P R O T O K Ó Ł NR XXIX/13
z sesji Rady Gminy Sędziejowice odbytej w dniu 26 września 2013 r. w Urzędzie Gminy
Sędziejowice – sala A, w godzinach 1000- 1340.
Faktyczny stan Rady Gminy w dniu sesji – 15 radnych. Obecnych na sesji według załączonej listy
obecności – 15 radnych.
Spoza grona radnych Rady Gminy w sesji udział wzięli:
1. Pan Jerzy Kotarski – wójt gminy
2. Pan Sławomir Niedźwiedzki – skarbnik gminy
3. Pan Jan Grecki – kierownik referatu Rolnictwa i Rozwoju Wsi
4. Pani Dorota Ceran – p.o. kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy
5. Pani Jolanta Sierszyńska – prezes Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego Gminy
Sędziejowice
6. Pan Krzysztof Jaworski – dyrektor Zespołu Szkół w Marzeninie
7. Pani Barbara Gawor – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Sędziejowicach
8. Pan Grzegorz Brożyński – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
9. Pani Krystyna Witek – radna Rady Powiatu Łaskiego
10. Pan Krzysztof Zawadzki – kierownik Gminnej Jednostki Usług Komunalnych
11. Sołtysi w liczbie 22 osób (w tym 1 radna rady gminy)

PUNKT 1
Przewodniczący Rady Gminy - Pan Wacław Ułański otworzył sesję Rady Gminy wypowiadając
formułę: „Otwieram XXIX sesję Rady Gminy Sędziejowice”. Powitał przybyłych radnych Rady
Gminy, Wójta Gminy, kierowników Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych oraz
sołtysów i gości zaproszonych.
Na podstawie listy obecności stwierdził quorum. Na stan piętnastu radnych udział wzięli wszyscy.
Obrady były więc prawomocne.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał prośbę Wójta Gminy o wprowadzenie zmian do porządku
obrad. Pismo F.B.I.3014.39.2013 z dnia 19 września br. w załączeniu do protokołu.
Przewodniczący obrad odczytał porządek obrad wraz z zaproponowanymi zmianami zgodnymi
z przedłożonym pismem Wójta Gminy. Rada Gminy w wyniku głosowania – 14 głosami „za”
(14 radnych obecnych na sali) przyjęła porządek obrad wraz z jego zmianą.
Wobec czego porządek dzienny XXIX sesji brzmiał następująco:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z obrad XXVIII sesji Rady Gminy.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności w okresie między sesjami.
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4. Informacja o działalności Wójta Gminy, Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych
w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje.
6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sędziejowice, informacja o przebiegu
wykonania planów finansowych Gminnego Ośrodka Zdrowia, Gminnej Biblioteki Publicznej
i Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2012 roku oraz informacja o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sędziejowice w latach 2013-2020.
7. Podjęcie uchwał:
1/ w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Zapolice,
2/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy
Sędziejowice na lata 2013-2020,
3/ w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na rok 2013,
4/ w sprawie umowy o partnerstwie,
5/ w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/146/12 Rady Gminy Sędziejowice z dnia
26 września 2012 r. w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy
Sędziejowice na lata 2012-2015,
6/ w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej
w odniesieniu do gminnego regularnego przewozu opłat,
7/ zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
8/ w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie 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 XXVIII sesji Rady Gminy nie wniesiono uwag.
W wyniku głosowania – 14 głosami „za” (14 radnych obecnych na sali) Rada Gminy przyjęła
protokoły w przygotowanym brzmieniu.
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PUNKT 3
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Wacław Ułański przedłożył ustną informację o działalności
w okresie międzysesyjnym (25.06.2013 r.- 26.09.2013 r.). W wystąpieniu poinformował, iż:
1. Wziął udział w:
- w posiedzeniach Komitetu Organizacyjnego 150. Rocznicy Powstania Styczniowego – Bitwy pod
Sędziejowicami,
- uroczystym zakończeniu roku szkolnego w Zespole Szkół w Marzeninie,
- spotkanie informacyjnym dot. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
2014-2020 w sieradzkim starostwie,
- posiedzeniach Komisji Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Kultury, Sportu,
Zdrowia, Oświaty i Spraw Socjalnych,
- rozprawie wodno – prawnej w Sobiepanach,
- posiedzeniach Komitetu Organizacyjnego Dożynek Gminno – Parafialnych 2013 w Kamostku,
2. Wykonywał obowiązki przewodniczącego Rady Gminy /przygotowanie XXVII, XXVIII i XXIX
sesji RG/.
