P R O T O K Ó Ł NR XXVI/ 16
z sesji Rady Gminy Sędziejowice odbytej w dniu 29 grudnia 2016 r. w sali Gminnego Ośrodka
Kultury w Sędziejowicach w godzinach 1000- 120.
Przewodniczący obrad – Dariusz Cieślak – Przewodniczący Rady Gminy Sędziejowice
Protokolant – Monika Aleksandrowicz - inspektor ds. obsługi Rady Gminy i sołectw
Faktyczny stan radnych Rady Gminy w dniu sesji – 15, obecnych na posiedzeniu 15.
Spoza grona radnych Rady Gminy w sesji udział wzięli:
1. Krzysztof Zawadzki – kierownik Gminnej Jednostki Usług Komunalnych
2. Jan Similak – radca prawny
3. Dariusz Matuszkiewicz – kierownik referatu Rolnictwa i Rozwoju Wsi
4. Mirosław Potasiak – sekretarz gminy
5. Jerzy Kotarski – wójt gminy
6. Grzegorz Dębkowski – skarbnik gminy Sędziejowice
7. Aleksandra Andrysiak – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziejowicach
8. Agnieszka Papuga - kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Sędziejowicach
9. Beata Magdziak – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Sędziejowicach
10. Barbara Potasiak - radna Rady Powiatu Łaskiego
11. Barbara Gawor – dyrektor ZSO Nr 1 w Sędziejowicach
12. Andrzej Bykowski – komendant Komisariatu Policji w Widawie
13. Tomasz Mielczarek – komendant gminny ZOSPRP
14. Marek Krawczyk – radny Rady Powiatu Łaskiego
15. Sołtysi w liczbie – 24 (w tym 3 sołtysów radnych)

