
Protokół Nr XI/2015 

sesji Rady Gminy Sadkowice odbytej w dniu 8 października 2015 r. w sali 

konferencyjnej Urzędu Gminy w Sadkowicach. 

Radni obecni: 

1.  Tadeusz Pietrzak                                    - Przewodniczący Rady Gminy 

2. Szymon Ziarkowski                                 - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy 

3. Piotr Chylak                                              - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy 

4. Bożena Grochal                                       - Radna 

5. Waldemar Olborski                                 - Radny 

6. Stanisław Pietrzak                                   - Radny 

7. Mariusz Górski                                         - Radny 

8. Urszula Kamińska                                    - Radna 

9. Grzegorz Milczarek                                 - Radny 

10. Krzysztof Stańczak                                   - Radny    

Radni nieobecni: 

1. Michał Pruszczyk                                      - Radny 

2. Marcin Szczałbach                                   - Radny 

3. Jarosław Tkaczyk                                      -Radny 

4. Joanna Nowocin                                       - Radna 

5. Karolina Kazała                                         - Radna 

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 

1. Karolina Kowalska                                    - Wójt Gminy 

2. Ireneusz Wojtczak                                    - Skarbnik Gminy 

3. Wanda Wróblewska                                 - Kier. Ref. prot. obrady sesji 

4. Sołtysi wg załączonej listy obecności 

5. Anna Kraćkowska                                      - przedstawicielka prasy 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji. 

5. Interpelacje radnych. 

6. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Sadkowice Nr 

XXXVII/235/2014 z dnia 5 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w 

trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w 

miejscowości Kaleń. 
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8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Sadkowice Nr V/28/2015 z dnia 

24 lutego 2015 r. w sprawie poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 

drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za 

inkaso. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Sadkowice Nr IX/50/2015 z 

dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zasad udzielania zniżek obowiązkowego tygodniowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze oraz określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów i nauczycieli 

wspomagających, zatrudnionych w placówkach oświatowych przez Gminę Sadkowice. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Sadkowice Nr V/27/2015 z 

dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia inkasentów i stawki prowizji za inkaso podatku 

rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawskiemu w 2016 

r.. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice 

na lata 2015-2030. 

14. Wolne wnioski i zapytania. 

15. Odpowiedzi Wójta na interpelacje i wolne wnioski. 

Ad. 1. Otwarcie sesji. 

            Otwarcia obrad XI sesji Rady Gminy Sadkowice dokonał Przewodniczący Rady Gminy 

Pan Tadeusz Pietrzak. Powitał wszystkich radnych oraz gości zaproszonych biorących udział w 

dzisiejszej sesji. 

Ad. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

             Pan Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdził, że dzisiejsze obrady są 

prawomocne. Na ogólną liczbę 15 radnych,  w sesji uczestniczy 10. 

Ad. 3. Przyjęcie porządku obrad. 

             Pan Przewodniczący – porządek obrad został dostarczony radnym wraz z 

zawiadomieniem o terminie sesji i stosownymi materiałami.  Zaproponował rozszerzenie 

porządku obrad o pkt 8 a – „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały 

Rady Gminy Sadkowice Nr V/29/2015 z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie wyznaczenia 

inkasentów i ustalenia inkasa za pobór wody i odprowadzenie ścieków na terenie wsi” oraz o 

pkt 10 a – „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Sadkowice Nr 

XXXVIII/239/2015 z dnia 4 września 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Rawskiemu”. Czy są pytania, uwagi lub wnioski do przedstawionego porządku 

obrad? Nie  widzę. Przystępujemy do głosowania . Kto z Pań i Panów radnych jest za  
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przyjęciem proponowanego porządku obrad? Porządek po proponowanych zmianach został 

przyjęty jednogłośnie. 

Ad. 4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji. 

             Protokół z poprzedniej sesji był do wglądu w biurze rady i przed rozpoczęciem 

posiedzenia w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy.                                                                                      

Czy są uwagi lub wnioski do protokołu z poprzedniej sesji? Nie widzę. Przestępujemy do 

głosowania. Kto z Pań i Panów radnych jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji? 

Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie. 

