P R O T O K Ó Ł NR XX/ 16
z sesji Rady Gminy Sędziejowice odbytej w dniu 18 sierpnia 2016 r. w sali A Urzędu Gminy
Sędziejowice w godzinach 1100- 1145.
Faktyczny stan Rady Gminy w dniu sesji – 15 radnych. Wszyscy obecni.
Spoza grona radnych Rady Gminy w sesji udział wzięli:
1. Jerzy Kotarski – wójt gminy
2. Grzegorz Dębkowski – skarbnik gminy Sędziejowice
3. Mirosław Potasiak – sekretarz gminy Sędziejowice
4. Dariusz Matuszkiewicz – kierownik referatu Rolnictwa i Rozwoju Wsi
5. Aleksandra Andrysiak – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sędziejowicach
6. Pani Anna Szymańska – zastępca dyrektora ZSO Nr 1 w Sędziejowicach
7. Agnieszka Papuga - kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Sędziejowicach
8. Beata Magdziak – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Sędziejowicach
9. Sołtysi w liczbie – 8 (w tym 3 sołtysów radnych)

PUNKT 1
Przewodniczący Rady Gminy – Dariusz Cieślak otworzył sesję Rady Gminy wypowiadając
formułę: „Otwieram XX sesję Rady Gminy Sędziejowice”. Powitał przybyłych radnych Rady
Gminy, Wójta Gminy oraz kierowników Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych
oraz sołtysów.
Na podstawie listy obecności stwierdził quorum. Na stan piętnastu radnych w sesji udział wzięli
wszyscy. Obrady były więc prawomocne.
Przewodniczący obrad przedłożył proponowany porządek. Nie wniesiono zmian. W wyniku
głosowania – 15 głosami „za” Rada Gminy przyjęła zaproponowany porządek obrad.
Wobec czego porządek dzienny XX sesji brzmiał następująco:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z obrad XIX sesji Rady Gminy.
3. Interpelacje.
4. Rozpatrzenie skargi na działalność dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1
im. Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach.
5. Podjęcie uchwał:
1/ w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2016 r.;
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2/ w sprawie zmiany uchwały nr XIII/99/15 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 16 listopada
2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Sędziejowice w miejscowościach Bilew i Marzenin
- część wschodnia;
3/ w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego
w miejscowości Pruszków, gmina Sędziejowice;
4/ w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości w skład mienia komunalnego.
6. Odpowiedzi na interpelacje.
7. Zapytania i wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad.

PUNKT 2
Zwyczajowo pół godziny przed obradami protokół wyłożono do wglądu. Do protokołu
z obrad XIX sesji Rady Gminy nie wniesiono uwag.
W wyniku głosowania – 15 głosami „za” Rada Gminy przyjęła protokół w przygotowanym
brzmieniu.

PUNKT 3
Interpelacje złożyli:
1. radna Renata Kowalczyk - interpelowała w sprawie:
1/ udrożnienia sączka melioracyjnego oraz pogłębienia rowy w stronę strugi na działce p. Jarosa
w Sędziejowicach-Kolonii.
2/ wykoszenia rowu przy drodze powiatowej w stronę Brzesk.
Wójt gminy poinformował o niezasadności powyższej interpelacji ponieważ rów znajduje się
w prywatnej nieruchomości natomiast sączki melioracyjne nie podlegają konserwacji czy
ewentualnemu udrożnieniu przez gminy (brak kompetencji).
Interpelacja dot. wykoszenia rowu przy drodze powiatowej zostanie przekazana zgodnie
z właściwością do PZD w Łasku
2. radna Anna Kopeć - interpelowała w sprawie ustawienia lustra drogowego na skrzyżowaniu
drogi gminnej z drogą powiatową w Dobrej.
Wójt Gminy poinformował, że interpelacja zostanie rozpatrzona i zgłoszona do PZD w Łasku
zgodnie z właściwością.
3. radna Teresa Kocik - interpelowała w sprawie wykoszenia rowów przy drodze powiatowej
Kozuby – Podule.
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Wójt Gminy poinformował, że zgłoszona interpelacja zostanie przekazana do PZD w Łasku.
4. radny Władysław Kraszewski - interpelował w sprawie zagęszczenia klinca na drodze
gminnej w Woli Wężykowej.
Wójt Gminy – poinformował, że sprawa jest znana i interpelacja zostanie rozpatrzona.
5. sołtys Grzegorz Kozieł - interpelował w sprawie przeglądu sprawności hydrantów
w Korczyskach.
Wójt Gminy – wyjaśnił, że przeglądy techniczne hydrantów będą wykonywane i uszkodzone
wymieniane na nowe.
6. sołtys Tomasz Kopka - interpelował w sprawie:
1/ oznakowania drogi powiatowej – wjazd na drogę S8 oraz na najbliższą stację paliw;
2/ uzupełnienia poboczy drogi powiatowej w Rososzy.
3/ usunięcia zakrzaczeń na skrzyżowaniu drogi powiatowej w drogą wojewódzką w Rososzy.
7. sołtys Marian Dzierżawski - interpelował w sprawie gruntownej naprawy drogi powiatowej
Grabia-Ptaszkowice, ze szczególnym uwzględnieniem około 150-200 metrowego odcinka, tuż
przed granicą z powiatem zduńskowolskim, który został pominięty przy kompleksowym
remoncie tej drogi przeprowadzonym w 2012 roku.
PUNKT 4
Przewodniczący Rady Gminy – poinformował o procesie rozpatrzenia skargi Pani Aleksandry
Balcerowiak na działalność dyrektora ZSO Nr 1 w Sędziejowicach. Wyjaśnił, że zgodnie ze
stanowiskiem rady gminy z dnia 28 czerwca br. Komisja Rewizyjna RG przeprowadziła
postępowanie wyjaśniające oraz wypracowała opinię w sprawie zarzutów zawartych w skardze.
Po zapoznaniu się z pisemnymi wyjaśnieniami Pani Barbary Gawor dyrektora ZSO Nr 1
w Sędziejowicach oraz wysłuchaniu Pani Aleksandry Balcerowiak uznała skargę za niezasadną.
Ponadto skargę przesłano do Kuratorium Oświaty w Łodzi i do Powiatowego Urzędu Pracy
w Łasku. Kuratorium Oświaty uznało, że „organ sprawujący nadzór pedagogiczny obowiązany
jest ograniczyć swoją ingerencję w funkcjonowanie szkoły do przypadków ściśle uregulowanych
w przepisach o nadzorze” i tym samym nie zajęło stanowiska. PUP w Łasku nie stwierdził
nieprawidłowości; strony ustaliły, iż nastąpi rozwiązanie umowy o zorganizowanie stażu.
Następnie przedłożył treść projektu uchwały wnioskując do rady gminy o uznanie skargi na
niezasadną.
Nie podjęto dyskusji. Rada Gminy w wyniku głosowania – 15 głosami „za” uchwaliła
uchwałę Nr XX/164/16 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zespołu
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W załączeniu do protokołu: skarga Pani Aleksandry Balcerowiak na działalność dyrektora ZSO
Nr 1 w Sędziejowicach, opinia Komisji Rewizyjnej z dnia 18 lipca br., wyjaśniania Pani Barbary
Gawor Dyrektora ZSO Nr 1 w Sędziejowicach – pismo ZSO:III/112/160/2016 z dnia 8 lipca
2016 r., pismo z PUP w Łasku CAZ 6201-50-MS-2016 z dnia 8 lipca 2016 r. i pismo
z Kuratorium Oświaty w Łodzi ŁKO.DSI.020.29.2016 r.

