P R O T O K Ó Ł NR XIII/12
z sesji Rady Gminy Sędziejowice odbytej w dniu 25 stycznia 2012 r. w sali Gminnego Ośrodka
Kultury w Sędziejowicach w godzinach 1000- 1350.
Faktyczny stan Rady Gminy w dniu sesji – 15 radnych. Obecnych na sesji według załączonej listy
obecności – 14 radnych (nieobecna radna Teresa Kocik).
Spoza grona radnych Rady Gminy w sesji udział wzięli:
1. Pani Aleksandra Andrysiak – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
2. Pan Sławomir Niedźwiedzki – skarbnik gminy
3. Pani Beata Magdziak – kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej
4. Pani Agnieszka Papuga – kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy
5. Pan Jan Grecki – kierownik referatu Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6. Pan Krzysztof Zawadzki – kierownik Gminnej Jednostki Usług Komunalnych
7. Pan Mirosław Potasiak – sekretarz gminy
8. Pan Jerzy Kotarski – wójt gminy
9. Pan Krzysztof Mikołajczyk – kierownik Powiatowe Zarządu Dróg w Łasku
10. Pani Barbara Gawor – dyrektor Zespołu Szkól Ogólnokształcących w Sędziejowicach
11. Pan Marek Krawczyk – radny Rady Powiatowej Izby Rolniczej Woj. Łódzkiego
12. Pan Grzegorz Brożyński – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
13. Sołtysi w liczbie 21 osoby / w tym 1 sołtys – radna/

PUNKT 1
Przewodniczący Rady Gminy - Pan Wacław Ułański otworzył sesję Rady Gminy wypowiadając
formułę: „Otwieram XIII sesję Rady Gminy Sędziejowice”. Powitał przybyłych radnych Rady
Gminy, Wójta Gminy, kierowników Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych,
sołtysów i osoby zaproszone.
Na podstawie listy obecności stwierdził quorum. Na stan piętnastu radnych udział wzięło
czternastu. Obrady były więc prawomocne.
Przewodniczący obrad zapoznał z porządkiem obrad XIII sesji. Do przedłożonego porządku nie
wniesiono zmian. Rada Gminy w wyniku głosowania – 13 głosami „za” (13 radnych obecnych na
sali) przyjęła porządek obrad.
Wobec czego porządek dzienny XII sesji brzmiał następująco:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z obrad XII 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.
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5. Interpelacje.
6. Podjęcie uchwał w sprawie uchwalenia:
1/ wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2012-2020,
2/ budżetu gminy Sędziejowice na rok 2012.
7. Podjęcie uchwał:
1/ w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet dla radnych,
2/ w sprawie sprawozdań z realizacji planu pracy stałych komisji Rady Gminy
Sędziejowice.
8. Odpowiedzi na interpelacje.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad.

PUNKT 2
Przewodniczący obrad nadmienił, że zwyczajowo pół godziny przed obradami
protokół wyłożono do wglądu. Do protokołu z obrad XII sesji Rady Gminy nie wniesiono uwag.
W wyniku głosowania – 13 głosami „za” (13 radnych obecnych na sali) Rada Gminy przyjęła
protokół w przygotowanym brzmieniu.

PUNKT 3
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Wacław Ułański przedłożył ustną informację o działalności
w okresie międzysesyjnym (29.12.2011- 25.01.2012). W wystąpieniu poinformował, iż:
1. Uczestniczył w:
1/ spotkaniach opłatkowo – noworocznych zorganizowanych przez Zarząd Oddziału Gminnego
ZOSP RP oraz Zarząd Gminny PSL,
2/ posiedzeniu Rady Społecznej SP ZOZ w Łasku,
3/ pracach Komisji Rewizyjnej i Komisji Kultury, Sportu, Zdrowia, Oświaty i Spraw Socjalnych.
2. Wykonywał obowiązki przewodniczącego Rady Gminy /przygotowanie XIII sesji RG /.
Nie podjęto dyskusji. W wyniku głosowania - 14 głosami „za” Rada Gminy przyjęła przedłożoną
informację Przewodniczącego Rady Gminy o działalności w okresie między sesjami do
akceptującej wiadomości.
Następnie zapoznał Radę Gminy z korespondencją, która wpłynęła do Biura Rady w okresie
międzysesyjnym. Przewodniczący Rady Gminy odczytał wniosek mieszkańca Kustrzyc w sprawie
wycofania się gminy Sędziejowice z budowy zbiornika retencyjnego „Marzenin – Kustrzyce”
i przygotowaną odpowiedź na niniejszy wniosek (OR.VI.0005.4.2012 z dnia 25 stycznia 2011 r.)
Kserokopia wniosku i pisma stanowią kolejne załączniki do protokołu.
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W otwartej dyskusji głos zabrał Wójt Gminy uzasadniając wydawanie decyzji o warunkach
zabudowy w obszarze zalewowym wodami powodziowymi dla mieszkańca Kustrzyc. Ponadto
poinformował o innych wnioskach składanych przez niniejszego mieszkańca gminy. (dowóz dzieci
do szkoły).