PUNKT 1
Przewodniczący Rady Gminy – Dariusz Cieślak otworzył sesję Rady Gminy wypowiadając
formułę: „Otwieram XXVI sesję Rady Gminy Sędziejowice”. Powitał przybyłych radnych Rady
Gminy, Wójta Gminy, kierowników Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych, osoby
zaproszone oraz sołtysów.
Na podstawie listy obecności stwierdził quorum. Na stan 15 radnych w sesji udział wzięło 15.
Obrady były więc prawomocne.
Odnosząc się do porządku obrad dzisiejszego posiedzenia Przewodniczący obrad odczytał wniosek
Wójta Gminy Sędziejowice w sprawie zmiany porządku obrad z dnia 23 grudnia 2016 r. Wniosek
w załączeniu do protokołu. Ponadto Przewodniczący Rady Gminy zaproponował wycofanie
projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sędziejowice (pkt 7 ppkt 5)
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w związku z wczorajszym stanowiskiem Komisji BRiOŚ (wycofanie projektu uchwały z porządku
obrad Komisji, brak opinii).
Następnie Przewodniczący obrad – przedstawił porządek obrad, uwzględniając powyższe wnioski.
Wywiązała się dyskusja, w której głos zabrali radny Marek Okupiński, radny Jarosław Bartczak
radna Jolanta Urbaniak i przewodniczący obrad Dariusz Cieślak.
Radny Marek Okupiński prosił Przewodniczącego o uzasadnienie wniosku o wycofanie
z porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sędziejowice.
Przytoczył część treści uzasadnienia do niniejszego projektu uchwały, które zostało podpisane przez
Przewodniczącego Rady Gminy. Zapytał, które uzasadnienie będzie wiarygodne - dzisiejsze ustne
(Klubu Radnych PSL) czy pisemne z dnia 15 grudnia br. (Przewodniczącego Rady Gminy) oraz na
jakiej podstawie zdejmuje się projekt z dzisiejszego porządku obrad, kto wniósł na posiedzeniu
Komisji wniosek o usunięcie niniejszego punktu z porządku obrad.
Przewodniczący obrad – przypomniał tryb powstawania niniejszego projektu oraz uzasadnił
dzisiejszy wniosek – planowany wysoki deficyt w 2017 r., spowodowanie lawiny podwyżek dla
radnych i sołtysów.
Wyjaśnił, że na posiedzeniu Komisji w imieniu Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego
wniosek złożyła radna Jolanta Urbaniak. Następne zauważył, że zgodnie z ustawą o samorządzie
gminnym i obowiązującym statutem gminy, ustalenie porządku obrad sesji należy do kompetencji
przewodniczącego rady – zgodnie z wcześniejszym stanowiskiem Komisji w porządku obrad
umieszczono tematykę wynagrodzenia wójta gminy, po wniosku na wczorajszej Komisji proponuje
się wycofanie niniejszego projektu uchwały (wszyscy radni obecni na posiedzeniu).
Radny Jarosław Bartczak – odniósł się do wypowiedzi Przewodniczącego wskazując, że pierwszy
raz słyszy, aby złożony wniosek na posiedzeniu Komisji w listopadzie nie miał sensu oraz aby
Komisja zmieniała porządek obrad sesji Rady Gminy.
Przewodniczący obrad odniósł się do powyższej wypowiedzi. Raz jeszcze poinformował, że jako
przewodniczący rady gminy ustala porządek obrad sesji. Z uwagi na wczorajsze stanowisko, gdzie
obecni byli wszyscy radni, nie ma sensu ponownie rozpatrywać tematu, który wczoraj nie otrzymał
aprobaty.
Odniósł się również do złożonego wniosku przez radnego Bartczaka na posiedzeniu Komisji w dniu
28 listopada br. – wniosek złożono ustnie, brak projektu uchwały – brak możliwości procedowania.
Prosił o wyjaśnienie obecnego Radcy Prawnego.
Pan Jan Similak – Radca Prawny – odniósł się do posiedzenia Komisji w listopadzie – wniosek
został złożony bez potwierdzenia na piśmie. Komisja uznała, że nie zachodzi potrzeba ogłaszania
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przerwy na sporządzenie projektu uchwały. Zauważył, że Komisja nie ustala porządku obrad sesji.
Rada Gminy ustala porządek obrad poprzez wprowadzanie zmian.
Przewodniczący obrad odczytał §56 Statutu dot. inicjatywy uchwałodawczej. Zauważył, że
wniosek radnego Bartczaka nie zawierał wskazanych elementów.
Radny Jarosław Bartczak – wyjaśnił, że wniosek na Komisji nie zawierał pisemnego projekt
uchwały jednak uznano, że nie ma potrzeby ogłaszania przerwy w obradach aby przygotować taki
projekt. Zauważył, że o dzisiejszym posiedzeniu radni zostali poinformowani w ustawowym
terminie, z określonym porządkiem obrad i, że dzisiaj padnie konkretny wniosek o jego zmianę.
Przewodniczący obrad – skracając polemikę poinformował, że radnemu J. Bartczakowi nie
zostanie już udzielony głos w dyskusji.
Następnie zauważył, że Przewodniczący Rady Gminy przedstawił wnioski oraz porządek obrad
uwzględniający wnioski, Rada Gminy może się z nim zgodzić lub nie.
Radny Marek Okupiński – wyraził swoje zdanie nt. stwierdzenia przez Przewodniczącego obrad
o braku sensu dyskusji nad tematem wynagrodzenia wójta gminy na dzisiejszej sesji i jeszcze raz
zadał pytanie, które uzasadnienie dla radnych jest wiarygodne Klubu PSL czy Przewodniczącego
Rady Gminy. Ponadto zapytał, o powód zmiany zdania od 15 grudnia br. i zauważył, że Klub nie
przedłożył konkretnego uzasadnienia wycofania projektu uchwały z obrad.
Radna Jolanta Urbaniak – zabierając głos uzasadniła wniosek o wycofanie tematu wynagrodzenia
wójta gminy z obrad – wysoki deficyt, ambitne plany na 2017 r. – to nie jest dobry moment na
podwyższanie wynagrodzenia wójta – sołtysi również chcieliby podwyżkę diet. Zauważyła, że to nie
jest decyzja jednostki, tak postanowili radni, który będą za chwilę będą decydować o dzisiejszym
porządku obrad.
Przewodniczący obrad – odpowiedział, że podpisuje się pod obydwoma uzasadnieniami.
Wypadkowymi tych uzasadnień jest decyzja zdjęcia punktu z porządku obrad.
Radny Marek Okupiński – wnioskował o pozostawienie w porządku obrad dzisiejszej sesji Rady
Gminy temat dot. podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sędziejowice.

Przewodniczący Rady Gminy – ogłosił 5 minut przerwy w obradach.

