PROTOKÓŁ Nr IV/2019
z obrad IV Sesji Rady Gminy
z dnia 25 stycznia 2019r.
Obrady rozpoczęto 25 stycznia 2019r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
Wróblew, zakończono o godz. 11:30 tego samego dnia.
Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji wzięło udział 12 radnych.
Obecni:
1. Kamila Banasiak (spóźnienie 2 minuty)
2. Roman Banaś
3. Andrzej Dawid
4. Jarosław Janiak
5. Krystyna Kędzia
6. Anna Kulczyńska
7. Karolina Kulesza
8. Piotr Łuczak
9. Dariusz Owczarek
10. Aleksander Pawlik
11. Małgorzata Przybylska
12. Sylwester Tomczyk (spóźnienie 5 minut)

Nieobecni:
1. Tomasz Łukasiewicz
2. Grzegorz Musiał
3. Jolanta Wojtysiak
(Lista obecności radnych stanowi załącznik do protokółu).
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Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
3. Informacja Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie
środowiska na obszarze województwa łódzkiego w 2017 roku.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) zmieniająca uchwałę Rady Gminy Wróblew w sprawie nadania Statutów Sołectwom
Gminy Wróblew,
b) przyjęcia planu pracy Rady Gminy Wróblew i komisji stałych Rady na 2019 rok,
c) przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
na terenie Gminy Wróblew,
d) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Wróblew na lata
2019-2021,
e) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych dla gminy Wróblew na 2019r.
f) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Wróblew
na 2019r.
5. Interpelacje i wnioski radnych.
6. Zapytania i wolne wnioski.
7. Zakończenie obrad.
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Ad.1.
Otwarcie sesji.
Obrady IV Sesji Rady Gminy otworzył Przewodniczący Rady Gminy – Pan Andrzej
Dawid. Powitał radnych, sołtysów, kierownictwo Urzędu Gminy oraz zaproszonych
gości.
Na podstawie elektronicznego sprawdzenia obecności, stwierdził że w sesji uczestniczy
10 radnych, co stanowi niezbędne quorum do prowadzenia obrad i podejmowania
prawomocnych uchwał.
Poprosił wszystkich o powstanie i uczczenie minutą ciszy pamięci zamordowanego
Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.
Minuta ciszy.
Zapytał, czy są uwagi do zaproponowanego przez niego w zawiadomieniu o sesji
porządku obrad?
Nie zgłoszono.
Rada Gminy będzie obradowała według otrzymanego porządku obrad.
Ad. 2.
Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
W sesji uczestniczy 12 radnych – dotarli: Radna Kamila Banasiak i Radny Sylwester
Tomczyk.
Wójt Gminy
- rozpoczął informację międzysesyjną od złożenia gratulacji i życzeń dla Pani Ewy BałysMikołajewicz z okazji 25-lecia pracy zawodowej. Wręczył statuetkę oraz kwiaty.
Pani Ewa Bałys-Mikołajewicz
- dokonała podsumowania swojej pracy zawodowej, dziękując jednocześnie za owocną
i miłą współpracę.
Wójt Gminy
- poinformował o:
• działaniach Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej
we Wróblewie prowadzonych od czasu ostatniej sesji,
• ważniejszych spotkaniach, wydarzeniach z okresu międzysesyjnego,
przedstawiając informację z bieżącej działalności Wójta i Urzędu Gminy:
❖ udział w jasełkach organizowanych w placówkach oświatowych Gminy Wróblew –
podziękowania za zaproszenie i przygotowanie występów,
❖ 22.12. – oficjalny, uroczysty odbiór samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki
OSP Oraczew,
❖ 27.12. – uroczystości pogrzebowe związane ze śmiercią wieloletniej Wójt Gminy
Wróblew Barbary Nowackiej,
❖ 28.12. – podpisanie aktu notarialnego na sprzedaż działek w Józefowie,
❖ 09.01. – podpisanie trójstronnej umowy pomiędzy Gminą Wróblew, PGE
Dystrybucja i Enprom Sp. z o.o. dot. budowy napowietrznej linii
elektroenergetycznej 110 kV Sieradz-Jawor-Błaszki,
