P R O T O K Ó Ł NR VII/ 15
z sesji Rady Gminy Sędziejowice odbytej w dniu 26 marca 2015 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury
w Sędziejowicach w godzinach 930- 1245.
Faktyczny stan Rady Gminy w dniu sesji – 15 radnych. Obecnych na sesji było 15.
Spoza grona radnych Rady Gminy w sesji udział wzięli:
1. Jerzy Kotarski – wójt gminy Sędziejowice
2. Mirosław Potasiak – sekretarz gminy Sędziejowice
3. Jan Lis – zastępca kierownika Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w Sędziejowicach
4. Aleksandra Andrysiak – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziejowicach
5. Agnieszka Papuga - kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Sędziejowicach
6. Jan Similak – radca prawny
7. Grzegorz Brożyński – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach
8. Aneta Derbich – zastępca skarbnika gminy Sędziejowice
9. Dariusz Matuszkiewicz – p.o. Kierownika Referatu RiRW
10. Krzysztof Jaworski – dyrektor ZS w Marzeninie
11. Maria Krawczyk – zastępca dyrektora ZSO Nr 1 w Sędziejowicach
14. Sołtysi w liczbie - 22 (w tym 3 sołtysów radnych)
PUNKT 1
Przewodniczący Rady Gminy – Dariusz Cieślak otworzył sesję Rady Gminy
wypowiadając formułę: „Otwieram VII sesję Rady Gminy Sędziejowice”. Powitał przybyłych radnych
Rady Gminy, Wójta Gminy oraz kierowników Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych.
Na podstawie listy obecności stwierdził quorum. Na stan piętnastu radnych w sesji udział wzięło
15 radnych. Obrady były więc prawomocne.
PUNKT 2
Przewodniczący Rady Gminy dodał do porządku obrad w punkcie 7 podpunkt

17 o treści

„ w sprawie odwołania od postanowienia Wójta Gminy Sędziejowice z dnia 23 marca 2015 r.
o nieuznaniu protestu mieszkańców sołectwa Przymiłów przeciwko ważności wyborów Sołtysa i Rady
Sołeckiej”.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał porządek obrad, po wprowadzonej zmianie.
Wobec czego porządek dzienny VII sesji brzmiał następująco
1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie ustalonego porządku obrad.

2
3. Przyjęcie protokołu z obrad VI sesji Rady Gminy.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności w okresie między sesjami.
5. Informacja o działalności Wójta Gminy, Urzędu Gminy i gminnych jednostek
organizacyjnych w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje.
7. Podjęcie uchwał:
1/ w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice
na lata 2015-2022;
2/ w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2015 rok.;
3/ w sprawie funduszu sołeckiego;
4/ w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt w gminie Sędziejowice;
5/ w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemniki z odpadami komunalnymi;
6/ w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych
nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
wykorzystywanych jedynie przez część roku, położonych na terenie Gminy Sędziejowice;
7/ w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki
letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, położonych
na terenie gminy Sędziejowice;
8/ zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania
nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata
oraz stosowania bonifikat, o których mowa w ustawie o gospodarce nieruchomościami;
9/ w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków;
10/ w sprawie ustalenia dopłat do cen usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminnej Jednostki Usług Komunalnych
w Sędziejowicach;
11/ w sprawie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i raportu z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii za 2014 r.,
1 2/ w sprawie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Sędziejowice
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku

3
publicznego za 2014 r.;
13/ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego
Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach za 2014 r.;
14/ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Sędziejowicach za 2014 r.;
15/ w sprawie przyjęcia planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach
na 2015 r.;
16/ w sprawie powołania Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach;
17/ w sprawie odwołania od postanowienia Wójta Gminy Sędziejowice z dnia 23 marca 2015 r.
o nieuznaniu protestu mieszkańców sołectwa Przymiłów przeciwko ważności wyborów Sołtysa i Rady
Sołeckiej.
8. Zapoznanie się z protokołem z przeprowadzonej kontroli w dniu 17 marca 2015 r.
przez Komisję Rewizyjną dochodów i wydatków Gminy Sędziejowice w I kwartale 2015 r.
i od IX-XII 2014 r.
9. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Wójta Gminy z obrotu nieruchomościami za 2014 rok.
10. Odpowiedzi na interpelacje.
11. Zapytania i wolne wnioski.
12. Zakończenie obrad.
W wyniku głosowania – 15 głosami „za” Rada Gminy przyjęła proponowany porządek obrad.