Ad. 5. Interpelacje radnych. 

          - Pan Przewodniczący Rady Gminy - proszę o zabieranie głosu radnych oraz gości 

zaproszonych.                                                                                                                                                       

-  r. G. Milczarek - sprawa budowy drogi Kłopoczyn - Lubania.                                                                                         

- P. Wójt - były 4 osoby, nie było sprzeciwu.                                                                                                        

- r. K. Stańczak - czy inwestorzy coś robią ze stacją paliw?                                                                          

- P. Wójt - nie zostały jeszcze dokonane zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego.              

- r. K. Stańczak - Powiat zobowiązał się do wykonania nakładki na drogę 200 m. Jak ze żwirem 

na drogi gminne? Skąd będziemy pozyskiwać?                                                                                                        

- P. Wójt - to zależy od wyników przetargu. Działa już kopalnia u P. Sęka.                                                                

- r. W. Olborski - czy był duży pobór wody ze względu na suszę?                                                      

- P. Wójt - będziemy to wiedzieli po odczytach liczników.                                                                                             

- Sołtys wsi Celinów - mieszkańcy wsi powinni być poinformowani o podłączeniach do 

wodociągu.                                                                                                                                                                                   

- Sołtys wsi Bujały  wyraził prośbę, aby inkasenci szczegółowo spisywali liczniki za pobór 

wody.                                                                                                                                                                     

P. Przewodniczący Rady Gminy odczytał protokół z posiedzenia Komisji odbytej w dniu 21 

września 2015 r. Komisja ustosunkowała się pozytywnie.                                                                                  

- Pani Wójt - żeby zrobić zapytanie cenowe. Jest to wodociąg o długości 12 km. Koszt 

dokumentacji to ok. 100 tys. zł.                                                                                                                                  

- Pan Przewodniczący Rady Gminy - inicjatywa Pani Wójt jest dobra, bo może otrzymamy 

dotację. 

Ad. 6. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami. 

             Pani Wójt przedstawiła sprawozdanie ze swojej działalności w okresie między sesjami. 

Sprawozdanie to ujęte na piśmie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.                                              

- Pan Przewodniczący Rady Gminy - czy są pytania, uwagi lub wnioski do przedstawionego 

sprawozdania?  Nie widzę. 
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Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Sadkowice Nr 

XXXVIII/235/2014 z dnia 5 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie 

bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Kaleń. 

              Pani Wójt - w ubiegłym roku Pani Szybińska złożyła wniosek o zgodę na wykup 

mieszkania. Po wycenie mieszkanie kosztuje 40 tys. zł. Jest to zbyt drogi lokal dla Pani 

Szybińskiej i nie stać jej w tym momencie na  wykup mieszkania.                                                                                                    

- r. W. Olborski - Gmina poniosła koszty wyceny, a użytkownik nie chce teraz wykupić. 

Decyzja, którą podejmuje najemca powinna być wiążąca.                                                                                                                   

- r. S. Pietrzak - ona tam nie mieszka i blokuje to mieszkanie.                                                               

- Pan Przewodniczący Rady Gminy - ta cena za mieszkanie jest zbyt wysoka.                                                   

- Sołtys wsi Celinów - ten budynek jest postawiony na zbyt podmokłym gruncie. Ona ma 

trudną sytuację materialną.                                                                                                                                                  

- r. G. Milczarek - ciekawe, czy znajdzie się nowy klient na zakup.                                                              

- Pan Przewodniczący Rady Gminy - jeszcze raz dokonać wyceny w granicach przyzwoitości.       

- Sołtys wsi Celinów - poprosić tą Panią na rozmowę.                                                                            

- Pan Przewodniczący Rady Gminy - czy ktoś z Państwa radnych lub gości zaproszonych chce 

zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pań Panów radnych jest za 

podjęciem uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Sadkowice Nr 

XXXVIII/235/2014 z dnia 5 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie 

bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w m. Kaleń? Uchwała 

została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Sadkowice Nr V/28/2015 z 

dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za 

inkaso.  

            Pan Przewodniczący Rady Gminy - musimy wybrać nowego inkasenta. Czy ktoś z 

Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i 

Panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Sadkowice 

Nr V/28/2015 z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie poboru opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości 

wynagrodzenia za inkaso? Uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. 

