PROTOKÓŁ Nr III/2018
z obrad III Sesji Rady Gminy
z dnia 19 grudnia 2018r.
Obrady rozpoczęto 19 grudnia 2018r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
Wróblew, zakończono o godz. 14:01 tego samego dnia.
Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji wzięło udział 15 radnych.
(Lista obecności radnych stanowi załącznik do protokółu).

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Informacja o inwestycjach gminnych zrealizowanych w 2018 roku.
3. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) podwyższenia kapitału zakładowego spółki Hipokrates Spółka z o.o. z siedzibą
we Wróblewie,
b) zmian w budżecie Gminy Wróblew na 2018 rok,
c) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wróblew na lata 2019-2024,
d) uchwalenia budżetu gminy Wróblew na 2019 rok,
e) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy
w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych
wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
f) określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych
wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
g) ustanowienia gminnego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży”
na lata 2019-2023.
5. Interpelacje i wnioski radnych.
6. Zapytania i wolne wnioski.
7. Zakończenie obrad.
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Ad.1.
Otwarcie sesji.
Obrady III Sesji Rady Gminy otworzył Przewodniczący Rady Gminy – Pan Andrzej
Dawid. Powitał wszystkich przybyłych.
Na podstawie elektronicznego sprawdzenia obecności, stwierdził że w sesji uczestniczy
15 radnych, co stanowi niezbędne quorum do prowadzenia obrad i podejmowania
prawomocnych uchwał.
Zapytał, czy są uwagi do zaproponowanego porządku obrad?
Nie zgłoszono.
Rada Gminy będzie obradowała według otrzymanego porządku obrad.
Ad. 2.
Informacja o inwestycjach gminnych zrealizowanych w 2018 roku.
Przewodniczący Rady Gminy
- oddał głos Panu Michałowi Wzgarda – Kierownikowi Referatu Infrastruktury
Technicznej i Gospodarki
Pan Michał Wzgarda – Pracownik Referatu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki
Urzędu Gminy Wróblew
- przedstawił prezentację multimedialną nt. inwestycji zrealizowanych w 2018 roku
na terenie Gminy Wróblew (zał. do protokołu).
Przewodniczący Rady Gminy
- zapytał, czy są pytania bądź uwagi do przedstawionej informacji.
Nie zgłoszono.
Informacja została przyjęta bez uwag.
Ad. 3.
Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
Wójt Gminy
- odniósł się do inwestycyjnego podsumowania 2018 roku, informując iż mijający rok
był rokiem szczególnym, albowiem wykonane zostały liczne duże inwestycje, do których
przygotowywaliśmy się przez długi czas.
- przedstawił sprawozdanie z prac gospodarczych wykonanych w terenie,
- poinformował o ważniejszych spotkaniach, wydarzeniach z okresu międzysesyjnego:
• 30.11. – odbiór techniczny zadania inwestycyjnego – budowa siłowni plenerowej
w Ocinie i placu zabaw w Wągłczewie,
• 06.12. – spotkanie z inwestorem budowy elektrowni wiatrowych w gminie Warta
dot. ustalenia zasad korzystania z dróg na terenie gminy Wróblew,
• 12.12. – spotkanie z przedstawicielem firmy „Elektrownie wiatrowe” dot.
uiszczenia zaległego podatku od nieruchomości od elektrowni wiatrowych
za 2017 rok,
• 14.12. – spotkanie dot. tematu zakupu gazu ziemnego.
• od 15.12. – udział w spotkaniach wigilijnych placówek oświatowych, jednostek
OSP oraz organizacji i stowarzyszeń działających na terenie gminy.
- poinformował o planowanych uroczystościach:
• 21.12. – świąteczne, uroczyste zakończenie roku Gminy Wróblew,
• 22.12 – uroczysty odbiór nowo zakupionego samochodu ratowniczo-gaśniczego
dla jednostki OSP Oraczew.