PUNKT 3
Zwyczajowo pół godziny przed obradami protokoły wyłożono do wglądu. Do protokołów z obrad
VI sesji Rady Gminy nie wniesiono uwag.
W wyniku głosowania – 15 głosami „za” Rada Gminy przyjęła protokół w przygotowanym
brzmieniu.
PUNKT 4
Pan Dariusz Cieślak - Przewodniczący Rady Gminy przedłożył ustną informację o działalności
w okresie międzysesyjnym. W wystąpieniu poinformował:
1. 26 lutego 2015 roku wziąłem udział w zebraniu założycielskim Gminnego Klubu Sportowego
w Sędziejowicach. Pierwszym prezesem nowopowstałego klubu został Paweł Buczkowski.
2. 11 marca br. uczestniczyłem w spotkaniu komitetu organizacyjnego Dni Sędziejowic w ramach
których odbędą się m.in. I Piknik Motocyklowy i I Przegląd Zespołów rozrywkowych.
3. W dniach 14-15 marca wspólnie z drużyną „Samorządowcy i przyjaciele” uczestniczyłem
w rywalizacji w VI Turnieju Piłki Nożnej OSP.
4. 19 marca 2015 r. wziąłem udział w posiedzeniu Komisji Kultury, Sportu, Zdrowia, Oświaty i Spraw
Socjalnych Rady Gminy Sędziejowice.
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5. 24 marca br. uczestniczyłem w Komisji Budżety, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy
Sędziejowice.
6. Tego samego dnia byłem również uczestnikiem Zebrania Sprawozdawczego Towarzystwa
Społeczno-Kulturalnego Gminy Sędziejowice.
7. W środę 25 marca 2015 r. uczestniczyłem w spotkaniu wielkanocnym
w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sędziejowicach.
8. Wziąłem udział w zebraniach wiejskich w sprawie wyboru sołtysa oraz rady sołeckiej
w: Sobiepanach, Podulach, Grabnie i Lichawie.
9. Przygotowałem i prowadzę VI sesję Rady Gminy Sędziejowice..
Nie podjęto dyskusji.
W wyniku głosowania – 15 głosami „za” Rada Gminy przyjęła informację Przewodniczącego
Rady Gminy o działalności z okresu między sesjami.
PUNKT 5
Informację o działalności Wójta Gminy, Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych
w okresie od 18 lutego do 13 lutego 2015 r. radni i sołtysi otrzymali we wcześniejszym terminie celem
zapoznania. Informacja w załączeniu do protokołu.
Nie podjęto dyskusji. W wyniku głosowania - 15 głosami „za” Rada Gminy przyjęła powyższą
„Informację” do akceptującej wiadomości.
PUNKT 6
Interpelacje zgłosili:
1. Pani Renata Kowalczyk interpelowała w sprawie:
1/ naprawy nawierzchni na stadionie gminnym w Sędziejowicach;
2/ montażu lustra w miejscowości Sędziejowice-Kolonia tuż za stadionem;
3/ informowania mieszkańców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej
2. Pani Ewa Malinowska interpelowała w sprawie zabezpieczenia wykopów przy przejeździe
kolejowym w miejscowości Sędziejowice ul. Leśna.
3. Pan Władysław Kraszewski interpelował w sprawie umieszczenia znaku drogowego „nazwa
miejscowości” w Podulach;
4. Pani Monika Porada interpelowała w sprawie:
1/ wykopania rowów w miejscowości Brzeski w kierunku miejscowości Podule;
2/ informowania sołtysów o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej;
3/ wycięcia zakrzaczeń przy drodze powiatowej Brzeski - Sobiepany- Podule.
5. Pan Waldemar Bartczak interpelował w sprawie:
1/ naprawy kładki na rzece Grabi między miejscowościami Kustrzyce, a Lichawa;
2/ naprawy drogi w miejscowości Przymiłów ( od Pana Gabrysiaka w stronę rzeki Grabi).
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6. Pan Jerzy Sztuka interpelował w sprawie naprawy sygnalizacji świetlnej przy przejeździe
kolejowym w miejscowości Sędziejowice ul. Leśna.
7. Pani Anna Kowalczyk interpelowała w sprawie:
1/ udrożnienia przepustu przy drodze w miejscowości Wola Wężykowa w kierunku posesji Pana
Libicha;
2/ naprawy zjazdów z drogi przy przejeździe kolejowym w miejscowości Wola Wężykowa.
8. Pani Anna Biela interpelowała w sprawie wycięcia zakrzaczeń w miejscowości Podule
(skrzyżowanie dróg Zduńska-Wola – Kalinowa).
9. Pan Krzysztof Krysiak interpelował w sprawie:
1/ naprawy dróg gminnych w miejscowości Dobra;
2/ zasypania dziury powstałej w miejscowości Dobra po wydobyciu piasku.
10. Pani Małgorzata Dalecka interpelowała w sprawie:
1/ naprawy drogi powiatowej w miejscowości Siedlce;
2/ udrożnienia rowów w miejscowości Siedlce
3/ wyjaśnienia sytuacji panującej w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Sędziejowicach
(mieszkańcy nie są przyjęci do lekarza w tym samym dniu).
11. Pan Wiesław Szewczyk interpelował w sprawie naprawy drogi w miejscowości Przymiłów
(od kapliczki w kierunku rzeki Grabi).
