P R O T O K Ó Ł NR XLII/18
z sesji Rady Gminy Sędziejowice odbytej w dniu 24 maja 2018 r. w sali Gminnego Ośrodka
Kultury w Sędziejowicach w godzinach 1000- 1245.
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 14.
Spoza grona radnych Rady Gminy w sesji udział wzięli:
1. Mirosław Potasiak – sekretarz gminy Sędziejowice
2. Grzegorz Dębkowski – skarbnik gminy Sędziejowice
3. Dariusz Matuszkiewicz – kierownik referatu Rolnictwa i Rozwoju Wsi
4. Jan Similak – radca prawny
5. Agnieszka Papuga - kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Sędziejowicach
6. Beata Magdziak – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Sędziejowicach
7. Krzysztof Zawadzki – kierownik Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w Sędziejowicach
8. Marek Krawczyk - radny Rady Powiatu Łaskiego
9. Witt Leśniewicz – Dziennik Łódzki
10. Maria Krawczyk – zastępca dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1
w Sędziejowicach
11. Barbara Potasiak – radna Rady Powiatu Łaskiego
12. Grzegorz Brożyński – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach
13. Krzysztof Jaworski – dyrektor Zespołu Szkół w Marzeninie
14. Aleksandra Andrysiak – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sędziejowicach
15. Sołtysi w liczbie – 24 (w tym 3 sołtysów radnych)

PUNKT 1
Przewodniczący Rady Gminy – Dariusz Cieślak rozpoczął sesję Rady Gminy wypowiadając
formułę: „Otwieram XLII sesję Rady Gminy Sędziejowice”. Powitał przybyłych radnych Rady
Gminy, Zastępcę 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 14 (nieobecna radna Teresa Kocik). Odniósł się
również do prawidłowości zwołania sesji. Radni nie zgłosili uwag w tym zakresie.
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PUNKT 2
Przewodniczący obrad – odczytał porządek obrad. Nie podjęto dyskusji. Nie wniesiono zmian
ani uwag do przedłożonego porządku obrad. Wobec tego Przewodniczący Dariusz Cieślak
przystąpił do jego realizacji.
Porządek dzienny XLII sesji brzmiał następująco:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XXXIX, XL i XLI 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.

Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Sędziejowice:
1/ zapoznanie się z uchwałą Nr I/54/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Łodzi z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu
Wójta Gminy Sędziejowice z wykonania budżetu za 2017 r.;
2/ zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2017 r. oraz
z informacją o stanie mienia komunalnego gminy Sędziejowice i sprawozdaniem
finansowym – podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Gminy Sędziejowice wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Sędziejowice za 2017 r.;
3/ zapoznanie się z uchwałą Nr 4/18 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sędziejowice
z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy
Sędziejowice za 2017 r.;
4/ zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Łodzi w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sędziejowice
o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Sędziejowice za 2017 r;
5/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sędziejowice
za 2017 r.

8. Podjęcie uchwał:
1/ w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata
2018-2025;
2/ w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2018 r.;
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3/ w sprawie przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
na terenie Gminy Sędziejowice";
4/ w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych;
5/ w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody;
6/ zmieniająca uchwałę nr XXXVII/277/18 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 22 lutego
2018 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Sędziejowice.
9. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Programu opieki nad zabytkami dla Gminy
Sędziejowice na lata 2014-2017”.
10. Przyjęcie sprawozdania z obrotu nieruchomościami za 2017 r.
11. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sędziejowicach za 2017 r.
12. Zapoznanie się z oceną zasobów pomocy społecznej.
13. Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Sędziejowice
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalności pożytku
publicznego za 2017 r.
14. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
15. Wolne wnioski i informacje.
16. Zakończenie obrad.

PUNKT 3
Z protokołami z XXXIX, XL i XLI sesji radni mieli możliwość zapoznania się zgodnie z §21
ust.1 Statutu Gminy Sędziejowice – nie później niż 14 dni od dnia zamknięcia sesji.
Ponadto, zwyczajowo pół godziny przed obradami protokoły wyłożono do wglądu. W tym
punkcie nie podjęto dyskusji oraz nie wniesiono uwag.
W wyniku głosowania – 14 radnych obecnych na sali obrad; 14 głosów „za”, 0 głosów
„przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy przyjęła protokoły z XXXIX, XL
i XLI sesji w przygotowanym brzmieniu.