PUNKT 4
Informację o działalności Wójta Gminy, Urzędu Gminy i gminnych jednostek
organizacyjnych w okresie od 19 grudnia 2011 r. do 16 stycznia 2012 r. radni i sołtysi otrzymali
we wcześniejszym terminie celem zapoznania.
W otwartej dyskusji nie zabrano głosu. W wyniku głosowania - 14 głosami „za”, Rada Gminy
przyjęła powyższą „Informację” do akceptującej wiadomości.

PUNKT 5
Interpelacje zgłosili następujący radni i sołtysi:
1. radny Dariusz Cieślak - ponowił interpelację w sprawie oznakowania wjazdu do wsi Lichawa
- „obszar zabudowany”.
2. radny Jarosław Bartczak - interpelował w sprawie polepszenia warunków jazdy na drogach
powiatowych w ramach zimowego utrzymanie dróg;
- zapytał o przyszłość Zespołu Szkół Rolniczych w Sędziejowicach w związku planowanymi
likwidacjami szkół ponadgimnazjalnych w powiecie łaskim.
3. radny Daniel Angerman - interpelował w sprawie polepszenia warunków jazdy na drodze
powiatowej w Dobrej w ramach zimowego utrzymanie dróg.
4. radna Monika Porada - interpelowała w sprawie polepszenia warunków jazdy na drodze
powiatowej Brzeski – Sobiepany – Podule w ramach zimowego utrzymanie dróg.
5. radna Aleksandra Balcerowiak - interpelowała w sprawie polepszenia warunków jazdy na
drodze powiatowej w Siedlcach (podjazd przed przejazdem kolejowym) w ramach zimowego
utrzymanie dróg.
6. sołtys Edward Nowak - interpelował w sprawie polepszenia warunków jazdy na skrzyżowaniu
dróg powiatowych w Woli Marzeńskiej w ramach zimowego utrzymanie dróg;
- zapytał o możliwość zabezpieczenia interesów Gminy Sędziejowice w przypadku uszkodzenia
drogi gminnej przez wieś Niecenia w czasie trwania prac budowlanych trasy S-8.
7. sołtys Tomasz Kopka - zapytał o możliwość nienaliczania podatków od gruntów
i nieruchomości wyłączonych pod budowę trasy S-8 na terenie gminy Sędziejowice.
8. sołtys Waldemar Bartczak - interpelował w sprawie naprawy drogi gminnej w Kustrzycach na
odcinku od świetlicy wiejskiej w stronę rzeki.
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9. sołtys Jerzy Sztuka - interpelował w sprawie:
1/ skrócenia czasu oświetlenia ulicznego na ul. Dolnej w Sędziejowicach (oświetlenie włącza się za
wcześnie i gaśnie za późno);
2/ polepszenia bezpieczeństwa dzieci w ZSO Nr 1 w Sędziejowicach poprzez zwiększenie kontroli
nieznajomych osób wchodzących do budynku szkoły.
10. radny Marek Okupiński - interpelował w sprawie ustawienia lustra drogowego na
skrzyżowaniu dróg powiatowych w Woli Marzeńskiej.
Na powyższe interpelacje odpowiedzi udzielili:
1. Kierownik PZD w Łasku - Krzysztof Mikołajczyk poinformował:
1/ o zasadach, standardach i normach zimowego utrzymania dróg powiatu łaskiego,
2/ iż zwrócono wykonawcy uwagę na polepszenie usług w ramach zimowego utrzymania dróg
w Dobrej,
3/ o możliwości podpisywania umowy z Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad na
