P R O T O K Ó Ł NR XXXVI/18
z sesji Rady Gminy Sędziejowice odbytej w dniu 26 stycznia 2018 r. w Sali A Urzędu Gminy
Sędziejowice w godzinach 1300- 1320.
Przewodniczący obrad – Renata Kowalczyk – Wiceprzewodnicząca 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. Jerzy Kotarski – wójt gminy Sędziejowice
2. Grzegorz Dębkowski – skarbnik gminy Sędziejowice
3. Mirosław Potasiak – sekretarz gminy Sędziejowice
4. Dariusz Matuszkiewicz – kierownik referatu Rolnictwa i Rozwoju Wsi

PUNKT 1
Przewodnicząca obrad – Renata Kowalczyk rozpoczęła sesję Rady Gminy wypowiadając
formułę: „Otwieram XXXVI sesję Rady Gminy Sędziejowice”. Powitała przybyłych radnych
Rady Gminy, Wójta Gminy i kierowników Urzędu Gminy.
Następnie odniosła się do prawomocności obrad. Na podstawie listy obecności stwierdziła
quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał. Na stan 15 radnych w sesji udział
wzięli wszyscy. Odniosła się również do prawidłowości zwołania sesji. Posiedzenie zwołane na
wniosek Wójta Gminy. Radni nie zgłosili uwag w tym zakresie. Pismo OR.VI.0002.87.2018
z dnia 19 stycznia 2018 r. w załączeniu do protokołu.
Głos zabrał Wójt Gminy – uzasadnił wniosek o zwołanie sesji – Zarząd Województwa
Łódzkiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na
dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, gmina
Sędziejowice planuje złożyć wniosek na zadanie inwestycyjne pn. „Remont boiska
wielofunkcyjnego w Sędziejowicach”. Wobec tego proponuje się wprowadzenie nowego zadania
inwestycyjnego o powyższej nazwie w kwocie 118.000,00 zł, co stanowi wkład własny
jednostki. Gmina zamierza aplikować o 100.000,00 zł. Pozostałe projekty uchwał wprowadzane
są pod obrady rady aby nie przedłużać terminów.