Po przerwie nie podjęto dalszej dyskusji wobec tego Przewodniczący przystąpił do głosowania.
Pierwszy został poddany pod głosowanie wniosek radnego Marka Okupińskiego. Rada Gminy
w wyniku głosowania 7 głosami „za” i 8 głosami „przeciw” odrzuciła wniosek o pozostawienie
w porządku obrad dzisiejszej sesji Rady Gminy temat dot. podjęcia uchwały w sprawie
ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sędziejowice.
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Następnie Rada Gminy głosowała porządek obrad przedłożony przez Przewodniczącego Rady
Gminy na wstępie. Rada Gminy w wyniku głosowania 8 „za” i 7 „przeciw” przyjęła porządek
obrad po zmianach.

Wobec powyższego porządek dzienny XXVI sesji brzmiał następująco:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołów z obrad XXIV i XXV 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 i zapytania radnych i sołtysów.
6. Podjęcie uchwał w sprawie uchwalenia:
1/ wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2017 -2025;
2/ uchwalenia budżetu gminy Sędziejowice na 2017 rok.
7. Podjęcie uchwał:
1/ w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2016 r.;
2/ w sprawie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Sędziejowice”;
3/ w sprawie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Luciejów”;
4/ w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2017 rok;
5/ w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok;
6/ w sprawie zmiany ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich
pobierania;
7/ w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Sędziejowice i jej Komisji na 2017 r.
8/ w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci w wieku do lat
5 w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Sędziejowice;
9/ w sprawie uchwalenia „Regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Sędziejowice”.
8. Odpowiedzi na interpelacje.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zakończenie obrad.
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PUNKT 2
Zwyczajowo pół godziny przed obradami protokoły z XXIV i XXV sesji Rady Gminy wyłożono do
wglądu. Do protokołów nie wniesiono uwag.
W wyniku głosowania – 15 głosami „za” Rada Gminy przyjęła protokoły w przygotowanym
brzmieniu.

PUNKT 3
Przewodniczący Rady Gminy – przedłożył ustną informację o działalności w okresie
międzysesyjnym od 29 listopada do 29 grudnia 2016 r. Informacja w załączeniu do protokołu.
Ponadto poinformować o korespondencji, która wpłynęła do Rady Gminy w okresie
międzysesyjnym:
1/ pismo z Powiatowego Zarządu Dróg w Łasku (PZD.2230.43.2016 r. z dn. 16.12.2016 r.)
odpowiedź na interpelację sołtysowi sołectwa Grabia. Pismo w załączeniu do protokołu.
2/ pismo z Sejmu RP Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW-015-113-2016 z dn. 24.11.2016 r.) –
informacja o bezpośrednich transmisjach z obrad, możliwości udziału w pracach komisji lub
podkomisji oraz zgłaszania propozycji tematów do planu pracy. Pismo w załączeniu do protokołu.
Nie podjęto dyskusji. W wyniku głosowania – 15 głosami „za” Rada Gminy przyjęła informację
Przewodniczącego Rady Gminy o działalności z okresu między sesjami.

