzone rozmowy w tej 

sprawie. Zapytamy, czy gmina Zapolice zamierza wnioskować o ciąg drogowy w kierunku Grabi 

Trzeciej. Gmina Zapolice chce uzyskać ciąg komunikacyjny Wygiełzów – Zduńska Wola (Nowe 

Miasto) – Marzenin. 

Po zakończonej dyskusji, w wyniku głosowania - 13 głosami „za” Rada Gminy podjęła uchwałę 

Nr XXV/170/09 w sprawie zawarcia porozumienia.   

 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Pan Krzysztof 

Pawłowski odczytał pozytywną opinię Komisji z dnia 29 czerwca br.     

 

ppkt 9 

Wójt Gminy – Pan Jerzy Kotarski – wyjaśnił, że Regionalna Izba Obrachunkowa podczas kontroli 

kompleksowej zarzuciła nam posiadanie dwóch rachunków bankowych w dwóch różnych bankach 

(Łask i Sędziejowice). Zgodnie z ustawą o finansach publicznych bankową obsługę jednostki 

samorządu terytorialnego wykonuje bank wybrany na zasadach określonych w ustawie o 

zamówieniach publicznych. Łączny koszt z tytułu opłat bankowych gminy Sędziejowice w roku 

ubiegłych wyniósł ok. 31 tys. zł więc przy zawieraniu umowy na okres jednego roku nie zasadnym jest 

ogłaszanie przetargu ponieważ nie przekroczono 14 tys. euro (umowę podpisuje się z wolnej ręki). 

Skierowano zapytanie do banków, po czym oferty złożyły trzy banki (Ludowy Bank Spółdzielczy  

w Zduńskiej Woli, Bank PEKAO S.A oddział w Łasku i Bank Spółdzielczy w Poddębicach). 

Najkorzystniejszą ofertę złożył Bank Spółdzielczy w Poddębicach, najmniej korzystna ofertę 

przedłożył Ludowy Bank Spółdzielczy w Zduńskiej Woli. Wyjaśnił, że były prowadzone rozmowy na 

Komisji BRiOŚ w dniu dzisiejszym. Komisja zaproponowała Bank Spółdzielczy w Poddębicach. 

Zauważył, że jeśli będziemy kierować się mentalnością, przyzwyczajeniem i komfortem,  
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i wybierzemy Ludowy Bank z siedzibą w Sędziejowicach, Regionalna Izba Obrachunkowa zarzuci 

Wójtowi Gminy niegospodarność środkami publicznymi ponieważ wskazany bank złożył niekorzystną 

ofertę na obsługę bankową gminy Sędziejowice. Ponadto poinformował, że rachunek bankowy  

w Ludowym Banku był rachunkiem bieżącym, większą część środku obsługiwał Bank PEKAO S.A  

w Łasku. Zostanie zawarta umowa pomiędzy gminą a bankiem prowadzącym obsługę bankową, gdzie 

będą ustalone warunki, których nie będzie można zmienić podczas obowiązującej umowy. 

Ponadto nadmienił, że jeśli gmina podpisałby umowę na trzy lata ( co obecnie jest niemożliwe) z BS w 

Poddębicach, utworzy bankomat i punkt bankowy w Sędziejowicach.  

Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie wskazania banku prowadzącego obsługę 

bankową gminy Sędziejowice, wskazując Bank Spółdzielczy w Poddębicach zgodnie ze stanowiskiem 

Komisji BRiOŚ.  

Nie podjęto dyskusji, wobec czego przeprowadzono głosowanie – 12 głosami „za” i 1 głosem 

„wstrzymującym się” Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XXV/171/09 w sprawie wskazania banku 

prowadzącego obsługę bankową gminy Sędziejowice.    

  ppkt 10 

Pan Sławomir Tralewski – Sekretarz Gminy wprowadził zmiany w projekcie uchwały, prosił o 

wykreślenie w paragrafie 3 ustępu 2 ponieważ w paragrafie 4 upoważnia się Wójta Gminy do 

wykonania uchwały i tym samym do zawarcia umowy partnerskiej.   

Przewodniczący Rady Gminy zaprezentował treść uchwały w sprawie udzielenie pomocy finansowej 

dla Powiatu Łaskiego po zaproponowanych zmianach.  

