P R O T O K Ó Ł NR IV / 11
z sesji Rady Gminy Sędziejowice odbytej w dniu 24 lutego 2011 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury
w Sędziejowicach w godzinach 1000- 1420.
Faktyczny stan Rady Gminy w dniu sesji – 15 radnych. Obecnych na sesji według załączonej listy
obecności – 15 radnych.
Spoza grona radnych Rady Gminy w sesji udział wzięli:
1. Aleksandra Andrysiak – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
2. Agnieszka Papuga – kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy
3. Beata Magdziak – kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Sędziejowicach
4. Krzysztof Jaworski – dyrektor Zespołu Szkół w Marzeninie
5. Jan Grecki – kierownik referatu Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6. Krzysztof Zawadzki – kierownik Gminnej Jednostki Usług Komunalnych
7. Stanisław Krakowiak – kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia
8. Kazimiera Gajdowicz – skarbnik gminy
9. Sławomir Tralewski – sekretarz gminy
10. Jerzy Kotarski – wójt gminy
11. Krystyna Witek – radna Powiatu Łaskiego
12. Maria Krawczyk – zastępca dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących
13. Tomasz Mielczarek – komendant gminnych Związku Gminnego Ochotniczych Straży
Pożarnych RP
14. Grzegorz Brożyński – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
15. Krzysztof Mikołajczyk – kierownik Powiatowego Zarządu Dróg w Łasku
16. Barbara Gawor – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Sędziejowicach,
radna powiatu łaskiego
17. Bartłomiej Orłowski – Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi
13. Sołtysi w liczbie - 25 (w tym 1 radny).

PUNKT 1
Przewodniczący Rady Gminy - Pan Wacław Ułański otworzył sesję Rady Gminy
wypowiadając formułę: „Otwieram IV sesję Rady Gminy Sędziejowice”. Powitał przybyłych radnych
Rady Gminy, Wójta Gminy, kierowników Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych oraz
osoby zaproszone.
Na podstawie listy obecności stwierdził quorum. Na stan piętnastu radnych udział wzięli wszyscy
radni. Obrady były więc prawomocne.
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Przewodniczący Rady Gminy odczytał zaproponowany porządek obrad i pismo Wójta Gminy
(OR.III.0114.1.2011 z dnia 17 lutego 2011 r.) z prośbą o zmianę porządku obrad – wprowadzenie pod
obrady projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Pruszkowie i oświadczenie
Rady Gminy w sprawie nowych zasad nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w podstawowej opiece
zdrowotnej od 1 marca 2011 r. Pismo stanowi załącznik do protokołu.
W wyniku głosowania - 15 głosami „za”, Rada Gminy bezwzględną większości głosów ustawowego
składu wprowadziła zmiany w dziennym porządku obrad.
Wobec czego porządek dzienny IV sesji brzmiał następująco:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z obrad III sesji 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. Korespondencja.
6. Interpelacje.
7. Podjęcie uchwał w sprawie uchwalenia:
1/ wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2011-2020,
2/ budżetu gminy Sędziejowice na 2011 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
1/ wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej w sołectwach gminy Sędziejowice,
2/ funduszu sołeckiego w 2012 roku,
3/ zmiany uchwały nr XX/130/08 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 27 listopada 2008r.
w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży
pożarnych,
4/ utworzenia i nadania Statutu Środowiskowemu Domu Samopomocy
w Sędziejowicach,
5/ upoważnienia Wójta Gminy do zawierania porozumień międzygminnych,
6/ dodatkowego wynagrodzenia rocznego Wójt Gminy Sędziejowice,
7/ zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Pruszkowie
9. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2010 r.
10. Stanowisko Rady Gminy w sprawie nowych zasad nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
w podstawowej opiece zdrowotnej od 1 marca 2011 r.
11. Odpowiedzi na interpelacje.
12. Zapytania i wolne wnioski.
13. Zakończenie obrad.
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PUNKT 2
Do protokołów z obrad III sesji Rady Gminy nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania
– 15 głosami „za” Rada Gminy przyjęła protokół w przygotowanym brzmieniu.

