PROTOKÓŁ
z obrad XXXVI Sesji Rady Gminy
z dnia 29 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) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wróblew,
b) określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad
usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Wróblew,
c) wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach
publicznych na terenie gminy Wróblew,
d) szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach
chronionych.
4) Interpelacje i wnioski radnych.
5) Zapytania i wolne wnioski.
6) Zakończenie obrad.
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Ad. 1
Otwarcie sesji.
Obrady XXXVI 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.
Zapytał Radnych czy 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:
• 08.06. – podpisanie w siedzibie PSP w Łodzi umowy na dotację z Funduszu
Sprawiedliwości na zakup nowoczesnego sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP
w wysokości ponad 41,5 tys. zł,
• 13.06. – posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto,
Czysta Gmina” - udzielenie Zarządowi Związku absolutorium za 2017 rok,
• 21.06. – podpisanie umowy na dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego
z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych dot. zadania przebudowy drogi
gminnej Rakowice-Mantyki,
• 22.06.

–

ostateczny

odbiór

przebudowanego

budynku

świetlicy

wiejskiej

w Słomkowie Suchym,
• 22.06. – zakończenie roku szkolnego w placówkach oświatowych,
• 27.06. – spotkanie z przedstawicielami firmy Enprom Sp. z o.o., która na zlecenie
PGE Dystrybucja S.A. będzie realizować inwestycję budowy linii energetycznej tj.
wymianę obecnych słupów niskiego napięcia na słupy wysokiego napięcia. Inwestycja
na terenie naszej gminy obejmie miejscowości: Inczew, Sędzice – Kolonia,
Kościerzyn.
Pan Wójt poinformował także o etapach trwających na terenie gminy prac drogowych –
przebudowie drogi powiatowej Wróblew-Wągłczew, przebudowie przepustu na drodze
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krajowej nr 12 we Wróblewie. Jednocześnie przekazał informację o zaplanowanych na dzień
4 lipce br. spotkaniach informacyjnych dot. gazyfikacji miejscowości Ocin, Próchna,
Wróblew, Wróblew Kolonia, Dąbrówka.
Ponadto zaprosił Państwa radnych i sołtysów na obchody tegorocznych Dni 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
Rozpatrzenia projektów uchwał w sprawach:
a) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wróblew

Przewodniczący Rady
- wskazał przyczyny konieczności rozpatrzenia przedmiotowej uchwały, a mianowicie:
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r. w sprawie wynagradzania
pracowników samorządowych, obniżające średnio o 20 procent minimalnego i
maksymalnego wynagrodzenia zasadniczego osób pełniących funkcje zarządzające w
jednostkach samorządu terytorialnego – wejście w życie 1 lipca 2018r.
• Obniżenie wynagrodzenia Wójta musi być potwierdzone uchwałą rady, zgodnie z art.
18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym do wyłącznej
właściwości rady gminy należy ustalenie wynagrodzenia dla wójta gminy.
- jednocześnie poinformował, iż na posiedzeniach komisji Rady w dniu 27 czerwca, temat
obniżenia wynagrodzenia był szczegółowo omawiany. W związku z tym, że wynagrodzenie
Wójta jest oceną jego pracy, zapytał wówczas Radnych, czy mają jakiekolwiek zastrzeżenia
do pracy Pana Wójta, czy wystąpiły jakiekolwiek okoliczności, które mogłyby skutkować
obniżeniem jego wynagrodzenia. Radni jednogłośnie stwierdzili że jedyną przesłanką ku
temu, jest wypełnienie przez Radę zobowiązania narzuconego w/w rozporządzeniem Rady
Ministrów.
Poprosił o przedstawienie opinii komisji Rewizyjnej w przedmiotowej sprawie.

Pan Andrzej Cupryniak – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
- poinformował, iż Komisja Rewizyjna jednogłośnie stoi na stanowisku o braku zasadności
obniżenia

wynagrodzenia

Wójta

Gminy

Wróblew.

Komisja

nie

ma

zastrzeżeń

do wykonywania obowiązków gospodarczych Włodarza Gminy, co znalazło odzwierciedlenie
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w udzieleniu mu podczas poprzedniej sesji jednogłośnego absolutorium. Wobec tego,
podjęcie uchwały będzie wynikało z ciążącego na Radzie Gminy obowiązku dostosowania
wysokości wynagrodzenia do obowiązującego prawa.

