P R O T O K Ó Ł NR XLIII/18
z sesji Rady Gminy Sędziejowice odbytej w dniu 22 czerwca 2018 r. w sali Gminnego Ośrodka
Kultury w Sędziejowicach w godzinach 1200- 1410.
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 – zastępca wójta gminy Sędziejowice
2. Grzegorz Dębkowski – skarbnik gminy Sędziejowice
3. Beata Piechulska – wz. kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sędziejowicach
4. Agnieszka Papuga - kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Sędziejowicach
5. Beata Magdziak – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Sędziejowicach
6. Krzysztof Zawadzki – kierownik Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w Sędziejowicach
7. Dariusz Matuszkiewicz – kierownik referatu Rolnictwa i Rozwoju Wsi
8. Marek Krawczyk – członek Zarządu Powiatu Łaskiego
9. Sołtysi w liczbie – 18 (w tym 3 sołtysów radnych).

PUNKT 1
Przewodniczący Rady Gminy – Dariusz Cieślak rozpoczął sesję Rady Gminy wypowiadając
formułę: „Otwieram XLIII 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.

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 XLIII sesji brzmiał następująco:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
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3. Przyjęcie protokołu z XLII 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 zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2018
-2025;
2/ w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2018 r.;
3/ w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobiepanach na
zakup pompy do wody zanieczyszczonej o wydajności minimum 1000 dm3/min.
z kompletem węży;
4/ w sprawie ustalenia dopłat do cen usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego;
5/ w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć, zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycieli;
6/ w sprawie regulaminu określającego wysokości dodatków i innych składników
wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyzwania;
7/ w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
na terenie Gminy Sędziejowice.
8. Zapoznanie się z protokołem z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną
w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Sędziejowicach oraz zatwierdzenie
wypracowanego stanowiska.
9. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zakończenie obrad.

PUNKT 3
Z protokołem z XLII 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. Nie podjęto
dyskusji oraz nie wniesiono uwag.
W wyniku głosowania – 12 radnych obecnych na sali obrad; 12 głosów „za”, 0 głosów
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„przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy przyjęła protokół XLII sesji
w przygotowanym brzmieniu.

PUNKT 4
Przewodniczący Rady Gminy – przedłożył ustną informację o działalności w okresie
międzysesyjnym od 25 maja do 22 czerwca 2018 r.:
1. 4 dyżury w Biurze Rady Gminy Sędziejowice;
2. Reprezentował Radę Gminy Sędziejowice na uroczystościach i wydarzeniach:
- Jubileusz 100-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędziejowicach;
- „Dzień z koszykówką” w Zespole Szkół w Marzeninie,
- Komisja konkursowa do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursie na realizację
zadań publicznych finansowanych z budżetu gminy Sędziejowice w 2018 r. w zakresie kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Następnie poinformował o korespondencji, która wpłynęła do Rady Gminy Sędziejowice
w okresie międzysesyjnym:
1. Odpowiedź Wójta Gminy Sędziejowice (RW.I.7234.19.2018 z dnia 11 czerwca 2018 r.) na
wniosek Starosty Łaskiego o zabezpieczenie dotacji celowej dla Powiatu Łaskiego na wykonanie
wjazdów z kostki brukowej do posesji w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn.
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2301E Brzeski-Sędziejowice-Buczek-Wola BachorskaBocianicha na długości 2,8 km w miejscowości Sędziejowice, gm., Sędziejowice”. Pismo w
załączeniu do protokołu;
2. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie
stwierdzenia nieważności uchwały nr XXVII/207/06 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30
czerwca 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze
gminy Sędziejowice. Kserokopia wyroku w załączeniu do protokołu.
Ponadto Przewodniczący Rady Gminy wnioskował do Rady Gminy o zaopiniowanie apelu do
mieszkańców gminy o szczególnie oszczędne gospodarowanie wodą w celu zapewnienia
ciągłości dostaw do spożycia i podstawowych celów bytowych. Odczytał treść apelu w całości.
Nie podjęto dyskusji. Rada Gminy w wyniku głosowania - 12 radnych obecnych na sali obrad;
12 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się” przyjęła apel
w przygotowanej treści. Apel w załączeniu do protokołu.
Nie podjęto innych tematów. Na tym zakończono dyskusję. W wyniku głosowania
- 12 radnych obecnych na sali obrad; 12 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów
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„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 14 maja do 11 czerwca 2018 r. radni i sołtysi otrzymali we wcześniejszym terminie
celem zapoznania. Informacja w załączeniu do protokołu.
Nie podjęto dyskusji. W wyniku głosowania - 12 radnych obecnych na sali obrad; 12 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 nie zabierano głosu.