PUNKT 3
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Wacław Ułański przedłożył ustną informację o działalności
w okresie międzysesyjnym. W wystąpieniu, poinformował, iż:
1. Uczestniczył w:
1/ spotkaniu:
a/ opłatkowym w GOK w Sędziejowicach, zorganizowanym przez Zarząd Gminny PSL,
b/ noworocznym w LO w Łasku z władzami powiatu łaskiego;
2/ zabawie choinkowej w Sobiepanach;
3/ zebraniu:
a/ w sołectwie Grabno – Zamość, zorganizowanym przez Panią Barbarę Gawor – radną rady Powiatu
w Łasku,
b/ sprawozdawczo – wyborczym OSP w Grabnie, Sobiepanach, Żaglinach, Kamostku i Brzeskach,
c/ dot. zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Pruszkowie;
4/ w pracach Komisji Rewizyjnej, Komisji Kultury, Sportu, Zdrowia, Oświaty i Spraw Socjalnych
i Komisji Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
2. Wykonywał obowiązki przewodniczącego Rady Gminy / przygotowanie IV sesji RG /.
Nie podjęto dyskusji. W wyniku głosowania - 15 głosami „za”, Rada Gminy przyjęła powyższą
„Informację” do akceptującej wiadomości.

PUNKT 4
Informację o działalności Wójta Gminy, Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych
w okresie od 16 grudnia 2010 r. do 14 lutego 2011 r. radni i sołtysi otrzymali we wcześniejszym
terminie celem zapoznania.
Nie zgłaszano pytań, ani uwag. W wyniku głosowania - 15 głosami „za”, Rada Gminy przyjęła
powyższą „Informację” do akceptującej wiadomości.

PUNKT 5
Przewodniczący Rady Gminy – odczytał korespondencję:
1. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego (PNK-I
4131.37.2011 z dnia 2 lutego 2011 r.) dot. legalności uchwały nr III/12/10 Rady Gminy Sędziejowice
z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami
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działalności pożytku publicznego lub organizacji pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.
3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w
dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz odczytał złożone przez
Przewodniczącego Rady Gminy wyjaśnienie dot. wszczętego postępowania.
2. Pismo p. K. Żydowicz zam. Łódź, z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie podjęcia działań mających na
celu zabezpieczenie terenu działek przez kolejnymi zalaniami lub powodzią w Grabnie oraz umorzenia
podatku gruntowego za rok 2011.
3. Pisma od mieszkańców wsi Siedlce ( z dn. 15 grudnia 2010 r., 21 stycznia 2011 r., 2 lutego 2011 r.)
wraz z odpowiedziami na pisma (RW-V 7012/2/2011 z dn. 20 stycznia 2011 r., RW-V7012/5/2011 z
dn. 9 lutego 2011 r.).
4. Pismo p. W. Witowskiego mieszkańca wsi Grabno w sprawie naprawy drogi, wykonania
oświetlenia i podłączenia hydrantu.
5. Pisma radnej Rady Gminy Sędziejowice dotyczące wodociągu w miejscowości Grabno
i oświetlenia ulicznego przy drodze prowadzącej do posesji nr 10 w Grabnie (pisma wpłynęły 21
lutego br.)
Po odczytaniu niniejszych pism, Rada Gminy nie podjęła dyskusji.
Kserokopie powyższych pism w załączeniu do protokołu.

PUNKT 6
Interpelacje zgłosili następujący radni i sołtysi:
1. Pani Monika Porada - interpelowała w sprawie naprawy uszkodzone ogrodzenia stadionu
w Sędziejowicach.
2. Pan Dariusz Cieślak - interpelował w sprawie:
1/ zabezpieczenia poboczy przy nowo wybudowanej drodze gminnej Lichawa – Kamostek
2/ gruntownej naprawy drogi gminnej przez wieś Lichawa.
