PROTOKÓŁ
z obrad XXXII Sesji Rady Gminy
z dnia 26 stycznia 2018 r.
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 Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
3) Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) założenia Szkoły Podstawowej we Wróblewie,
b) projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo
oświatowe,
c) zmian w budżecie Gminy Wróblew na 2018 rok,
d) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wróblew
na lata 2018-2022,
4) Interpelacje i wnioski radnych.
5) Zapytania i wolne wnioski.
6) Zakończenie obrad.
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Ad. 1
Otwarcie sesji.
Obrady XXXII Sesji Rady Gminy otworzył Przewodniczący Rady – Pan Andrzej Dawid
informując, że obecnych jest 15 radnych i obrady są prawomocne.
Powitał wszystkich przybyłych.
Zapytał, czy są uwagi do porządku obrad?
Nie zgłoszono.

Ad. 2
Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

Wójt Gminy
- przedstawił informację z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2017r., podając iż
w 2017 roku trzy grupy nauczycieli nie uzyskały średniego wynagrodzenia - nauczyciele
stażyści, mianowani i dyplomowani. Wobec powyższego w styczniu br. dokonano wypłaty
jednorazowego dodatku uzupełniającego na ogólną kwotę –74.348,03 zł (zał. do protokołu).
Wraz ze składkami na FUS oraz Fundusz Pracy ogólny koszt wypłaty w/w dodatku wyniósł –
88.611,03 zł (zał. do protokołu).
Informację przyjęto bez uwag.

Wójt Gminy
- przedstawił informację nt:
• prac gospodarczych wykonanych w terenie,
• działalności międzysesyjnej Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki
Publicznej we Wróblewie,
- poinformował o ważniejszych sprawach z okresu międzysesyjnego:
• przygotowano operaty szacunkowe dróg, jakie Gmina planuje wykupić od PKP,
w Ocinie – 26 arów (7,2 tys zł), Stacja Sędzice – 77 arów (21 tys. zł),
• spotkanie z Panią Anną Kowalczyk – Prezes ZNP w Sieradzu nt. wsparcia nauczycieli,
m.in. opłacanie delegacji za przejazdy między placówkami szkolnymi,
• do 9 lutego br. można składać w urzędzie wnioski na uzyskanie dotacji w 2018 roku
na usuwanie wyrobów azbestowych z nieruchomości znajdujących się na terenie
naszej gminy,
• w kwietniu zostanie ogłoszony nabór wniosków o dotację do budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków, wzorem lat ubiegłych dotacja Gminy wyniesie 3 tys. zł,
• 18.01. – złożenie w Urzędzie Marszałkowskim wniosku o dofinansowanie
odnawialnych źródeł energii w gm. Wróblew,
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• w maju powinna zostać wydana decyzja budowlana na budowę gazu ziemnego
we Wróblewie,
• trwają prace przy opracowaniu wniosku o dofinansowanie dla zagospodarowania
terenu w Ocinie, przy stawie, za budynkiem dawnego komisariatu policji.
• 17.01.

–

udział

w

spotkaniu

zorganizowanym

przez

delegację

rolników

i przedstawicieli izb rolniczych nt. trudnej sytuacji na rynku produktów rolnych.
• 18.01. – udział w spotkaniu podsumowującym działania Policji w powiecie sieradzkim
w 2017 roku,
• trwają spotkania sprawozdawcze jednostek OSP z terenu gminy Wróblew,
• podziękowanie dla Rady Sołeckiej z Kościerzyna za podjęte działania – skierowanie
do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi petycji ws. przekazania samorządowi gminy
działki nr 46 w Kościerzynie. Jest to jedyny teren we wsi, na którym mogą powstać
boiska sportowe, plac zabaw, siłownia zewnętrzna, park botaniczny ze ścieżką
dydaktyczną.
• do mieszkańców gminy skierowano za pośrednictwem sołtysów informacje
o zmianach w stawkach za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które
obowiązują od 1 stycznia br.
• rozstrzygnięto przetargi na przebudowę dróg:
- Wróblew Koziny – kosztorys inwestorski 251 tys. zł, najniższa oferta – 255 tys. zł.
- Słomków Mokry-Bliźniew – kosztorys inwestorski 3.689.000 zł, najniższa oferta –
4.840.000 zł,
• w grudniu 2017r. nasza Gmina otrzymała za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego
dotację celową z budżetu państwa na zakup wyposażenia gabinetów profilaktyki
zdrowotnej w Szkole Podstawowej w Charłupi Wielkiej, zlokalizowanej pod
adresami: Charłupia Wielka 116 oraz Wróblew 55B i w Szkole Podstawowej
w Wągłczewie. Łączna kwota dotacji wynosi 20.080,00 zł. W ramach dotacji gabinety
lekarskie w trzech budynkach szkolnych zostały wyposażone m.in. w kozetki
medyczne, parawany lekarskie oraz sprzęt medyczny. Dotacja obejmuje 100 %
kosztów ponoszonych na wyposażenie gabinetów.
- poinformował o:
• zaproszeniu na konferencję nt. „Woda i czyste powietrze. Czy odkrywka Złoczew
w XXI w. nam pomoże?”,
• trwającym naborze na kurs chemizacyjny,
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• szkoleniu z zasad działania aplikacji eWniosekPlus, za pomocą której w tym roku
rolnicy będą składać wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności
obszarowych PROW – 14 marca br. godz. 10.00 sala konferencyjna urzędu,
• szkoleniu "Rośliny wysokobiałkowe w strukturze zasiewów - grochy, łubiny, soja bez
GMO oraz ich wykorzystanie w przemyśle paszowym" – 23 lutego br. godz. 10.00
ODR Kościerzyn.