PUNKT 7
ppkt 1
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Jolanta Urbaniak
odczytała opinię Komisji z dnia 19 czerwca 2018 r. Opinia w załączeniu do protokołu.
Nie podjęto dyskusji. W wyniku głosowania –– 13 radnych obecnych na sali obrad; 13
głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujące się” Rada Gminy podjęła
uchwałę nr XLIII/307/18 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; 13
głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujące się” Rada Gminy podjęła
uchwałę nr XLIII/308/18 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 –– 14 radnych obecnych na sali obrad; 14
głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy podjęła
uchwałę nr XLIII/309/18 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży
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Pożarnej w Sobiepanach na zakup pompy do wody zanieczyszczonej o wydajności
minimum 1000 dm3/min. z kompletem węży.
ppkt 4
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały.
W dyskusji głos zabrał Zastępca Wójta Gminy Mirosław Potasiak – poinformował o nowych
zasadach ustalania cen usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków wskutek wprowadzonych zmian w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Następnie wskazał ceny według taryf przyjęte
przez Państwowo Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w okresie od 15 czerwca 2018 r. przez
kolejne 3 lata. Przestawił również ceny od 1 lipca br. uwzględniając dopłatę z budżetu gminy
(dopłata 0,16 zł/m3 wody dla odbiorców indywidualnych). Uzasadnił powód wnioskowanej
dopłaty z budżetu gminy. Dopłata pozwali na utrzymanie cen wody na podobnym poziomie dla
odbiorców indywidualnych. W kwocie 30-50 tys. zł rocznie należy zabezpieczyć środki z
budżetu gminy.
Ponadto apelował o oszczędne gospodarowanie wodę w gospodarstwach domowych oraz
odniósł się do wyroku Sądu Administracyjnego dot. stwierdzenia nieważności uchwały z dnia 30
czerwca 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze
gminy Sędziejowice.
Na tym zakończono dyskusję. 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 XLIII/310/18 w sprawie ustalenia dopłat do cen usług w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia w wodę dla przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. Uchwała
w załączeniu do protokołu.
ppkt 5
Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu, Zdrowia, Oświaty i Spraw Socjalnych Marek
Okupiński odczytał opinię Komisji z dnia 20 czerwca 2018 r. Opinia w załączeniu do protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały.
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 podjęła
uchwałę nr XLIII/311/18 w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli. Uchwała w załączeniu do
protokołu.
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ppkt 6
Przewodniczący Rady Gminy odczytał część projektu uchwały. Z uwagi wielostronicowy tekst
zwrócił się z zapytaniem do rady gminy, czy może zaprzestać dalszego odczytywania. Projekt
uchwały przedyskutowanie na posiedzeniu Komisji. Radni mieli możliwość zapoznania się
z treścią w całości. Nie wniesiono zastrzeżeń.
Nie podjęto dyskusji nad projektem uchwały. 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 XLIII/312/18 w sprawie regulaminu określającego wysokość
dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków
ich przyznawania. Uchwała w załączeniu do protokołu.
ppkt 7
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały.
Bez dyskusji, 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
XLIII/313/18 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napój
alkoholowych na terenie Gminy Sędziejowice. Uchwała w załączeniu do protokołu.

PUNKT 8
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Ewa Malinowska odczytała protokół z przeprowadzonej
kontroli w dniu 10 maja 2018 r. w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Sędziejowicach. Protokół
w załączeniu do protokołu. Nie podjęto dyskusji. Rada Gminy zgodnie z §56 ust. 1 uchwały nr
XXIV/183/16 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie Statutu
Gminy Sędziejowice zatwierdziła wypracowane stanowisko Komisji Rewizyjne.