W wystąpieniu serdecznie podziękował wszystkim za zaangażowanie się w przygotowanie
uroczystości 150. Rocznicy Powstania Styczniowego – Bitwy pod Sędziejowicami w dniach 24-25
sierpnia br. oraz Dożynek Gminno – Parafialnym w dniu 22 września br. w Kamostku.
Ponadto poinformował o powiatowych zawodach pożarniczych w Łasku, na których OSP Pruszków
zajęła I miejsce (drużyna mężczyzn oraz drużyna młodzieżowa) i OSP Kamostek – drużyna
młodzieżowa zdobyła II miejsce w powiecie łaskim.
Pogratulował jednostką wygranej i podziękował druhom za wkład włożonej pracy w przygotowania
do zawodów.
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 17 czerwca 2013 r. do 13 września 2013 r. radni i sołtysi otrzymali we wcześniejszym
terminie celem zapoznania. Informacja w załączeniu do protokołu.
W otwartej dyskusji nie zabrano głosu. W wyniku głosowania - 15 głosami „za”, Rada Gminy
przyjęła powyższą „Informację” do akceptującej wiadomości.

PUNKT 5
1. radna Monika Porada- ponownie interpelowała w sprawie wycięcia zakrzaczeń przy drodze
powiatowej w Brzeskach - skrzyżowanie dróg przy młynie „Krzywda”.
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2. radna Teresa Kocik - interpelowała w sprawie czyszczenia rowu przy drodze gminnej Kozuby
– Grabica
3. radny Jarosław Dzierżawski - interpelował w sprawie przeniesienia istniejącej wiaty
przystankowej w Grabi - usytuowanie jej koło strażnicy OSP.
4. radny Krzysztof Domowicz - interpelował w sprawie:
1/ wycięcia zakrzaczeń przy drodze powiatowej w Bilewie,
2/ zwrócenia się z pismem do Konsorcjum Budowy Trasy S8 o wpłynięcie na wykonawców tej
drogi w Bilewie o stosowanie się do obowiązujących zasad ruchu drogowego, zwłaszcza w porze
nocnej.
5. radna Aleksandra Balcerowiak - interpelowała w sprawie:
1/ naprawy drogi gminnej nr 99 w Grabnie,
2/ całkowitego odnowienia drogi gminnej nr 25 i 47,
3/ udrożnienia rowów i naprawy drogi powiatowej w Siedlcach.
Ponadto prosiła wszystkich zebranych o interwencję, we własnym imieniu, w sprawie naprawy
drogi powiatowej w Siedlcach.
6. radny Jacek Ruszkowski - interpelował w sprawie uzupełnienia ubytków w drodze gminnej
w Pruszkowie (w lesie) zniszczonej przez Geofizykę Toruń.
7. sołtys Jerzy Sztuka - interpelował w sprawie:
1/ ustawieniu znaku drogowego pionowego i poziomego „STOP” na skrzyżowaniu dróg
powiatowych Żagliny - Kamostek - Sędziejowice – Buczek, od strony Kamostku i Żaglin,
2/ zakończenia łatania dziur w nawierzchni ul. Leśnej w Sędziejowicach na odcinku od posesji 13
do 25. Poinformował, że do naprawy drogi firma przyjeżdżała trzy razy w różnym okresie czasu
i nadal droga nie został w całości połatana.
8. sołtys Anna Kowalczyk - interpelowała w sprawie naprawy drogi gminnej w Woli Wężykowej,
usytuowanej za torami kolejowymi w prawą stronę.
9. sołtys Tomasz Kopka - interpelował w sprawie:
1/ naprawy drogi gminnej w kierunku łąk w Rososzy,
2/ zakupu i wymiany drzwi w świetlicy wiejskiej w Rososzy.
Ponadto podziękował za
10. sołtys Małgorzata Dalecka - interpelowała w sprawie naprawy drogi powiatowej w Siedlcach.
11. sołtys Waldemar Bartczak - interpelował w sprawie:
1/ naprawy kładki na rzece Grabi w Kustrzycach (w stronę Lichawy),
2/ naprawy drogi gminnej Kustrzyce – Lichawa.