❖ 17.01. – podpisanie aktu notarialnego na sprzedaż budynku po dawnej zlewni mleka
w Charłupi Wielkiej,
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❖ 18.01. – spotkanie przedstawicieli gmin członkowskich ZKG „Czyste Miasto, Czysta
Gmina” w Ratuszu w Kaliszu dot. nadchodzących wyborów nowych władz Związku.
❖ 22.01. – spotkanie w Kolonii-Ceków z Wicemarszałkiem Województwa
Wielkopolskiego i przedstawicielami Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu
Województwa Wielkopolskiego dot. planowanej modernizacji zakładu stacji
przeładunkowej w Cekowie oraz organizacji odbioru odpadów w czasie realizacji
inwestycji,
❖ Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozstrzygnęła przetarg
na przebudowę skrzyżowania drogi krajowej nr 12 z drogą powiatową
na Kościerzyn oraz Charłupię Wielką na rondo – prace rozpoczną się wiosną br.,
❖ Pod koniec stycznia, Gmina Wróblew ogłosi przetarg na termomodernizację
budynku szkoły we Wróblewie, obecnie trwają prace dot. opracowania
dokumentacji przetargowej,
❖ OZE – złożenie poprawek do wniosku o dofinansowanie „OZE w Gminie Wróblew”,
wydłużenie przez Zarząd Województwa Łódzkiego terminu oceny formalnej
wniosków do 11 marca br., przesunięcie terminu rozstrzygnięcia naboru wniosków
z czerwca 2019 na maj 2019.
❖ Oczekujemy na nowe rozdanie dofinansowań do przebudowy dróg lokalnych,
wniosek będzie mógł być złożony dopiero w sierpniu, rozstrzygnięcie w grudniu br.
– będziemy ubiegać się o dotację do przebudowy drogi w Kościerzynie.
❖ do 31.01. trwał w Urzędzie Marszałkowskim WŁ nabór wniosków o dofinansowanie
zadań w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – Gmina Wróblew złożyła
wniosek o dofinansowanie w ramach planowanej inwestycji – przebudowa drogi
dojazdowej w Rakowicach,
❖ do 15.02. w Urzędzie Gminy Wróblew trwa nabór wniosków na uzyskanie dotacji
na usuwanie wyrobów azbestowych,
❖ odpowiednio do 31.01 i 08.02. w Urzędzie Gminy Wróblew można składać oferty
w ramach naboru wniosków na udzielenie klubom sportowym dotacji celowych
w 2019 r. na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie
gminy Wróblew oraz konkursu na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych
w ramach profilaktycznej działalności w zakresie rozwiązywania problemów
alkoholowych,
❖ z Ministerstwa Sportu otrzymaliśmy wsparcie finansowe dla pracy animatora
na boisku Orlik (w związku ze złożonym wnioskiem),
• pracach gospodarczych wykonanych w terenie przez pracowników
gospodarczych Urzędu Gminy Wróblew.
Przewodniczący Rady Gminy
- zapytał, czy są pytania do przedstawionej informacji.
Nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Gminy
- zarządził 15 minutową przerwę.
PRZERWA
Przewodniczący Rady Gminy
- wznowił obrady.
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Ad. 3.
Informacja Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie
środowiska na obszarze województwa łódzkiego w 2017 roku.
Przewodniczący Rady Gminy
- wyjaśnił, iż rozpatrzenie przez Radę Gminy informacji o stanie środowiska jest
realizacją obowiązku wynikającego z ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska.
Informacja była przedmiotem dyskusji podczas posiedzeń komisji stałych Rady w dniu
23 stycznia br. Dokument jest dostępny na stronie internetowej Gminy Wróblew.
- zapytał radnych, czy mają pytania bądź uwagi do przedmiotowej informacji.
Nie zgłoszono.
Rada Gminy Wróblew przyjęła Informację Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora
Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze województwa łódzkiego
w 2017 roku bez uwag.
Ad. 4.
Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) zmieniająca uchwałę Rady Gminy Wróblew w sprawie nadania Statutów

