PROTOKÓŁ
z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy
z dnia 20 września 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 o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wróblew za I półrocze 2018r.
4) Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wróblew
za I półrocze 2018r.
5) Informacja z wykonania planu finansowego Gminnych Instytucji Kultury za I półrocze
2018r.
6) Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) uchwalenia Statutu Gminy Wróblew,
b) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć

nauczycielom,

którym

powierzono

stanowiska

kierownicze

w

szkołach

i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wróblew,
c) regulaminu

określającego

wysokość

oraz

szczegółowe

warunki

przyznawania

nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy
oraz niektórych innych składników wynagrodzenia,
d) ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Wróblew,
e) ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za użytkowanie gruntów i najem
lokali użytkowych, stanowiących mienie gminy Wróblew.
7) Interpelacje i wnioski radnych.
8) Zapytania i wolne wnioski.
9) Zakończenie obrad.
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Ad. 1
Otwarcie sesji.
Obrady XXXVIII 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 zaproponowanego porządku obrad?
Wójt Gminy
- wnioskował o zdjęcie z porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie ustalenia
minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za użytkowanie gruntów i najem lokali
użytkowych, stanowiących mienie gminy Wróblew (pppkt e) w pkt 6).

Przewodniczący Rady
- przedstawił propozycję porządku obrad z uwzględnieniem proponowanej zmiany:
1) Otwarcie sesji.
2) Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
3) Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wróblew za I półrocze 2018r.
4) Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wróblew
za I półrocze 2018r.
5) Informacja z wykonania planu finansowego Gminnych Instytucji Kultury za I półrocze
2018r.
6) Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) uchwalenia Statutu Gminy Wróblew,
b) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć

nauczycielom,

którym

powierzono

stanowiska

kierownicze

w

szkołach

i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wróblew,
c) regulaminu

określającego

wysokość

oraz

szczegółowe

warunki

przyznawania

nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy
oraz niektórych innych składników wynagrodzenia,
d) ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Wróblew.
7) Interpelacje i wnioski radnych.
8) Zapytania i wolne wnioski.
9) Zakończenie obrad.
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i poddał go pod głosowanie.
Zmiany w porządku obrad przyjęto po głosowaniu jednogłośnie.

Przewodniczący Rady
- 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:
* działalności instytucji kultury w okresie od ostatniej sesji
* ważniejszych uroczystościach i spotkaniach, w których uczestniczył:
• 30.08. :
- wręczenie aktów powołania: na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Charłupi
Wielkiej Pani Agnieszce Pańczyszyn oraz na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej
we Wróblewie Pani Justynie Zając,
- złożenie ślubowania i wręczenia aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego Pani
Katarzynie Janiak oraz Pani Joannie Kozicy,
• 17-19.08. - Gminna Pielgrzymka Strażacka,
• 23.08. – spotkanie Powiatowej Izby Rolniczej w Sieradzu z udziałem Ministra
Rolnictwa Pana Krzysztofa Ardanowskiego,
• Wojewoda Łódzki przyjął gminny protokół dot. strat w uprawach spowodowanych
suszą, na 187 wniosków, 4 zostały zakwalifikowane do pomocy,
• 23.08. – przekazanie siedmiu jednostkom z terenu gminy sprzętu ratowniczego
pozyskanego przez Gminę Wróblew w ramach dotacji z Funduszu Sprawiedliwości,
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• 04.09.podpisanie umowy na dofinansowanie zadania „Usunięcie i unieszkodliwienie
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wróblew w 2018 roku”,
• 09.09. – Sieradzki Jarmark Powiatowy,
• we wrześniu nastąpi podpisanie umowy na dofinansowanie zadania termomodernizacji
budynku szkoły podstawowej we Wróblewie. Rozpoczęcie prac nastąpi w 2019 r.,
• 14.09. – rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Depresja w twoich oczach”
zorganizowanego przez Centrum Psychiatryczne w Warcie – nagrody dla uczniów
szkół z terenu naszej gminy,
• 16.09. – Kościerzyński Dzień Ziemniaka.
* inwestycjach realizowanych na terenie gminy,
* pracach gospodarczych w terenie,
* rozstrzygnięciach przetargów dot. dostawy pelletu, gazu i węgla kamiennego do placówek
oświatowych.

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

Ad. 3
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wróblew za I półrocze 2018r.

Wójt Gminy
- przedstawił informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wróblew za I półrocze
2018r., ze szczególnym uwzględnieniem realizacji zadań inwestycyjnych – do 30.06.2018r.
- poinformował o pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o przebiegu
wykonania budżetu Gminy Wróblew za I półrocze 2018r.

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

Ad. 4
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wróblew
za I półrocze 2018r.
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Wójt Gminy
- omówił w/w informację.

Przewodniczący Rady
- zapytał czy są do niej jakieś pytania bądź uwagi.
Nie zgłoszono.
Informację przyjęto bez uwag.

Ad. 5
Informacja z wykonania planu finansowego Gminnych Instytucji Kultury
za I półrocze 2018r.

