P R O T O K Ó Ł NR XXVII/ 17
z sesji Rady Gminy Sędziejowice odbytej w dniu 16 lutego 2017 r. w sali Gminnego Ośrodka
Kultury w Sędziejowicach w godzinach 1000- 1125.
Przewodniczący obrad – Dariusz Cieślak – Przewodniczący 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. Krzysztof Zawadzki – kierownik Gminnej Jednostki Usług Komunalnych
2. Agnieszka Papuga - kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Sędziejowicach
3. Aleksandra Andrysiak – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziejowicach
4. Beata Magdziak – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Sędziejowicach
5. Dariusz Matuszkiewicz – kierownik referatu Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6. Grzegorz Dębkowski – skarbnik gminy Sędziejowice
7. Mirosław Potasiak – sekretarz gminy
8. Jerzy Kotarski – wójt gminy
9. Grzegorz Brożyński – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach
10. Barbara Potasiak - radna Rady Powiatu Łaskiego
11. Krzysztof Jaworski – dyrektor Zespołu Szkół w Marzeninie
12. Sołtysi w liczbie – 22 (w tym 3 sołtysów radnych RG)

PUNKT 1
Przewodniczący Rady Gminy – Dariusz Cieślak rozpoczął sesję Rady Gminy wypowiadając
formułę: „Otwieram XXVII sesję Rady Gminy Sędziejowice”. Powitał przybyłych radnych Rady
Gminy, Wójta Gminy, kierowników Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych, osoby
zaproszone oraz sołtysów.
Następnie oświadczył o prawomocności obrad. Na podstawie listy obecności stwierdził quorum. Na
stan 15 radnych w sesji udział wzięło 15.
Odniósł się również o prawidłowości zwołania sesji. Radni nie zgłosili uwag w tym zakresie.
PUNKT 2
Przewodniczący obrad – przedstawił porządek obrad XXVII sesji Rady Gminy, skorygowany
o oczywiste pomyłki pisarskie, jakie zawierał wcześniej przesłany porządek.
Nie podjęto dyskusji. Nie wniesiono uwag do przedłożonego porządku obrad.
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Wobec powyższego porządek dzienny XXVII sesji brzmiał następująco:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXVI sesji Rady Gminy.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności w okresie między sesjami.
5. Informacja o działalności Wójta Gminy, Urzędu Gminy i gminnych jednostek
organizacyjnych w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje i wnioski.
7. Podjęcie uchwał:
1/ w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2017 r.;
2/ w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w Woli Marzeńskiej;
3/ w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Rewitalizacji Gminy Sędziejowice na lata 20162022;
4/ uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania

przestrzennego

gminy

Sędziejowice,

w

miejscowościach

Bilew

i Marzenin;
5/

w

sprawie

przystąpienia

do

sporządzenia

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowościach Bilew i Marzenin, gmina
Sędziejowice;
6/ w sprawie wyrażenia woli przystąpienia przez Gminę Sędziejowice do projektu
współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi
Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość
edukacji, Poddziałania XI.1.1 Edukacja przedszkolna, Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020;
7/ w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego
ustroju szkolnego;
8/ w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Sędziejowice do postępowania
rektrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły;
9/ w sprawie określenia kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Sędziejowice.
8. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
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poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę
Sędziejowice.
9. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z obrotu nieruchomościami za 2016 r.
10. Zapoznanie się ze sprawozdaniami z działalności stałych Komisji Rady Gminy
Sędziejowice.
11. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zakończenie obrad.
PUNKT 3
Z protokołem z XXVI sesji radni mieli możliwość zapoznania się po 14 dniach od odbycia
posiedzenia Rady Gminy. Ponadto zwyczajowo pół godziny przed obradami protokół wyłożono do
wglądu. W tym punkcie nie podjęto dyskusji oraz nie wniesiono uwag.
W wyniku głosowania – 15 radnych obecnych na sali obrad; 15 głosów „za”, 0 głosów
„przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy przyjęła protokół z XXVI odbytej
w dniu 29 grudnia 2016 r. w przygotowanym brzmieniu.

PUNKT 4
Przewodniczący Rady Gminy – przedłożył ustną informację o działalności w okresie
międzysesyjnym od 29 grudnia 2016 r. do 15 lutego 2017 r. Informacja w załączeniu do protokołu.
Ponadto poinformować o korespondencji, która wpłynęła do Rady Gminy w okresie
międzysesyjnym:
1/ uchwała Nr I/4/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 16
stycznia 2017 r. w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki
samorządu terytorialnego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań oraz opinii
dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Sędziejowice. Pismo
w załączeniu do protokołu;
2/ uchwała nr XXXIII/434/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie
przyjęcia stanowiska w sprawie ogłoszenia roku 2017 Rokiem Władysława Stanisława Reymonta
w województwie łódzkim. Pismo w załączeniu do protokołu;
3/ uchwała nr XXXIII/435/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie
przyjęcia stanowiska zmian w zakresie finansowania regionalnych inwestycji sportowych
realizowanych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Pismo w załączeniu do protokołu;
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4/ podanie mieszkańców Podul z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie utwardzenia drogi gminnej
i wykopania rowu;
5/ przypomnienie o obowiązku składania oświadczeń majątkowych z Łódzkiego Urzędu
Wojewódzkiego
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 przyjęła informację
Przewodniczącego Rady Gminy o działalności z okresu między sesjami.