pokrycie kosztów naprawy zniszczeń drogi w czasie trwania budowy trasy S8,
4/ o usunięciu zakrzaczenia i drzewa na skrzyżowaniu w Woli Marzeńskiej. PZD w Łasku nie może
egzekwować rozebrania ogrodzenia. Obecnie skrzyżowanie jest odpowiednio oznakowane.
Zauważył, że ustawianie lustra będzie rozwiązaniem nie trwałym (szybko ulegnie zniszczeniu).
Następnie zauważył o planowanym przeprojektowaniu ciągu dróg Karsznice – Wola Marzeńska –
Pruszków w związku z budową zjazdu z trasy S8.
Do powyższych wyjaśnień odniósł się:
1/ radny Krzysztof Pawłowski – poinformował o nieprawidłowej pracy piaskarki na drodze
powiatowej Pruszków – Czestków. Zapytał, po co jeździ piaskarka skoro nie sypie.
2/ radny Jarosław Bartczak – zauważył, że drogi na terenie powiatu zduńskowolskiego są lepiej
utrzymane i zapytał, czy powiat zduńskowolski ma inne standardy zimowego utrzymania dróg
niż powiat łaski.
Głos zabrał Kierownik PZD w Łasku – wyjaśnił, że każdy powiat może realizować zadania
w różnych zakresie. Realizacja zadań zależna jest od zarządu, starosty i wielkości środków
finansowych. Zakres pracy wykonawcy określa podpisana umowa, która zawiera warunki
zimowego utrzymania dróg.
2. Barbara Gawor – radna Rady Powiatu Łaskiego (dyrektor ZSO Nr 1 w Sędziejowicach)
– poinformowała o:
1/ odejmowanych działaniach przez pracowników wobec obcych osób wchodzących na teren
szkoły. Zauważyła, że pracownicy ZSO Nr 1 w Sędziejowicach mają rozeznanie wśród
przychodzących rodziców, dziadków i opiekunów dzieci. Ponadto w sekretariacie szkoły
prowadzona jest obserwacja z monitoringu szkoły. Zauważyła, że większym problemem są dzieci
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uciekające ze szkoły. Nadmieniła o planowanym przeprowadzeniu badań ankietowych dot.
bezpieczeństwa w szkole,
2/ ilości placówek (6 szkół), sytuacji demograficznej (zmniejszająca się liczba uczniów)
i finansowej (deficyt w oświacie ok. 2 mln zł) w powiecie łaskim. Ponadto poinformowała o
wypracowanych koncepcjach na Komisji Edukacji, Kultury, Promocji i Sportu Rady Powiatu
Łaskiego wraz ze związkami zawodowymi, nad którymi ciągle trwają prace. Zdementowała plotki
dot. jej osoby oraz przenoszenia gimnazjum do ZSR w Sędziejowicach. Zauważyła, że Zespół
Szkół Rolniczych w Sędziejowicach nie zostanie zlikwidowany.
3/ zadłużeniu (24 mln. zł) i sytuacji szpitala w Łasku. Zapoznała z koncepcjami dot.
wydzierżawienia części szpitala lub przekształcenia w spółkę. Zauważyła, że osobiście skłania się
do wydzierżawienia szpitala i przytoczyła przykład funkcjonowania oddziału urologicznego.
Następnie głos zabrała sołtys Teresa Ceran (pracownik ZSO Nr 1 w Sędziejowicach) zauważyła,
że pracownicy ZSO czuwają nad bezpieczeństwem dzieci w szkole.

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 15 minutową przerwę w obradach.