W otwartej dyskusji, nie zabrano głosu. W wyniku głosowania – 13 głosami „za” uchwała Nr 

XXV/172/08 Rady Gminy Sędziejowice w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Łaskiego została podjęta.  

 

Uchwały o numerach: XXV/163/09, XXV/164/09, XXV/165/09, XXV/166/09, XXV/167/09,   

XXV/168/09, XXV/169/09, XXV/170/09, XXV/171/09, XXV/172/09 oraz opinia Komisji 

Rewizyjnej, opinie Komisji Budżetu, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i opinia Komisji Kultury, 

Sportu, Zdrowia, Oświaty i Spraw Socjalnych stanowią kolejne załączniki niniejszego protokołu. 

 

P U N K T  8 

                Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje udzielili: 

1. Wójt Gminy – Pan Jerzy Kotarski, informując że: 

  1/ wszystkie interpelacje dot. dróg powiatowych i wojewódzkich zostaną przesłane zgodnie z  

      właściwością do Powiatowego lub Wojewódzkiego Zarządu Dróg,  
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  2/ zwrócimy się z pismem do Telekomunikacji Polskiej w sprawie naprawy lub przebudowy nisko  

     położonych linii napowietrznych w Przymiłowie i Grabi,  

 3/ konserwacja pomników jest to zadanie zlecone przez wojewodę  gminie, występujemy co rok  

    z wnioskiem o dofinansowanie przez Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa  

     w Łodzi realizacji miejsc Pamięci Narodowej. Ostatnio złożono wniosek na dofinansowanie  

     remontu pomnika w Grabnie – środki nie wpłynęły do budżetu gminy. Obecnie jest trudna sytuacja  

      finansowa gminy i nie przewiduje się środków na ten cel.   

   4/ na najbliższej Komisji Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska zostanie poruszony temat  

      zakupu tablic ogłoszeniowych dla sołectw na terenie całej gminy Sędziejowice. Obecnie mamy  

      problem z bieżącym utrzymaniem posiadanych tablic informacyjnych ponieważ nie ma środków  

      finansowych w budżecie,      

   5/ właściciel posesji w Bilewie przy zakupie działki od gminy miał obniżone koszty zakupu  

      ze względu na utrudnienia związane z posiadaniem na terenie swojej działki stacji 

      transformatorowej. Zakład Energetyczny chce podpisać porozumienia z właścicielem posesji na  

      korzystanie z tego terenu - właściciel nie wyraża zgody. Właściciel chce sprzedać grunt pod stację  

      Zakładowi Energetycznego za znacznie wygórowaną kwotę, na co nie może pozwolić sobie  

     „energetyka”. Sytuacja jest patowa ponieważ jest to urządzenie publiczne posadowione na  

      prywatnym gruncie. Policja wraz z „energetyką” pracują nad tą sprawą, 

  6/ Powiatowy Urząd Pracy przekazał ok. 13 tys. zł  na zatrudnienie przy pracach interwencyjnych tj.  

      2 etaty na pół roku lub 3 etaty na krótszy okres pracy. Brak zatrudnienia sezonowego  

       spowodowało opóźnienia i utrudnienia w pracach porządkowych na terenie gminy, 

   7/ obecnie trudno wskazać gdzie rozpocznie się sezon wykaszania rowów i poboczy ponieważ  

       wykaszanie wykonywane jest wg. potrzeb np. organizowane impreza, obchody w danej wsi czy  

       święta kościelne. Wykoszenia rowów i poboczy wykonywane są w miarę możliwości. 

  8/ pismo w sprawie naprawy zaniżonego przejazdu kolejowego Wrzesiny – Marzenin zostanie  

       skierowane do PKP,   

   9/ odczytał odpowiedź z Wojewódzkiego Zarządu Dróg w Łodzi na złożona interpelację na XXIII  

       sesji Rady Gminy dot. drogi wojewódzkiej nr 481 przebiegającej przez Sędziejowice.   

2. Pani Krystyna Witek – Radny Rady Powiatu Łaskiego, poinformowała, że: 

   1/ złożone interpelację dot. dróg powiatu łaskiego zostaną przekazane na jutrzejszej sesji Rady  

       Powiatu, 

    2/ w 2009 r.  zostanie wykonany chodnik w Sędziejowicach od drogi wojewódzkiej w kierunku  

        ul. Kolejowej, 

    3/ w budżecie starostwa powiatowego w Łasku na 2010 rok zostanie ujęta budowa chodnika na  
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