PUNKT 4
Informację o działalności Wójta Gminy, Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych
w okresie od 21 listopada do 16 grudnia 2016 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 5
Na wstępie głos zabrał Przewodniczący obrad – informując, że nowy Statut Gminy Sędziejowice
będzie obowiązywał od 4 stycznia 2017 r., wobec tego sołtysi również mogą zabierać głos, w tym
punkcie obrad.
Radni nie składali interpelacji, wobec tego głos oddano sołtysom. Sołtys Tomasz Kopka – odnosząc
się do nowych zasad określonych w statucie gminy zauważył, że „sołtysów zepchnięto na sam
koniec”. Zapytał, do kogo sołtys ma zgłosić swoje zapytania, uwagi jeśli w końcowej części sesji
często kierownicy, radni powiatowi są nieobecni, z uwagi na wykonywania swoich obowiązków.
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Do powyższego bezpośrednio ustosunkował się Przewodniczący Rady – zapewnił, że jako
przewodniczący będzie w stałym kontakcie z kierownikami ponadto poinformował, że wszystkie
nierozstrzygnięte wnioski i zapytania zostają przekazywane do rozpatrzenia zgodnie z właściwością.
Następnie głos zabrali:
1. Radny Rady Powiatu Łaskiego - Marek Krawczyk – poinformował o zaplanowanych
inwestycjach na terenie gminy Sędziejowice w projekcie budżetu powiatu łaskiego na 2017 r.
(modernizacja drogi powiatowej Sędziejowice-Brzeski oraz Żagliny – Kozuby) oraz innych
zaplanowanych zadaniach m.in. naprawa drogi Patoki – Rogóźno; adaptacja pomieszczeń w
budynku po byłej szkole „elektryk”, program administracyjny w powiecie łaskim.
Następnie poinformował o działalności Izby Rolniczej – wejście nowego Prawa łowieckiego
od 1 stycznia 2018 r. (szacowanie szkód przez Lasy Państwowe).
Na zakończenie swojej wypowiedzi podziękował za dotychczasową współpracę i złożył noworoczne
życzenia.
2. Radna Rady Powiatu Łaskiego – Barbara Gawor – poinformował, że na dzisiejszym
posiedzeniu Rady Powiatu Łaskiego osobiście złoży interpelację w sprawie naprawy poboczy przy
nowo wybudowanej drodze powiatowej w Woli Marzeńskiej.
Korzystając z obecności Komendanta KP w Widawie poprosiła o zwrócenie szczególnej uwagi na
nielegalnie oddawane strzały w okolicy jej posesji.
3. Radna Rady Powiatu Łaskiego – Barbara Potasiak – poinformowała już o wcześniej złożonej
interpelacji w sprawie naprawy „dróg w Marzeninie” i otrzymanej odpowiedzi od Zarządu Powiatu
podpisaną przez Wicestarostę Marka Krawczyka – wszystko jest w porządku.
Następnie złożyła serdeczne życzenia na Nowy 2017 Rok.
4. sołtys Edward Nowak – odniósł się do wypowiedzi radnej B. Gawor – poinformował o własnych
spostrzeżeniach i prosił o ich przekazanie na radzie powiatu – złe warunki atmosferyczne (deszcz) do
wykonywania poboczy przy drodze powiatowej w Woli Marzeńskiej.

PUNKT 6
ppkt 1
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Renata Kowalczyk – odczytała:
1/ uchwałę Nr I/191/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia
1 grudnia 2016 r. w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz
możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Sędziejowice;
2/ uchwałę Nr I/192/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia
1 grudnia 2016 r. w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gmin Sędziejowice na 2017 rok.
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Opinie w załączeniu do protokołu.
Następnie Przewodnicząca Komisji Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Jolanta
Urbaniak – odczytała opinię zbiorczą Komisji z dnia 28 listopada 2016 r. Opinia w załączeniu.
Przewodniczący obrad Dariusz Cieślak – odczytał projekt uchwały.
Nie podjęto dyskusji. Rada Gminy 15 głosami „za” przyjęła uchwałę Nr XXVI/189/16
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2017-2025. Uchwała w
załączeniu do protokołu.
ppkt 2
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały. Nie podjęto dyskusji. W wyniku głosowania –
14 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się” Rada Gminy podjęła uchwałę Nr
XXVI/190/16 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sędziejowice na 2017 r. Uchwała stanowi
kolejny załącznik do protokołu.

PUNKT7
ppkt 1
Przewodnicząca Komisji Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Jolanta Urbaniak
odczytała opinię Komisji z dnia 28 grudnia 2016 r. Opinia w załączeniu do protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały.
Nie podjęto dyskusji. W wyniku głosowania – 15 głosów „za” Rada Gminy podjęła uchwałę nr
XXVI/191/16 w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2016 r.
Uchwała w załączeniu do protokołu.
ppkt 2
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały.
Nie podjęto dyskusji. W wyniku głosowania – 15 głosów „za” Rada Gminy podjęła uchwałę nr
XXVI/192/16 w sprawie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Sędziejowice”.
Uchwała stanowi kolejny załącznik do protokołu.
ppkt 3
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Renata Kowalczyk odczytał projekt uchwały.
Nie podjęto dyskusji. Rada Gminy w wyniku głosowania – 15 głosami „za” przyjęła uchwałę nr
XXVI/193/16 w sprawie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Luciejów”.
ppkt 4
Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu, Zdrowia, Oświaty i Spraw Socjalnych Marek
Okupiński – odczytał opinię Komisji z dnia. 19.12.2016 r. Opinia w załączeniu do protokołu.
Następnie Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały.
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Nie podjęto dyskusji. Rada Gminy w wyniku głosowania – 15 głosami „za” przyjęła uchwałę Nr
XXVI/194/16 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2017 r.
ppkt 5
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały.
Nie podjęto dyskusji. Rada Gminy – 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XXVI/195/16
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r.
ppkt 6
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały. Nie podjęto dyskusji. Rada Gminy – 15 głosami
„za” przyjęła uchwałę Nr XXVI/196/16 w sprawie zmiany ustalenia szczegółowych warunków
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z
wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również
trybu ich pobierania.
ppkt 7
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały. Nie podjęto dyskusji. Rada Gminy – 15 głosami
„za” przyjęła uchwałę Nr XXVI/197/16 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy
Sędziejowice i jej Komisji na 2017 r.
ppkt 8
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały. Nie podjęto dyskusji. Rada Gminy – 15 głosami
„za” przyjęła uchwałę Nr XXVI/198/16 w sprawie opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego przez dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych
przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sędziejowice.
ppkt 9
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały. Nie podjęto dyskusji. Rada Gminy – 15 głosami
„za” przyjęła uchwałę Nr XXVI/199/16 w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Sędziejowice.