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Przewodniczący Rady Gminy
- zapytał, czy są pytania do przedstawionej informacji.
Nie zgłoszono.
Ad. 4.
Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) podwyższenia kapitału zakładowego spółki Hipokrates Spółka z o.o.
z siedzibą we Wróblewie
Wójt Gminy
- omówił projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy
- po przedstawieniu przez Panią Jolantę Wojtysiak – Przewodniczącą Komisji ds.
Budżetu i Gospodarki pozytywnej opinii Komisji o projekcie uchwały, odczytał jego
nazwę (zał. do protokółu) i poddał go pod głosowanie.
Wyniki głosowania:
Na obecnych - 15 radnych
Głosowało za - 15 radnych
Głosów przeciw i wstrzymujących się - nie było
Wyniki imienne:
Za (15)
Kamila Banasiak, Roman Banaś, Andrzej Dawid, Jarosław Janiak, Krystyna Kędzia, Anna
Kulczyńska, Karolina Kulesza, Piotr Łuczak, Tomasz Łukasiewicz, Grzegorz Musiał,
Dariusz Owczarek, Aleksander Pawlik, Małgorzata Przybylska, Sylwester Tomczyk,
Jolanta Wojtysiak
Rada Gminy Wróblew podjęła uchwałę jednogłośnie.
b) zmian w budżecie Gminy Wróblew na 2018 rok
Wójt Gminy
- omówił proponowane zmiany w tegorocznym budżecie gminy Wróblew.
Przewodniczący Rady Gminy
- po przedstawieniu przez Panią Jolantę Wojtysiak – Przewodniczącą Komisji ds.
Budżetu i Gospodarki pozytywnej opinii Komisji o projekcie uchwały, odczytał jego
nazwę (zał. do protokółu) i poddał go pod głosowanie.
Wyniki głosowania:
Na obecnych - 15 radnych
Głosowało za - 15 radnych
Głosów przeciw i wstrzymujących się - nie było
Wyniki imienne:
Za (15)
Kamila Banasiak, Roman Banaś, Andrzej Dawid, Jarosław Janiak, Krystyna Kędzia, Anna
Kulczyńska, Karolina Kulesza, Piotr Łuczak, Tomasz Łukasiewicz, Grzegorz Musiał,
Dariusz Owczarek, Aleksander Pawlik, Małgorzata Przybylska, Sylwester Tomczyk,
Jolanta Wojtysiak
Rada Gminy Wróblew podjęła uchwałę jednogłośnie.
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Przewodniczący Rady Gminy
- ogłosił przerwę w obradach do godz. 13.00.
PRZERWA
Przewodniczący Rady Gminy
- wznowił obrady.
c) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wróblew na lata 20192024
Wójt Gminy
- omówił projekt uchwały.
- po przedstawieniu przez Panią Jolantę Wojtysiak – Przewodniczącą Komisji ds.
Budżetu i Gospodarki pozytywnej opinii Komisji o projekcie uchwały, odczytał jego
nazwę (zał. do protokółu) i poddał go pod głosowanie.
Wyniki głosowania:
Na obecnych - 15 radnych
Głosowało za - 15 radnych
Głosów przeciw i wstrzymujących się - nie było
Wyniki imienne:
Za (15)
Kamila Banasiak, Roman Banaś, Andrzej Dawid, Jarosław Janiak, Krystyna Kędzia, Anna
Kulczyńska, Karolina Kulesza, Piotr Łuczak, Tomasz Łukasiewicz, Grzegorz Musiał,
Dariusz Owczarek, Aleksander Pawlik, Małgorzata Przybylska, Sylwester Tomczyk,
Jolanta Wojtysiak
Rada Gminy Wróblew podjęła uchwałę jednogłośnie.
d) uchwalenia budżetu Gminy Wróblew na 2019 rok
Wójt Gminy
- omówił projekt przyszłorocznego budżetu gminy, ze szczególnym uwzględnieniem
planowanych do realizacji inwestycji,
- odczytał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu
Gminy Wróblew na 2019 rok (zał. do protokołu).