Przewodniczący Rady
- zapytał, czy są pytania bądź uwagi do przedstawionej przez Wójta informacji z działalności
międzysesyjnej.
Nie zgłoszono.
Informację przyjęto bez uwag.

Ad. 3
Rozpatrzenia projektów uchwał w sprawach:

Przewodniczący Rady
- zapytał, czy Radni wyrażają zgodę na procedowanie projektów uchwał przy nie
odczytywaniu ich treści, a jedynie nazw.
Radni

jednogłośnie

zaakceptowali

propozycję

procedowania

projektów

uchwał

po odczytaniu ich nazw.
a) założenia Szkoły Podstawowej we Wróblewie

Wójt Gminy
- omówił projekt uchwały, zgodnie z którym z dniem 1 września br. tworzy się Szkołę
Podstawową we Wróblewie.

Przewodniczący Rady
- po przedstawieniu przez Pana Rafała Dziubę - Przewodniczącego Komisji Oświaty i Spraw
Społecznych (KOiSS) pozytywnej opinii Komisji o przedmiotowym projekcie uchwały,
stwierdził quorum, odczytał nazwę projektu uchwały (zał. do protokółu) i poddał go pod
głosowanie:
Na obecnych – 15 radnych
Głosowało za – 15 radnych
Głosów przeciw i wstrzymujących się - nie było
Rada Gminy podjęła uchwałę jednogłośnie.
b) projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
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Wójt Gminy
- omówił projekt uchwały, informując iż w związku z zamiarem założenia nowej szkoły
podstawowej we Wróblewie, niezbędne jest dokonanie zmian w planie sieci szkół i granic ich
obwodów. Przedstawił proponowane zmiany. Poinformował, iż przedmiotowa uchwała
będzie podlegać zaopiniowaniu przez Kuratora Oświaty i związki zawodowe.

Przewodniczący Rady
- po przedstawieniu przez Pana Rafała Dziubę - Przewodniczącego KOiSS pozytywnej opinii
Komisji o przedmiotowym projekcie uchwały, stwierdził quorum, odczytał nazwę projektu
uchwały (zał. do protokółu) i poddał go pod głosowanie:
Na obecnych – 15 radnych
Głosowało za – 15 radnych
Głosów przeciw i wstrzymujących się - nie było
Rada Gminy podjęła uchwałę jednogłośnie.
c) zmian w budżecie Gminy Wróblew na 2018 rok
d) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wróblew
na lata 2018-2022

Wójt Gminy
- szczegółowo omówił proponowane zmiany w tegorocznym budżecie gminy Wróblew oraz
wynikające z nich zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wróblew na lata
2018-2022.

Przewodniczący Rady
- po przedstawieniu przez Panią Jolantę Wojtysiak – Przewodniczącą Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Budżetu (KRGiB) pozytywnej opinii Komisji o projekcie uchwały
w sprawie zmian w budżecie gminy Wróblew na 2018 rok, stwierdził quorum, odczytał nazwę
projektu uchwały (zał. do protokółu) i poddał go pod głosowanie:
Na obecnych - 15 radnych
Głosowało za - 15 radnych
Głosów przeciw i wstrzymujących się - nie było
Rada Gminy podjęła uchwałę jednogłośnie.