PUNKT 4
Przewodniczący Rady Gminy – przedłożył ustną informację o działalności w okresie
międzysesyjnym od 20 marca do 24 maja 2018 r. Informacja w załączeniu do protokołu.
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Ponadto poinformował o korespondencji, która wpłynęła do Rady Gminy Sędziejowice
w okresie międzysesyjnym:
1. pismo OR.0026.24.2018 z dnia 8 maja 2018 r. z Powiatu Łaskiego – prośba o rozważanie
możliwości dotacji celowej dla Powiatu Łaskiego w kwocie 30 tys. zł na realizację zadania
inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2301E Brzeski-Sędziejowice
-Buczek-Wola Buczkowska-Bocianicha, na odcinku o długości 2,8 km w miejscowości
Sędziejowice, gmina Sędziejowice” (wykonanie z kostki brukowej wjazdów na posesję);
2. pismo mieszkańców wsi Rososza z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie wykonania nakładki
asfaltowej na drodze gminnej w Rososzy.
Nie podjęto dyskusji. Przewodniczący Rady Gminy Sędziejowice poinformował, że temat
dotacji dla Powiatu Łaskiego omówiono na posiedzeniu Komisji Budżetu, Rolnictwa Ochrony
Środowiska w dniu 22 maja br. – nie wyrażono zgody na udzielenie dotacji. Natomiast sprawa
wykonania nakładki asfaltowej na drodze w Rososzy zostanie poruszona na najbliższym
posiedzeniu stałej Komisji Rady Gminy. Przystąpiono do głosowania. W wyniku głosowania
- 14 radnych obecnych na sali obrad; 14 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 marca do 11 maja 2017 r. radni i sołtysi otrzymali we wcześniejszym terminie
celem zapoznania. Informacja w załączeniu do protokołu.
Nie podjęto dyskusji. W wyniku głosowania - 14 radnych obecnych na sali obrad; 14 głosów
„za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy przyjęła powyższą
„Informację” do akceptującej wiadomości.

PUNKT 6
Przewodniczący Rady Gminy w ramach zachowania określonego porządku i zdyscyplinowania
mówców, prosił o składanie interpelacji i wniosków w sposób w zwięzły, bez zbędnych
monologów i wyrażania swoich opinii. Następnie prosił o zabieranie głosu.
Interpelacje i wnioski złożyli:
1. Radna Sylwia Rozwód interpelowała w sprawie poprawy widoczności na skrzyżowaniu
Pruszków – Czestków i Pruszków – Żagliny (droga nr 2304E) oraz przy wyjazdach na drogę
wojewódzką nr 481 w Pruszkowie poprzez usunięcie zakrzaczeń i traw. Ponadto interpelowała
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o wykoszenie poboczy i rowów wzdłuż drogi Pruszków – Żagliny. Pisemną interpelację
przekazała na ręce Przewodniczącego Rady Gminy. Stanowi załącznik do protokołu.
2. Sołtys Edward Nowak wnioskował o:
- wycięcie gałęzi w pasie drogi powiatowej na skrzyżowaniu Niecenia - Wola Marzeńska. Przy
wyjeździe z Nieceni brak widoczności w kierunku Rososzy,
- odnowienie rowu przy drodze powiatowej na odcinku Pruszków – Wola Marzeńska
(do przepustu),
- naprawę drogi powiatowej na skrzyżowaniu w Woli Marzeńskiej oraz uzupełnienie poboczy.
3. Sołtys Monika Porada wnioskowała w sprawie:
- ustawienia tabliczek z numerami posesji na skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogą gminną
w Sobiepanach,
- wycięcia zakrzaczeń przy drodze powiatowej Sobiepany – Brzeski.
4. Sołtys Paweł Trzaskowski wnioskował o:
- wycięcie zakrzaczeń przy drodze powiatowej w Brodach (w kierunku byłej betoniarni),
- wykoszenie rowów przy drodze powiatowej w Brodach, Brzeskach i w kierunku Grabi.
5. Sołtys Tomasz Kopka wnioskował w sprawie:
- naprawy drogi powiatowej oraz poboczy w Rososzy,
-

wycięcia

zakrzaczeń

na

skrzyżowaniu

drogi

powiatowej

z

drogą

wojewódzką

w Rososzy.
6. Sołtys Anna Kowalczyk ponownie wnioskowała o wycięcie zakrzaczeń przy drodze
wojewódzkiej w Woli Wężykowej na łuku drogi – zjazd na drogę gminną do Grabicy.
7. Sołtys Małgorzata Dalecka wnioskowała o:
– wykoszenie rowów przy drogach gminnych w sołectwie Siedlce,
– wycięcie zakrzaczeń i wykoszenie rowów przy drodze powiatowej w Siedlcach.