Ad. 8 a. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały Rady Gminy 

Sadkowice Nr V/29/2015 z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów i 

ustalenia inkasa za pobór wody i odprowadzenie ścieków na terenie wsi. 

             Pan Przewodniczący Rady Gminy – czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie 

widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów radnych jest za podjęciem uchwały w 

sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały Rady Gminy Sadkowice Nr V/29/2015 z dnia 24  
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lutego 2015 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów i ustalenia inkasa za pobór wody i 

odprowadzenie ścieków na terenie wsi? Uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Sadkowice Nr 

IX/50/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zasad udzielania rozmiaru zniżek 

obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska  

kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

pedagogów i nauczycieli wspomagających, zatrudnionych w placówkach oświatowych. 

            Pan Przewodniczący Rady Gminy – czy ktoś z Państwa Radnych chce zabrać głos? Nie 

widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów radnych jest za podjęciem uchwały w 

sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Sadkowice Nr IX/50/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r. w 

sprawie zasad udzielania rozmiaru  zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin 

zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów i nauczycieli wspomagających, 

zatrudnionych w placówkach oświatowych? Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwala 

wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Sadkowice Nr 

V/27/2015 z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia inkasentów i stawki prowizji za 

inkaso podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego. 

             Pan Przewodniczący Rady Gminy - czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie 

widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów radnych jest za podjęciem uchwały w 

sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Sadkowice Nr V/27/2015 z dnia 24 lutego 2015 r. w 

sprawie ustalenia inkasentów i stawki prowizji za inkaso podatku rolnego, podatku od 

nieruchomości i podatku leśnego? Uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu. 

Ad. 10 a. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Sadkowice Nr 

XXXVIII/239/2014 z dnia 4 września 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Rawskiemu. 

              Pan Przewodniczący Rady Gminy - Powiat Rawski nie wykorzystał naszej dotacji, 

dlatego zmniejszamy o 12 tys. zł. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos.? Nie widzę. 

Przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów radnych jest za podjęciem uchwały w 

sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Sadkowice Nr XXXVIII/239/2014 z dnia 4 września 

2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawskiemu? Uchwała została 

przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawskiemu 

w 2016 r. 
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              Pani Wójt - Powiat prosi o 180.885 zł dofinansowania na drogi Rylsk Duży - 

Turobowice i Sadkowice - Józefów od Celinowa do Szczuk.                                                                

- Sołtys wsi Celinów - przy projektowaniu należy uwzględnić 3 przepusty. Przebieg tej drogi 

jest niezgodny z mapą.                                                                                                                                                   

- r. W. Olborski - żeby Studzianki - r. P. Chylak - czy są wysłane wnioski o dotację?                                                                                            

- Pan Przewodniczący Rady Gminy - czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. 

Przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów radnych jest za podjęciem uchwały w 

sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawskiemu w 2016 r.? Uchwała została 

przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. 

               Pan Przewodniczący Rady Gminy - proszę o zabranie głosu Skarbnika Gminy.                         

- Pan Skarbnik - zmieniamy dochody na plus o 1426 zł - dotacja dla bibliotek szkolnych. 

Dokumentacja na wodociągi - 30 tys. zł. Wentylacja w budynku w Kaleniu i w lokalu w 

Rzymcu. Zdejmujemy w szkołach 2 świetlice na podstawówki. Nie zwiększamy i nie 

zmniejszamy deficytu finansowego.                                                                                                                       

- Pan Przewodniczący Rady Gminy - dziękuję Panu Skarbnikowi za przestawienie projektu 

uchwały. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy do 

głosowania. Kto z Pań i Panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian w 

budżecie gminy na 2015 r.?. Uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu.    

Ad. 13.  Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice 

na lata 2015-2030. 

