P R O T O K Ó Ł NR XXIX/09
z sesji Rady Gminy Sędziejowice odbytej w dniu 29 grudnia 2009 r. w sali Gminnego Ośrodka
Kultury w Sędziejowice w godzinach 1000- 1150.
Faktyczny stan Rady Gminy w dniu sesji – 15 radnych. Obecnych na sesji według załączonej listy
obecności – 14 radnych.
Nieobecni radni na posiedzeniu:
Pan Zbigniew Płóciennik - usprawiedliwiony
Spóźnieni radni na posiedzenie:
1. Pan Marek Bartczak – usprawiedliwiony
2. Pan Andrzej Jakubowski – usprawiedliwiony
Spoza grona radnych Rady Gminy w sesji udział wzięli:
1. Pan Jerzy Kotarski – Wójt Gminy
2. Pani Kazimiera Gajdowicz – Skarbnik Gminy
3. Pan Sławomir Tralewski – Sekretarz Gminy
4. Pani Jolanta Sierszyńska – Prezes Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Gminy Sędziejowice
5. Pan Marek Krawczyk – Radny Powiatu Łaskiego
6. Pani Monika Suwald – Wicedyrektor Zespołu Szkół w Marzeninie
7. Pan Jan Grecki – Kierownik referatu Rolnictwa i Rozwoju Wsi
8. Pani Aleksandra Andrysiak – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
9. Pani Halina Kalwińska – Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej
10. Pani Krystyna Witek – Radny Powiatu Łaskiego
11. Pan Zbigniew Matusiak – Radny Powiatu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego
12. Pan Grzegorz Brożyński – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
13. Pan Krzysztof Zawadzki – Kierownik Gminnej Jednostki Usług Komunalnych
14. Sołtysi w liczbie 25 osoby /w tym 1 sołtys – radny/

PUNKT 1
Przewodniczący Rady Gminy - Pan Dariusz Marek dokonał otwarcia XXIX sesji Rady Gminy
Sędziejowice. Powitał przybyłych radnych Rady Gminy, sołtysów, kierowników gminnych jednostek
organizacyjnych i zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdził quorum. Na stan piętnastu radnych udział wzięło 14 radnych.
Obrady były więc prawomocne.
Przewodniczący Rady Gminy przedłożył proponowany porządek obrad. Nie wniesiono zmian, poprzez
aklamację przyjęto porządek obrad.
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Wobec czego porządek dzienny XXIX sesji brzmiał następująco:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z obrad XXVIII sesji nadzwyczajnej 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.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
1/ dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na rok 2009,
2/ przyjęcia aktualizacji „Planu gospodarki odpadami gminy Sędziejowice”,
3/ programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 r.,
4/ gminnego programu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie
na 2010 rok,
5/ przyjęcia planu pracy Rady Gminy i jej Komisji na 2010 rok.
7. Odpowiedzi na interpelacje.
8. Zapytania i wolne wnioski.
PUNKT 2
Przewodniczący obrad nadmienił, że protokół zwyczajowo pół godziny przed obradami został
wystawiony do wglądu. Do protokołu z obrad XXVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy nie wniesiono
uwag.
W wyniku głosowania – 12 głosami „za” Rada Gminy przyjęła protokół w przygotowanym brzmieniu.

PUNKT 3
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Dariusz Marek przedłożył ustną informację
z działalności w okresie międzysesyjnym. W wystąpieniu zwrócił uwagę między innymi na:
1/ uczestniczenie w:
- uroczystej akademii upamiętniającej rocznicę uchwalenia „Praw Dziecka”, które odbyło się
w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Sędziejowicach,
- Międzyszkolnym Konkursie Wierzy „Stop Uzależnieniom” w Zespole Szkół Ogólnokształcących
w Sędziejowicach;
2/ udział w:
- spotkaniu wigilijnym zorganizowanym w Sędziejowicach dla podopiecznych GOPS z Sędziejowic
oraz uczestników projektu wdrażania praz PCPR w Łasku „Szansa na godne życie” – osoby
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niepełnosprawne z gmin: Buczek, Sędziejowice, Widawa i Wodzierady,
- pracach Komisji Rady Gminy:
- Kultury, Sportu, Zdrowia, Oświaty i Spraw Socjalnych,
- Budżetu i Ochrony Środowiska;
3/ wykonywanie obowiązków Przewodniczącego Rady Gminy (przygotowanie XXVIII sesji
nadzwyczajnej i XXIX sesji).
W otworzonej dyskusji nie zgłaszano pytań, ani uwag.
Przedłożoną informację Przewodniczącego Rady Gminy, Rada Gminy w wyniku głosowania przyjęła
do zatwierdzającej wiadomości - 12 głosami „za”.

PUNKT 4
Informację o działalności Wójta Gminy, Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych
w okresie od 16 listopada 2009 r. do 15 grudnia 2009 r. radni i sołtysi otrzymali we wcześniejszym
terminie celem zapoznania.
W otwartej dyskusji nie zabrano głosu.
W wyniku głosowania - 12 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się”, Rada Gminy przyjęła
powyższą „Informację” do akceptującej wiadomości.