12. Pan Tomasz Kopka interpelował w sprawie postawienia znaku drogowego „nazwa miejscowości”
w miejscowości Rososza.
13. Pan Edward Nowak interpelował w sprawie:
1/ przeniesienia tablicy informacyjnej w okolice przystanku autobusowego;
2/ wykopania rowu w miejscowości Niecenia zniszczonego przy budowie trasy S-8.
PUNKT 7
ppkt 1
Przewodniczący udzielił głosu Pani Jolancie Urbaniak – przewodniczącej Komisji BRiOŚ, która
odczytała opinię Komisji na VII sesję Rady Gminy. Opinia w załączeniu do protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy
finansowej gminy Sędziejowice na lata 2015-2022.
Nie podjęto dyskusji.
W wyniku głosowania – 15 głosów „za” Rada Gminy podjęła uchwałę nr VII/31/15 z dnia
26 marca 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na
lata 2015-2022.
Uchwała stanowi kolejny załącznik do protokołu.
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ppkt 2
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu gminy
Sędziejowice na 2015 rok. Nie podjęto dyskusji.
W wyniku głosowania – 15 głosów „za” Rada Gminy podjęła uchwałę nr VII/32/15 z dnia
26 marca 2015 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2015 rok.
Uchwała stanowi kolejny załącznik do protokołu.
ppkt 3
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie funduszu sołeckiego.
Nie podjęto dyskusji.
W wyniku głosowania – 4 głosów „za” i 11 głosów „przeciw” Rada Gminy nie podjęła uchwały
w sprawie wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej w sołectwach gminy Sędziejowice.
ppkt 4
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie określenia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Sędziejowice.
Nie podjęto dyskusji.
W wyniku głosowania – 15 głosów „za” Rada Gminy podjęła uchwałę nr VII/33/15 z dnia 26
marca 2015 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Sędziejowice.
Uchwała stanowi kolejny załącznik do protokołu.
ppkt 5
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za
pojemniki z odpadami komunalnymi.
Nie podjęto dyskusji.
W wyniku głosowania – 15 głosów „za” Rada Gminy podjęła uchwałę nr VII/34/15 z dnia
26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemniki z odpadami komunalnymi.
Uchwała stanowi kolejny załącznik do protokołu.
ppkt 6
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki
letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
wykorzystywanych jedynie przez część roku, położonych na terenie Gminy Sędziejowice.
Nie podjęto dyskusji.
W wyniku głosowania – 15 głosów „za” Rada Gminy podjęła uchwałę nr VII/35/15 z dnia
26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach
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wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część
roku, położonych na terenie Gminy Sędziejowice.
Uchwała stanowi kolejny załącznik do protokołu.
ppkt 7
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na
których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, położonych na terenie
gminy Sędziejowice.
Nie podjęto dyskusji.
W wyniku głosowania – 15 głosów „za” Rada Gminy podjęła uchwałę nr VII/36/15 z dnia 26
marca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki
letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
wykorzystywanych jedynie przez część roku, położonych na terenie gminy Sędziejowice.
Uchwała stanowi kolejny załącznik do protokołu.
ppkt 8
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia
zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania
na okres dłuższy niż 3 lata oraz stosowania bonifikat, o których mowa w ustawie o gospodarce
nieruchomościami.
Nie podjęto dyskusji.
W wyniku głosowania – 15 głosów „za” Rada Gminy podjęła uchwałę nr VII/37/15 z dnia 26
marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania
i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy
niż 3 lata oraz stosowania bonifikat, o których mowa w ustawie o gospodarce nieruchomościami.
Uchwała stanowi kolejny załącznik do protokołu.
ppkt 9
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Nie podjęto dyskusji.
W wyniku głosowania – 14 głosów „za” 1 głos „przeciw” Rada Gminy podjęła uchwałę nr
VII/38/15 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Uchwała stanowi kolejny załącznik do protokołu.
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ppkt 10
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt w sprawie ustalenia dopłat do cen usług w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminnej Jednostki Usług