              Pan Przewodniczący Rady Gminy - proszę o zabranie głosu Skarbnika Gminy.                                                 

- Pan Skarbnik - zapisy w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie uległy zmianie. Zadłużenie: 

9.125 tys. zł na początku roku, 9.820 tys. zł - na koniec roku.                                                                               

- Pan Przewodniczący Rady Gminy - dziękuję Panu Skarbnikowi za przedstawienie projektu 

uchwały. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy do 

głosowania. Kto z Pań i Panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice na lata 2015-2030? Uchwała została przyjęta 

jednogłośnie. 

Ad.14. Wolne wnioski i zapytania. 

- r. W. Olborski - podziękował Pani Wójt i Dyrektorowi Szkoły w Sadkowicach za przywrócenie 

2 dodatkowych godzin dziennie.                                                                                                                                     

- Pani Wójt – o tym powinien być poinformowany Dyrektor Szkoły. Te zmiany były 

wprowadzone już w kwietniu.                                                                                                                                                       

- Sołtys wsi Bujały podziękował w imieniu mieszkańców za wybudowanie drogi i chodników.                

- r. S. Pietrzak podziękował całej Radzie Gminy za wybudowanie drogi w Bujałach.                              

- r. B. Grochal podziękowała w imieniu mieszkańców za wybudowanie drogi w Przyłuskach. 
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   - Pan Przewodniczący Rady Gminy - ogłaszam 15 min. Przerwy do godz. 11.30.                               

- r. W. Olborski - co z protokołami po suszy.                                                                                                            

- Pani Wójt- byliśmy 3 razy w sprawie suszy. Opieramy się na komunikatach. Niestety nie 

udało nam się nic uzyskać.                                                                                                                        

- Pan Przewodniczący Rady Gminy - pisma jakie wpłynęły do Rady Gminy:                                                                            

- od mieszkańców wsi Zabłocie w sprawie budowy drogi Zabłocie – Godzimierz o długości 600 

m - jest to droga gminna.                                                                                                                                          

- Pani Wójt - jest to niewielki odcinek. Stan drogi nie jest jeszcze taki zły, ale należy wziąć to 

pod uwagę w przyszłości;                                                                                                                                   

- od mieszkańców wsi Zaborze w sprawie remontu drogi Zaborze - Jajkowice                                                

- Pani Wójt - jest to droga, gdzie trzeba wykupić działkę, żeby te drogę skrócić. Uważam, że 

nie ma takiej potrzeby. Wykupić działkę, a środki przekazać na utwardzenie. Usunąć z Bujał 

piach, który został wybrany pod budowę dróg. Jest to żwir zmieszany z ziemią;                                    

- podanie od Komendy Policji w Rawie Mazowieckiej w sprawie dofinansowania kwotą 10 tys. 

zł na zakup samochodu i 4 tys. zł na dofinansowanie na dodatkową służbę;                                                         

- od mieszkańców wsi Zaborze w sprawie ogrodzenia placu wiejskiego i świetlicy wiejskiej. To 

pismo wpłynęło 2 tygodnie temu. Mieszkańcy sami wyremontowali kawał drogi. Należy im 

pomóc.                                                                                                                                                                                  

-Proponuję wpisać do porządku obrad sesji Rady Gminy dodatkowy punkt: Sprawozdanie z 

działalności Przewodniczącego rady Gminy.                                                                                                                                     

- od mieszkańców wsi Nowy Kłopoczyn dofinansowanie drogi w kierunku Sosnowa. Droga jest 

żwirowana, należy uzupełnić dołki;                                                                                                         

-od Nieformalnego Koła w Lewinie - prośba o remont świetlicy: centralne ogrzewanie, 

podłoga.                                                                                                                                                                                

- Pani Wójt - zakup butli i centralne ogrzewanie - to problem trzeba cały czas ogrzewać.            

- Pan Przewodniczący Rady Gminy - czy ktoś z Państwa radnych lub gości zaproszonych chce 

jeszcze zabrać głos? Nie widzę. 

Zakończenie obrad. 

                 Ponieważ wyczerpaliśmy zaplanowany porządek obrad dziękuję wszystkim za 

przybycie  i zamykam obrady o godz. 12.00. 

 

 

 

Protokół sporządziła:                                                            Przewodniczący Rady Gminy 

Wanda Wróblewska                                                                        Tadeusz Pietrzak 

  



 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