Przewodniczący Rady Gminy
- poprosił przewodniczących komisji stałych Rady Gminy o przedstawienie opinii dot.
projektu uchwały budżetowej.
Przewodniczący komisji stałych Rady Gminy Wróblew odczytali wypracowane
pozytywne opinie o projekcie uchwały budżetowej, jako ostatnia została
przedstawiona opinia Komisji ds. Budżetu i Gospodarki (zał. do protokółu).
Przewodniczący Rady Gminy
- odczytał nazwę projektu uchwały (zał. do protokółu) i poddał go pod głosowanie:
Wyniki głosowania:
Na obecnych - 15 radnych
Głosowało za - 15 radnych
Głosów przeciw i wstrzymujących się - nie było
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Wyniki imienne:
Za (15)
Kamila Banasiak, Roman Banaś, Andrzej Dawid, Jarosław Janiak, Krystyna Kędzia, Anna
Kulczyńska, Karolina Kulesza, Piotr Łuczak, Tomasz Łukasiewicz, Grzegorz Musiał,
Dariusz Owczarek, Aleksander Pawlik, Małgorzata Przybylska, Sylwester Tomczyk,
Jolanta Wojtysiak
Rada Gminy Wróblew podjęła uchwałę jednogłośnie.
e) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania
pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla
osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu”
na lata 2019-2023
Pani Krystyna Kopytek – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wróblewie
- omówiła projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy
- po przedstawieniu przez Panią Małgorzatę Przybylską – Przewodniczącą Komisji ds.
Społecznych i Oświaty pozytywnej opinii Komisji o projekcie uchwały, odczytał jego
nazwę (zał. do protokółu) i poddał go pod głosowanie.
Wyniki głosowania:
Na obecnych - 15 radnych
Głosowało za - 15 radnych
Głosów przeciw i wstrzymujących się - nie było
Wyniki imienne:
Za (15)
Kamila Banasiak, Roman Banaś, Andrzej Dawid, Jarosław Janiak, Krystyna Kędzia, Anna
Kulczyńska, Karolina Kulesza, Piotr Łuczak, Tomasz Łukasiewicz, Grzegorz Musiał,
Dariusz Owczarek, Aleksander Pawlik, Małgorzata Przybylska, Sylwester Tomczyk,
Jolanta Wojtysiak
Rada Gminy Wróblew podjęła uchwałę jednogłośnie.
f) określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku
albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób
objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata
2019-2023
Pani Krystyna Kopytek – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wróblewie
- omówiła projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy
- po przedstawieniu przez Panią Małgorzatę Przybylską – Przewodniczącą Komisji ds.
Społecznych i Oświaty pozytywnej opinii Komisji o projekcie uchwały, odczytał jego
nazwę (zał. do protokółu) i poddał go pod głosowanie.
Wyniki głosowania:
Na obecnych - 15 radnych
Głosowało za - 15 radnych
Głosów przeciw i wstrzymujących się - nie było
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Wyniki imienne:
Za (15)
Kamila Banasiak, Roman Banaś, Andrzej Dawid, Jarosław Janiak, Krystyna Kędzia, Anna
Kulczyńska, Karolina Kulesza, Piotr Łuczak, Tomasz Łukasiewicz, Grzegorz Musiał,
Dariusz Owczarek, Aleksander Pawlik, Małgorzata Przybylska, Sylwester Tomczyk,
Jolanta Wojtysiak
Rada Gminy Wróblew podjęła uchwałę jednogłośnie.
g) ustanowienia gminnego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci
i młodzieży” na lata 2019-2023
Pani Krystyna Kopytek – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wróblewie
- omówiła projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy
- po przedstawieniu przez Panią Małgorzatę Przybylską – Przewodniczącą Komisji ds.
