PROTOKÓŁ
z obrad XXXIII Sesji Rady Gminy
z dnia 22 marca 2018 r.
Na ogólną liczbę 15 radnych
w sesji wzięło udział 13 radnych
(nieobecni: Jarosław Janiak, Piotr Łuczak – nieobecność usprawiedliwiona)
(Lista obecności radnych stanowi załącznik do protokółu).

Porządek obrad:
1) Otwarcie sesji.
2) Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
3) Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Wróblew za 2017
rok.
4) Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i klubami
sportowymi w roku 2017.
5) Informacja na temat udzielonych dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w 2017
roku.
6) Informacja Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska
na obszarze województwa łódzkiego w 2016 roku.
7) Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej we Wróblewie w 2017 roku.
8) Sprawozdanie z działalności kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury we Wróblewie za 2017 rok.
9) Sprawozdanie z realizacji w 2017 roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.
10) Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 roku.
11) Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) podziału gminy Wróblew na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych,
b) podziału gminy Wróblew na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu,
c) zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego
ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe,
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d) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych
wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym
kończą 6 lat,
e) określenia zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli,
którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach; określenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych:
pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego,
f) szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów, nagród
i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe,
g) udzielenia dotacji na doposażenie lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobierzycku,
h) udzielenia dotacji na dofinansowanie budowy garaży samochodów bojowych jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobierzycku,
i)

nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2019 rok,

j)

zmian w budżecie Gminy Wróblew na 2018 rok,

k) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wróblew
na lata 2018-2022,
l)

dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych Gminy
Wróblew za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym
przechowywany jest pieniądz elektroniczny,

m) miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego

dla

działki

nr

6/1

położonej

w miejscowości Wróblew, obręb geodezyjny Wróblew, Gmina Wróblew,
n) Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
w gminie Wróblew,
o) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej we Wróblewie,
p) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury we Wróblewie,
q) przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wróblewie
za rok 2017,
r) przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2017.
12) Interpelacje i wnioski radnych.
13) Zapytania i wolne wnioski.
14) Zakończenie obrad.
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Ad. 1
Otwarcie sesji.
Obrady XXXIII Sesji Rady Gminy otworzył Przewodniczący Rady – Pan Andrzej
Dawid informując, że obecnych jest 13 radnych i obrady są prawomocne.
Powitał wszystkich przybyłych.
Poinformował o wniosku zgłoszonym podczas obrad komisji Rady Gminy przez Wójta
Gminy Pana Tomasza Woźniaka o usunięcie z porządku obrad w pkt 11) Rozpatrzenie
projektów uchwał w sprawach ppkt g) projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji
na doposażenie lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kobierzycku.
Zapytał, czy są jeszcze inne uwagi do porządku obrad?
Wójt Gminy wnioskował o poszerzenie porządku obrad w pkt 11) o dodatkowy projekt
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zapewnienia pomocy finansowej Powiatowi
Sieradzkiemu na realizację zadania pod nazwą: „Przebudowa ciągu dróg powiatowych
nr 1720E/1721E/1719E Wróblew-Wągłczew-Gruszczyce etap I od km 0+000 do km 7+925”.
Powyższe jest związane z koniecznością zwiększenia dotacji celowej z budżetu Gminy
Wróblew na realizację przedmiotowej inwestycji, albowiem kwota poprzetargowa okazała się
o ponad 2 mln wyższa od kwoty kosztorysowej.
Przewodniczący Rady przystąpił do przegłosowania zgłoszonych wniosków.
Zamiany w porządku obrad Rada Gminy przyjęła jednogłośnie.
Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad po zmianach:
1) Otwarcie sesji.
2) Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
3) Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Wróblew
za 2017 rok.
4) Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
i klubami sportowymi w roku 2017.
5) Informacja na temat udzielonych dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
w 2017 roku.
6) Informacja Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie
środowiska na obszarze województwa łódzkiego w 2016 roku.
7) Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej we Wróblewie w 2017 roku.
8) Sprawozdanie z działalności kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury we Wróblewie
za 2017 rok.
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9) Sprawozdanie z realizacji w 2017 roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.
10) Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 roku.
11) Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) podziału gminy Wróblew na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic
oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
b) podziału gminy Wróblew na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby
radnych wybieranych w każdym okręgu,
c) zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów
do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe,
d) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów
objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,
w którym kończą 6 lat,
e) określenia zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach;
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych: pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, doradcy
zawodowego,
f) szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów,
nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe,
g) udzielenia dotacji na dofinansowanie budowy garaży samochodów bojowych jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobierzycku,
h) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2019
rok,
i) zmian w budżecie Gminy Wróblew na 2018 rok,
j) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Wróblew na lata 2018-2022,
k) dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych
Gminy Wróblew za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu
płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny,
l) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 6/1 położonej
w miejscowości Wróblew, obręb geodezyjny Wróblew, Gmina Wróblew,
m) Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
w gminie Wróblew,
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n) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
we Wróblewie,
o) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury
we Wróblewie,
p) przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
we Wróblewie za rok 2017,
q) przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2017,
r) zmieniająca