PUNKT9
Z uwagi na brak zgłoszonych interpelacji i wniosków przystąpiono do dalszej realizacji
porządku obrad. W tym punkcie nie zabierano głosu.

P U N K T 10
W zapytaniach i wolnych wnioskach głos zabrali:
1. Sołtys sołectwa Sędziejowice Jerzy Sztuka – poruszył kwestię braku wody z wodociągu
gminnym na terenie gminy Sędziejowice. Przekazał swoje i mieszkańców niezadowolenie.
Zauważył, że beczka z wodą pitną (sołtys wnioskował na poprzedniej sesji) złagodziłaby
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sytuację braku wody. Ponadto wskazał na brak opracowanych procedur w przypadku braku
wody, brak zarządzania kryzysowego. „Nic się nie robi”.
Do powyższej wypowiedzi odniósł się Zastępca Wójta Mirosław Potasiak – na wstępie
przypomniał udzieloną odpowiedź na zapytanie dot. zakupu beczki na wodę pitną, na ostatniej
sesji Rady Gminy. Wyjaśnił, powody braku wody u niektórych mieszkańców. Zwrócił uwagę na
złożoność problemu (warunki techniczne i warunki atmosferyczne, rosnąca liczba przyłączy).
Obecnie z uwagi na warunki atmosferyczne (susza) na terenie gminy czterokrotnie wzrosło
zużycie wody. Następnie poinformował o wykonanych pracach w zakresie poprawy dystrybucji
wody (dokumentacja z pozwoleń na budowę Stacji Uzdatniania Wody w Sędziejowicach, wykup
gruntów pod inwestycję). Ponadto po pierwszych sygnałach braku wody wprowadzono zakaz
podlewania ogródków itp. na terenie gminy, który to z uwagi na rozbieżną interpretacje prawne
w rezultacie odwołano. W zamian proponuje się apel o oszczędne gospodarowanie wodą.
Wskazał, że rozbudowa stacji uzdatniania wody w Sędziejowicach jest priorytetem,
w następnym roku inwestycja powinny być wykonana. Gmina będzie czynić starania
o pozyskanie środków zewnętrznych. Z uwagi na występujące braki wody pitnej należy
rozważyć zakup beczki.
Kierownik Krzysztof Zawadzki – również odniósł się do wypowiedzi sołtysa. Poinformował
o trwających pracach konserwatorów na stacjach uzdatniania wody. Poinformował o wzroście
rozbioru wody. Przedstawił wartości rozbioru wody na poszczególnych stacjach. Zwrócił uwagę,
że jeśli rozbudowa i modernizacja SUW w Sędziejowicach nie przyniesie oczekiwanych efektów
należy rozważyć budowę pompowni w miejscach ujęcia wody.
2. Kierownik Dariusz Matuszkiewicz – poinformował o zamiarze wszczęcia procedury
związanej szacowaniem szkód w gospodarstwach rolnych dotkniętych suszą w 2018 r.
Poinformował o zasadach ubiegania o niniejszą pomoc.
3. Radny Marek Okupiński – ponownie wnioskował o naprawę oraz oczyszczenie w chodnika
na odcinku od Zespołu Szkół w Marzeninie do mostu na rzece Grabia w Marzeninie. Ponadto
zauważył, że nie otrzymał odpowiedzi na wcześniej składane interpelacje w niniejszym zakresie.
4. Zastępca Wójta Mirosław Potasiak – przedstawił wnioski dyrektora Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Sędziejowicach:
- dofinansowanie półkolonii letnich „Wakacyjna Szkoła Mistrzów Sportu VI” trwających od
23.07.2018 r. do 3.08.2018 r. – wnioskowana kwota z budżetu gminy 8.015 zł;
- sfinansowanie kosztów wesołego miasteczka dla dzieci z gminy Sędziejowice oraz nagród za
konkurencje sportowe w terminie 24-28.08.2018 r. w ramach programu „Wędrowne latobezpieczne lato” – wnioskowana kwota z budżetu gminy 3.000 zł;
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- dotacja do kosztów autobusu na trasie Sędziejowice-Wilno tj. wycieczka nagrodowa „Polskimi
