PROTOKÓŁ
z obrad XXXV Sesji Rady Gminy
z dnia 8 czerwca 2018 r.
Na ogólną liczbę 15 radnych
w sesji wzięło udział 13 radnych
(nieobecni: Jarosław Janiak, Piotr Łuczak)
(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) zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Wróblew za 2017 rok,
b) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wróblew za 2017 rok,
c) udzielenia dotacji na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej w Oraczewie,
d) zmian w budżecie Gminy Wróblew na 2018 rok,
e) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wróblew
na lata 2018-2022,
f) przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Wróblew.
4) Interpelacje i wnioski radnych.
5) Zapytania i wolne wnioski.
6) Zakończenie obrad.
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Ad. 1
Otwarcie sesji.
Obrady XXXV Sesji Rady Gminy otworzył Przewodniczący Rady – Pan Andrzej Dawid
informując, że obecnych jest 13 radnych i obrady są prawomocne.
Powitał wszystkich przybyłych.
Zapytał, czy są uwagi do zaproponowanego porządku obrad?
Nie zgłoszono.

Ad. 2
Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

Wójt Gminy
- przedstawił informację z działalności międzysesyjnej:
• podał, jakie prace gospodarcze zostały wykonane w terenie,
• poinformował o ważniejszych spotkaniach, wydarzeniach:
* spotkanie z Prezesem PKS Sieradz dot. problemów z utrzymaniem przewozów regularnych
na terenie gmin powiatu sieradzkiego,
* udział w charakterze świadka w rozprawach sądowych przeciwko głównemu wykonawcy
budowy sali gimnastycznej w Charłupi Wielkiej o brak wypłat wynagrodzenia
podwykonawcom,
* 03.05. – Gminne Obchody Święta Św. Floriana w Kościerzynie połączone ze 100-leciem
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościerzynie,
* 15.05. – rozstrzygnięcie konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej we Wróblewie – od
1 września br. szkołą będzie zarządzać Pani Justyna Zając,
* 16.05. – spotkanie z rodzicami uczniów szkół podstawowych w Wągłczewie i Charłupi
Wielkiej dot. utrzymania podwojeń odpowiednio klas IV i V w roku szkolnym 2018/2019.
Odnosząc się do licznych spekulacji nt. dalszego funkcjonowania szkoły podstawowej
w Wągłczewie,

przypomniał

o

podjętej

przez

Radę

Gminy

Wróblew

uchwale

nr XXXIII/231/18, zgodnie z którą plan sieci szkół podstawowych obejmuje 4 placówki.
* 18.05. – Dzień Samorządowca,
* 22.05. – spotkanie sprawozdawcze Koła Gminnego Związku Kombatantów RP
we Wróblewie,
* 23.05. – podsumowanie gminnego konkursu matematycznego, którego organizatorem była
szkoła podstawowa w Słomowie Mokrym, podziękowania za organizację dla p. Urszuli
Płucienniczak,
* 26.05 – XXVIII Targi Ogrodniczo-Rolnicze 2018 w Kościerzynie,
* 29.05. – spotkanie z Gminnym Kołem Diabetyków we Wróblewie,
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• przedstawił szczegółową informacje nt. inwestycji prowadzonych na terenie gminy,
• poinformował o wydłużeniu z 65 dni do 252, tj. do 22 stycznia 2019r. terminu oceny
formalnej wniosków w konkursie „Odnawialnych źródeł energii”.
• do urzędu gminy wpłynęło 40 wniosków o przyznanie dotacji na budowę
przydomowych oczyszczalni ścieków; wnioski można składać do 30 czerwca br.

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) zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Wróblew za 2017 rok

Wójt Gminy
- omówił w/w sprawozdania informując o kwocie wykonania dochodów i wydatków
zeszłorocznego

budżetu

Gminy

Wróblew.

Przypomniał

najważniejsze

inwestycje

zrealizowane w 2017 roku. Przedstawił informację o stanie mienia komunalnego gminy.
- odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o sprawozdaniu z wykonania
budżetu Gminy Wróblew za 2017 rok zawartą w Uchwale Nr IV/55/2018 z dnia 4 kwietnia
2018r.

Przewodniczący Rady
- wyjaśnił, że w/w sprawozdania oraz informacja były szczegółowo omawiane, rozpatrywane,
i analizowane w dniu 26 kwietnia br. przez Komisję Rewizyjną oraz w dniu 6 czerwca br.
podczas posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Wróblew. Radni zapoznali się z ich treścią,
dokonali wnikliwej analizy. Wójt Gminy – Pan Tomasz Woźniak i Skarbnik Gminy – Pani
Elżbieta Cybulska odpowiedzieli na wszelkie pytania i wątpliwości.
- zapytał czy są uwagi bądź pytania do przedstawionych sprawozdań?
Nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady
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- odczytał treść 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) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wróblew za 2017 rok

Przewodniczący Rady
-

poprosił

Przewodniczącego

Komisji

Rewizyjnej

–

Pana

Andrzeja

Cupryniaka

o przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu zeszłorocznego budżetu Gminy
Wróblew, wniosku Komisji w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wróblew
za 2017 rok oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) w Łodzi o przedmiotowym
wniosku.