Komunalnych w Sędziejowicach.
Nie podjęto dyskusji.
W wyniku głosowania – 13 głosów „za” 2 głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy podjęła
uchwałę nr VII/39/15 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia dopłat do cen usług w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminnej Jednostki
Usług Komunalnych w Sędziejowicach.
Uchwała stanowi kolejny załącznik do protokołu.
ppkt 11
Przewodniczący udzielił głosu Panu Markowi Okupińskiemu – przewodniczący Komisji KZSiSS,
odczytał opinię Komisji na VII sesję Rady Gminy. Opinia w załączeniu do protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt w sprawie sprawozdania z realizacji Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i raportu z realizacji Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2014 r.,
Nie podjęto dyskusji.
W wyniku głosowania – 15 głosów „za” Rada Gminy podjęła uchwałę nr VII/40/15 z dnia
26 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i raportu z realizacji Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii za 2014 r.
Uchwała stanowi kolejny załącznik do protokołu.
ppkt 12
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt w sprawie sprawozdania z realizacji programu
współpracy Gminy Sędziejowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność
pożytku publicznego za 2014 r.
Nie podjęto dyskusji.
W wyniku głosowania – 15 głosów „za” Rada Gminy podjęła uchwałę nr VII/41/15 z dnia
26 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy
Sędziejowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku
publicznego za 2014 r.
Uchwała stanowi kolejny załącznik do protokołu.
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ppkt 13
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania
planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach za 2014 r.
Nie podjęto dyskusji.
W wyniku głosowania – 15 głosów „za” Rada Gminy podjęła uchwałę nr VII/42/15 z dnia
26 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach za 2014 r.
Uchwała stanowi kolejny załącznik do protokołu.
ppkt 14
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach za 2014 r.
Nie podjęto dyskusji.
W wyniku głosowania – 15 głosów „za” Rada Gminy podjęła uchwałę nr VII/43/15 z dnia
26 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka
Zdrowia w Sędziejowicach za 2014 r.
Uchwała stanowi kolejny załącznik do protokołu.
ppkt 15
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt w sprawie przyjęcia planu finansowego Gminnego
Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach na 2015 r.
Nie podjęto dyskusji.
W wyniku głosowania – 15 głosów „za” Rada Gminy podjęła uchwałę nr VII/44/15 z dnia
26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Sędziejowicach na 2015 r.
Uchwała stanowi kolejny załącznik do protokołu.
Przewodniczący ogłosił 15 minutowa przerwę.
ppkt 16
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt w sprawie powołania Rady Społecznej Gminnego
Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach.
Radni na członków Rady Społecznej GOZ w Sędziejowicach wskazali:
1/ Marka Okupińskiego;
2/ Annę Kopeć;
3/ Jarosława Bartczaka
4/ Danutę Kardas.
Przeprowadzono głosowanie i zgodnie z największą liczbą głosów do Rady Społecznej weszli:
1/ Marek Okupiński;
2/ Anna Kopeć;
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3/ Danuta Kardas.
Nie podjęto dyskusji.
W wyniku głosowania – 15 głosów „za” Rada Gminy podjęła uchwałę nr VII/45/15 z dnia 26
marca 2015 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Sędziejowicach.
Uchwała stanowi kolejny załącznik do protokołu.
ppkt 17
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt w sprawie w sprawie odwołania od postanowienia
Wójta Gminy Sędziejowice z dnia 23 marca 2015 r. o nieuznaniu protestu mieszkańców sołectwa
Przymiłów przeciwko ważności wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.
Przewodniczący udzielił głosu Pani Renacie Kowalczyk - odczytała odwołanie, które wpłynęło
w dniu 25 marca 2015 r. w sprawie odwołania od decyzji Wójta odnośnie nieprawidłowych wyborów
sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Przymiłów.
W dyskusji głos zabrali:
1/ Wójt Gminy – opisał sytuację jaka miała miejsce na zebraniu wiejskim w sołectwie Przymiłów
i przedstawił swoje stanowisko, iż uważa wybory za ważne.
2/ radna Jolanta Urbaniak