Społecznych i Oświaty pozytywnej opinii Komisji o projekcie uchwały, odczytał jego
nazwę (zał. do protokółu) i poddał go pod głosowanie.
Wyniki głosowania:
Na obecnych - 15 radnych
Głosowało za - 15 radnych
Głosów przeciw i wstrzymujących się - nie było
Wyniki imienne:
Za (15)
Kamila Banasiak, Roman Banaś, Andrzej Dawid, Jarosław Janiak, Krystyna Kędzia, Anna
Kulczyńska, Karolina Kulesza, Piotr Łuczak, Tomasz Łukasiewicz, Grzegorz Musiał,
Dariusz Owczarek, Aleksander Pawlik, Małgorzata Przybylska, Sylwester Tomczyk,
Jolanta Wojtysiak
Rada Gminy Wróblew podjęła uchwałę jednogłośnie.
Ad. 5.
Interpelacje i wnioski radnych.
Przewodniczący Rady Gminy
- odczytał odpowiedzi na interpelacje i wnioski z poprzednich sesji (zał. do protokołu),
- oddał głos Radnym w celu zgłaszania wniosków i interpelacji.
Radni nie zgłosili wniosków i interpelacji.
Przewodniczący Rady Gminy
- przekazał sołtysom informację o możliwości nabycia „Poradnika Radnego i Sołtysa”.
Zapisy w sekretariacie Urzędu Gminy Wróblew.
- w imieniu Gminnego Ośrodka Kultury we Wróblewie i Szkoły Podstawowej
w Słomkowie Mokrym zaprosił na VIII Muzyczne Spotkanie Świąteczne.
Ad.6.
Zapytania i wolne wnioski.
Pan Sylwester Tomczyk – Wiceprzewodniczący Rady Gminy
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- przedstawił Informację nt. działalności ochotniczych jednostek straży pożarnych
na terenie gminy Wróblew w 2018 roku. Złożył podziękowania władzom gminy
za dobrą współpracę z jednostkami straży.
Pan Stanisław Szymański – Sołtys Sołectwa Ocin
- podziękował za zrealizowaną w m. Ocin inwestycję budowy siłowni zewnętrznej,
w tym za prace porządkowe przy stawie. Poprosił także o:
• oczyszczenie rowu dochodzącego do stawu,
• instalację kilku lamp na odcinku od posesji (….) w stronę zabudowań w Ocinie,
• ujęcie w przyszłych planach inwestycyjnych remontu drogi w m. Ocin.
Pan Stanisław Kołodziejczyk – Sołtys Sołectwa Tubądzin
- wzorem lat ubiegłych poprosił o oświetlenie w czasie Pasterki kościołów na terenie
gminy Wróblew.
Pan Dariusz Świniarski – Sołtys Sołectwa Kościerzyn
- zadał n/w pytania:
* czy prace związane z zimowym utrzymaniem dróg są wykonywane tylko w dni
robocze, czy także w weekendy.
* kiedy był czyszczony wodociąg w m. Kościerzyn.
Pani Katarzyna Jackowska – Sołtys Sołectwa Słomków Suchy
- poprosiła o podjęcie przez Gminę bądź Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu działań
zmierzających do zobowiązania mieszkańca miejscowości Słomków Suchy do wymiany
przepustu i odtworzenia rowu. Podkreśliła jednocześnie, iż wszyscy pozostali
właściciele posesji zlokalizowanych wzdłuż przedmiotowej drogi zrealizowali w/w
prace. Powyższe jest konieczne do prawidłowego odwodnienia m. Słomków Suchy.
Pan Piotr Łuczak – Radny Gminy Wróblew
- podziękował za rzetelne i szybkie wykonanie zgłoszonej podczas ostatniej sesji
interpelacji.
Wójt Gminy
- odpowiedział na zgłoszone zapytania i wnioski.
Ad. 7.
Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady Gminy
- zakończył obrady III Sesji Rady Gminy Wróblew.
Protokołowała: Magdalena Karczmarek

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Andrzej Dawid
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