uchwałę

w

sprawie

zapewnienia

pomocy

finansowej

Powiatowi

Sieradzkiemu na realizację zadania pod nazwą: „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr
1720E/1721E/1719E Wróblew-Wągłczew-Gruszczyce etap I od km 0+000 do km 7+925”.
12) Interpelacje i wnioski radnych.
13) Zapytania i wolne wnioski.
14) Zakończenie obrad.

Ad. 2
Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

Wójt Gminy
- przedstawił informację z działalności międzysesyjnej:
• 08.02. – rozstrzygnięcie naboru na stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie
Infrastruktury Technicznej i Gospodarki dot. realizacji zadań w zakresie budownictwa
i architektury – od kwietnia br. zatrudniona zostanie Pani Agnieszka Czarnek
z Kłocka,
• 12.02.-28.02. – okres zebrań wiejskich – podziękowania dla sołtysów za pomoc
w organizacji zebrań oraz dla mieszkańców za liczny udział,
• 28.02. – uroczyste posiedzenie Zgromadzenia ZKG „Czysta Miasto, Czysta Gmina”
z okazji XX-lecia funkcjonowania Związku – rozmowy nt. dużych szans
na pozyskanie dofinansowania w wysokości 65 mln na usprawnienie działania
systemu RIPOK,
•

07.03.:

- walne zebranie Zarządu Gminnej Spółki Wodnej we Wróblewie,
- blokady rolnicze spowodowane trudną sytuacją w rolnictwie – w dniu dzisiejszym
wizyta przedstawicieli Stowarzyszenia Unii Warzywno-Ziemniaczanej w Ministerstwie
Rolnictwa,
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• 14.03. – Spotkanie wielkanocne w Oddziale Doradztwa Rolniczego w Kościerzynie,
podziękowania dla kół gospodyń wiejskich i stowarzyszeń reprezentujących naszą
gminę,
• trwają prace przy kompletowaniu dokumentacji do złożenia wniosków o dofinansowanie
budowy domu kultury wraz z salą sportową we Wróblewie,
• poinformował o realizowanych na terenie gminy inwestycjach:
- przebudowa drogi gminnej Rakowice-Mantyki – prace na ukończeniu,
- przebudowa drogi dojazdowej Wróblew-Koziny – w dniu dzisiejszym Wykonawca
rozpoczął prace,
- przebudowa drogi gminnej Słomków Mokry – Bliźniew – trwają przygotowania
do rozpoczęcia robót,
- przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Słomkowie Suchym – prace postępują,
• 13.03. – wysłanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Łodzi wniosku na uzyskanie dotacji na usuwanie wyrobów azbestowych
z nieruchomości położonych na terenie gminy Wróblew (22 wnioski) – oczekiwanie
na zatwierdzenie wniosku i podpisanie umowy,
• 13.03 - posiedzenie Zarządu Gminnego OSP we Wróblewie – podsumowanie zebrań
sprawozdawczych, podział środków finansowych na 2018 rok,
• 17.03. – Powiatowy Dzień Sołtysa – podziękowania dla Przewodniczącego Rady Gminy
i Sołtysów za reprezentowanie gminy Wróblew, życzenia Pana Wójta dla Sołtysów,
• 23.03. – konwent gmin powiatu sieradzkiego, głównym tematem problemy finansowe
sieradzkiego PKS-u.

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

Ad. 3
Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy
Wróblew za 2017 rok.

asp. Daniel Buczkowski – Zastępca Komendanta Komisariatu Policji
w Błaszkach
- omówił szczegółowo w/w informację.