PUNKT 5
Informację o działalności Wójta Gminy, Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych
w okresie od 19 grudnia 2016 r. do 6 lutego 2017 r. radni i sołtysi otrzymali we wcześniejszym
terminie celem zapoznania. Informacja w załączeniu do protokołu.
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 przyjęła powyższą
„Informację” do akceptującej wiadomości.

PUNKT 6
W punkcie interpelacje i wnioski na wstępie głos zabrał Wójt Gminy. Prosił sołtys o wytypowanie
spośród siebie chętnych 4 osób do wzięcia udziału w Wojewódzkim Dniu Sołtysa w Poddębicach
w dniu 11 marca 2017 r. Listę chętnych osób prosił o przekazanie na zakończenie sesji Rady Gminy.
Następnie głos zabrali, składając wnioski:
1. Sołtys sołectwa Sobiepany Pani Monika Porada wnioskowała o wycięcie zakrzaczeń przy
drodze powiatowej w Sobiepanach.
2. Sołtys sołectwa Grabica Pani Anna Kowalczyk z uwagi na ograniczoną widoczność dla
pojazdów skręcających z drogi wojewódzkiej nr 481 Łask - Widawa – Widoradz Górny
w drogę gminną na wysokości mostka drogowego w miejscowości Wola Wężykowa,
spowodowana dużą ilością zakrzaczeń rosnących na łuku ww. drogi wojewódzkiej w jej
pasie drogowym, wnioskowała o ich wycięcie.
3. Sołtys sołectwa Rososza Pan Tomasz Kopka wnioskował o poprawę utrzymania drogi
powiatowej w Rososzy w ramach zimowego utrzymania dróg.
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PUNKT7
ppkt 1
Przewodnicząca Komisji Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Jolanta Urbaniak
odczytała opinię Komisji z dnia 14 lutego 2017 r. Opinia w załączeniu do protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały.
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
XXVII/200/17 w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2016 r.
Uchwała w załączeniu do protokołu.
ppkt 2
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że zgodnie z wnioskiem na Komisji BRiOŚ w dniu
14 lutego br. zmieniono podstawę prawną i treść §1 w projekcie uchwały. Następnie odczytał projekt
uchwały po zmianach.
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
XXVII/201/17 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny przekształcenia
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w Woli Marzeńskiej.
Uchwała stanowi kolejny załącznik do protokołu.
ppkt 3
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały.
Nie podjęto dyskusji. Rada Gminy w wyniku głosowania –– 15 radnych obecnych na sali
obrad; 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się” przyjęła uchwałę
nr XXVII/202/17 w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Rewitalizacji Gminy
Sędziejowice na lata 2016-2022.
ppkt 4
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały.
Nie podjęto dyskusji. Rada Gminy w wyniku głosowania –– 15 radnych obecnych na sali obrad;
15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się” przyjęła uchwałę Nr
XXVII/203/17 uchylającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice, w miejscowości Bilew
i Marzenin.
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ppkt 5
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały.
Nie podjęto dyskusji. Rada Gminy –– 15 radnych obecnych na sali obrad; 15 głosów „za”, 0
głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XXVII/204/17
w

sprawie

przystąpienia

do

sporządzenia

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowościach Bilew i Marzenin, gmina
Sędziejowice.
ppkt 6
Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu, Zdrowia, Oświaty i Spraw Socjalnych Marek
Okupiński – odczytał opinię Komisji z dnia. 09.02.2017 r. Opinia w załączeniu do protokołu.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały. Nie podjęto dyskusji. Rada Gminy - 15 radnych
obecnych na sali obrad; 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”
przyjęła uchwałę Nr XXVII/205/17 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia przez Gminę
Sędziejowice do projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności,
DziałaniaXI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.1 Edukacja przedszkolna,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
ppkt 7
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały. Nie podjęto dyskusji. Rada Gminy - 15 radnych
obecnych na sali obrad; 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”
przyjęła uchwałę Nr XXVII/206/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
ppkt 8
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały. Nie podjęto dyskusji. Rada Gminy – 15 radnych
obecnych na sali obrad; 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”
przyjęła uchwałę Nr XXVII/207/17 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych
szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sędziejowice do
postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
ppkt 9
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały. Nie podjęto dyskusji. Rada Gminy – 15 radnych
obecnych na sali obrad; 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”
przyjęła uchwałę Nr XXVII/208/17 w sprawie określenia kryteriów stosowanych na drugim
etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Sędziejowice.
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Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 5 minutową przerwę w obradach.