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 5 minutową przerwę w obradach.

PUNKT 8
Po wznowieniu obrad przystąpiono do dalszej realizacji porządku obrad.
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Przewodniczący Rady Gminy raz jeszcze odniósł się do uwagi sołtysa Tomasza Kopki –
w związku z nowymi zapisami statutowymi, porządek obrad będzie szczegółowo analizowany. Przy
opracowywaniu porządku, dzisiejsza uwaga będzie wzięta pod uwagę.
Następnie głos zabrał sołtys sołectwa Grabia Marian Dzierżawski – odniósł się do odpowiedzi na
interpelację odczytaną przez Przewodniczącego Rady w pkt 3 dzisiejszego posiedzenia. Zauważył,
że Powiat Łaski dalej nie bierze pod uwagę wykonania naprawy drogi Grabia – Rojków, na odcinku
ok. 200 m.

PUNKT 9
W wolnych wnioskach i informacjach głos zabrali:
1. sołtys sołectwa Sędziejowice Jerzy Sztuka – zapytał, jak segregować (składować) opakowania
po oleju do silników wysokoprężnych.
Na powyższe odpowiedział kierownik referatu Rolnictwa i Rozwoju Wsi – prosił
o przekazywanie tego typu opakować do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który
znajduje się przy Gminnej Jednostce Usług Komunalnych w Sędziejowicach Kolonii.
2. radny Marek Okupiński – zapytał Wójta Gminy, czyją własnością jest parking przy GOK za
ogrodzeniem ponieważ w dniu dzisiejszym młoda osoba zwróciła uwagę na zakaz parkowania.
Na powyższe zapytania odpowiedzi udzielił Wójt Gminy – teren za ogrodzeniem stanowi własność
gminy, który użytkowany jest przez najemców lokali komunalnych (najemcy zagospodarowali
teren).
W powyższym temacie głos zabrał Komendant KP w Widawie – poinformował o zasadach
użytkowania terenu przez najemców lokali.
Kierownik GJUK – wyjaśnił, teren jest gminny ogólnodostępny; mieszkańcy mają podpisaną
umowę na wynajem lokali mieszkalnych. Teren za ogrodzeniem nie jest wyznaczonym miejscem
parkingowym, mieszkańcy we własnym zakresie utwardzili teren i z niego korzystają. Zapewnił, że
mieszkańcom zostanie zwrócono uwaga dot. zakazu wjazdu.
3. Kierownik referatu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Dariusz Matuszkiewicz – zwrócił się do
sołtysów z prośbą o przekazanie mieszkańcom wraz z nakazami podatkowymi, deklaracji dot.
gromadzenia nieczystości ciekłych - dane niezbędne są do ewidencji zbiorników bezodpływowych
(szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków.
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P U N K T 10
Nie zgłoszono innych spraw. Przewodniczący podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu,
złożył noworoczne życzenia i dokonał zamknięcia obrad wypowiadając formułę: „Zamykam XXVI
sesję Rady Gminy Sędziejowice”.

Na tym protokół zakończono.

Protokolant
Monika Aleksandrowicz

Przewodniczący Rady
Dariusz Cieślak