Pan Andrzej Cupryniak – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
- poinformował, iż w dniu 26 kwietnia br. członkowie Komisji Rewizyjnej jednogłośnie
wypracowali opinię pozytywną o wykonaniu budżetu Gminy Wróblew za rok ubiegły,
odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej odnośnie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Wróblew oraz opinię o nim, zawartą w Uchwale RIO Nr IV/108/2018 z dnia 14 maja 2018r.

Przewodniczący Rady
- odczytał treść 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
- pogratulował Panu Wójtowi udzielonego absolutorium i wręczył kwiaty.

Wójt Gminy
- podziękował za udzielone absolutorium. Słowa podziękowania za b. dobrą współpracę
skierował do Radnych, Sołtysów i Współpracowników.
c) udzielenia dotacji na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej w Oraczewie

Wójt Gminy
- omówił projekt uchwały, zgodnie z którym proponuje się udzielenie z budżetu Gminy
na 2018r. dotacji celowej do wysokości 415 tys. zł na dofinansowanie zakupu średniego
samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Oraczewie. Poinformował, iż
powyższe jest konieczne do ubiegania się o otrzymanie dofinansowania z Wojewódzkiego
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Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dla przedmiotowej inwestycji.
Zmieniły się bowiem zasady wnioskowania o dofinansowanie, pisemna deklaracja Rady
Gminy Wróblew o zapewnieniu w budżecie środków na planowany zakup jest już
niewystarczająca,

konieczne jest ich wykazanie w budżecie gminy. Jednocześnie

poinformował o wniosku złożonym przez jednostkę do Komendanta Wojewódzkiego PSP
w Łodzi o dotację w wysokości 175 tys. zł.

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.
d) zmian w budżecie Gminy Wróblew na 2018 rok
e) 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
- po przedstawieniu przez Panią Jolantę Wojtysiak – Przewodniczącą KRGiB pozytywnej
opinii Komisji o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej
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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.
f) przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie

Gminy Wróblew

Michał Wzgarda – Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki
- 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.

Ad. 4
Interpelacje i wnioski radnych.

Przewodniczący Rady
- odczytał odpowiedzi na wnioski zgłoszone podczas XXXIII i XXXIV Sesji Rady Gminy.
(zał. do protokołu),
- oddał głos radnym w celu zgłaszania interpelacji i wniosków.

Radny Rafał Dziuba
- wnioskował o wycinkę uschniętego drzewa gatunku jesion rosnącego w pasie drogowym
drogi powiatowej nr 1724E przy posesji nr 32 w m. Dziebędów.

Radny Mirosław Rogala
- poprosił o wyjaśnienie braku odpowiedzi na zgłoszony podczas poprzedniej sesji wniosek
o wycinkę zakrzaczeń przy drodze powiatowej w Oraczewie.

Ad. 5
Zapytania i wolne wnioski.

Pan Roman Banaś – Sołtys Sołectwa Oraczew
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- podziękował p. Wójtowi i Radnym Gminy za podjętą w dniu dzisiejszym uchwałę
o przyznaniu dotacji na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP
Oraczew.

Pan Andrzej Cupryniak – Radny Gminy Wróblew
- podziękował za zrealizowaną inwestycję przebudowy drogi Wróblew-Koziny. Wyraził
nadzieję na wykonanie przez GDDKiA przejścia dla pieszych na drodze krajowej nr 12,
na wysokości cmentarza.

Pan Rafał Dziuba – Radny Gminy Wróblew
- przypomniał o konieczności wykonania naprawy kostki przy strażnicy OSP Dziebędów.

Pan Andrzej Sobieraj – Radny Gminy Wróblew
- zaprosił na festyn rodzinny w Drząznej, który odbędzie się 17 czerwca br. o godz. 15.00.

Pan Zdzisław Zgagacz – Sołtys Sołectwa Wróblew
- zapytał o możliwość podłączenia się do sieci gazowej mieszkańców Kolonii Wróblew.

Pan Stanisław Kołodziejczyk – Sołtys Sołectwa Tubądzin
- wnioskował o utrzymanie w okresie wakacyjnych kursów autobusowych PKS
z przystankami w Inczewie i Tubądzinie.

Pani Teresa Zakrzewska – Sołtys Sołectwa Rakowice
- poprosiła o naprawę tzw. łącznika drogi od kapliczki w stronę nowo wybudowanej drogi
Rakowice-Mantyki.

Pan Jerzy Błaszczyk – Sołtys Sołectwa Kobierzycko
- odniósł się do nałożonego na sołtysów obowiązku szacowania szkód łowieckich, wyrażając
swój niepokój w związku z brakiem znajomości przez sołtysów prawa łowieckiego.

Wójt Gminy
- odpowiedział na zgłoszone wnioski i pytania.

Ad. 6
Zakończenie obrad.

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

Przewodniczący Rady
Andrzej Dawid
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