PUNKT 7
ppkt 1
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Renata Kowalczyk – odczytała w całości uchwałę
nr I/54/2018 Składu Orzekającego regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia
23 kwietnia 2018 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Sędziejowice
z wykonania budżetu za 2017 r. Niniejsza uchwała w załączeniu do protokołu. W dyskusji nie
zabrano głosu.
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ppkt 2
Przewodniczący Rady Gminy - Pan Dariusz Cieślak przypomniał, że sprawozdanie
z wykonania budżetu gminy za 2017 r. z informacją o stanie mienia komunalnego oraz
sprawozdanie finansowe za 2017 r. były tematem obrad na posiedzeniach stałych komisji Rady.
Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu, Oświaty i Spraw Socjalnych - Pan Marek
Okupiński i Przewodnicząca Komisji Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - Pani
Jolanta Urbaniak kolejno odczytali opinie niniejszych Komisji na XLII sesję Rady Gminy
Sędziejowice. Komisje pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie z wykonania budżetu gminy
Sędziejowice wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdanie finansowe za
2017 rok. Opinie Komisji w załączeniu do protokołu.
W otwartej dyskusji nie zabrano głosu. Wątpliwości były wyjaśnione na wcześniejszych
posiedzeniach Komisji Rady. Wobec czego Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt
uchwały i przystąpił do procedury głosowania. W wyniku głosowania –– 14 radnych obecnych
na sali obrad; 14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się” Rada
Gminy podjęła uchwałę nr XLII/299/18 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Gminy Sędziejowice wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Gminy Sędziejowice za 2017 rok. Uchwała w załączeniu do protokołu.
ppkt 3
Pani Ewa Malinowska Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała uchwałę nr 4/18
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sędziejowice z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie wniosku
o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Sędziejowice za 2017 r. W dyskusji nie zabrano
głosu. Niniejsza uchwała w załączeniu do protokołu.
ppkt 4
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Renata Kowalczyk – odczytała uchwałę nr I/83/2018
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 18 maja 2018 r.
w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sędziejowice o udzielenie absolutorium
Wójtowi Gminy Sędziejowice za 2018 r.
Nie podjęto dyskusji. Uchwała w załączeniu do protokołu.
ppkt 5
Przewodniczący Rady Gminy na podstawie przedłożonych opinii i braku uwag Rady Gminy
odczytał treść projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Sędziejowice za 2017 rok. Nie podjęto dyskusji. W wyniku głosowania –– 14 radnych
obecnych na sali obrad; 14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących
się” (większość bezwzględna - art. 28a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym) Rada Gminy
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podjęła uchwałę nr XLII/300/18 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Sędziejowice za 2017 rok. Uchwała w załączeniu do protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy pogratulował Wójtowi Gminy otrzymanego absolutorium za
2017 r., Po czym Zastępca Wójt Gminy podsumował 2017 r. i podziękował radnym,
współpracownikom oraz sołtysom za wspólnie przepracowany rok na rzecz gminy. Na
zakończenie podziękował Radzie Gminy za udzielone absolutorium.
Przewodniczący ogłosił kilkuminutową przerwę w obradach.
PUNKT8
ppkt 1
Po wznowieniu obrad przez Przewodniczącego Rady Gminy, Przewodnicząca Komisji
Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Jolanta Urbaniak odczytała opinię Komisji z dnia
22 maja 2018 r. Opinia w załączeniu do protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały.
Nie podjęto dyskusji. W wyniku głosowania –– 13 radnych obecnych na sali obrad (radny
Roman Masiera opuścił salę obrad); 11 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 2 głosy
„wstrzymujące się” Rada Gminy podjęła uchwałę nr XLII/301/18 w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2018-2025. Uchwała
w załączeniu do protokołu.
ppkt 2
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały.
Nie podjęto dyskusji. W wyniku głosowania –– 13 radnych obecnych na sali obrad; 10
głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 3 głosy „wstrzymujące się” Rada Gminy podjęła uchwałę
nr XLII/302/18 w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2018 r.
Uchwała w załączeniu do protokołu.
ppkt 3
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały.
Nie podjęto dyskusji. W wyniku głosowania –– 13 radnych obecnych na sali obrad; 13
głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy podjęła
uchwałę nr XLII/303/18 w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sędziejowice”. Projekt Regulaminu opracowany
przez GJUK oraz uchwała w załączeniu do protokołu.
ppkt 4
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały.
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Nie podjęto dyskusji. W wyniku głosowania –– 13 radnych obecnych na sali obrad; 13
głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy podjęła
uchwałę nr XLII/304/18 w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych. Uchwała
w załączeniu do protokołu.
ppkt 5
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały.
Nie podjęto dyskusji. W wyniku głosowania –– 13 radnych obecnych na sali obrad; 13
głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy podjęła
uchwałę nr XLII/305/18 w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik
przyrody. Uchwała w załączeniu do protokołu.
ppkt 6
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały.
Nie podjęto dyskusji. W wyniku głosowania –– 13 radnych obecnych na sali obrad; 13
głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy podjęła
uchwałę nr XLII/306/18 zmieniającą uchwałę Nr XXXVII/277/18 Rady Gminy
Sędziejowice z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Sędziejowice.
Uchwała w załączeniu do protokołu.