3. Pani Teresa Kocik - interpelował w sprawie:
1/ udrożnienia rowu przy drodze gminnej w Nowych Kozubach na odcinku od posesji p. Mikły
do posesji p. Marlickiego,
2/ naprawy uszkodzonych barierek na moście w Nowych Kozubach,
3/ udrożnienia rowów i naprawy drogi powiatowej Kozuby – Podule na odcinku od mostu do Podul,
4/ rozważenia zasadności obecnie stojącego znaku ograniczającego prędkości „30” na drodze
powiatowej Kozuby – Podule na odcinku od mostu do Podul, znak ustawiony w czasie
styczniowego zalania drogi.
4. Pan Jarosław Bartczak - interpelował w sprawie:
1/ naprawy nawierzchni na dróg powiatowych Bilew – Okup i przez wieś Rososza,
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2/ oznakowana zakrętu na drodze powiatowej, na granicy powiatu łaskiego i zduńskowolskiego
w Marzeninie (wzdłuż nowej grupy).
5. Pan Krzysztof Pawłowski - interpelował w sprawie:
1/ naprawy przepustu na drodze powiatowej Marzenin - Pruszków,
2/ naprawy przepustu na drodze powiatowe Pruszków – Czestków.
6. Pan Daniel Angerman - interpelował, aby na poboczu przy drodze gminnej Lichawa – Kamostek,
w okolicy przepustu poprzecznego przez drogę, przykryć położone płyty wysypując kamieniem
i utwardzić.
7. Pani Grażyna Będkowska - interpelowała w sprawie:
1/ skrócenia oczekiwania na bieżące naprawy oświetlenia ulicznego i uzgadniania przez konserwatora
bieżących napraw oświetlenia ulicznego z sołtysami wsi,
2/ naprawy „zapadniego” chodnika przy drodze powiatowej w Marzeninie,
3/ wykonania zjazdu z drogi powiatowej na drogę prowadzącą do łąk mieszkańców.
8. Pan Jerzy Sztuka - interpelował w sprawie:
1/ udrożnienia rowu na ul. Dolnej w Sędziejowicach,
2/ naprawy przepustu na ul. Dolnej w Sędziejowicach (przy skręcie na Kamostek),
9. Pani Anna Kowalczyk - interpelowała w sprawie:
1/ naprawy mostku na drodze wojewódzkiej przy przystanku autobusowym w Woli Wężykowej,
2/ dalszego odkopania rowu od działki p. Libicha do tzw. strugi w Grabicy,
3/ odprowadzenia wody koło posesji p. Krysiaka, p. Matyszczaka i p. Pawłowskiego w Grabicy.
10. Pani Anna Biela - interpelowała w sprawie:
1/ naprawy nawierzchni drogi gminnej w Podulach na odcinku od świetlicy wiejskiej w kierunku
Posesji p. Kopytowskiego,
2/ udrożnienia lub przebudowy przepustu na drodze powiatowej w Podulach przy skrzyżowaniu
z drogą gminną.
11. Pan Edward Nowak - interpelował w sprawie:
1/ naprawy drogi gminnej w Nieceni,
2/ wykopania rowów przy drodze gminnej w Nieceni.
12. Pan Tomasz Kopka - interpelował w sprawie:
1/ naprawy drogi powiatowej w Rososzy,
2/ naprawy zarwanego mostku w Rososzy.
13. Pan Józef Surowy - interpelował w sprawie odprowadzenia wody z posesji mieszkańców na
ul. Źródlanej w Pruszkowie (p. Smorawska).
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PUNKT 7
ppkt 1
Radny Krzysztof Domowicz odczytał opinię zbiorczą Komisji Budżetu, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska z dnia 18 lutego 2011 r. na IV sesje Rady Gminy.
Następnie wiceprzewodniczący Marek Okupiński – odczytał uchwałę nr I/35/2011 z dnia 14 lutego
2011 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowy w Łodzi w sprawie opinii do projektu
uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sędziejowice.
Przewodniczący Rady Gminy – odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej
prognozy gminy Sędziejowice na lata 2011-2020.
Nie podjęto dyskusji. W wyniku głosowania – 15 głosów „za” Rada Gminy podjęła uchwałę nr
IV/19/11 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy gminy Sędziejowice na lata 2011-2020.
ppkt 2
Wiceprzewodniczący Marek Okupiński – odczytał uchwałę nr I/36/2011 z dnia 14 lutego 2011 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowy w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej projektu
budżetu Gminy Sędziejowice na 2011 r.