Przewodniczący Rady
- Z uwagi na powyższe oraz w celu uniknięcia wątpliwości dot. wysokości wypłacanego
od miesiąca lipca wynagrodzenia Wójta Gminy, poprosił o podjęcie przedmiotowej 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.
b) określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad
usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Wróblew

Wójt Gminy
- omówił projekt uchwały, informując jednocześnie o jego pozytywnym zaopiniowaniu przez
jednostki pomocnicze gminy – sołectwa.

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.
c) wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
na terenie gminy Wróblew

Wójt Gminy
- omówił projekt uchwały, zgodnie z którym wskazuje się odstępstwa od zakazu spożywania
napojów alkoholowych w miejscach, gdzie zwyczajowo organizowane są imprezy kulturalnorozrywkowe. Są to m.in.: świetlice wiejskie, strażnice OSP, boiska sportowe lub inne miejsca,
w których są organizowane imprezy okolicznościowe.

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.
d) szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach
chronionych

Pani Krystyna Kopytek – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
we Wróblewie
- omówiła 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.

Ad. 4
Interpelacje i wnioski radnych.

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

Pani Anastazja Bartczak – Radna Gminy Wróblew
- wnioskowała o naprawę poboczy drogi powiatowej nr 1712E na odcinku Tworkowizna-Rowy oraz
o wycinkę zakrzaczeń przy przystanku autobusowym w Tworkowiźnie, obok posesji Pani Sołtys.

Ad. 5
Zapytania i wolne wnioski.

Pan Sylwester Tomczyk – Prezes ZOG ZOSP RP we Wróblewie
- podsumował tegoroczne gminne zawody sportowo-pożarnicze.

Pan Krzysztof Wodzinowski – Wiceprzewodniczący Rady Gminy
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- zapytał o pomoc dla rolników, którzy ponieśli straty w uprawach w związku z występującą
suszą.

Pan Kazimierz Leśniczak – Sołtys Sołectwa Inczew
- zapytał o terminy wysyłania upomnień za niezapłaconą ratę podatku rolnego,
- wnioskował o udzielenie dofinansowania do zakupu mundurów strażackich,
- poprosił o uzupełnienie ubytków w drogach na terenie sołectwa Inczew.

Pan Marcin Owczarek – Sołtys Sołectwa Rowy
- zgłosił problem z brakiem wody na końcowych odcinkach sieci wodociągowej w m. Rowy
w okresie upałów,
- poprosił o przycięcie zakrzaczeń i roślinności na łuku drogi powiatowej biegnącej
w kierunku Kliczkowa.

Pan Rafał Dziuba – Radny Gminy Wróblew
- poprosił o usunięcie wyrwy na długości ok. 1,5m na odcinku drogi Inczew-Dziebędów.

Pani Krystyna Kędzia – Radna Gminy Wróblew
- poprosiła o zamieszczenie znaku informacyjnego wskazującego dojazd do posesji
Wągłczew 26.

Pan Mirosław Rogala – Radny Gminy Wróblew
- wnioskował o załatanie pozostałych ubytków w drodze gminnej w kierunku lasu
w Oraczewie Małym.

Pan Stanisław Szymański – Sołtys Sołectwa Ocin
- wnioskował o montaż lustra drogowego na skrzyżowaniu dróg gminnych w Ocinie, obok
posesji Pani Świniarskiej i Borowskiej.

Wójt Gminy i Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki
Urzędu Gminy Wróblew
- odpowiedzieli na zgłoszone wnioski i interpelacje.

Pan Przemysław Marchwicki – pracownik ds. rolnictwa w Referacie
Infrastruktury Technicznej i Gospodarki
- poinformował, iż na terenie gminy Wróblew klęską suszy zostały objęte: zboża jare, zboża
ozime, rośliny strączkowe oraz krzewy owocowe na gruntach, klas: VI i V oraz zboża jare na
gruntach klasy IV. Szczegółowe informacje w tym zakresie są dostępne na stronach
internetowych Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej w Polsce, opracowanego przez Instytut
Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Przedstawił informację nt. warunków
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uzyskania pomocy. Jednocześnie wyjaśnił, iż obecnie oczekujemy na szczegółowe informacje
dot. szacowania strat w gospodarstwach rolnych od Wojewody Łódzkiego. O podjętych
działaniach będziemy informować na bieżąco.

Ad. 6
Zakończenie obrad.

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

Przewodniczący Rady
Andrzej Dawid
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