PUNKT 9
Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Wójt Gminy przedłożył Radzie
Gminy sprawozdanie z realizacji „Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Sędziejowice na
lata 2014-2017”. Rada Gminy przeanalizowała niniejsze sprawozdanie. Nie podjęto dyskusji.
W wyniku głosowania –– 13 radnych obecnych na sali obrad; 13 głosów „za”, 0 głosów
„przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy przyjęła powyższe sprawozdanie.
Sprawozdanie stanowi kolejny załącznik do protokołu.

P U N K T 10
Wójt przedłożył Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z obrotu nieruchomościami za miniony
rok w I kwartału roku następnego. Rada Gminy zapoznała się z treścią sprawozdania. Nie
podjęto dyskusji. W wyniku głosowania –– 13 radnych obecnych na sali obrad; 13 głosów
„za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy przyjęła powyższe
sprawozdanie. Sprawozdanie w załączeniu do protokołu.
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P U N K T 11
Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu, Zdrowia, Oświaty i Spraw Socjalnych Marek
Okupiński odczytał opinię Komisji z dnia 18 maja 2018 r. Opinia w załączeniu do protokołu.
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, kierownik ośrodka pomocy społecznej złożył radzie
gminy coroczne sprawozdanie z działalności ośrodka oraz przedstawiła potrzeby w zakresie
pomocy społecznej. Rada Gminy zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017 rok. Nie wniesiono zastrzeżeń. Bez dyskusji, w wyniku
głosowania – 13 radnych obecnych na sali obrad; 13 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”
i 0 głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy przejęła sprawozdanie z działalności
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2016 rok.

Sprawozdanie w załączeniu do

protokołu.

P U N K T 12
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego
przedstawia, co roku do dnia 30 kwietnia odpowiednio radzie gminy przygotowaną ocenę
zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
Rada Gminy zapoznała się z przedłożoną oceną zasobów pomocy społecznej, nie wniosła
uwag i przyjęła przez aklamację. Ocena stanowi kolejny załącznik do protokołu.

P U N K T 13
Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wójt gminy przedłożył
radzie gminy sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Sędziejowice
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalności pożytku
publicznego za 2017 r. Rada Gminy przeanalizowała powyższe sprawozdaniem. Nie wniesiono
uwag. Bez dyskusji, w wyniku głosowania - 13 radnych obecnych na sali obrad; 13 głosów
„za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy przejęła powyższe
sprawozdanie. Sprawozdanie w załączeniu do protokołu.