Sołectwom Gminy Wróblew

Wójt Gminy
- omówił projekt uchwały, zgodnie z którym proponuje się wydłużenie kadencji sołtysa
i rady sołeckiej do 5 lat. Powyższe ma na celu dostosowanie kadencji organów sołectwa
do długości kadencji organów samorządowych.
Przewodniczący Rady Gminy
- odczytał nazwę projektu uchwały (zał. do protokołu) i poddał go pod głosowanie.
Wyniki głosowania:
Na obecnych - 12 radnych
Głosowało za - 12 radnych
Głosów przeciw i wstrzymujących się - nie było
Nieobecni - 3 radnych
Wyniki imienne:
Za (12)
Kamila Banasiak, Roman Banaś, Andrzej Dawid, Jarosław Janiak, Krystyna Kędzia, Anna
Kulczyńska, Karolina Kulesza, Piotr Łuczak, Dariusz Owczarek, Aleksander Pawlik,
Małgorzata Przybylska, Sylwester Tomczyk
Nieobecni (3)
Tomasz Łukasiewicz, Grzegorz Musiał, Jolanta Wojtysiak
Rada Gminy Wróblew podjęła uchwałę jednogłośnie.
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b) przyjęcia planu pracy Rady Gminy Wróblew i komisji stałych Rady na 2019
rok
Przewodniczący Rady Gminy
- przypomniał, iż projekt uchwały został omówiony podczas posiedzeń komisji stałych
Rady w dniu 23 stycznia,
- zapytał Radnych o uwagi bądź nowe propozycje do przedstawionych planów pracy
Rady i komisji.
Nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Gminy
- odczytał nazwę projektu uchwały (zał. do protokołu) i poddał go pod głosowanie.
Wyniki głosowania:
Na obecnych - 12 radnych
Głosowało za - 11 radnych
Głosów przeciw - nie było
Wstrzymał się od głosu - 1 radny
Nieobecni - 3 radnych
Wyniki imienne:
Za (12)
Kamila Banasiak, Andrzej Dawid, Jarosław Janiak, Krystyna Kędzia, Anna Kulczyńska,
Karolina Kulesza, Piotr Łuczak, Dariusz Owczarek, Aleksander Pawlik, Małgorzata
Przybylska, Sylwester Tomczyk
Wstrzymujący się (1)
Roman Banaś
Nieobecni (3)
Tomasz Łukasiewicz, Grzegorz Musiał, Jolanta Wojtysiak
Rada Gminy Wróblew podjęła uchwałę 11 głosami za.
c) przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