Przewodniczący Rady
- po przedstawieniu przez Panią Jolantę Wojtysiak – Przewodniczącą KRGiB pozytywnej
opinii Komisji o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Wróblew na lata 2018-2022, stwierdził quorum, odczytał nazwę

projektu uchwały (zał. do protokółu) i poddał go pod głosowanie:
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Na obecnych - 15 radnych
Głosowało za – 15 radnych
Głosów przeciw i wstrzymujących się - nie było
Rada Gminy podjęła uchwałę jednogłośnie.

Ad. 4
Interpelacje i wnioski radnych.

Przewodniczący Rady
- odczytał:
• odpowiedzi Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu na wnioski zgłoszone podczas
XXX i XXXI Sesji Rady Gminy (zał. do protokołu),
• złożoną w dniu dzisiejszym na piśmie interpelację Radnego Andrzeja Cupryniaka (zał.
do protokołu).
- oddał głos radnym w celu zgłaszania interpelacji i wniosków.

Radny Piotr Łuczak
- przedstawił informacje ze spotkania zainicjowanego przez Izby Rolnicze w Ministerstwie
Rolnictwa w dniu 08.01.2018r. nt. niskich cen produktów rolnych.

Radny Rafał Dziuba
- wnioskował o podjęcie przez Gminę Wróblew wspólnych działań z Generalną Dyrekcją
Dróg Krajowych i Autostrad ws. pogłębienia rowu na wysokości posesji p. Kuśmierczaka
w Dziebędowie.

Radna Katarzyna Włodarczyk
- wnioskowała o udzielenie przez Rejon Energetyczny w Sieradzu informacji nt. realizowanej
inwestycji – modernizacji sieci energetycznej w miejscowości Rakowice - czy prace
zakończono czy będą kontynuowane. Mieszkańcy Rakowic nadal borykają się z problemem
dużych spadków napięcia, co utrudnia prawidłowe funkcjonowanie urządzeń elektrycznych
i wpływa niekorzystnie na jakość życia mieszkańców tej miejscowości. Poprosiła o podjęcie
stosownych działań w celu rozwiązania powyższego problemu.

Radna Krystyna Kędzia
- wnioskowała o załatanie ubytków na drogach prowadzących w kierunku m. Orzeł Biały
i Brudzew.

Radny Andrzej Sobieraj
- wnioskował o usunięcie z terenu strażnicy OSP Drzązna słupa energetycznego.
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Ad. 5
Zapytania i wolne wnioski.

Pan Zdzisław Zgagacz – Sołtys Sołectwa Wróblew
- zapytał, jakiego patrona będzie miała nowo założona szkoła podstawowa we Wróblewie.

Pan Stanisław Kołodziejczyk – Sołtys Sołectwa Tubądzin
- poprosił o podanie przyczyn nieoświetlenia placu Kościoła Parafialnego w Tubądzinie
podczas pasterki.

Pan Stanisław Szymański – Sołtys Sołectwa Ocin
- podziękował za podjęte kroki w celu zagospodarowania terenu przy stawie w Ocinie,
- poprosił o ustawienie słupków ochronnych przy rowie melioracyjnym na drodze gminnej
Ocin–Kościerzyn.

Pan Sylwester Tomczyk – Prezes ZOG ZOSP RP we Wróblewie
- odnosząc się do spotkania w Ministerstwie Rolnictwa ws. trudnej sytuacji na rynku płodów
rolnych, zwrócił uwagę na przepaść między ceną produktów rolnych sprzedawanych przez
rolników a ceną proponowaną przez sieci handlowe. Poinformował o próbach zrzeszania się
rolników i podjętych działaniach w celu założenia związku producentów warzyw powiatu
sieradzkiego.
- zwrócił się do radnych i sołtysów z prośbą o udział w zebraniach sprawozdawczych
jednostek OSP.

Pan Witold Goździewicz – Delegat Izby Rolniczej
- przedstawił swoje spostrzeżenia nt. spotkania w Ministerstwie Rolnictwa. Zwrócił uwagę
na nadmierną kontrolę płodów rolnych produkowanych przez polskich rolników, przy
jednoczesnej słabej kontroli warzyw importowanych.

Wójt Gminy
- odniósł się do zgłoszonych problemów, odpowiedział na interpelacje i wnioski.

Ad. 6
Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
- zakończył obrady XXXII Sesji Rady Gminy Wróblew.
Protokółowała: Magdalena Karczmarek

Przewodniczący Rady
Andrzej Dawid
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