PUNKT 8
Po wznowieniu obrad przystąpiono do dalszej realizacji porządku obrad.
Zgodnie z art. 30 a ust. 5 Karty Nauczyciela, Gmina Sędziejowice (organ prowadzący) przedłożyła
sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2016 r. Rada Gminy Sędziejowice
bez dyskusji i uwag zapoznała się ze z przedłożonym sprawozdaniem. Sprawozdanie w załączeniu
do protokołu.

PUNKT 9
Wypełniając zapis § 25 uchwały nr XXXVII/306/14 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 24 czerwca
2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich
wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata oraz stosowania bonifikat, o których
mowa w ustawie o gospodarce nieruchomościami, Wójt Gminy przedłożył sprawozdanie z obrotu
nieruchomościami za 2016 r. Rada Gminy Sędziejowice bez dyskusji i uwag zapoznała się
z powyższym sprawozdaniem. Sprawozdanie w załączeniu do protokołu.

PUNKT 10
Zgodnie z §39 ust.2 i §49 Statutu Gminy Sędziejowice, Przewodniczący stałych komisji złożyli
Radzie Gminy sprawozdania z działalności komisji za 2016 r.
Rada Gminy zapoznała się z przedłożonymi sprawozdaniami z działalności Komisji Rewizyjnej,
Komisji Kultury, Sportu, Zdrowia, Oświaty i Spraw Socjalnych i Komisji Budżetu, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska za 2016 r. W tym temacie nie podjęto dyskusji. Rada Gminy nie wniosła
uwag do powyższych sprawozdań. Sprawozdania w załączeniu do protokołu.

PUNKT 11
Wójt Gminy – poinformował, że zgłoszone wnioski w pkt. 6 dzisiejszego posiedzenia zostaną
przekazane zgodnie z właściwością do Powiatowego Zarządu Dróg w Łasku oraz do Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Łodzi.
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PUNKT 12
W wolnych wnioskach i informacjach głos zabrali:
1. Sołtys sołectwa Niecenia Pan Edward Nowak – wnioskował o zamontowanie tablicy
informacyjnej w centrum Woli Marzeńskiej, zaproponował lokalizacje - przy przystanku
autobusowym, przy krzyżu lub przy skrzynkach pocztowych.
Na powyższy wniosek bezpośrednio odpowiedział Wójt Gminy – tablica będzie ustawiona po
ustaleniu konkretnej lokalizacji i uzyskaniu zgody z Powiatowego Zarządu

Dróg (pas drogi

powiatowej). Poinformował, że w bieżącym roku wniosek zostanie zrealizowany.
Następnie prosił sołtysów o wskazanie osób uczestniczących w Wojewódzkim Dniu Sołtysa. Sołtysi
wytypowali:
1. Panią Monikę Poradę - sołtysa sołectwa Sobiepany,
2. Panią Emilię Mikołajczyk - sołtysa sołectwa Kozuby,
3. Panią Martę Sobalę - sołtysa sołectwa Bilew,
4. Panią Annę Kowalczyk - sołtysa sołectwa Grabica.
Będąc przy głosie, Wójt Gminy poinformował o systemie szkół, zgodnie z reformą oświaty na
terenie gminy Sędziejowice oraz konieczności poprawy systemu dowozu dzieci do szkół.
2. Pan Dariusz Cieślak – Przewodniczący Rady Gminy, z uwagi na wzmożony ruch oraz mając na
uwadze bezpieczeństwo pieszych, szczególnie dzieci uczęszczających do szkoły, wnioskował
o poprawę oznakowania przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 481 Łaski - Widawa –
Widoradz Górny przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Sędziejowicach, poprzez montaż
dodatkowej sygnalizacji świetlnej informującej o przejściu dla pieszych.
Wójt Gminy zauważył o większym niebezpieczeństwie w okolicy szkół. Zapewnił, że prowadzone
będą rozmowy w powyższym zakresie z Zarządem Dróg Wojewódzkich.

P U N K T 10
Nie zgłoszono innych spraw. Przewodniczący podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu
i dokonał zamknięcia obrad wypowiadając formułę: „Zamykam XXVII sesję Rady Gminy
Sędziejowice”.

Na tym protokół zakończono.

Protokolant
Monika Aleksandrowicz

Przewodniczący Rady
Dariusz Cieślak