P U N K T 14
Odpowiedzi na złożone interpelacje i wnioski w punkcie 6 porządku obrad, udzielił zastępca
wójt gminy Mirosław Potasiak. Poinformował - sprawy dot. dróg powiatowych
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i wojewódzkich zgodnie z właściwością zostaną przesłane do zarządców tych dróg tj. do
Powiatowego Zarządu Dróg i Zarządu Dróg Wojewódzkich.
Na wstępie odniósł się do odczytanej prośby mieszkańców sołectwa Rososza w sprawie
wykonania nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Rososzy. Poinformował, że w ramach
bieżących napraw dróg zostanie wykonana nakładka z destruktu asfaltowego. W budżecie gminy
nie zabezpieczono środków na wykonanie zadania inwestycyjnego dot. remontu drogi.
Następnie odniósł kolejno do składanych wniosków:
- wniosek sołtysa Niecenia – sprawa wycięci zakrzaczeń na skrzyżowaniu w Woli Marzeńskiej
zostanie rozpatrzona. Wstępnie należy ustalić zarządcę drogi (gmina czy powiat). Kierownik
GJUK oceni i wykonana wycięcie, jeśli zakrzaczenie będzie w pasie drogi gminnej,
- wniosek sołtysa Sobiepany – sprawa ustawienia tabliczek z numerami posesji. Wniosek
zostanie rozpatrzony przez kierownika referatu RiRW w uzgodnieniu z kierownikiem GJUK,
- wniosek sołtysa Grabica w sprawie wycięcia zakrzaczeń na łuku drogi wojewódzkiej
w Grabicy – Nadleśnictwo Kolumna wyraziło zgodę na usunięcie zakrzaczeń Zarządowi Dróg
Wojewódzkich w celu poprawy bezpieczeństwa na niniejszej drodze,
- wniosek sołtysa Siedlce – wykaszanie rowów przy drodze gminnej. Wykaszania rozpoczęto
w ubiegłych tygodniu. W pierwszej kolejności wykonywane są koszenia na trasie przejazdu
parady motocyklowej w ramach obchodów IV Pikniku Motocyklowego (26 maja br.).
Prace wykonywane będą kolejno przez cały letni sezon.
Poinformował również o zakończeniu napraw dróg masą asfaltową na terenie gminy.
Na zakończenie zapraszał do wzięcia udziału w IV Pikniku Motocyklowym zaplanowanym na
najbliższą sobotę. Przybliżył przygotowywany program.
Głos również zabrał członek Zarządu Powiatu Łaskiego Marek Krawczyk. Odpowiedział na
zgłoszone interpelacje i wnioski:
- radnej S. Rozwód – wyjaśnił, że część drogi powiatowej w Pruszkowie (skrzyżowanie), Powiat
Łaski przekazał w zarząd Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Łodzi w związku z planowaną
inwestycją przebudowy drogi. Ponadto poinformował, że Powiatowi Łaskiemu jeden
z mieszkańców Pruszkowa zarzucił, że przekroczono pas drogowy na niniejszym skrzyżowaniu
przy usuwaniu zakrzaczeń, chociaż taka sytuacja nie miała miejsca,
- zgodnie z opracowanym planem, koszenia na terenie gmina Sędziejowice odbędą się maj –
czerwiec br.
- wykonywane są naprawy bieżące dróg powiatowych na terenie gminy. Załatano dziury w na
drodze Brzeski-Podule-Sobiepany; Siedlce-Korczyska. Pozostałe naprawy będą wykonywane
sukcesywnie.
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Następnie odniósł się do wykonania naprawy drogi w Siedlcach po wszczęciu postępowania
przez Inspektorat Nadzoru Budowlanego oraz wykonywanej dokumentacji na remont niniejszej
drogi. Zauważył, że nie wiadomym jest czy dokumentacja zostanie zrealizowana, czy inwestycja
znajdzie uznanie wśród radnych, jeśli Nadzór Budowlany uzna, że droga jest przejezdna.
Ponadto