PUNKT 2
Przewodniczący Rady Gminy – odczytała proponowany porządek obrad. Nie wniesiono zmian.
W wyniku głosowania – 15 radnych obecnych na sali obrad; 15 głosami „za”, 0 głosów
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„przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy przyjęła dzisiejszy porządek
obrad. Wobec tego przystąpiono do realizacji porządku.
Porządek dzienny XXXVI sesji brzmiał następująco:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2018 r.,
2) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łaskiemu,
3) zmieniająca uchwałę Nr XII/78/15 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 września
2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zduńskowolskiego.
4. Zakończenie obrad.
PUNKT 3
ppkt 1
Skarbnik Gminy – uzasadnił wprowadzane zmiany do budżetu gminy na 2018 r. przedłożonym
projektem budżetu gminy.
Do budżetu gminy wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Remont boiska wielofunkcyjnego
w Sędziejowicach” w kwocie 118.000,00 zł, stanowiącej wkład własny jednostki samorządu
terytorialnego. W miesiącu grudniu 2017 r. została przyjęta Uchwała Zarządu Województwa
Łódzkiego w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dotacji celowej przeznaczonej
na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Gmina
zamierza aplikować o kwotę 100.000,00 zł. Jednocześnie zwiększa się plan dochodów - w celu
pokrycia wkładu własnego - z tytułu wpływów z nadpłat podatku VAT.
W wyniku zmian, o których mowa powyżej oraz w związku z uchwałą w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Łaskiemu, zmienia się brzmienie załączników nr 3 i 8 do
uchwały nr XXXV/267/17 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie
uchwalenia budżetu gminy Sędziejowice na 2018 rok.
Radny Marek Okupiński – zwrócił uwagę na rozbieżność kwot w załącznikach nr 3 i 4
przedłożonego projektu uchwały oraz ujętej kwoty w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę
Nr XII/78/15 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 września 2015 r. w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla Powiatu Zduńskowolskiego na zadanie pn. „Miejski Obszar
Funkcjonalny Zduńska Wola - Karsznice – budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie
powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego”. Prosił skarbnika o wyjaśnienie.
Skarbnik Gminy – wyjaśnił - kwota w załączniku nr 4 - 580.598,00 zł obejmuje wydatki
bieżące i majątkowe; załącznik nr 3 - 578.924,00 zł wydatki majątkowe; kwota 578.924,00 zł
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wydatki majątkowe + wydatki bieżące 1.674,00 zł łącznie wynosi 580.598,00 zł. W projekcie
uchwały dot. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zduńskowolskiego planowana kwota
datacji w 2018 r. wynosi 580.596,94 zł ponieważ jest zaokrąglona do pełnych złotych w górę.
Na tym zakończono dyskusję. W wyniku głosowania –– 15 radnych obecnych na sali obrad;
15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy podjęła
uchwałę nr XXXVI/274/18 w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na
2018 r. Uchwała w załączeniu do protokołu.
ppkt 2
Skarbnik Gminy – uzasadnił projekt uchwały. Rada Gminy Sędziejowice we wrześniu 2016 r.
wyraziła zgodę na przystąpienie Gminy Sędziejowice z Powiatem Łaskim do wspólnej realizacji
zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2301E Brzeski - Sędziejowice Buczek - Wola Bachorska - Bocianicha na odcinku o długości ok. 2,8 km w miejscowości
Sędziejowice” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na
lata 2016-2019” i udzielenie pomocy finansowej w wysokości 51% kwoty wkładu własnego, nie
więcej niż 791.581,00 zł. W roku 2017 udzielona została pomoc w kwocie 407.728,00 zł, do
zrealizowania w 2018 r. pozostało 383.853,00 zł. Ponadto zgodnie przepisami ustawy
o finansach publicznych wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego są przeznaczone na
realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, w tym na pomoc rzeczową lub finansową
dla innych jednostek samorządu terytorialnego, określoną odrębną uchwałą przez organ
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.
Nie podjęto dyskusji. W wyniku głosowania –– 15 radnych obecnych na sali obrad; 15
głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy podjęła
uchwałę nr XXXVI/275/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łaskiemu.
Uchwała w załączeniu do protokołu.
ppkt 3
Skarbnik Gminy – uzasadnił przedłożony projekt uchwały.
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przetargowych w 2017 r., lider projektu - Powiat Zduńskowolski zwrócił się z prośbą o zmianę
w budżecie gminy na rok 2018 oraz w wieloletniej prognozie finansowej kwot na realizację
zadania pn. „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola -Karsznice - budowa łącznika z drogą
ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego”. Zmiany powyższe
zostały dokonane uchwałami Rady Gminy Sędziejowice w dniu 28 grudnia 2017 r. Zgodnie ze
zaktualizowanym harmonogramem, łączna wysokość kosztów, przypadająca na Gminę
Sędziejowice nie zmieniła się i wynosi 596.467,51 zł. Dokonano jedynie przesunięć w kwocie
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217,49 zł z roku 2017 na rok 2018. Ponadto zgodnie z art. 216 pkt 5 ustawą. o finansach
publicznych- pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego powinna być
określona odrębną uchwałą przez organ stanowiący, dlatego zaistniała również konieczność
zmiany uchwały Nr XII/78/15 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 września 2015 r.
Nie podjęto dyskusji. W wyniku głosowania –– 15 radnych obecnych na sali obrad;
15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy podjęła
uchwałę nr XXXVI/276/18 zmieniająca uchwałę Nr XII/78/15 Rady Gminy Sędziejowice
z dnia 29 września 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Zduńskowolskiego. Uchwała w załączeniu do protokołu.

PUNKT 4
Nie zgłoszono innych spraw. Przewodnicząca podziękowała wszystkim za udział w posiedzeniu
i dokonała zamknięcia obrad wypowiadając formułę: „Zamykam XXXVI sesję Rady Gminy
Sędziejowice”.

Na tym protokół zakończono.

Protokolant
Monika Aleksandrowicz

Wiceprzewodnicząca Rady
Renata Kowalczyk