śladami po Wilnie” dla uczniów promujących szkołę i gminę swoim talentem oraz aktywnością
w roku szkolnym 2017/2018 poza godzinami pracy szkoły - wnioskowana kwota z budżetu
gminy 5.000 zł;
- pomoc finansowa na materiały promocyjne i konkursy tematyczne dla uczniów w ramach
obchodów jubileuszu 55- lecia powstania Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 r. i 155
rocznicy bitwy powstańczej, gdzie jej bohaterowie są Patronem szkoły – Powstańcy 1863 r. w
dniu 26 sierpnia 2018 r. – wnioskowana kwota z budżetu gminy 4.000 zł.
Poinformował o ograniczonych i ciągle zmniejszających się środkach w budżecie gminy z tzw.
funduszu alkoholowego. Następnie przedłożył stanowisko Komisji Kultury, Sportu Zdrowia,
Oświaty i Spraw Socjalnych wypracowane w dniu 20 czerwca br. Komisja uwzględniła
dofinansowanie półkolonii letnich „Wakacyjna Szkoła Mistrzów Sportu VI” w kwocie 8.015 zł
w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2018 r. Zwrócił również uwagę, że obchody 155 rocznicy Powstania
Styczniowego, gmina Sędziejowice obchodziła 22 stycznia br., w tym dniu również odbywały
się uroczystości w szkole.
Wnioskował do rady gminy o rozważenie możliwości nadania charakteru gminnego
uroczystością związanych o obchodami 55-lecia szkoły wraz 155 rocznicą Powstania
Styczniowego i wówczas udzielenia dofinasowania w ramach promocji gminy. Uroczystość
przygotowywana byłaby w innej formule z udziałem gminy Sędziejowice. W obecny kształcie
traktowana jest, jako wewnętrzna uroczystość szkoły, planowana przez dyrektora.
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Renata Kowalczyk – przekazała stanowisko dyrektora
ZSO Nr 1 w Sędziejowicach – zaproponowała, aby zmniejszyć dofinasowanie na półkolonie
(8.015 zł) i dofinansować pozostałe projekty.
Przewodniczący rady podsumował zgłoszone wnioski i przedstawił swoje stanowisko - nie
dofinansowywać uroczystości patriotycznych organizowanych przez ZSO, jeśli zabezpieczać
środki to na uroczystości gminne. Ponadto zapytał skarbnika gminy, czy gmina może zawrzeć
umowę ze szkołą (własną jednostką) określającą zasady wykorzystania środków na organizację
obchodów.
Skarbnik Gminy – odpowiedział – szkoła nie posiada osobowości prawnej, zawiera umowę
w imieniu gminy wobec tego nie można zawrzeć takiej umowy. Możliwe jest zawarcie
porozumienia. Zwrócił również uwagę na aspekt finansowy. Zauważył, że do dyspozycji jest ok.
12.000 zł z funduszu alkoholowego. Wydatki promocyjne są również ograniczone.
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Dofinansowując niniejsze zadanie należałoby rozważyć zwiększenie wydatków w zakresie
promocji.
Radny Jarosław Bartczak – wnioskował o pozostawienie dofinasowania półkolonii w kwocie
8.015 zł – jest pewność, że środki trafią do dzieci. Dofinansowując pozostałe programy można
stracić kontrolę nad przekazywanymi środkami. Ponadto zwrócił się z prośbą do
wiceprzewodniczącej o przybliżenie programu wycieczki do Wilna.
Wiceprzewodnicząca wyjaśniła, że nie jest organizatorem wycieczki. Przekazała otrzymane
informacje: wycieczka jednodniowa (noc-dzień-noc), bez posiłku. Pani dyrektor może
zorganizować inną wycieczką np. dwudniową. Głównym celem jest nagrodzenie aktywnej grupy
dzieci.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie dwa wnioski:
1. Wniosek dyrektora Barbary Gawor (przekazany przez wiceprzewodnicząca) – wydzielenie
części środków z dofinasowania w kwocie 8.015 zł na półkolonii letnich „Wakacyjna Szkoła
