P r o t o k ó ł Nr IV/2015
z Nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Sadkowice odbytej w dniu 26 stycznia 2015 r.
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sadkowicach. Sesję rozpoczęto o godz. 11-ej.
Radni obecni :
1. Tadeusz Pietrzak
2. Szymon Ziarkowski
3. Piotr Chylak
4. Joanna Nowocin
5. Michał Pruszczyk
6. Bożena Grochal
7. Waldemar Olborski
8. Stanisław Pietrzak
9. Mariusz Górski
10. Marcin Szczałbach
11. Urszula Kamińska
12. Jarosław Tkaczyk
13. Grzegorz Milczarek
14. Krzysztof Stańczak

-

Przewodniczący Rady Gminy
Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Radna
Radny
Radna
Radny
Radny
Radny
Radny
Radna
Radny
Radny
Radny

Radni nieobecni :
1. Karolina Kowalska

-

Radna

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli :
1. Karolina Kowalska
Wójt Gminy
2. Ireneusz Wojtczak
Skarbnik Gminy
3. Katarzyna Ciołak
Sekretarz Gminy
4. Wanda Wróblewska
Kier.Ref. prot. obrady sesji
5. Mieszkanki wsi Kłopoczyn.
Porządek obrad :
1.
2.
3.
4.

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przedstawiciela do Rady Sołeckiej przy
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegata Gminy Sadkowice na Walne Zebranie
Członków Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia przedstawicieli Gminy Sadkowice
w Samorządowym Stowarzyszeniu Rozwoju Ziemi Rawskiej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 269.378,00 zł.

- 2 Ad. 1. Otwarcie sesji.
Otwarcia Nadzwyczajnej sesji Rady Gminy dokonał Pan Tadeusz Pietrzak –
Przewodniczący Rady Gminy. Powitał wszystkich radnych oraz gości zaproszonych biorących
udział w obradach sesji. Sesja została zwołana na wniosek Wójta.
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 14 .
Ad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.
- P. Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów
sołtysów i rad sołeckich w terminie do końca lutego 2015 r.
- r. W. Olborski - ile zostało powołanych zespołów do przeprowadzenia wyborów.
- Pani Wójt - 3 zespoły.
- r. G. Milczarek - żeby zebrania w sprawie wyborów sołtysa odbywały się w godzinach
popołudniowych.
- P. Wójt – nie ma takiej możliwości . Każdy zespól ma do przeprowadzenia dwa zebrania
dziennie.
- P. Przewodniczący – czy są jeszcze pytania w sprawie wyborów sołtysa.
Przystępujemy do głosowania. Kto z P i P radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie
wyborów sołtysa i rady sołeckiej Uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik
do niniejszego protokołu.
Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przedstawiciela do Rady Sołeckiej przy
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.
- P . Przewodniczący zapoznał z projektem uchwały w sprawie wyboru Przedstawiciela do
Rady Sołeckiej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rawie Maz.
- r. K. Stańczak zgłaszam Panią Joannę Nowocin . Pani Nowocin wyraziła zgodę
na kandydowanie.
- P. Przewodniczący – czy są jeszcze inne kandydatury. Przystępujemy do głosowania.
Kto z P i P radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie wyboru Pani Joanny Nowocin
na Przedstawiciela do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej . Uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegata Gminy Sadkowice na Walne Zebranie
Członków Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury.
- P. Przewodniczący - dotychczas był Pan Wójt i proponuję nadal Panią Wójt Karolinę
Kowalską . Czy są inne kandydatury.
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Przystępujemy do głosowania. Kto z P i P radnych jest za tym, aby delegatem Gminy
Sadkowice na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury
była Pani Karolina Kowalska – Wójt Gminy.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 6 . Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia przedstawicieli Gminy Sadkowice
w Samorządowym Stowarzyszeniu Rozwoju Ziemi Rawskiej.
- P. Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie ustanowienia przedstawicieli
Gminy Sadkowice w Stowarzyszeniu Rozwoju Ziemi Rawskiej. Przedstawicielami zostali
zaproponowani Pani Karolina Kowalska - Wójt Gminy i Pan Tadeusz Pietrzak
- Przewodniczący Rady Gminy .
Uprawnionym do głosowania z ramienia Gminy Sadkowice na Zjeździe Przedstawicieli
Członków Stowarzyszenia będzie Wójt Gminy - Pani Karolina Kowalska.
- P. Przewodniczący - kto z P i P radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie ustanowienia
przedstawicieli Gminy Sadkowice w Samorządowym Stowarzyszeniu Rozwoju Ziemi
Rawskiej. Uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
w kwocie 269.378,00 zł.
- P. Skarbnik - zachodzi potrzeba zaciągnięcia w 2015 roku długoterminowej pożyczki
W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie
269.378,00 zł. z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie inwestycji pod nazwą
„ Rozbudowa sieci wodociągowej z ujęcia w Kaleniu o miejscowości Sadkowice, Celinów,
Paprotnia , Nowe Lutobory oraz Gogolin. Zadanie współfinansowane jest ze środków
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Spłaty rat pożyczki zostaną zabezpieczone
w budżecie w latach 2015 -2024.
- r. W. Olborski – jakie jest oprocentowanie pożyczki w skali roku.
- P. Skarbnik - 2.5 %.
- P. Przewodniczący – czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos. Przystępujemy do
głosowania. Kto z P i P radnych jest za podje ciem uchwały w sprawie zaciągnięcia
długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Łodzi w kwocie 269.378,00 zł.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. Sprawy różne.
P. Przewodniczący – w dzisiejszej sesji uczestniczą 4 mieszkanki wsi Kłopoczyn – proszę o
zabieranie głosu.
- Przyszliśmy na sesję w sprawie drogi w Kłopoczynie . Jest to droga długości 2 km od
szkoły w górkę i od Pana Rębalskiego.