3/ wykopania rowu przydrożnego w Kustrzycach koło p. Dobrowolskiego
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12. sołtys Teresa Ceran - interpelowała w sprawie naprawy oświetlenia ulicznego
w Sędziejowicach – Kolonii.
Ponadto podziękowała Pani Dyrektor ZSO Nr 1 w Sędziejowicach, w imieniu swoim, rodziców
i mieszkańców Sędziejowic za zadbanie o bezpieczeństwo dzieci poprzez zakaz wjazdu pojazdom
na plac szkolny.
Wójt Gminy odniósł się do wypowiedzi sołtys Teresy Ceran informując o pretensjach rodziców
w sprawie wprowadzonego zakazu wjazdu na plac szkolny rodziców dowożących dzieci. Ponadto
poinformował, że mieszkańcy zgłaszali, iż rodzice nie mogą wjeżdżać w przeciwieństwie do
nauczycieli, którzy ciągle wjeżdżają i parkują przed szkołą. Prosił o wyjaśnienie niniejszej kwestii.
Kierownik GJUK – wyraził swoje niezadowolenie z wprowadzonego zakazu i zauważył, że
wprowadzony zakaz dezorganizuje przejazd pojazdom ul. Powstańców na wysokości szkoły autobusy zatrzymują się na drodze, gdzie obowiązuje zakaz postoju.
Pani Teresa Ceran odniosła się do powyższych wypowiedzi. Poinformowała o trudnościach
związanych z zadbaniem bezpieczeństwa przed szkołą w godzinach przywozu dzieci przez
rodziców. Zauważyła, także o trudnościach związanych z wyjazdem z placu szkolnego,
jednocześnie zwracając uwagę o dużej ilości miejsc parkingowych w centrum Sędziejowic.
13. sołtys Krzysztof Krysiak - interpelował w sprawie:
1/ wyrównania drogi gminnej do p. Spętanej w Dobrej,
2/ ustawienia tablic informujących (kierunkowych) o numerach posesji w Dobrej, przy trasie
Pruszków – Dobra.
Wójt Gminy i Kierownik GJUK – zabierając głos poinformowali o dobrym stanie drogi gminnej
do p. Spętanej i że droga jest przejezdna.
14. sołtys Jolanta Urbaniak - interpelowała w sprawie:
1/ naprawy i udrożnienia rowów przy drodze gminnej Brzeski – Sobiepany.
2/ udrożnienia rowów przy drodze gminnej Brzeski – Rojków,
3/ wycięcia zakrzaczeń przy drodze powiatowej na skrzyżowaniach dróg Brzeski – Ptaszkowice
oraz Brzeski – Sobiepany (droga gminna).
15. sołtys Edward Nowak - interpelował w sprawie:
1/ naprawy przepustu w drodze powiatowej przy wjeździe do Nieceni,
2/ zorganizowania dla mieszkańców Nieceni objazdu przez Zielęcice w czasie trwania budowy
trasy S8.
16. sołtys Wiesław Szewczyk - interpelował w sprawie:
1/ pogłębienia rowu przy drodze gminnej w Przymiłowie,
2/ wymiany lamp oświetleniowych w Przymiłowie.
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17. sołtys Elżbieta Sagan - interpelowała w sprawie wykopania rowu
przydrożnego na ul. Krętej w Marzeninie.
Ponadto prosiła o wyjaśnienie przyczyny zaprzestania kursu autobusowego Marzenin - Łask.
W punkcie interpelacje głos, także zabrała Pani Barbara Gawor – zasygnalizowała
o niebezpieczeństwie jakie stwarzają rosnące drzewa przy ul. Powstańców 1863 r. w Sędziejowice
na odcinku od szkoły do kościoła. Zauważyła, że niniejsze drzewa stanowią pomniki przyrody.

PUNKT 6
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sędziejowice i Przewodnicząca Komisji
Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska kolejno przedłożyli pozytywne opinie Komisji
w sprawie wykonania budżetu gminy i inwestycji gminnych w pierwszym półroczu 2013 r.
Przewodniczący obrad poinformował o procentowym wykonaniu dochodów (49,74%)
i wydatków (41,08%) oraz o wysokości faktycznej nadwyżki budżetowej (1.849.432,37 zł)
i wysokości nadwyżki operacyjnej (7.750.456,70 zł), zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem
z wykonania budżetu gminy Sędziejowice na dzień 30 czerwca br.