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

Ad. 4
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
i klubami sportowymi w roku 2017.

Wójt Gminy
- omówił przedmiotowe sprawozdanie.

Przewodniczący Rady
- zapytał, czy są pytania bądź uwagi do przedstawionego dokumentu.
Nie zgłoszono.
Sprawozdanie przyjęto bez uwag.

Ad. 5
Informacja na temat udzielonych dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni
ścieków w 2017 roku.

Wójt Gminy
- przedstawił w/w informację (zał. do protokołu).

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

Ad. 6
Informacja Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie
środowiska na obszarze województwa łódzkiego w 2016 roku.

Przewodniczący Rady
- poinformował, iż zgodnie z ustawą o Inspekcji Ochrony Środowiska rada gminy,
przynajmniej raz w roku rozpatruje informację wojewódzkiego inspektora ochrony
środowiska o stanie środowiska na obszarze województwa. W związku z powyższym
zobowiązaniem, w/w informacja była analizowana podczas posiedzeń komisji Rady,
- zapytał, czy są pytania bądź uwagi do przedmiotowego dokumentu.
Nie zgłoszono.
Informację przyjęto bez uwag.

Ad. 7
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Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej we Wróblewie w 2017
roku.

Przewodniczący Rady
- poinformował, iż przedmiotowe sprawozdanie było szczegółowo omówione podczas
posiedzeń komisji stałych Rady Gminy w środę 20 marca br.,
- zapytał, czy są uwagi bądź pytania do w/w dokumentu.
Nie zgłoszono.
Sprawozdanie przyjęto bez uwag.

Ad. 8
Sprawozdanie z działalności kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury we Wróblewie
za 2017 rok.

Przewodniczący Rady
- poinformował, iż przedmiotowe sprawozdanie było szczegółowo omówione podczas
posiedzeń komisji stałych Rady Gminy w środę 20 marca br.,
- zapytał, czy są uwagi bądź pytania do w/w dokumentu.
Nie zgłoszono.
Sprawozdanie przyjęto bez uwag.

Ad. 9
Sprawozdanie z realizacji w 2017 roku Gminnego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Przewodniczący Rady
- poinformował, iż przedmiotowe sprawozdanie było szczegółowo omówione podczas
posiedzeń komisji stałych Rady Gminy w środę 20 marca br.,
- zapytał, czy są uwagi bądź pytania do w/w dokumentu.
Nie zgłoszono.
Sprawozdanie przyjęto bez uwag.

Ad. 10
Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
w 2017 roku.

Przewodniczący Rady
- poinformował, iż przedmiotowa informacja była szczegółowo omówiona podczas posiedzeń
komisji stałych Rady Gminy w środę 20 marca br.,
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- zapytał, czy są uwagi bądź pytania do w/w dokumentu.
Nie zgłoszono.
Informację przyjęto bez uwag.

Ad. 11
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) podziału gminy Wróblew na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych

Wójt Gminy
- omówił projekt uchwały, wyjaśniając iż proponowany podział uwzględnia 4 dotychczasowe
obwody głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych. Został skonsultowany
i uzyskał pozytywną opinię Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu.

Przewodniczący Rady
- po stwierdzeniu quorum, odczytał nazwę projektu uchwały (zał. do protokółu) i poddał go
pod głosowanie:
Na obecnych – 13 radnych
Głosowało za – 13 radnych
Głosów przeciw i wstrzymujących się - nie było
Rada Gminy podjęła uchwałę jednogłośnie.
b) podziału gminy Wróblew na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu

Wójt Gminy
-

omówił

projekt

uchwały,

wyjaśniając

iż

proponowany

podział

uwzględnia

15 dotychczasowych okręgów wyborczych. Został skonsultowany i uzyskał pozytywną opinię
Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu.

Przewodniczący Rady
- po stwierdzeniu quorum, odczytał nazwę projektu uchwały (zał. do protokółu) i poddał go
pod głosowanie:
Na obecnych – 13 radnych
Głosowało za – 13 radnych
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Głosów przeciw i wstrzymujących się - nie było
Rada Gminy podjęła uchwałę jednogłośnie.
c) zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego
ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe

Wójt Gminy
- omówił projekt uchwały, informując o uzyskanych opiniach nt. zaproponowanego projektu
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, w tym
o pozytywnej opinii Kuratora Oświaty w Łodzi.