-
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- P. Wójt – w pierwszej kolejności będą naprawiane drogi , gdzie nie ma przejezdności.
- r. r W. Olborski – panie chcą, żeby wprowadzić te drogi do projektu budżetu. Na dzień
dzisiejszy tylko równiarka i żwir . Robić drogi w tych miejscowościach, gzie jest zrobiony
wodociąg. Około 17 km wodociągu kopanych jest w drogach. Sołtysi winni wskazywać, gzie
należy wysypać żwir
- r. G. Milczarek proponował złożenie wniosku o projektowanie dróg pod asfalt
w Kłopoczynie . Długość tych dróg to 4800 m.
- P. Przewodniczący – byliśmy z Komisja w Kłopoczynie , drogi macie słabe, ale w innych
wsiach jest tragicznie. W Kłopoczynie na pewno coś będzie zrobione.
- r. W. Olborski – wybierzcie sobie jedną drogę w Klopoczynie , którą będzie można
naprawić.
- r. M. Pruszczyk - stan dróg w naszej gminie jest bardzo zły. Jeżeli będziemy robić co roku
1 km , to zrobimy za 20 lat.
- P. Wójt - w Kłopoczynie macie przed sobą budowę wodociągu , a dopiero później budowę
dróg.
- P. Skarbnik - nie mamy pieniędzy na budowę dróg, mamy pieniądze na wodociąg ale
kosztem deficytu. Nie mamy z czego dołożyć na projektowanie dróg w Kłopoczynie. Teraz
wzięliśmy 4 mln kredytu. Jeżeli będą dodatkowe pieniądze możemy o tym rozmawiać .
Do budowy drogi w Bujałach też musimy sporo dołożyć.
- P. Przewodniczący - wybrać jeden odcinek drogi od szkoły w górkę i od P. Rębalskiego.
Tam gdzie sa drogi bardzo złe musimy zrobić.
- P. Wójt – teraz będziemy musieli opodatkować swoje drogi i zmniejszy nam się subwencja
o około 230 tys. zł.
- P. Przewodniczący - mamy na terenie gminy dwie drogi, gzie był robiony wodociąg
I musimy te drogi naprawić.
- P. Skarbnik - PROW jest do 2020 r. nie sięgajmy na maksa , po te pieniądze.
Zakończy budowę wodociągów , rozliczmy i dopiero zaczynajmy nowe inwestycje.
Nie starczy nam budżetu bieżącego na remont dróg .
- P. Przewodniczący – czy ktoś z P radnych chce jeszcze zabrać głos.
Ponieważ wyczerpaliśmy ustalony porządek obrad sesji Nadzwyczajnej dziękuję wszystkim
za przybycie i zamykam obrady o godz. 12oo.
Protokół sporządziła :
Wanda Wróblewska

Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Pietrzak