Następnie poinformował o pozytywnej opinii dot. informacji z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Sędziejowice za I półrocze 2013 r. wydanej przez Skład Orzekający Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Łodzi. Uchwała nr I/14/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Łodzi w załączeniu do protokołu.
Po przedłożeniu powyższych informacji, nie podjęto dyskusji. Rada Gminy w wyniku głosowania
– 15 głosami „za” przyjęła informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sędziejowice,
informację o przebiegu wykonania planów finansowych Gminnego Ośrodka Zdrowia,
Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2012 roku oraz
informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sędziejowice
w latach 2013-2020.
Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 10 minutową przerwę w obradach.
PUNKT 7
ppkt 1
Przewodnicząca Komisji BRiOŚ – odczytała opinię Komisji na XXIX sesję Rady Gminy. Opinia
w załączeniu do protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały.
Wójt Gminy – zabierając głos, uzasadniał przedłożony projekt uchwały. Wyjaśnił udzielenie
pomocy finansowej na rzecz Gminy Zapolice. Zadanie będzie realizowane na odcinku Młodawin
Górny-Marżynek do granicy z gminą Sędziejowice, oraz od granicy gminy przez Wrzesiny -
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Marzenin do połączenia z drogą powiatową Zduńska Wola - Pruszków o nr 2303E na terenie gminy
Sędziejowice. Gminy będą realizować zadanie każda na swoim terenie.
Gmina Sędziejowice ponownie ubiega się o realizację przebudowy drogi gminnej od granicy gminy
przez Wrzesiny do Marzenina (przy GOZ) przy współfinansowaniu ze środków z Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych natomiast gmina Zapolice została zakwalifikowana i realizuje już
przebudowę drogi na odcinku Młodawin Górny-Marżynek do granicy z gminą Sędziejowice.
Zauważył, że niniejsza droga będzie alternatywnym bezpiecznym rozwiązaniem komunikacyjnym
dla ruchu lokalnego w związku z realizowaną trasą S-8.
Nie podjęto dalszej dyskusji. Rada Gminy – 15 głosami „za” zatwierdziła uchwałę nr
XXIX/231/13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Zapolice. Uchwała
stanowi załącznik do protokołu.
ppkt 2
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały.
Nie podjęto dyskusji. Rada Gminy, w wyniku głosowania 15 głosami „za” przyjęła uchwałę nr
XXIX/232/13 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
gminy Sędziejowice na lata 2013-2020. Uchwała stanowi kolejny załącznik do protokołu.
ppkt 3
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały.
W niniejszym punkcie obrad, głos zabrał sołtys Jerzy Sztuka – zauważył, że sołtysi nie otrzymują
materiałów dot. zmian budżetu gminy oraz informacji dot. składania zapotrzebowania do budżetu
gminy. Ponadto zapytał – jak to się dzieje, że środki finansowe z funduszu sołeckiego na 2010 r.
zostały przekazane na dokumentację linii wodociągowej na ulicy Leśnej w Sędziejowicach a do
chwili obecnej inwestycja nie została wykonana.
Do powyższej wypowiedzi odniósł się Wójt Gminy – poinformował, że sołtysi otrzymując
uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na dany rok kalendarzowy natomiast każda zmiana budżetu
gminy (uchwały zmieniające budżet gminy) dostępna jest Biuletynie Informacji Publicznej Gminy,
na tablicy ogłoszeń lub w Biurze Rady. Każdy sołtys zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
może przekazać Wójtowi Gminy projekt planu finansowo – budżetowego sołectwa, po uchwaleniu
na zebraniu wiejskim.
Rada Gminy – 14 głosami „za” przyjęła uchwałę nr XXIX/233/13 w sprawie dokonania zmian
budżetu gminy Sędziejowice na 2013 r. Uchwała w załączeniu do protokołu.
ppkt 4
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały.
Nie podjęto dyskusji. W wyniku głosowania – 15 głosami „Rada Gminy przyjęła uchwałę nr
XXIX/234/13 w sprawie umowy o partnerstwie. Uchwała w załączeniu do protokołu.
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ppkt 5
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały i przedstawił wniosek Komisji BRiOŚ
z posiedzenia w dniu 24 września br. Nie wniesiono zastrzeżeń do przedłożonego wniosku.