Przewodniczący Rady Gminy – odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy
Sędziejowice na rok 2011.
W otwartej dyskusji głos zabrał Wójt Gminy – odniósł się do zadłużenia gminy Sędziejowice
i poinformował, iż zawarte upoważnienie w projekcie uchwały budżetowej na 2011r. do zaciągnięcia
kredytu na wyprzedzające finansowanie 60.332 zł (PROW) dotyczy inwestycji (II etap) pn.: „Urządzenie
centrum i Placu Różanego w Marzeninie”.
Nie podjęto dalszej dyskusji, w wyniku głosowania – 15 głosami „za” Rada Gminy przyjęła uchwałę
nr IV/20/11 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sędziejowice na rok 2011.

Do protokołu załączono:
1/ uchwały nr IV/19/11 i IV/20/11 Rady Gminy Sędziejowice,
2/ uchwały nr I/35/2011 i I/36/2011 z dnia 14 lutego 2011 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Łodzi,
3/ opinię zbiorczą Komisji Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 18 lutego 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 10 min. przerwę w obradach.
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PUNKT 8
ppkt 1
Radny Krzysztof Domowicz odczytał opinię zbiorczą Komisji Budżetu, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska z dnia 18 lutego 2011 r. na IV sesje Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Sędziejowice odczytał projekt uchwały.
W otwartej dyskusji głos zabrał Wójt Gminy – poinformował o organizacji wyborczych zebrań
wiejskich:
- przewodniczący zebrania wiejskiego - radny Rady Gminy w poszczególnym okręgu wyborczym,
- obsługa zebrania - pracownik Urzędu Gminy.
Nie podjęto dalszej dyskusji, w wyniku glosowania – 15 głosami „za” Rada Gminy przyjęła uchwałę
nr IV/21/11 w sprawie wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej w sołectwach gminy Sędziejowice.
ppkt 2
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Wacław Ułański – odczytał projekt uchwały w sprawie
funduszu sołeckiego w 2012 roku.
W dyskusji głos zabrali:
1. Pan Jerzy Kotarski – Wójt Gminy – wyjaśnił zasadność podjęcia decyzji o niewyodrębnianiu
funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2012 r. (trudna sytuacja finansowa gminy – relacja
dochodów i wydatków gminy (inwestycje), wzrost kosztów utrzymania; rozdrobnienie środków ok.
260 tys. zł) oraz poinformował o realizacji pozyskanego funduszu sołeckiego przez poszczególne
sołectwa w roku ubiegłym, uwzględniając w tym zadania inwestycyjne.
Ponadto poinformował o konieczności wprowadzenia oszczędności, m.in. zmniejszenie kosztów
zatrudnienia, energii elektrycznej, w tym oświetlenia ulicznego.
2. Jerzy Sztuka – sołtys sołectwa Sędziejowice – odniósł się do wypowiedzi Wójta Gminy. Zwrócił
uwagę na niskie kwoty przekazywane sołectwom w ramach funduszu sołeckiego – brak możliwości
samodzielnej realizacji określonej inwestycji. Następnie zauważył o wprowadzanych oszczędnościach
na terenie gminy a podwyższaniu wynagrodzenia dla Wójta Gminy i wysokich kosztach utrzymania
urzędu.
Do wypowiedzi sołtysa odniósł się Wójt Gminy – informując o kompetencji rady gminy w sprawie
ustalania wynagrodzenia wójta gminy.
Nie podjęto dalszej dyskusji. W wyniku głosowania – 8 głosami „za” i 7 głosami „wstrzymującymi
się” Rada Gminy podjęła uchwałę nr IV/22/10 w sprawie funduszu sołeckiego w 2012 roku.
ppkt 3
Przewodniczący Rady Gminy – odczytał projekt uchwały.