Wójt Gminy
- omówił w/w informację.

Przewodniczący Rady
- zapytał czy są do niej jakieś pytania bądź uwagi.
Nie zgłoszono.
Informację przyjęto bez uwag.

Ad. 6
Rozpatrzenia projektów uchwał w sprawach:
a) uchwalenia Statutu Gminy Wróblew

Wójt Gminy
- omówił projekt uchwały.

Przewodniczący Rady
- 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.
b) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli

oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Wróblew

Wójt Gminy
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- omówił projekt uchwały.

Przewodniczący Rady
- po przedstawieniu przez Pana Rafała Dziubę – Przewodniczącego Komisji Oświaty i Spraw
Społecznych (KOiSS) pozytywnej opinii Komisji o projekcie przedmiotowej 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.
c) regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom

dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych
innych składników wynagrodzenia

Wójt Gminy
- omówił projekt uchwały.

Przewodniczący Rady
- po przedstawieniu przez Pana Rafała Dziubę – Przewodniczącego KOiSS pozytywnej opinii
Komisji o projekcie przedmiotowej 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.
d) ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, dla których

organem prowadzącym jest Gmina Wróblew

Wójt Gminy
- omówił projekt uchwały.

Przewodniczący Rady
- po przedstawieniu przez Pana Rafała Dziubę – Przewodniczącego Komisji KOiSS
pozytywnej opinii Komisji o projekcie przedmiotowej 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. 7
Interpelacje i wnioski radnych.

Przewodniczący Rady
- odczytał odpowiedzi Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu oraz PKP Polskich Linii
Kolejowych, Zakładu Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim na wnioski i interpelacje
z XXXVII Sesji (zał. do protokołu),
- odczytał pisemną interpelację Radnego Andrzeja Cupryniaka z dnia 19 września 2018r. dot.
zastrzeżeń do wykonanych prac przy przebudowie drogi powiatowej nr w m. Wróblew,
- oddał głos radnym w celu zgłaszania interpelacji i wniosków.

Radny Piotr Łuczak
- podziękował za zrealizowaną inwestycję przebudowy drogi gminnej w Słomkowie Mokrym
oraz za miłą współpracę p. Wójtowi, Radnym i sołtysom w VII kadencji.

Radna Katarzyna Włodarczyk
- wnioskowała o realizację zgłoszonego i zatwierdzonego przez Powiatowy Zarząd Dróg
w Sieradzu wniosku o ustawienie na drodze powiatowej nr 1713E na odcinku Charłupia
Wielka-Rakowice po obu stronach jezdni nowych znaków ograniczenia prędkości do 40 km/h
(obecne znaki wskazują ograniczenie do 60 km/h). Powyższe ma na celu zwiększenia
bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego.

Radny Jarosław Janiak
- podziękował za zebranie poboczy przy drodze gminnej w Inczewie i poprosił o ustawienie
lustra drogowego.

Radny Władysław Garncarek
- podziękował za zrealizowaną przebudowę drogi gminnej w Bliźniewie,
- zapytał o możliwość zorganizowania dodatkowego odwozu uczniów szkoły podstawowej
w Wągłczewie do Sadokrzyc w godzinach 12-13. Prośbę w przedmiotowej sprawie złożył
także Pan Aleksander Pawlik - Sołtys Sołectwa Sadokrzyce oraz Pani Krystyna Kędzia –
Radna Gminy Wróblew.

Radny Rafał Dziuba
- wnioskował o wymianę włazu studziennego na drodze krajowej nr 12 w miejscowości
Dziebędów na wysokości posesji nr 15.
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Radna Krystyna Kędzia
- poprosiła o ustawieniu znaku kierunkowego informującego o możliwości dojazdu do posesji
p. Andrzeja Strózika w Wągłczewie.

Ad. 8
Zapytania i wolne wnioski.

Pani Wiesława Błaszczyk– Sołtys Sołectwa Próchna
- poprosiła o usunięcie nierówności na drodze gminnej na odcinku od p. Zdunka w kierunku
krzyża w Wągłczewie oraz od p. Kołodziejczyka w kierunku kanału w Próchnach.

Pan Zdzisław Zgagacz – Sołtys Sołectwa Wróblew
- poprosił o zobowiązanie Wykonawcy zadania - przebudowy dróg powiatowych WróblewWągłczew do uprzątnięcia zanieczyszczonej podczas realizacji przedmiotowej inwestycji
drogi wewnętrznej na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku marketu
Vobiano.

Pan Stanisław Kołodziejczyk – Sołtys Sołectwa Tubądzin
- wnioskował o:
• remont drogi prowadzącej z Tubądzina w kierunku Orzeżyna,
• utwardzenie poboczy drogi w kierunku cmentarza oraz o jej przebudowę biegnącej
(w kierunku Raczkowa).

Wójt Gminy
- odpowiedział na zgłoszone wnioski i interpelacje.

Ad. 9
Zakończenie obrad.

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

Przewodniczący Rady
/-/ Andrzej Dawid
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