Wobec tego Przewodniczący przystąpił do procedury głosowania nad projektem uchwały, w którym
uwzględniony jest wniosek Komisji.
Rada Gminy - 15 głosami „za” przejęła uchwałę nr XXIX/235/13 w sprawie zmiany uchwały
Nr XVIII/146/12 z dnia 26 września 2012 r. Rady Gminy Sędziejowice w sprawie
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Sędziejowice na lata 2012-2015. Uchwała
w załączeniu do protokołu.
ppkt 6
Przewodniczący obrad – odczytał projekt uchwały.
Nie zabrano głosu nad projektem uchwały. Rada Gminy – 15 głosami „za” przyjęła uchwałę nr
XXIX/236/13 w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i opłaty
manipulacyjnej w odniesieniu do gminnego regularnego przewozu osób. Uchwała w załączeniu
do protokołu.
ppkt 7
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały.
Nie podjęto dyskusji. Rada Gminy – 15 głosami „za” przyjęła uchwałę nr XXIX/237/13
zmieniającą uchwałę w sprawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
ppkt 8
Przewodniczący zaprezentował treść projektu uchwały.
W otwartej dyskusji nie zabierano głosu. W wyniku głosowania – 14 głosami „za” i 1 głosem
„wstrzymującym się” Rada Gminy przyjęła uchwałę w sprawie określenia programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie
Sędziejowice.

PUNKT 8
Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje (pkt 5 porządku obrad) udzielili:
1. Pani Barbara Gawor – radna Rady Powiatu Łaskiego – odniosła się do interpelacji w sprawie
naprawy drogi powiatowej w Siedlcach. Poinformowała, że będzie zabiegać, aby naprawa tej drogi
znalazła się w budżecie powiatu łaskiego na 2014 r. Natomiast „rowy mogą być odkopane
z tygodnia na tydzień nie ma żadnego problemu”. Zauważyła, że problem jest z wykonaniem
wjazdów z drogi na określone działki. Należy zorganizować spotkanie z mieszkańcami, aby
dogadać kwestie wjazdów.
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Ponadto odniosła się do tematu zakazu wjazdu na teren szkolny. Niniejszy temat poruszany był
w punkcie interpelacje. Wyjaśniła, że zaistniała sytuacja ma za zadanie poprawę bezpieczeństwa
dzieci i młodzieży oraz „uszczelnienie szkoły” a nie robienie komukolwiek na złość. W swojej
wypowiedzi opisywała niebezpieczne sytuacje przy udziale pojazdów i dzieci, jakie miały miejsca
na placu szkolnym. Wyjaśniła, że wydano zakaz parkowania pojazdów przez nauczycieli na placu
szkolnym; pakują jedynie wicedyrektorki. Zakaz parkowania obowiązuje do godz. 16.00.
Następnie odniosła się do zapewnienia dowozów dzieci do szkół. Poinformowała, że część
rodziców dzieci objęte dowozem chcą dobrowolnie zrezygnować z biletów miesięcznych ponieważ
dzieci do szkoły dowożone są we własnym zakresie. Zapytała o przyzwolenie na rozeznanie
niniejszej sytuacji wśród dzieci.
Radny Jacek Ruszkowski – prosił panią dyrektor, aby na przyszłość konsultowała wprowadzenie
zmian w kwestii bezpieczeństwa z władzami samorządowymi. Ponieważ później są niedomówienia
i różne opinie.
Kierownik GJUK – ponownie odniósł się do kwestii bezpieczeństwa dzieci i użytkowników dróg.
Zauważył, że autobus zatrzymuje się na zakazie postoju przed bramą wjazdową do szkoły blokując
tym samym przejazd innym uczestnikom ruchu drogowego. Zauważył, że jeśli jest mowa
o bezpieczeństwie dzieci to dzieci nie powinny być wysadzane z autobusów na drodze przed
placem szkolnym.
Pani Teresa Ceran - zauważyła, że autobus nie zatrzymuje się na ulicy tylko wjeżdża w zatoczkę
i nad bezpieczeństwem dzieci czuwają opiekunowi i dzieci nie mają możliwości przejścia na drogę.
Pani dyrektor zapewniła kierownik GJUK, że sprawa zostanie sprawdzona.