Następnie głos zabrał Pan Tomasz Mielczarek – Komendant Gminny OSP – poinformował o:
- ponoszonych kosztach przez strażaków ochotników w ramach rozliczenia ekwiwalentu za udział
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w działaniu ratowniczym, przytoczył przykład z OSP Grabno,
- ponoszonym ryzyku przy akcji ratowniczej, poświęceniu czasu wolnego,
- małej ilości strażaków ochotników do wymaganych przeszkoleń – w latach ubiegłych została
przeszkolona większa grupa ochotników,
- niższym koszcie utrzymania strażaka ochotnika niż zawodowego strażaka,
- przekazywaniu (w formie dotacji) otrzymanego przez strażaka ekwiwalentu dla jednostki OSP,
Apelował o rozwagę w podejmowaniu decyzji dot. obniżenia ekwiwalentu.
Rada Gminy, bez dyskusji, w wyniku głosowania – 9 głosami „za”, 2 głosami „przeciw” i 4 głosami
wstrzymującymi się” przyjęła uchwałę nr IV/23/11w sprawie zmiany uchwały nr XX/130/08 Rady
Gminy Sędziejowice z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla
członków ochotniczych straży pożarnych.
ppkt 4
Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu, Zdrowia, Oświaty i Spraw Socjalnych – Pan Jarosław
Bartczak – odczytał opinię Komisji z dnia 17 lutego 2011 r. na IV sesję Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały.
W otwartej dyskusji, nie zabierano głosu. W wyniku głosowania – 15 głosami „za” Rada Gminy
przyjęła uchwałę nr IV/24/10 w sprawie utworzenia i nadania statutu Środowiskowemu Domowi
Samopomocy w Sędziejowicach.
ppkt 5
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do
zawierania porozumień międzygminnych.
Nie podjęto dyskusji – 15 głosami „za” Rada Gminy uchwaliła uchwałę nr IV/25/11 w sprawie
upoważnienia Wójta Gminy do zawierania porozumień międzygminnych.
ppkt 6
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie dodatkowego wynagrodzenia
rocznego Wójta Gminy Sędziejowice wraz z uzasadnieniem do niniejszego projektu.
Bez dyskusji, w wyniku głosowania – 15 głosami „za” Rada Gminy przyjęła uchwałę nr IV/26/11
w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego Wójta Gminy Sędziejowice.
ppkt 7
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły
Filialnej w Pruszkowie.
Nie podjęto dyskusji, w wyniku głosowania – 8 głosami „za”, 2 głosami „przeciw” i 4 głosami
„wstrzymującymi się” (14 radnych obecnych na sali), Rada Gminy przyjęła uchwałę nr IV/27/11
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Pruszkowie.
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Uchwały Rady Gminy Sędziejowice nr: IV/20/11, IV/21/11. IV/22/11, IV/23/11, IV/24/11, IV/25/11,
IV/26/11 i IV/27/11, opinia Komisji Kultury, Sportu, Zdrowia, Oświaty i Spraw Socjalnych i opinia
Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w załączeniu do protokołu.

PUNKT 9
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2010 r., Rada
Gminy poprzez aklamację przyjęła do akceptującej wiadomości.
Sprawozdanie stanowi kolejny załącznik do protokołu.

P U N K T 10
Przewodniczący Rady Gminy odczytał informację z ŁOW NFZ kierowaną dla przedstawicieli
samorządów na temat nowych zasad leczenia w nocy, weekendy i w święta.
Następnie zgodnie ze stanowiskiem Komisji Kultury, Sportu, Zdrowia, Oświaty i Spraw Socjalnych
z dnia 17 lutego br., Przewodniczący Rady Gminy odczytał przygotowane oświadczenie Rady
Gminy w sprawie nowych zasad nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w podstawowej opiece
zdrowotnej od 1 marca 2011 r.
Bez dyskusji, w wyniku głosowania – 14 głosami „za” (14 radnych obecnych na sali) Rada Gminy
przyjęła zaprezentowane oświadczenie Rady Gminy z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie nowych
zasad nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w podstawowej opiece zdrowotnej od 1 marca
2011 r.
Odczytana informacja i oświadczenie Rady Gminy stanowią załączniki do protokołu.