Przewodniczący Rady
- po przedstawieniu przez Pana Rafała Dziubę – Przewodniczącego Komisji Oświaty i Spraw
Społecznych (KOiSS) pozytywnej opinii Komisji o projekcie uchwały, stwierdził quorum,
odczytał nazwę projektu uchwały (zał. do protokółu) i poddał go pod głosowanie:
Na obecnych - 13 radnych
Głosowało za - 13 radnych
Głosów przeciw i wstrzymujących się - nie było
Rada Gminy podjęła uchwałę jednogłośnie.
d) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych
wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat

Wójt Gminy
- omówił projekt uchwały.

Przewodniczący Rady
- po przedstawieniu przez Pana Rafała Dziubę – Przewodniczącego KOiSS pozytywnej opinii
Komisji o projekcie uchwały, stwierdził quorum, odczytał nazwę projektu uchwały (zał. do
protokółu) i poddał go pod głosowanie:
Na obecnych - 13 radnych
Głosowało za - 13 radnych
Głosów przeciw i wstrzymujących się - nie było
Rada Gminy podjęła uchwałę jednogłośnie.
e) określenia zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli,
którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach; określenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych: pedagoga
szkolnego, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego,

Wójt Gminy
- omówił projekt uchwały.

Przewodniczący Rady
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- po przedstawieniu przez Pana Rafała Dziubę – Przewodniczącego KOiSS pozytywnej opinii
Komisji o projekcie uchwały, stwierdził quorum, odczytał nazwę projektu uchwały (zał. do
protokółu) i poddał go pod głosowanie:
Na obecnych - 13 radnych
Głosowało za - 13 radnych
Głosów przeciw i wstrzymujących się - nie było
Rada Gminy podjęła uchwałę jednogłośnie.
f) szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów, nagród
i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe

Wójt Gminy
- omówił projekt uchwały.

Przewodniczący Rady
- po przedstawieniu przez Pana Rafała Dziubę – Przewodniczącego KOiSS pozytywnej opinii
Komisji o projekcie uchwały, stwierdził quorum, odczytał nazwę projektu uchwały (zał. do
protokółu) i poddał go pod głosowanie:
Na obecnych - 13 radnych
Głosowało za - 13 radnych
Głosów przeciw i wstrzymujących się - nie było
Rada Gminy podjęła uchwałę jednogłośnie.
g) udzielenia dotacji na dofinansowanie budowy garaży samochodów bojowych jednostki Ochotniczej
Straży Pożarnej w Kobierzycku

Wójt Gminy
- omówił projekt uchwały.

Przewodniczący Rady
- po przedstawieniu przez Panią Jolantę Wojtysiak – Przewodniczącą Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Budżetu (KRGiB) pozytywnej opinii Komisji o projekcie uchwały,
stwierdził quorum, odczytał nazwę projektu uchwały (zał. do protokółu) i poddał go pod
głosowanie:
Na obecnych - 13 radnych
Głosowało za - 13 radnych
Głosów przeciw i wstrzymujących się - nie było
Rada Gminy podjęła uchwałę jednogłośnie.
h) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2019 rok

Wójt Gminy
- omówił projekt uchwały.
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Przewodniczący Rady
- po przedstawieniu przez Panią Jolantę Wojtysiak – Przewodniczącą KRGiB pozytywnej
opinii Komisji o projekcie uchwały, stwierdził quorum, odczytał nazwę projektu uchwały
(zał. do protokółu) i poddał go pod głosowanie:
Na obecnych - 13 radnych
Głosowało za - 13 radnych
Głosów przeciw i wstrzymujących się - nie było
Rada Gminy podjęła uchwałę jednogłośnie.

