PROTOKÓŁ
z obrad XXXVII Sesji Rady Gminy
z dnia 10 sierpnia 2018 r.
Na ogólną liczbę 15 radnych
w sesji wzięło udział 14 radnych
(nieobecny 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) zaciągnięcia kredytu,
b) zmian w budżecie Gminy Wróblew na 2018 rok,
c) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wróblew,
d) uchwalenia 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 XXXVII 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
- oddał głos Panu Przemysławowi Marchwickiemu – pracownikowi Urzędu Gminy w celu
przedstawienia zagadnień związanych z suszą 2018.

Pan Przemysław Marchwicki –Pracownik Urzędu Gminy Wróblew
- zapoznał uczestników sesji z wytycznymi dot. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych
w związku z suszą 2018.

Wójt Gminy
- przedstawił informację z działalności międzysesyjnej, powiedział o:
* ważniejszych uroczystościach i spotkaniach, w których uczestniczył:
• 04.07. – spotkanie informacyjne dot. gazyfikacji miejscowości Ocin, Wróblew,
Wróblew Kolonia, Dąbrówka,
• 25.07. – wizyta w Urzędzie Gminy Wróblew Marszałka Województwa Łódzkiego
Witolda Stępnia i Członka Zarządu WŁ Jolanty Zięby-Gzik w celu podpisania umów
dofinansowania zakupu sprzętu strażackiego oraz zadań z zakresu sportu i rekreacji –
budowy placu zabaw w Wągłczewie i siłowni plenerowej w Ocinie,
• 22.07. – Powiatowe Święto Policji w Sieradzu,
• 30.06.-01.07. – Dni Gminy Wróblew, podziękowanie dla wszystkich zaangażowanych
w organizację święta gminy oraz jej uczestników,
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• 03.08. – spotkanie z przedstawicielami firmy Wind Field dot. wpływów z tytułu
podatku od nieruchomości dot. elektrowni wiatrowych,
• 08.08. – spotkanie emerytów i rencistów w Tubądzinie.
* inwestycjach realizowanych na terenie gminy,
* pracach remontowych i porządkowych prowadzonych w placówkach szkolnych w celu
przygotowania ich do nowego roku szkolnego,
* pracach gospodarczych w terenie,
- zaprosił na IX Sieradzki Jarmark Powiatowy, prosząc Radnych i Sołtysów o udział
w uroczystości.

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) zaciągnięcia kredytu

Wójt Gminy
- omówił projekt uchwały, zgodnie z którym proponuje się zaciągniecie kredytu w wysokości
3,9 mln zł. Kredyt zostanie spłacony w latach 2019-2024.

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 - 14 radnych
Głosowało za - 14 radnych
Głosów przeciw i wstrzymujących się - nie było
Rada Gminy podjęła uchwałę jednogłośnie.
b) zmian w budżecie Gminy Wróblew na 2018 rok,
e) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wróblew

Wójt Gminy
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- szczegółowo omówił proponowane zmiany w tegorocznym budżecie gminy Wróblew oraz
zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wróblew.

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 - 14 radnych
Głosowało za - 14 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, stwierdził quorum, odczytał nazwę projektu uchwały
(zał. do protokółu) i poddał go pod głosowanie:
Na obecnych - 14 radnych
Głosowało za - 14 radnych
Głosów przeciw i wstrzymujących się - nie było
Rada Gminy podjęła uchwałę jednogłośnie.
d) uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wróblew

Przewodniczący Rady
- przypomniał, iż podczas obrad XXXV Sesji, Rada Gminy Wróblew podjęła uchwałę
w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
na terenie Gminy Wróblew. Projekt Regulaminu został przekazany do zaopiniowania
organowi

regulacyjnemu

Dyrektorowi

Regionalnego

Zarządu

Gospodarki

Wodnej

w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego. Dokument uzyskał opinię pozytywną,
wobec czego możliwe jest na dzisiejszej sesji uchwalenie przedmiotowego regulaminu.
- stwierdził quorum, odczytał nazwę projektu uchwały (zał. do protokółu) i poddał go pod
głosowanie:
Na obecnych - 14 radnych
Głosowało za - 14 radnych
Głosów przeciw i wstrzymujących się - nie było

4

Rada Gminy podjęła uchwałę jednogłośnie.

Ad. 4
Interpelacje i wnioski radnych.

Przewodniczący Rady
- odczytał odpowiedzi Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu na wnioski i interpelacje
z XXXV i XXXVI Sesji (zał. do protokołu),
- oddał głos radnym w celu zgłaszania interpelacji i wniosków.

Pan Mirosław Rogala – Radny Gminy Wróblew
- złożył wniosek o uzupełnienie ubytków w drodze powiatowej nr 1721E w m. Oraczew.

Ad. 5
Zapytania i wolne wnioski.

Pan Stanisław Jankowski – Sołtys Sołectwa Smardzew
- wnioskował o naprawę poboczy drogi powiatowej nr 1714E na odcinku SmardzewŁosieniec.

Pan Jerzy Błaszczyk – Sołtys Sołectwa Kobierzycko
- złożył wniosek o wykoszenie zarośli i traw przy przejeździe kolejowym linii kolejowej
Sieradz-Sędzice w miejscowości Kobierzycko, które w dużym stopniu ograniczają
widoczność, utrudniając dostrzeżenie nadjeżdżającego pociągu, a w konsekwencji wpływają
negatywnie na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

Ad. 6
Zakończenie obrad.

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

Przewodniczący Rady
/-/ Andrzej Dawid
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