PROTOKÓŁ
z obrad XXXIV Sesji Rady Gminy
z dnia 20 kwietnia 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) Informacja w sprawie „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017”.
4) Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

a) podziału gminy Wróblew na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych,
b) udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Sieradzkiemu na realizację zadania pod nazwą:
„Utrzymanie zieleni przydrożnej na drogach powiatowych na terenie Gminy Wróblew”,
c) zmian w budżecie Gminy Wróblew na 2018 rok,
d) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wróblew
na lata 2018-2022,
e) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
w gminie Wróblew,
5) Interpelacje i wnioski radnych.
6) Zapytania i wolne wnioski.
7) Zakończenie obrad.
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Ad. 1
Otwarcie sesji.
Obrady XXXIV 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.
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.

Ad. 2
Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

Wójt Gminy
- przedstawił informację z działalności międzysesyjnej:
• 16.04. – rozpoczęcie prac przy przebudowie ciągu dróg powiatowych WróblewWągłczew,
• 25.04. – zaplanowano robocze spotkanie dot. realizacji zadania budowy sieci gazowej
we Wróblewie, przy współudziale przedstawicieli: Powiatowego Zarządu Dróg
w Sieradzu, Wykonawcy zadania przebudowy drogi powiatowej we Wróblewie –
firmy BUD-TRANS Roboty Budowlano-Drogowe oraz Polskiej Spółki Gazowniczej.
Spotkanie ma na celu wypracowanie uzgodnień ws. terminów realizacji prac obydwu
inwestycji - aby nie kolidować robót żadnemu z Wykonawców.
• w Ministerstwie Sportu został złożony wniosek o dofinansowanie budowy sali
sportowej we Wróblewie,
• trwają

prace

przy

kompletowaniu

dokumentacji

do

złożenia

wniosku

o dofinansowanie budowy domu kultury we Wróblewie – termin złożenia do końca
maja br.,
• zaplanowano kolejne spotkanie z przedstawicielami PKS Sieradz nt. utrzymania
przewozów regularnych na terenach gmin powiatu sieradzkiego.
• wizyta delegacji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Łodzi
na terenie gminy Wróblew i rozmowy nt. planowanych prac na drodze krajowej nr 12
przebiegającej przez naszą gminę.:
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- połączenie wykonanej inwestycji przebudowy drogi Wróblew-Koziny z drogą
krajową nr 12,
- przebudowa rusztu żeliwnego odwodnienia liniowego przy skrzyżowaniu drogi
krajowej nr 12 z drogą gminną w Słomkowie Mokrym i pogłębienie rowów,
- przebudowa przepustu drogowego (na wysokości baru Wróblewianka) – prace
od maja do września br.
- budowa ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 12 z drogami powiatowymi
w kierunku Charłupi Wielkiej i Kościerzyna – kwiecień 2019r.
• do parafii z terenu gminy Wróblew wystosowano pisma z prośbą o segregację
odpadów na cmentarzach, które zostały wyposażone w worki do segregacji.
- poinformował o:
• etapach realizowanych inwestycji, m.in. o:
- trwającej przebudowie strażnicy w Słomkowie Suchym,
- budowie ośrodka zdrowia we Wróblewie,
- zakończeniu przebudowy drogi gminnej Rakowice-Mantyki,
- pracach przy przebudowie drogi gminnej Słomków Mokry – Bliźniew.
• pracach wykonanych w terenie przez pracowników gospodarczych Urzędu Gminy
Wróblew.

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 w sprawie „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017”

Wójt Gminy
- omówił w/w informację.

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

Ad. 4
Rozpatrzenia projektów uchwał w sprawach:
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a) podziału gminy Wróblew na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych

Wójt Gminy
- omówił projekt uchwały, wyjaśniając iż ponowne przedłożenie pod obrady Rady Gminy
Wróblew projektu uchwały w sprawie podziału gminy Wróblew na stałe obwody głosowania,
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych wynika
z zastrzeżeń Komisarza Wyborczego w Sieradzu do terminu podjętej podczas poprzedniej
sesji uchwały w przedmiotowej sprawie. Zgodnie z art. 13. ust.1 ustawy z dnia 11 stycznia
2018r. o zmianie

niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie

wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych Rada Gminy
w drodze uchwały na wniosek Wójta dokonuje podziału gminy na stałe obwody głosowania,
ustalając ich numery granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych w terminie
1 miesiąca od dnia podziału gminy na okręgi wyborcze.
W związku z tym, że Rada Gminy Wróblew podjęła uchwały w sprawie podziału gminy
na obwody głosowania oraz podziału na okręgi wyborcze na tej samej sesji, a tym samym nie
zachowała w/w terminu, konieczne jest podjęcie powyższej uchwały.

Przewodniczący Rady
- po stwierdzeniu 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) udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Sieradzkiemu na realizację zadania pod nazwą:
„Utrzymanie zieleni przydrożnej na drogach powiatowych na terenie Gminy Wróblew”

Wójt Gminy
- omówił projekt uchwały.