PUNKT 6
ppkt 1 i 2
Przewodniczący Komisji Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Krzysztof Pawłowski
przedłożył opinię zbiorczą Komisji z dnia 20 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał:
1/ uchwałę nr I/256/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby obrachunkowej w Łodzi z dnia
19 grudnia 2011 r. w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Sędziejowice. Uchwała stanowi załącznik do protokołu,
2/ uchwałę nr I/257/11 z dnia 19 grudnia 2011 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Sędziejowice na
2012 r. Uchwały w załączeniu do protokołu.
3/ pismo Wójta Gminy FB.I.3014.2.2012 z dnia 11 stycznia 2012 r. dot. wprowadzonych
autopoprawek do projektu uchwały budżetowej na 2012 r. i projektu Wieloletniej Prognozy
Finansowej gminy Sędziejowice na lata 2012-2020,
4/ projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na
lata 2012-2020,
5/ projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sędziejowice na rok 2012.
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Skarbnik Gminy – omówił i uzasadnił wprowadzone zmiany autopoprawką w projektach uchwał
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2020 i budżetu gminy
Sędziejowice na rok 2012. Ponadto prosił o uzupełnienie zapisu w § 6 w projekcie uchwały
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2012-2020
poprzez dodanie: „oraz zmiany do niniejszej uchwały podjęte w ciągu roku budżetowego 2011”.
Nie podjęto dyskusji. Wobec tego Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie:
- 14 „za” Rada Gminy przyjęła autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
gminy na lata 2012- 2020 i projektu uchwały w sprawie budżetu gminy na 2012 r.
Autopoprawka w załączeniu do protokołu.
- 14 głosami „za” Rada Gminy przyjęła uchwałę nr XIII/105/12 w sprawie uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 – 2020. Uchwała w załączaniu do protokołu.
- 13 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się” Rada Gminy przyjęła uchwałę nr XIII/106/12
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sędziejowice na rok 2012. Uchwała w załączaniu do
protokołu.
Po zakończeniu głosowania głos zabrał Wójt Gminy – podziękował za uchwalenie budżetu gminy
Sędziejowice na 2012 r. w dniu dzisiejszym. Następnie odniósł się do sytuacji finansowej gminy
Sędziejowice i realizacji (ciągła analiza) budżetu na 2012 r. mając na uwadze założenia budżetu
i panujący kryzys w państwie. Zauważył, że gmina przygotowuje się do realizacji inwestycji
i ubiegania się o dofinasowanie ze środków UE w ramach programowania w latach 2014 r. i dalej
– obecnie brak możliwości dofinansowań realizacji planowanych inwestycji przez gminę.
Podkreślił, że budżet gminy na 2012 r. jest budżetem skomplikowanym, trudnym ale i ambitnym.
Prosił radnych i sołtysów o wyrozumiałość i rozważność przy podejmowaniu decyzji.
Następnie odniósł się do wniosku sołtysów w sprawie uchwalenia przez Radę Gminy Sędziejowice
uchwały o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego na 2013 r. – wniosek sołtysi przekazali na przerwie
niniejszej sesji. Kserokopia wniosku w załączeniu do protokołu.
Wyjaśnił, że ostateczne stanowisko w sprawie funduszu sołeckiego 2013 r. podejmie Rada Gminy.
Następnie zaprezentował swoje stanowisko – fundusz sołecki rozdrabnia środki budżetu gminy,
zauważył, że mając na uwadze inwestycje z możliwością pozyskania środków UE (np. 50%)
wnioskował będzie o niewyodrębnianie funduszu. Przypomniał o trudnościach realizacji funduszu
sołeckiego przez sołectwa w latach ubiegłych. W wielu sołectwach brak inicjatywy oraz brak
pozyskiwania środków zewnętrznych do funduszu sołeckiego.
Przewodniczący Rady Gminy podziękował Wójtowi Gminy za wyjaśnienia i przystąpił do dalszej
realizacji porządku obrad.
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PUNKT 7
ppkt 1
Przewodniczący Komisji BRiOŚ – Krzysztof Pawłowski odczytał opinię wraz z wnioskiem
Komisji z dnia 20 stycznia 2012 r. Opinia w załączeniu do protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad otrzymywania
i wysokości diet dla radnych.
W otwartej dyskusji nad projektem uchwały głos zabrał radny Dariusz Cieślak – zauważył, że
opowiada się za podniesieniem diet dla radnych ale nie w tym momencie i wniósł wniosek o nie
zmienianie dotychczasowych diet dla radnych.
Innych wniosków nie złożono.
Wobec tego Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek radnego Cieślaka.
Rada Gminy w wyniku głosowania – 3 głosami „za” i 11 głosami „przeciw” odrzuciła wniosek
radnego o nie zmienianie dotychczasowych diet dla radnych.
Następnie przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie ustalenia zasad
otrzymywania i wysokości diet dla radnych, uwzględniający stanowisko Komisji BRiOŚ.
11 głosami „za” i 3 głosami „przeciw” Rada Gminy przyjęła uchwałę nr XIII/107/12 w sprawie
ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet dla radnych.
ppkt 2
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały.
W otwartej dyskusji nie zabrano głosu. W wyniku głosowania – 14 głosami „za” Rada Gminy
przyjęła uchwałę nr XIII/108/11 w sprawie sprawozdań z realizacji planu pracy stałych
komisji Rady Gminy Sędziejowice. Uchwała stanowi kolejny załącznik do protokołu.