Wójt Gminy
- wnioskował o wprowadzenie zmiany w porządku obrad, polegającej na zmianie kolejności
procedowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zapewnienia pomocy
finansowej Powiatowi Sieradzkiemu na realizację zadania pod nazwą: „Przebudowa ciągu
dróg powiatowych nr 1720E/1721E/1719E Wróblew-Wągłczew-Gruszczyce etap I od km
0+000 do km 7+925” (obecnie ppkt r), albowiem przedmiotowy projekt powinien być
rozpatrzony przed projektem uchwały w sprawie zmian w tegorocznym budżecie gminy.
Przewodniczący Rady przedstawił pkt 11) porządku obrad - Rozpatrzenie projektów uchwał
w sprawach - z uwzględnieniem zgłoszonego wniosku:
11) Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) podziału gminy Wróblew na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic
oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
b) podziału gminy Wróblew na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby
radnych wybieranych w każdym okręgu,
c) zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do
nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe,
d) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów
objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,
w którym kończą 6 lat,
e) określenia zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach;
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych: pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, doradcy
zawodowego,
f) szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów,
nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe,
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g) udzielenia dotacji na dofinansowanie budowy garaży samochodów bojowych jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobierzycku,
h) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2019
rok,
i) zmieniająca

uchwałę

w

sprawie

zapewnienia

pomocy

finansowej

Powiatowi

Sieradzkiemu na realizację zadania pod nazwą: „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr
1720E/1721E/1719E Wróblew-Wągłczew-Gruszczyce etap I od km 0+000 do km 7+925”,
j) zmian w budżecie Gminy Wróblew na 2018 rok,
k) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Wróblew na lata 2018-2022,
l) dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych
Gminy Wróblew za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu
płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny,
m) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 6/1 położonej
w miejscowości Wróblew, obręb geodezyjny Wróblew, Gmina Wróblew,
n) Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
w gminie Wróblew,
o) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
we Wróblewie,
p) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury
we Wróblewie,
q) przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
we Wróblewie za rok 2017,
r) przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2017.
i poddał go pod głosowanie.
Zmiany w porządku obrad Rada Gminy przyjęła jednogłośnie.
i) zmieniająca uchwałę w sprawie zapewnienia pomocy finansowej Powiatowi Sieradzkiemu na
realizację zadania pod nazwą: „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1720E/1721E/1719E
Wróblew-Wągłczew-Gruszczyce etap I od km 0+000 do km 7+925”

Wójt Gminy
- poinformował, iż 6 marca br. dokonano otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego na przebudowę dróg powiatowych Wróblew-Wągłczew-Gruszczyce
(etap I). Niestety, najtańsza oferta opiewa na kwotę ponad 9,4 mln zł, co oznacza, że jest
o ponad 2 mln zł wyższa od kwoty kosztorysowej, a tym samym od kwoty, jaką planowano
przeznaczyć na realizację w/w zadania. Przypomniał, iż przedmiotowa inwestycja została
13

zakwalifikowana do dofinansowania z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej
Infrastruktury Drogowej w wysokości 3 mln zł. Powiat Sieradzki ze względu na trudną
sytuację finansową nie jest w stanie dołożyć całej brakującej kwoty. Wobec powyższego,
zaproponował zwiększenie dotacji celowej z budżetu Gminy Wróblew dla w/w inwestycji z 2
do 3 mln zł. Podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie zwiększy szansę na realizację tej
jakże ważnej dla nas inwestycji. Jednocześnie wyjaśnił, iż będziemy oczekiwać na decyzję
Zarządu i Rady Powiatu Sieradzkiego dot. zwiększenia wkładu własnego Powiatu dla w/w
zadania.

Przewodniczący Rady
- po przedstawieniu przez Panią Jolantę Wojtysiak – Przewodniczącą KRGiB pozytywnej
opinii Komisji o projekcie uchwały, stwierdził quorum, odczytał nazwę projektu uchwały
(zał. do protokółu) i poddał go pod głosowanie:
Na obecnych - 13 radnych
Głosowało za - 12 radnych
Głosów przeciw - nie było
Wstrzymał się od głosu - 1 radny (Rafał Dziuba)
Rada Gminy podjęła uchwałę 12 głosami za.
j) zmian w budżecie Gminy Wróblew na 2018 rok
k) 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 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 - 13 radnych
Głosowało za - 13 radnych
Głosów przeciw i wstrzymujących się - nie było
Rada Gminy podjęła uchwałę jednogłośnie.

Przewodniczący Rady
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- 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:
Na obecnych - 13 radnych
Głosowało za - 13 radnych
Głosów przeciw i wstrzymujących się - nie było
Rada Gminy podjęła uchwałę jednogłośnie.
l) dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych Gminy
Wróblew za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym
przechowywany jest pieniądz elektroniczny

Wójt Gminy
- omówił projekt uchwały.