przedstawiła swoje stanowisko w sprawie ważności wyborów

w sołectwie Przymiłów – stwierdziła, że wybory uważa za ważne, gdyż zostały zachowane wszystkie
procedury zgodne ze statutem sołectwa Przymiłów.
3/ Radca Prawny – dokonując oceny zasadności zażalenia złożonego na postanowienie Wójta Gminy
stwierdził:
1/ tryb i zasady wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich jest regulowany wyłącznie przez przyjęte statuty
sołectw oraz uchwalane przez Zebrania Wiejskie regulaminy głosowania wyborów sołtysa i członków
Rady Sołeckiej;
2/ zapisy statutu sołectwa Przymiłów oraz regulamin głosowania wyborów sołtysa w tym sołectwie
nie wyłączają z udziału w Komisji wyborczej osób spokrewnionych ze zgłoszonymi kandydatami na
sołtysów oraz kandydatami na członków Rady Sołeckiej;
3/ również żadne z tych uregulowań nie ogranicza możliwości głosowania w ponownym głosowaniu
wyborców, którzy nie uczestniczyli w pierwszym nie rozstrzygniętym głosowaniu lub też przybyli na
Zebranie Wiejskie w jego toku.
Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności uważam wybory w sołectwie Przymiłów za ważne.
Radna Jolanta Urbanik złożyła wniosek, by odwołanie uznać za nieuzasadnione oraz wybory
w sołectwie Przymiłów uznać za ważne.
W wyniku głosowania 15 głosami „za” przyjęła zgłoszony wniosek
W wyniku głosowania – 15 głosów „za” Rada Gminy podjęła uchwałę nr VII/46/15 z dnia 26 marca
2015 r. w sprawie w sprawie odwołania od postanowienia Wójta Gminy Sędziejowice z dnia 23 marca
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2015 r. o nieuznaniu protestu mieszkańców sołectwa Przymiłów przeciwko ważności wyborów
Sołtysa i Rady Sołeckiej- zgodnie ze złożonym wnioskiem.
PUNKT 8
Protokół z przeprowadzonej kontroli w Urzędzie Gminy Sędziejowice w dniu 17 marca 2015 r.
przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Sędziejowice w zakresie dochodów i wydatków Gminy
Sędziejowice w I kwartale 2015 r. i od IX-XII 2014 r.– odczytała Przewodnicząca Komisji (kierownik
zespołu kontrolnego) Pani Ewa Malinowska. Rada Gminy nie wniosła uwag do protokołu Komisji
Rewizyjnej. Protokół z przeprowadzonej kontroli w załączeniu do niniejszego protokołu z sesji Rady
Gminy.
PUNKT 9
Sprawozdanie zostało przedstawione radnym nie wniesiono uwag.
PUNKT 10
Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje (pkt 6 porządku obrad) udzielili:
Wójt Gminy poinformował:
1/ interpelacje dot. dróg powiatowych zostaną skierowane zgodnie z właściwością do PZD
w Łasku;
2/ bieżąca naprawa dróg zostanie wykonana niezwłocznie, przy sprzyjających do tego warunkach
atmosferycznych;
3/ w sprawie naprawy nawierzchni na stadionie – zostanie dokonany przegląd obiektu i dokonana
wycena kosztów naprawy;
4/ lustro zostanie zakupione i zamontowane;
5/ interpelacje dotyczące PKP zostaną przekazane;
6/ udrożnienie rowów w miejscowości Siedlce – zostanie dokonany przegląd terenowy;
7/ w sprawie wyjaśnienia sytuacji w GOZ w Sędziejowicach sprawę przekażemy do wyjaśnienia
Radzie Społecznej oraz Kierownikowi GOZ.
PUNKT 11
W zapytaniach i wolnych wnioskach głos zabrała sołtys Monika Porada – poprosiła o wyjaśnianie
sytuacji panującej Gminnym Ośrodku Zdrowia w Sędziejowicach.
PUNKT 12
Przewodniczący podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu i dokonał zamknięcia obrad
wypowiadając

formułę:

„Zamykam

VII

sesję

Rady

Gminy

Sędziejowice”.

Na tym protokół zakończono.

Protokolant
Agnieszka Szewczyk

Przewodniczący Rady
Dariusz Cieślak