PUNKT 5
Interpelacje zgłosili:
1. Pan Dariusz Marek - interpelował w sprawie postawienia znaku drogowego „Stop” na
skrzyżowaniu dróg powiatowych Brzeski – Grabia – Sędziejowice w Sędziejowicach- Kolonii
przy wyjeździe od Grabi.
2. Pan Józef Surowy - interpelował w sprawie udrożnienia przepustu przy ul. Dębowej
w Pruszkowie.
Pan Marek Krawczyk – Radny Powiatu Łaskiego – w imieniu całej Rady Powiatu Łaskiego
i Starosty Łaskiego wszystkim obecnym złożył życzenia noworoczne.
Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 10 minutową przerwę w obradach.
PUNKT 6
Przewodniczący Komisji Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Sędziejowice
– Pan Marek Okupiński przedłożył opinię Komisji z dnia 17 grudnia 2009 r.
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ppkt 1
Pani Kazimiera Gajdowicz – Skarbnik Gminy wyjaśniła, że wprowadzono zmiany w omawianym
wcześniej projekcie uchwały na Komisji BRiOŚ dn. 17 grudnia br. Poinformowała, że na wniosek
dyrektora Zespołu Szkół w Marzeninie dokonuje się zmian w dziale 801 poprzez zwiększenie
dochodów i wydatków w dziale 80101 w wysokości 1.667 zł i zmniejszenie dochodów i wydatków
w rozdziale 80104 w wysokości 1.350 zł oraz zwiększenie dochodów i wydatków zgodnie z umową
„Jesteśmy szansą dla siebie” w rozdziale 80195 w wysokości 354,20 zł. Wobec powyższego dochody
w zmniejszeniach stanowią 15.650,00 zł i w zwiększeniach 23.161,20 zł natomiast wydatki
w zmniejszeniach wynoszą 3.350,00 zł i w zwiększeniach 10.861,20 zł. Przychody i rozchody
bilansują się w wysokości 19.607.906,67 zł.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę uwzględniając wprowadzone zmiany.
Bez dyskusji, w wyniku głosowania – 14 głosami „za” Rada Gminy przyjęła uchwałę nr
XXIX/187/09 w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na rok 2009
ppkt 2
Przewodniczący obrad odczytał uchwałę w sprawie przyjęcia aktualizacji „Planu gospodarki
odpadami gminy Sędziejowice”.
W otwartej dyskusji nie zabrano głosu. Wobec tego Przewodniczący przeprowadził głosowanie, w
wyniku którego – 13 głosami „za” (radny K. Pawłowski opuścił salę obrad) Rada Gminy przyjęła
uchwałę nr XXIX/188/09 w sprawie przyjęcia aktualizacji „Planu gospodarki odpadami gminy
Sędziejowice”.
ppkt 3
Przewodniczący Rady Gminy przedłożył treść uchwały. W otwartej dyskusji nie zabrano głosu,
wobec czego przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego – 13 głosami „za” uchwała nr
XXIX/189/09 w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 r. została przyjęta.

Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu, Zdrowia, Oświaty i Spraw Socjalnych – Pan Stanisław
Tokarek odczytał opinię Komisji z dnia 21 grudnia 2009 r.
ppkt 4
Uchwałę w sprawie gminnego programu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy
w rodzinie na 2010 rok odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Bez dyskusji, Rada Gminy w wyniku głosowania – 14 głosami „za” przyjęła uchwałę
nr XXIX/190/09 w sprawie programu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy
w rodzinie na 2010 rok.

5
ppkt 5
Przewodniczący obrad odczytał uchwałę w sprawie planu pracy Rady Gminy Sędziejowice i jej
Komisji na 2010 rok i poinformował, że poszczególne Komisje pracowały nad planami pracy na
posiedzeniach Komisji. Rada Gminy bez dyskusji, poprzez głosowanie - 14 głosami „za” podjęła
uchwałę Nr XXIX/191/09 w sprawie planu pracy Rady Gminy Sędziejowice i jej Komisji na 2010 rok.

Uchwały o numerach: XXIX/187/09, XXIX/188/09, XXIX/189/09, XXIX/190/09, XXIX/191/09,
oraz opinia Komisji Budżetu, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i opinia Komisji Kultury, Sportu,
Zdrowia, Oświaty i Spraw Socjalnych stanowią kolejne załączniki niniejszego protokołu.
PUNKT 7
Odpowiedzi na interpelacje udzielił Wójt Gminy Sędziejowice, informując że zgodnie
z właściwością złożone interpelacje zostaną przesłane do zarządców dróg (Powiatowy Zarząd Dróg
i Wojewódzki Zarząd Dróg).
PUNKT 8
W zapytaniach i wolnych wnioskach głos zabrali:
1. Pan Jerzy Kotarski – Wójt Gminy podsumował podjęte działania w 2009 r., zwracając m.in.
uwagę na:
1/ wyasfaltowanie trzech odcinków dróg: Sędziejowice ul. Kolejowa, Wola Wężykowa – Osiny,
Pruszków – Dąbrowa;
2/ wykonanie dróg gminnych o podbudowie kamiennej (Marzenin, Żagliny – Krzewina);
3/ podpisanie umowy (2 wrzesień br.) w Urzędzie Marszałkowskim na dofinansowanie budowy
świetlicy wiejskiej w Osinach;
4/ wykonanie dokumentacji technicznej oraz podpisanie umowy w Urzędzie Marszałkowskim na
dofinansowanie kanalizacji w Bilewie,
5/ opracowywanie dokumentacji technicznej na kanalizację w Lichawie i w Pruszkowie;
6/ pozyskanie środków zewnętrznych (środki z funduszy UE) na realizację programów w oświacie;
7/ rozstrzygnięcie przetargu na termomodernizację i przebudowę Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Sędziejowicach;
8/ ukończenie budowy boiska sportowego w Marzeninie;
9/ modernizację dachu na Domu Ludowym w Grabicy;
10/ obniżenie zadłużenia gminy (1%);
11/ dofinansowanie z budżetu gminy inwestycji powiatowych wykonywanych na terenie gminy;
12/ podpisanie aktu notarialnego własności na działkę nr 48 i 52 (ok. 5ha) w Sędziejowicach - Kolonii,
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