na terenie Gminy Wróblew

Wójt Gminy
- omówił projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy
- poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały przez Komisję ds.
Budżetu i Gospodarki (na obecnych 3 członków Komisji, za opinią pozytywną głosowało
-3),
- odczytał nazwę projektu uchwały (zał. do protokółu) i poddał go pod głosowanie:
Wyniki głosowania:
Na obecnych - 12 radnych
Głosowało za - 12 radnych
Głosów przeciw i wstrzymujących się - nie było
Nieobecni - 3 radnych
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Wyniki imienne:
Za (12)
Kamila Banasiak, Roman Banaś, Andrzej Dawid, Jarosław Janiak, Krystyna Kędzia, Anna
Kulczyńska, Karolina Kulesza, Piotr Łuczak, Dariusz Owczarek, Aleksander Pawlik,
Małgorzata Przybylska, Sylwester Tomczyk
Nieobecni (3)
Tomasz Łukasiewicz, Grzegorz Musiał, Jolanta Wojtysiak
Rada Gminy Wróblew podjęła uchwałę jednogłośnie.
d) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Wróblew
na lata 2019-2021
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 - 12 radnych
Głosowało za - 12 radnych
Głosów przeciw i wstrzymujących się - nie było
Nieobecni - 3 radnych
Wyniki imienne:
Za (12)
Kamila Banasiak, Roman Banaś, Andrzej Dawid, Jarosław Janiak, Krystyna Kędzia, Anna
Kulczyńska, Karolina Kulesza, Piotr Łuczak, Dariusz Owczarek, Aleksander Pawlik,
Małgorzata Przybylska, Sylwester Tomczyk
Nieobecni (3)
Tomasz Łukasiewicz, Grzegorz Musiał, Jolanta Wojtysiak
Rada Gminy Wróblew podjęła uchwałę jednogłośnie.
e) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych dla gminy Wróblew na 2019r.
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 - 12 radnych
Głosowało za - 12 radnych
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Głosów przeciw i wstrzymujących się - nie było
Nieobecni - 3 radnych
Wyniki imienne:
Za (12)
Kamila Banasiak, Roman Banaś, Andrzej Dawid, Jarosław Janiak, Krystyna Kędzia, Anna
Kulczyńska, Karolina Kulesza, Piotr Łuczak, Dariusz Owczarek, Aleksander Pawlik,
Małgorzata Przybylska, Sylwester Tomczyk
Nieobecni (3)
Tomasz Łukasiewicz, Grzegorz Musiał, Jolanta Wojtysiak
Rada Gminy Wróblew podjęła uchwałę jednogłośnie.
f) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie
Wróblew na 2019r.
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 - 12 radnych
Głosowało za - 12 radnych
Głosów przeciw i wstrzymujących się - nie było
Nieobecni - 3 radnych
Wyniki imienne:
Za (12)
Kamila Banasiak, Roman Banaś, Andrzej Dawid, Jarosław Janiak, Krystyna Kędzia, Anna
Kulczyńska, Karolina Kulesza, Piotr Łuczak, Dariusz Owczarek, Aleksander Pawlik,
Małgorzata Przybylska, Sylwester Tomczyk
Nieobecni (3)
Tomasz Łukasiewicz, Grzegorz Musiał, Jolanta Wojtysiak
Rada Gminy Wróblew podjęła uchwałę jednogłośnie.
Ad. 5.
Interpelacje i wnioski radnych.
Przewodniczący Rady Gminy
- odczytał odpowiedzi Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu na wnioski i interpelacje
zgłoszone podczas II i III Sesji Rady Gminy,
- oddał głos Radnym w celu zgłaszania wniosków i interpelacji.
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Radna Małgorzata Przybylska
- złożyła interpelację do Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu ws. określenia terminu
wykonania remontu poboczy drogi powiatowej nr 1714E na odcinku SmardzewŁosieniec.
Radna Krystyna Kędzia
- wnioskowała o uzupełnienie ubytków na skrzyżowaniu dróg w Wągłczewie, przy
nowej drodze w kierunku m. Gaj.
Radny Jarosław Janiak
- podziękował za inwestycje zrealizowane w m. Inczew i Sędzice, jednocześnie prosząc
o wykonania nakładki asfaltowej na drodze gminnej w m. Inczew.
Radna Anna Kulczyńska
- złożyła interpelacje i zapytania w n/w sprawach:
• dodatkowego oznakowania zakrętu w m. Próchna na wysokości posesji nr 21,
• oświetlenia skrzyżowania drogi krajowej nr 12 z drogą powiatową nr 1713E
w kierunku Kościerzyna i Charłupi Wielkiej,
• zaopatrzenia mieszkańców Wróblewa w wodę,
• nitki gazu, przebiegającej przez m. Wróblew,
• wyznaczenia przejścia dla pieszych na drodze krajowej nr 12 w m. Wróblew
na wysokości cmentarza parafialnego.
Radna Karolina Kulesza
- złożyła interpelację dot. częstszego sprzątania placu zabaw we Wróblewie
(znajdującego się w sąsiedztwie kościoła parafialnego) oraz zapytanie dot. przyszłości
budynku obecnego ośrodka zdrowia we Wróblewie.
Ad. 6.
Zapytania i wolne wnioski.
Pan Marcin Owczarek – Sołtys Sołectwa Rowy
- zwrócił się z apelem do Radnych, Sołtysów i Wójta Gminy o zwracanie mieszkańcom
uwagi i informowanie o szkodliwości palenia odpadami w piecach.
Pani Krystyna Kopytek – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
we Wróblewie
- poinformowała o:
• poszukiwaniu przez GOPS we Wróblewie do zatrudnienia opiekunki dla osób
starszych i niepełnosprawnych,
• możliwości ubiegania się o Kartę Dużej Rodziny przez rodziców, którzy
kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci (zmiana od 1 stycznia
2019r.),
• na bazie domu pomocy społecznej w Sieradzu jest otwarty dzienny dom pobytu
dla osób 60+. Organizatorem zadania - Starosta Sieradzki, realizatorem - PCPR
w Sieradzu.
Radny Piotr Łuczak
- zaprosił wszystkich zainteresowanych sprawami rolnictwa na dzisiejsze spotkanie
w Centrum Kultury w Błaszkach o godz. 18.00, organizowane przez Unię WarzywnoZiemniaczaną.

9

Wójt Gminy
- przypomniał o dyżurach pełnionych przez Panią Izabelę Olszewską – Pracownika
Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Sieradz w urzędzie – w każdy czwartek
w godz. 8.00 -14.00,
- poinformował o kursie chemizacyjnym organizowanym przez PZDR Sieradz, zapisy
u Pani Izabeli Olszewskiej,
- odnosząc się do zgłoszonych interpelacji, poinformował iż wszelkie odpowiedzi
zostaną udzielone na piśmie, nowych radnych zaprosił do częstszych rozmów, wizyt
w urzędzie w celu uzyskania szczegółowych informacji na nurtujące ich sprawy.
Przewodniczący Rady Gminy
- zapytał, czy jest już opracowany harmonogram zebrań wiejskich.
Wójt Gminy
- wyjaśnił, iż w dniu dzisiejszym harmonogram został rozdany radnym i sołtysom.
Ad. 7.
Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady Gminy
- zakończył obrady IV Sesji Rady Gminy Wróblew.
Protokołowała: Magdalena Karczmarek

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Andrzej Dawid
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