P U N K T 11
Na zgłoszone interpelacje odpowiedzi udzielił:
1. Pan Jerzy Kotarski - Wójt Gminy, informując:
- naprawa uszkodzeń ogrodzenia stadionu w Sędziejowicach zostanie wykonana,
- po wiosennym przeglądzie dróg wykonywane będą naprawy bieżące dróg gminnych,
- sprawy związane z odwodnieniem udrożnieniem rowów w Kozubach i Grabicy zostaną sprawdzone,
odpowiedź będzie udzielona w późniejszym terminie,
- o firmie wyłonionej w drodze przetargu, zajmujące się konserwacją oświetlenia ulicznego.
Zauważył, iż niniejsza firma powinna usunąć usterki w ciągu 48 godz. od zgłoszenia.
- poniesionych kosztach energii elektrycznej w 2010 r. porównując dochody gminy (podatek rolny)
oraz planowanych oszczędnościach związanych z ograniczeniem oświetlenia ulicznego na terenie
gminy,
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- zgłoszone interpelacje będą przeanalizowane i zostanie udzielona pisemna odpowiedź, interpelacje
dot. dróg wojewódzkich i powiatowym zgodnie z właściwością zostaną przesłane do zarządców dróg.
2. Pan Krzysztof Mikołajczyk – Kierownik PZD w Łasku – swoją wypowiedź rozpoczął od
poinformowania, że PZD zna zły stan dróg powiatowych na terenie gminy Sędziejowice oraz wyjaśnił
powód nienaprawiania uszkodzonych dróg – niskie temperatury, zła pogoda. Nadmienił również o
przygotowaniu jednostki do bieżących napraw dróg. Następnie poinformował o:
1/ podjętych działaniach dot. naprawy uszkodzonych barierek na moście w Kozubach,
2/ zasadności nieusuwania znaku ograniczającej prędkość „30” na drodze Kozuby – Podule – zły
stan nawierzchni drogi,
3/ prowadzonych działaniach na drodze powiatowej Kozuby – Podule – usuwanie zakrzaczeń jesienią
2010 r.,
4/ zasadności, technice i kosztach pogłębiania rowów (10 zł/mb rowu),
5/ odbudowanych przyczółkach na przepustach na drodze powiatowej w Pruszkowie oraz
o zniszczeniach (obrywanie się przepustu i poboczy) spowodowanych wjazdem pojazdów
przewyższających dozwolony tonaż (ustawiono znak ograniczający tonaż).

P U N K T 12
W zapytaniach i wolnych wnioskach głos zabrali:
1. Pan Bartłomiej Orłowski – przedstawiciel Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Łodzi – podsumował prowadzone akcje krwiodawstwa na terenie gminy
Sędziejowice w 2010 r. oraz poprowadził akcje informacyjno – promocyjną dot. honorowego
krwiodawstwa. Rozdawane ulotki informacyjne stanowią załącznik do protokołu.
2. Pan Jan Grecki – Kierownik referatu RiRW – prosił o zgłaszanie kandydatów do Izby Rolniczej
Województwa Łódzkiego, wyjaśnił procedury naboru kandydatów i przebiegu przygotowań wyborów
uwzględniając obowiązujące terminy ponadto poinformował o terminie (3.04.2011 r.) i miejscu (GOK
w Sędziejowicach) niniejszych wyborów.
3. Radna Aleksandra Balcerowiak – odniosła się do prezentowanych pism (pkt 5 porządku obrad)
w korespondencji:
1/ prosiła o pozytywne rozpatrzenie pisma z dnia 15 grudnia 2010 r. dot. naprawy drogi gminnej od
posesji nr 65 do nr 71 w Siedlcach – obecnie utrudniony jest przewóz małego i chorego dziecka
(dziecko nie oddycha samodzielnie) przez pogotowie ratunkowe;
2/ zauważyła, że składane pisma nie miały być złośliwością skierowaną do Wójta Gminy, jedynie
miały zwrócić uwagę na nieodpowiednie traktowanie jej osoby przez pracowników Urzędu Gminy.
Ponadto prosiła o wyjaśnienie procedury składania wniosków do projektu budżetu gminy (wodociągi,
oświetlenie uliczne) przez radnych.
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