poinformował

o

planowanym

terminie

zakończenia

inwestycji

drogowej

w Sędziejowicach (Sędziejowice ul. Leśna – Brody) – 30.06.2018 r.
Kolejnym tematem, do którego się odniósł to była prośba o rozważenie możliwości
dofinasowania przez gminę Sędziejowice (30 tys. zł) powyższej inwestycji. Wyjaśnił, że pismo
Powiatu Łaskiego jest następstwem prośby skierowanej od mieszkańców Sędziejowic,
Sędziejowic Kolonii - wykonanie z kostki brukowej wjazdów do posesji. Stanowisko
mieszkańców zostało uzgodnione na zebraniu wiejskim gdzie rozważano przeznaczenie
funduszu sołeckiego. Ustalono, że Sędziejowice Kolonia przeznaczy w całości środki funduszu
sołeckiego na wykonanie ogrodzenia stadionu a w zamian gmina dofinansuje inwestycję
powiatową. Poprosił sołtysa o przekazanie informacji mieszkańcom, że inwestycja będzie
realizowana a fundusz sołecki pozostanie do dyspozycji gminy.
Na zakończenie przybliżył działalność Izby Rolniczej:
- wsparcie dla rolników województwa łódzkiego – wapnowanie gruntów,
- opiniowanie postępowań komorniczych, opiniowanie planów przestrzennych w związku
z ustawą „o obrocie ziemią”,
- planowana zmiana terminu wyborów do Izb Rolniczych.
Na tym zakończono punkt dotyczący odpowiedzi na interpelacje i wnioski.