Mistrzów Sportu VI” trwających od 23.07.2018 r. do 3.08.2018 r. na dofinasowanie wycieczki
nagrodowej „Polskimi śladami po Wilnie” – 2.000 zł.
W wyniku głosowania - 13 radnych obecnych na sali obrad; 0 głosów „za”, 12 głosów
„przeciw” i 1 głos „wstrzymujący się” Rada Gminy odrzuciła wniosek w całości.
Głos zabrał zastępca wójta gminy – zwrócił uwagę, że są dwa wnioski – wesołe miasteczko
3.000 zł i organizacja uroczystości patriotycznych 4.000 zł (promocja, banery i nagrody), w tym
samym czasie. Zaproponował, aby te wnioski traktować łącznie, wspólny wniosek.
W dyskusji głos zabrał jeszcze radny Jarosław Bartczak – zaproponował, aby ustalić czy
wnioskowane obchody mają mieć charakter gminny czy szkolny wewnętrzny, jeśli gminny
należy powołać komitet organizacyjnym z przewodniczącym – Wójtem na czele. W następnej
kolejności rozważać kwestię finasowania uroczystości.
Przewodniczący Rady zauważył, że pracowanie nad tego typu wnioskami nie jest
w kompetencji rady gminy. Rada Gminy ustaliła określone wartości w poszczególnych działach
i rozdziałach budżetowych. Odniósł się do wypowiedzi radnego Bartczaka zauważył, że nie jest
możliwym na tym etapie wskazanie przewodniczącego Komitetu. Komitet spośród swojego
składu typuje przewodniczącego.
2. Wniosek o nadanie ogólnogminnego charakteru obchodom 55-lecia Szkoły Podstawowej
w Sędziejowicach i 155 rocznicy Bitwy pod Sędziejowicami, organizowanym przez ZSO Nr 1
w Sędziejowicach i tym samym udzielenia wsparcia finansowanego z budżetu gminy.
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W wyniku głosowania - 13 radnych obecnych na sali obrad; 0 głosów „za”, 11 głosów
„przeciw” i 2 głosy „wstrzymujący się” Rada Gminy odrzuciła wniosek wobec tego nie
zachodziła potrzeba rozstrzygania finansowania uroczystości.
5. Sołtys sołectwa Kamostek Daniel Angerman – wnioskował o wycięcie zakrzaczeń oraz
usunięcia ziemi na skrzyżowaniu dróg gminnych w Kamostku. Ponadto wnioskował
o pogłębienie rowu przy niniejszy skrzyżowaniu.
6. Radny Rady Powiatu Łaskiego Marek Krawczyk – poinformował, że w rozmowie
z kierownik PZD zapewnił, że z ostatniej sesji 80% zgłoszonych interpelacji jest zrealizowanych
i nie ma poważnych zaległych. Wniosek radnego Marka Okupińskiego zostanie sprawdzony.
Następnie poinformował o bieżącej działalności PZD w Łasku na terenie gminy (koszenie
rowów, bieżące naprawy dróg).
Odniósł się również do działalności Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego – zapowiedź
zmiany w Prawie Łowieckim – szacowanie szkód przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego a nie jak
dotychczas przez sołtysów.
7. Przewodnicząca Komisji Jolanta Urbaniak – poinformowała o trwających pracach Komisji
Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska nad zmianą wynagrodzeń dla sołtysów. Prosiła
sołtysów o przedstawienie konkretnej propozycji zmian.
Przewodniczący rady uzupełniając wcześniejszą wypowiedź, prosił sołtysów o wypracowanie
opinii dot. przedstawionych propozycji przez radę gminy na poprzedniej sesji.
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Nie zgłoszono innych spraw. Przewodniczący podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu,
dokonał zamknięcia obrad wypowiadając formułę: „Zamykam XLIII sesję Rady Gminy
Sędziejowice”.
Na tym protokół zakończono.

Protokolant
Monika Aleksandrowicz

Przewodniczący Rady
Dariusz Cieślak