Przewodniczący Rady
- po przedstawieniu przez Panią Jolantę Wojtysiak – Przewodniczącą KRGiB pozytywnej
opinii Komisji o projekcie uchwały, stwierdził quorum, odczytał nazwę projektu uchwały
(zał. do protokółu) i poddał go pod głosowanie:
Na obecnych - 13 radnych
Głosowało za - 13 radnych
Głosów przeciw i wstrzymujących się - nie było
Rada Gminy podjęła uchwałę jednogłośnie.
m) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 6/1 położonej w miejscowości
Wróblew, obręb geodezyjny Wróblew, Gmina Wróblew

Pani Teresa Brzozowska
- omówiła projekt uchwały.

Przewodniczący Rady
- po przedstawieniu przez Panią Jolantę Wojtysiak – Przewodniczącą KRGiB pozytywnej
opinii Komisji o projekcie uchwały, stwierdził quorum, odczytał nazwę projektu uchwały
(zał. do protokółu) i poddał go pod głosowanie:
Na obecnych - 13 radnych
Głosowało za - 13 radnych
Głosów przeciw i wstrzymujących się - nie było
Rada Gminy podjęła uchwałę jednogłośnie.
n) Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie
Wróblew
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Wójt Gminy
- omówił projekt uchwały.

Przewodniczący Rady
- po przedstawieniu przez Panią Jolantę Wojtysiak – Przewodniczącą KRGiB pozytywnej
opinii Komisji o projekcie uchwały, stwierdził quorum, odczytał nazwę projektu uchwały
(zał. do protokółu) i poddał go pod głosowanie:
Na obecnych - 13 radnych
Głosowało za - 13 radnych
Głosów przeciw i wstrzymujących się - nie było
Rada Gminy podjęła uchwałę jednogłośnie.
o) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej we Wróblewie

Przewodniczący Rady
- poinformował, iż projekt uchwały był omawiany podczas posiedzeń komisji Rady,
- zapytał czy są uwagi bądź pytania do przedmiotowej uchwały.
Nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady
- po przedstawieniu przez Panią Jolantę Wojtysiak – Przewodniczącą KRGiB pozytywnej
opinii Komisji o projekcie uchwały, stwierdził quorum, odczytał nazwę projektu uchwały
(zał. do protokółu) i poddał go pod głosowanie:
Na obecnych - 13 radnych
Głosowało za - 13 radnych
Głosów przeciw i wstrzymujących się - nie było
Rada Gminy podjęła uchwałę jednogłośnie.
p) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury we Wróblewie

Przewodniczący Rady
- poinformował, iż projekt uchwały był omawiany podczas posiedzeń komisji Rady,
- zapytał czy są uwagi bądź pytania do przedmiotowej uchwały.
Nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady
- po przedstawieniu przez Panią Jolantę Wojtysiak – Przewodniczącą KRGiB pozytywnej
opinii Komisji o projekcie uchwały, stwierdził quorum, odczytał nazwę projektu uchwały
(zał. do protokółu) i poddał go pod głosowanie:
Na obecnych - 13 radnych
Głosowało za - 13 radnych
16

Głosów przeciw i wstrzymujących się - nie było
Rada Gminy podjęła uchwałę jednogłośnie.
q) przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wróblewie za rok
2017

Przewodniczący Rady
- poinformował, że przedmiotowy projekt uchwały był analizowany podczas posiedzeń
komisji Rady,
- zapytał czy są uwagi bądź pytania do przedmiotowej uchwały.
Nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady
- po przedstawieniu przez Pana Rafała Dziubę – Przewodniczącego KOiSS pozytywnej opinii
Komisji o projekcie uchwały, stwierdził quorum, odczytał nazwę projektu uchwały (zał. do
protokółu) i poddał go pod głosowanie:
Na obecnych - 13 radnych
Głosowało za - 13 radnych
Głosów przeciw i wstrzymujących się - nie było
Rada Gminy podjęła uchwałę jednogłośnie.
r) przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2017

Przewodniczący Rady
- poinformował, że przedmiotowy projekt uchwały był analizowany podczas posiedzeń
komisji Rady,
- zapytał czy są uwagi bądź pytania do przedmiotowej uchwały.
Nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady
- po przedstawieniu przez Pana Rafała Dziubę – Przewodniczącego KOiSS pozytywnej opinii
Komisji o projekcie uchwały, stwierdził quorum, odczytał nazwę projektu uchwały (zał. do
protokółu) i poddał go pod głosowanie:
Na obecnych - 13 radnych
Głosowało za - 13 radnych
Głosów przeciw i wstrzymujących się - nie było
Rada Gminy podjęła uchwałę jednogłośnie.