Sołtys Jerzy Sztuka – przekazał swoje spostrzeżenia dot. blokowania ruchu na placu szkolnym
przez samochody nie związane ze szkołą. Zaproponował, aby informował rodziców i mieszkańców,
że z uwagi na małą powierzchnię placu szkolnego rodzice mają prawo wjeżdżać na czas przywozu
dziecka do szkoły i po wysadzeniu dziecka należy opuścić plac.
Przewodniczący Rady Gminy podsumował niniejszą dyskusję i wyraził swoje stanowisko
– nie może być takiej sytuacji aby samochody „ z zewnątrz” parkowały na placu szkolnym, należy
umożliwić wjazd rodzicom dzieci tylko na czas wysadzenia dziecka, tym samym wprowadzić zakaz
parkowania.
Pani Barbara Gawor wyjaśniła, że na zebraniach rodziców była poruszana wielokrotnie kwestia
zakazu parkowania na placu szkolnym. Ponadto do rodziców skierowano pismo w niniejszej
kwestii. Zauważyła, że w obecnej sytuacji, nie ma możliwości kontrolowania przyjeżdzających
rodziców, w jakim czasie opuszczają plac. Zauważyła o dużej liczbie miejsc parkingowych
nieopodal szkoły.
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2. Pan Jerzy Kotarski – wójt gminy:
- w kwestii ustawienia tablic informujących (kierunkowych) o numerach posesji w Dobrej, przy
trasie Pruszków – Dobra wyraził swoje stanowisko i prosił radę gminy o podjęcie decyzji.
Zauważył, że wykonując jedno zadanie automatycznie rezygnujemy z innego może bardziej
potrzebnego dla gminy – jeśli wchodzimy w ustawianie tablic informacyjnych o numerach domów
należy to zrobić generalnie na całej gminie ponieważ podobne interpelacje będą się powtarzać
w kolejnych wsiach.
- interpelację dot. dróg powiatowych zgodnie z właściwością zostaną przesłane do Powiatowe
Zarządu Dróg w Łasku. Następnie poruszył kwestię nienajlepszej współpracy pomiędzy gminą
Sędziejowice i powiatem łaskim mając na uwadze brak realizacji zgłaszanym interpelacji.
Zauważył, że gmina partycypowała w kosztach wszystkich inwestycji realizowanych na terenie
gminy przez powiat łaski. Sprostował, że nikt nie podjął rozmów w sprawie dofinansowania
naprawy drogi powiatowej w Siedlcach i Żaglinach. Mimo, iż mieszkańcy Żaglin skierowali pismo
do starosty.
- odnosząc się do interpelacji dot. wykopania rowów w Kozubach i Kustrzycach ogólnie
poinformował, że gmina nie będzie odkopywać rowów, które nie mają ujścia. Zauważył, że
odkopanie rowu w Kustrzycach koło p. Wasilczyka jest ingerencją w teren prywatny i nie będzie
miał ujścia. Podobną sytuację przytoczył w Sobiepanach.
-

wyjaśnił zasady proceduralne ustawienia wiaty przystankowej i poinformował, że sprawa

zostanie rozpatrzona.
- odnosząc się do interpelacji w sprawie napraw dróg gminnych poinformował, że zakupione
kruszywo zostało przeznaczone na naprawę nawierzchni drogi na ul. Piaskowej, aby możliwość
ruch w Marzeninie z uwagi na zamknięcia ul. Bilewskiej w związku z budową trasy S8. Następnie
poinformował o uzgodnieniach z firmą Dragados (wykonawca trasy S8) - gmina Sędziejowice
zakupi kamień natomiast resztę prac łącznie z 4 cm. nakładką asfaltową wykona firma Dragados,
zgodnie z opracowaną dokumentacją.
- wykopanie rowów w Przymiłowie w dużej części zależało będzie od pogody.
- wyjaśniając kwestie dot. zorganizowania dla mieszkańców Nieceni objazdu przez Zielęcice
w czasie trwania budowy trasy S8 poinformował o treści rozmowy z wykonawca drogi S8
– wykonawca nie zgadza się na zaproponowane rozwiązanie.
- odnosząc się do informacji w sprawie zagrożenia bezpieczeństwa przez drzewa na ul. Powstańców
poinformował, że za zgodą konserwatora zabytków można wykonywać prace pielęgnacyjne –
drzewa usytuowane są przy drodze powiatowej.