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 5 minutową przerwę.

PUNKT 8
Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje (pkt 5 porządku obrad) udzielił Wójt Gminy,
poinformował:
1/ w pierwszym półroczu 2012 r. zostanie ustawiona znak drogowy „teren zabudowany przy
wjeździe do Lichawy,
2/ w 2012 r. nie przewiduje się przebudowy (ułożenia nakładki asfaltowej) drogi gminnej
w Kustrzycach na odcinku od świetlicy do rzeki, wykonywane będą bieżące naprawy,
3/ interpelacje dot. zadań powiatu zostaną przesłane zgodnie z właściwością do Powiatowe Zarządu
Dróg w Łasku,
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4/ o stanie faktycznym i zasadach obliczania podatku od gruntów wyłączonych pod trasę S8.
Nadmienił, że obecnie gmina Sędziejowice nie posiada informacji (dokumentacji) o zmianie
właściciela nieruchomości (przejęcie gruntów przez Skarb Państwa), wobec tego nie ma podstawy
prawnej do nienaliczania podatku dotychczasowym właścicielom gruntów. Po otrzymaniu
dokumentacji zostaną wprowadzone korekty i uregulowane należność (zwrot podatku),
4/ oświetlenie uliczne na ul. Dolnej w Sędziejowicach zostanie wyregulowane w najbliższym czasie
– planuje się zakup

dodatkowych zegarów astronomicznych.

Ponadto zasygnalizował

o trudnej współpracy z konserwatorem oświetlenia na terenie gminy.
Ponadto Wójt Gminy poinformował, iż sołtysi i radni otrzymają kserokopię uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu gminy Sędziejowice, po zatwierdzeniu jej przez Regionalną Izbę
Obrachunkową w Łodzi. Następnie poinformował o planowanych inwestycjach i ich finansowaniu
w roku budżetowym 2012 (przebudowa ul. Krótkiej w Sędziejowicach – 654 tys. zł, przebudowa
ul. Zielonej, Piaskowej, Jasnej i Widnej w Marzeninie – 646.256 zł, przebudowa drogi Dobra
– Sycanów przy udziale środków z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, modernizacja dróg rolniczych
i dojazdowych do gruntów rolnych przy udziale środków FOGR – droga Kozuby – Grabica, dotacja
celowa na pomoc finansową dla powiatu łaskiego dot. realizacji zadania inwestycyjnego pn.:
„Odbudowa mostu w m. Czestków w ciągu drogi powiatowej nr 2304E Czestków – Pruszków
– Żagliny” – 55 tys. zł, remont i termorenowacja budynku GOK w Sędziejowicach – 806 tys. zł,
rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości
Kozuby – 800 tys. zł).
Przewodniczący Rady Gminy podziękował Wójtowi Gminy za wyjaśnienia.

PUNKT 9
W zapytaniach i wolnych wnioskach głos zabrali:
1. Przewodniczący Rady Gminy – przypomniał radnym o obowiązku składania oświadczeń
majątkowych za 2011 r. w terminie do 30 kwietnia 2012 r.
2. sołtys Edward Nowak – kolejny raz zwrócił się z prośbą o zadbanie interesów gminy
Sędziejowice w przypadku uszkodzenia drogi gminnej przez wieś Niecenia w czasie trwania prac
budowlanych trasy S-8.
Wójt Gminy zapewnił, że gmina Sędziejowice przystąpi do rozmów z wykonawcą trasy S-8
w stosownym czasie, obecnie jest za wcześnie.
3. Grzegorz Brożyński – dyrektor GOK – zapraszał na akcję charytatywną na rzecz Kamila.
Mieszkaniec Sędziejowic uległ wypadkowi samochodowemu - zebrane środki zostaną
przeznaczone na rehabilitację. Koncert i licytacja odbędą się w budynku GOK w dniu 5 lutego br.
od godz. 16. Prosił o wsparcie tej akcji oraz o przekazywanie przedmiotów na licytację.
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