Ad. 12
Interpelacje i wnioski radnych.

Przewodniczący Rady
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- odczytał odpowiedź PGE Dystrybucja S.A., Oddział w Łodzi, Rejon w Sieradzu na wniosek
zgłoszony podczas XXXII Sesji Rady Gminy (zał. do protokołu),
- oddał głos radnym w celu zgłaszania interpelacji i wniosków.

Radny Rafał Dziuba
- wnioskował o:

• kolejną naprawę drogi powiatowej nr 1724E w m. Dziebędów, na odcinku od drogi
krajowej nr 12 w kierunku kapliczki poprzez uzupełnienie ubytków masą na zimno,
albowiem stan drogi ponownie uległ pogorszeniu;
• naprawę tłuczniem kamiennym drogi powiatowej nr 1724E w Dziebędowie
na odcinku od kapliczki do końca zabudowań.
• pogłębienia

rowu

przydrożnego

na

wysokości

posesji

p.

Kuśmierczaka

w Dziebędowie.

Radna Krystyna Kędzia
- wnioskowała o wycinkę połamanego drzewa rosnącego w pasie drogowym drogi
powiatowej nr 1719E w Wągłczewie przy stawie.

Radny Andrzej Sobieraj
- zapytał, dlaczego Gmina Wróblew i placówki oświatowe nie uczestniczą w odchodach Dnia
Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

Ad. 13
Zapytania i wolne wnioski.

Pan Stanisław Kołodziejczyk – Sołtys Sołectwa Tubądzin
- wnioskował o oznakowanie skrzyżowań dróg: Tubądzin (Rudnik) oraz Tubądzin (Nacki).

Pani Katarzyna Jackowska - Sołtys Sołectwa Słomków Suchy
- poprosiła o równiarkę na drogi,
- podziękowała za okazaną pomoc w zbiórce pieniędzy na leczenie jej męża Dariusza
Jackowskiego.

Pani Anna Musielak – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wągłczewie
- odnosząc się do wypowiedzi Pana Andrzeja Sobieraja, poinformowała że nie otrzymała
informacji nt. tegorocznych obchodów Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Przypomniała,
iż rokrocznie uczniowie Szkoły Podstawowej w Wągłczewie uczestniczyli w uroczystej mszy
świętej organizowanej w ramach w/w obchodów.

Pan Michał Wzgarda – Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej
i Gospodarki
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- podziękował za podjęcie uchwały zwiększającej dotację z budżetu Gminy na realizację
przebudowy ciągu dróg powiatowych Wróblew-Wągłczew-Gruszczyce.
- odpowiadając na wnioski Pana Stanisława Kołodziejczyka – Sołtysa Sołectwa Tubądzin,
poinformował, iż pracownicy gospodarczy dokonają ponownego montażu oznakowania
skrzyżowania dróg Tubądzin (Rudnik), albowiem istniejące dotychczas znaki zostały
najprawdopodobniej skradzione. Natomiast wniosek o oznakowanie skrzyżowania dróg
polnych Tubądzin (Nacki) jest bezzasadny, zgodnie z przepisami ruchu drogowego – należy
zastosować regułę prawej ręki.

Pan Sylwester Tomczyk – Prezes ZOG ZOSP RP we Wróblewie
- podziękował:
• Radnym: Jarosławowi Janiakowi i Piotrowi Łuczakowi za zainteresowanie się
problemami rolników i godne ich reprezentowanie w dotychczasowych spotkaniach
z Ministrem Rolnictwa,
• Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy Wróblew Krzysztofowi Wodzinowskiemu
za przekazywanie diety radnego dla OSP Kościerzyn,
• Panu Tomaszowi Wilczyńskiemu za wszelkie porady dot. szkoleń, badań dla
jednostek OSP.
- przedstawił informację nt. podziału środków finansowych dla jednostek OSP na 2018 rok.
Wójt Gminy
- odpowiedział na zgłoszone wnioski.

Ad. 14
Zakończenie obrad.

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

Przewodniczący Rady
Andrzej Dawid
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