Przewodniczący Rady
- po przedstawieniu przez Panią Jolantę Wojtysiak – Przewodniczącą Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Budżetu pozytywnej opinii Komisji o 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.
4

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 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:
Na obecnych - 15 radnych
Głosowało za - 15 radnych
Głosów przeciw i wstrzymujących się - nie było
Rada Gminy podjęła uchwałę jednogłośnie.
e) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
w gminie Wróblew

Wójt Gminy
- omówił projekt uchwały.

Przewodniczący Rady
- po przedstawieniu przez Pana Rafała Dziubę – Przewodniczącego Komisji Oświaty i Spraw
Społecznych pozytywnej opinii Komisji o projekcie uchwały, stwierdził quorum, odczytał
nazwę projektu uchwały (zał. do protokółu) i poddał go pod głosowanie:
Na obecnych - 15 radnych
Głosowało za - 15 radnych
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Głosów przeciw i wstrzymujących się - nie było
Rada Gminy podjęła uchwałę jednogłośnie.

Ad. 5
Interpelacje i wnioski radnych.

Przewodniczący Rady
- oddał głos radnym w celu zgłaszania interpelacji i wniosków.

Radny Andrzej Cupryniak
- wnioskował o:
•

realizację niedokończonych prac na odcinku drogi znajdującym się w pasie drogowym
drogi krajowej nr 12 przy skrzyżowaniu z drogą gminną na wysokości cmentarza w m.
Wróblew,

•

wykonanie przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu dróg gminnych z drogą krajową
nr 12 na wysokości cmentarza w m. Wróblew, odcinek drogi został dodatkowo
oświetlony.

Radny Mirosław Rogala
- wnioskował o naprawę drogi gminnej w Oraczewie Małym w kierunku lasu oraz o wycinkę
zakrzaczeń przy drodze powiatowej w Oraczewie.

Radny Piotr Łuczak
- przedstawił informację nt. spotkań przedstawicieli Unii Warzywno-Ziemniaczanej
w Ministerstwie Rolnictwa,
- podziękował za pośrednictwem Radnych i Sołtysów wszystkim rolnikom z terenu gminy
Wróblew za wsparcie i udział w protestach,
- zaprosił na kolejne spotkanie ws. trudnej sytuacji w rolnictwie, tym razem
z Przewodniczącym Komisji Rolnictwa Posłem Jarosławem Sachajko, które odbędzie się
22.04.2018 o godz. 18.00 w Centrum Kultury w Błaszkach.

Radny Jarosław Janiak
- wnioskował o wymianę barierki przy stawie w Inczewie.

Radny Rafał Dziuba
- po raz kolejny wnioskował o:

• naprawę drogi powiatowej nr 1724E w m. Dziebędów, na odcinku od drogi krajowej
nr 12 w kierunku kapliczki poprzez uzupełnienie ubytków masą na zimno,
• naprawę tłuczniem kamiennym drogi powiatowej nr 1724E w Dziebędowie
na odcinku od kapliczki do końca zabudowań.
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Ad. 6
Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady
- przekazał Radnym i Sołtysom zaproszenie na spotkanie z okazji Dnia Samorządowca,
- przypomniał Radnym o szkoleniu z systemu eSesja w dniu 16.05.2018r. o godz. 13.00.

Pan Michał Wzgarda – Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej
i Gospodarki
- poinformował o:
• chwilowej nieobecności w pracy operatora koparki – Pana Marka Pindycha - poprosił
Sołtysów o cierpliwość i zrozumienie dla opóźnień w realizacji zaplanowanych prac
gospodarczych w terenie,
• planowanej naprawie grysem i emulsją dróg na terenie gminy – rozpoczęcie prac
w połowie maja br.,
• możliwości ubiegania się o dotację z Ministerstwa Sprawiedliwości na doposażenie
w sprzęt jednostek OSP biorących udział w akcjach ratowniczych – wysokość dotacji
ok. 80 tys. zł, wkład własny 1%.
• złożonych wnioskach o dofinansowanie budowy placów zabaw w Rowach
i Dziebędowie,

opracowywanej

dokumentacji

na

budowę

placu

zabaw

w Kościerzynie, który powstanie przy sklepie,
• terminie, programie i zapisach na tegoroczną Gminną Pielgrzymkę Strażacką.

Pani Wiesława Błaszczyk – Sołtys Sołectwa Próchna
- poprosiła o naprawę odcinka 300 m drogi od posesji p. Zdunka w Próchnach w kierunku
Słomkowa Suchego oraz o naprawę tablicy sołeckiej.

Pan Stanisław Kołodziejczyk – Sołtys Sołectwa Tubądzin
- wnioskował o utwardzenie poboczy drogi biegnącej w kierunku Orzeżyna oraz o częstsze
terminy odbioru odpadów segregowanych w okresie letnim.

Pan Przemysław Marchwicki – Pracownik Urzędu Gminy Wróblew
- omówił zmiany w prawie łowieckim i poinformował o nowych obowiązkach nałożonych na
sołtysów dot. szacowania szkód wyrządzanych przez zwierzynę.

Wójt Gminy
- odpowiedział na zgłoszone wnioski.
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Ad. 7
Zakończenie obrad.

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

Przewodniczący Rady
/-/ Andrzej Dawid
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