Kończąc poinformował, że pozostałe interpelacje zostaną rozpatrzone i odpowiedź zostanie
udzielona w późniejszym terminie.
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3. Przewodniczący Rady Gminy – zabierając głos, zauważył o ciągle powtarzających się
interpelacjach zgłaszanym do Powiatu Łaskiego, które nie są realizowane. Zwrócił się z prośbą do
obecnych radnych powiatowych o „przypilnowanie” realizacji zgłaszanym interpelacji. W innym
razie interpelacje te będą ciągle powtarzane.
4. Pani Krystyna Witek – radna Rady Powiatu Łaskiego poinformowała:
- o rozmowie z kierownikiem PZD w Łasku, który poinformował, że w dniu dzisiejszym
prowadzone są wycinki zakrzaczeń na terenie gminy Sędziejowice,
- powiat łaski ma zamiar wystąpić z wnioskiem na remont drogi powiatowej Brzeski – Buczek
w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (schetynówka), przy udziale gminy
Buczek i Sędziejowice,
- z uwagi na brak środków finansowych droga powiatowa w Siedlach i Żaglinach nie zostały
wykonane,
- o planowanym spotkaniu w październiku w sprawie naprawy drogi powiatowej w Rososzy.
5. Pani Barbara Gawor - radna Rady Powiatu Łaskiego – w wystąpieniu zwróciła uwagę na
znaczną wysokość środków finansowych przeznaczonych na inwestycje zrealizowane przez powiat
łaski na terenie gminy Sędziejowice.

PUNKT 9
W zapytaniach i wolnych wnioskach głos zabrali:
1. radny Jacek Ruszkowski – podziękował Wójtowi Gminy oraz kierownikowi GJUK
i kierownikowi referatu RiRW za wykonane remontów dróg gminnych w Pruszkowie.
2. Pan Jerzy Kotarski – wójt gminy:
- podziękował wszystkim za pomoc w organizacji 150. Rocznicy Powstania Styczniowego
– Bitwy pod Sędziejowicach, które miały miejsce w Sędziejowicach w dniach 24-25 sierpnia 2013r.
- poinformował o przystąpieniu gminy Sędziejowice do Ogólnopolskiego Konkursu na najlepsze
obchody 150 Rocznicy Powstania Styczniowego organizowanego przez Kancelarie Prezydenta RP,
- poinformował o sfinansowaniu budowy Pomnika Powstańców 1863 r. (18 tys. zł) i renowacji
mogiły Powstańców (ok. 24 tys. zł). Koszty budowy pomnika sfinansowano z zebranych środków
– ze sprzedaży cegiełek okolicznościowych. Renowację mogiły Powstańców współfinansował
w wysokości 10 tys. zł Łódzki Urząd Wojewódzki i 5 tys. Rada Ochrony Pamięci Walk
i Męczeństwa. Zwrócił uwagę na wkład pracy w organizacje obchodów (budowa pomnika
i przywóz płotków) przez firmę „Agromex” z Marzenina.
- poinformował o planowanych uroczystościach rocznicowych w Grabnie w dniu 7 września 2014 r.
i ubieganiu się o dofinansowanie na renowację zbiorowej mogiły poległych w II wojnie światowej
w Grabnie.

12
- poinformował o zmianie organizacji dowozów do szkół na terenie gminy.
Wyjaśnił, że ewentualna korekta dot. zakupu ilości biletów zostanie wprowadzona po rozpoznaniu
niniejszego tematu. Zauważył, że gmina nie będzie zwracać kosztów przywozu dziecka własnym
środkiem transportu.
- podziękował radnemu oraz sołtysowi z Kamostku za przygotowanie Dożynek Gminno
– Parafialnych w dniu 22 września w Kamostku.
3. radny Daniel Angerman – podziękował wójtowi gminy oraz kierownikowi GJUK za
wykonanie przepustu w Kamostku.
4. sołtys Tomasz Kopka – poinformował, o zalegających śmieciach w miejscu, gdzie były
usytuowane kosze selektywnej zbiórki odpadów w Rososzy.

P U N K T 10
W wyniku wyczerpania dyskusji i porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy podziękował
wszystkim za udział w posiedzeniu i dokonał zamknięcia obrad wypowiadając formułę: „Zamykam
XXIX sesję Rady Gminy Sędziejowice”.
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