PUNKT 5
ppkt 1
Przewodnicząca Komisji Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy
Sędziejowice Jolanta Urbaniak odczytała opinię Komisji z posiedzenia w dniu dzisiejszym.
Opinia w załączeniu do protokołu.
Następnie Przewodniczący Dariusz Cieślak – wnioskował do rady gminy o nieodczytywanie
projektów uchwał.
Nie podjęto dyskusji. Rada Gminy przez aklamację przyjęła powyższy wniosek.
Wobec tego przystąpiono do realizacji porządku obrad. Przewodniczący obrad otworzył
dyskusję nad projektem uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na
2016 r. Nie zabrano głosu. Przystąpiono do procedury głosowania. Rada Gminy 15 głosami
„za” przyjęła uchwałę Nr XX/165/16 w sprawie dokonania zmian budżetu gminy
Sędziejowice na 2016 r. Uchwała w załączeniu do protokołu.
ppkt 2
W otwartej dyskusji nad projektem uchwały nie zabrano głosu. W wyniku głosowania
– 15 głosami „za” Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XX/166/16 w sprawie zmiany uchwały
nr XIII/99/15 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Sędziejowice w miejscowościach Bilew i Marzenin - część wschodnia. Uchwała
stanowi kolejny załącznik do protokołu.
ppkt 3
Nie podjęto dyskusji. W wyniku głosowania – 15 głosami „za” Rada Gminy podjęła uchwałę
Nr XX/167/16 w sprawie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru położonego w miejscowości Pruszków, gmina Sędziejowice. Uchwała
w załączeniu do protokołu.
ppkt 4
Bez dyskusji Rada Gminy - 15 głosami „za” przyjęła uchwałę Nr XX/168/16 w sprawie
w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości w skład mienia komunalnego.
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Uchwała w załączeniu do protokołu.
PUNKT6
Odpowiedzi na interpelacje udzielano bezpośrednio po ich zgłoszeniu w pkt. 3 porządku obrad.

PUNKT7
W zapytaniach i wolnych wnioskach głos zabrali:
1. Pan Jerzy Kotarski – wójt gmin – prosił obecnych radnych, sołtysów, dyrektorów
i kierowników do zachęcania mieszkańców gminy do brania udziału w organizowanych
uroczystościach na terenie gminy. Mówił o braku zainteresowania mieszkańców Sędziejowic
XXIII Wyścigiem Kolarskim Juniorów „Po Ziemi Łódzkiej” (Karton Polska Tour) - etap 1.
dookoła Sędziejowic. Ponadto zapraszał i zachęcał do wzięcia udziału w Dożynkach GminnoParafialnych w Starych Kozubach w dniu 4 września br. oraz w uroczystości odsłonięcia
odrestaurowanego pomnika upamiętniającego śmierć ppor. pilota Edwarda Kramarskiego w dniu
2 września 2016 r. w Brodach Emilianowie.
2. Pan Jerzy Sztuka sołtys sołectwa Sędziejowice – prosił o przygotowanie kurend
informujących mieszkańców o organizowanych uroczystościach.

PUNKT8
Nie zgłoszono innych spraw. Przewodniczący podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu,
dokonał zamknięcia obrad wypowiadając formułę: „Zamykam XX sesję Rady Gminy
Sędziejowice”.
Na tym protokół zakończono.

Protokolant

Przewodniczący Rady

Urszula Pasowska

Dariusz Cieślak