P U N K T 15
W zapytaniach i wolnych wnioskach głos zabrali:
1. Barbara Potasiak – radna Rady Powiatu Łaskiego – poinformowała o uzyskanym
kontrakcie z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie świadczeń rehabilitacyjnych.
Od 1 czerwca br. pacjent mogą bezpłatnie korzystać z usług rehabilitacji w GOZ
w Sędziejowicach. Prosiła o przekazanie niniejszej informacji mieszkańcom gminy.
2. Mirosław Potasiak – zastępca wójta gminy – odniósł się również do wywołanego tematu
rehabilitacji w GOZ w Sędziejowicach. Poinformował o okresie obowiązywania kontraktu
od 1 czerwca br. - 4,5 roku, o jego wysokości - 5 tys. zł/m-c, 1 etat rehabilitanta. Usługi
świadczone będą od poniedziałku do piątku, w tym 2 dni w godzinach popołudniowych.
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3. sołtys Edward Nowak – poprosił o wyjaśnienie, czy sołtys poniesie konsekwencje nie
wzięcia udziału w szacowaniu szkód łowiecki. Zmiana ustawy Prawo łowieckie nakłada taki
obowiązek na sołtysa.
Na powyższe odpowiedzi udzielił zastępca wójta Pan Mirosław Potasiak – ustawa
jednoznacznie określa, że w szacowaniu szkód łowiecki bierze udział przedstawiciel organu
wykonawczego jednostki pomocniczej. Następnie przedstawił swoją interpretację – brak
możliwości zobowiązania sołtysa. Nie przewiduje się zawierania umów z sołtysem. Brak
gratyfikacji dla sołtysa. W najbliższym czasie odbędzie się szkolenie zorganizowane przez
Nadleśnictwo, na którym zostaną wyjaśnione obowiązki sołtysa.
4. sołtys Jerzy Sztuka – zwrócił się z prośbą do obecnego przedstawiciela izby rolniczej
o zajęcie się tematem wprowadzonych zmian w Prawie Łowicki. Sołtysa zobowiązano bez
wypracowania odpowiednich warunków. Sołtys nie otrzymuje nawet zwrotu kosztów dojazdu.
Ponadto zapytał jak przygotowana jest gmina do dostarczania wody pitnej mieszkańcom
w momencie wystąpienia anomalii pogodowych czy wskutek braku energie elektrycznej.
zastępca wójta Pan Mirosław Potasiak – bezpośrednio udzielił odpowiedzi. Wyjaśnił, że brak
prądu nie przesądza o możliwości dostarczenia wody z sieci wodociągowej. Stacje uzdatniania
wody mają na wyposażeniu agregaty prądotwórcze. Gmina w całości jest zwodociągowana i nie
potrzeby korzystania z beczkowozów na wodę pitną.
Odnosząc się do zabezpieczenia gminy wskutek wystąpienia anomalii pogodowych dodał, że
gmina w zasobach posiada m.in. plandeki do zabezpieczeń budynków.
5. radny Rady Powiatu Łaskiego, przedstawiciel Izby Rolniczej Marek Krawczyk – odniósł
się do głosu sołtysa Sztuki. Przedstawił swoje stanowisko wskazując, że za przestrzeganie
zapisów ustawowych odpowiada wójt gminy, za powołanie komisji, wycenę szkód i wójt gminy
w ciągu 7 dni dostarcza protokół do koła łowieckiego a nie sołtys. Sołtys może uczestniczyć ale
nie musi. Następnie wyjaśnił dotychczasowe zasady szacowanie wyrządzonych szkód i udział
przedstawicieli Izb.
6. Kierownik referatu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Dariusz Matuszkiewicz raz jeszcze wyjaśnił
zasady szacowania szkód łowieckich w myśl obowiązującego Prawa Łowieckiego. Nie prawdą
jest, że szacowanie szkół scedowane jest tylko i wyłącznie na gminę. Zgodnie z obowiązującą
ustawą ustalaniem wysokości odszkodowania dokonuje zespół w skład, którego wchodzi
przedstawiciel organu wykonawczego jednostki pomocniczej tej gminy - jeżeli jednostka
pomocnicza została utworzona. Podkreślił, że to nie jest dobrowolność gminy i warto się
pochylić na wnioskiem sołtysa Sztuki, aby Izba Rolnicza podjęła działania w tym zakresie.
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7. Przewodniczący Rady Gminy Dariusz Cieślak – poinformował o stanowisku Komisji
Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w sprawie ustalenia diet dla sołtysów w związku
z wcześniejszym wnioskiem sołtysów. Zaproponowano dwa stanowiska:
- wprowadzenie ryczałtu miesięcznego obniżając inkaso,
- wprowadzenie ryczałtu i zlikwidowaniu inkaso.
Proponuje się wprowadzenie zmian od 1 stycznia 2019 r.
Prosił o zajęcie stanowiska przez sołtysów.
8. sołtys Jerzy Sztuka – sołtysi nie chcą obciążać budżetów gminy, wynagrodzenie powinno
być refundowane z budżetu państwa. Niniejszy temat powinien być drążony przez Izbę Rolniczą.
9. sołtys Monika Porada – prosiła o wskazane planowanej wysokości ryczałtu i obniżenia
inkaso. Sołtysi chcieliby przedyskutować niniejsze propozycje.
Przewodniczący Rady – z uwagi na nieustalenie konkretnego wniosku Komisji nie
poinformował o wskazywanych wysokościach. Sołtysi w stosownym czasie otrzymają projekty
uchwał ponadto informacje sołtys – radny będą przepływać. W obecnej sytuacji zaproponował
dyskusję nad zaproponowanym mechanizmem.
10. Sołtys Tomasz Kopka – zauważył, że przy ryczałtowym wynagradzaniu sołtys będzie miał
jeszcze więcej obowiązków.
11. radny Jarosław Bartczak – zwrócił się do Przewodniczącego Rady Gminy - nie ma
powodów ukrywania proponowanych wysokości ryczałtu i obniżenia inkaso wskazanych na
posiedzeniu komisji. Poinformował, że mówiono o 2% inkaso i 200 zł miesięcznego ryczałtu.
12. Przewodniczący Rady Gminy – zauważył, że jest to stanowisko robocze, nieprzegłosowane
przez Komisję – 200 zł miesięczny ryczał i 2% inkaso. Prosił o wyrażenie opinii do niniejszej
propozycji.
13. sołtys Monika Porada – odniosła się do zaproponowanych wysokości. Zauważyła, że
faktycznie inkaso będzie wynosić 1%, ponieważ należy odliczyć podatek. Inkaso 2% stanowi
śmieszność. Wskazała, że sołtysi muszą się spotkać, przedyskutować i przedstawić swoją
propozycję. Podjęła się organizacji takiego spotkania sołtysów w celu wypracowania
stanowiska.
14. Odnosząc się do powyższego Przewodniczący obrad podsumował dyskusję i poprosił
sołtysów o przekazanie wypracowanego stanowiska jego osobie, aby prowadzić dalsze prace na
posiedzeniach komisji stałej Rady Gminy Sędziejowice
15. Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Beata Magdziak – podziękowała za udział
i pomoc w organizacji VII Rajd Rowerowy po Gminie Sędziejowice „Odjazdowy Bibliotekarz”.
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16. Przewodniczący Dariusz Cieślak – zaprosił wszystkich mieszkańców na organizowane
Święto Ludowe w Żaglinach zaplanowane na dzień 2 czerwca br.

P U N K T 14
Nie zgłoszono innych spraw. Przewodniczący podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu,
dokonał zamknięcia obrad wypowiadając formułę: „Zamykam XLII sesję Rady Gminy
Sędziejowice”.
Na tym protokół zakończono.

Protokolant
Monika Aleksandrowicz

Przewodniczący Rady
Dariusz Cieślak

