
                                       

                                            P r o t o k ó ł    Nr  X/2015 

sesji Rady Gminy Sadkowice  odbytej w dniu  31 sierpnia 2015 r. w sali konferencyjnej  

Urzędu Gminy w Sadkowicach. 

Radni obecni  : 

1.   Tadeusz Pietrzak                                   -    Przewodniczący Rady Gminy 
2.   Piotr  Chylak                                           -    Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy 
3.   Szymon Ziarkowski                                -   Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy 
4.   Michał  Pruszczyk                                  -    Radny 
5.   Bożena Grochal                                      -   Radna 
6.   Waldemar Olborski                               -    Radny 
7.   Stanisław  Pietrzak                                -    Radny 
8.   Mariusz Górski                                       -    Radny 
9.   Marcin  Szczałbach                                -    Radny 
10. Urszula  Kamińska                                 -    Radna 
11. Joanna Nowocin                                    -    Radna 
12.  Grzegorz Milczarek                              -    Radny 
13.   Karolina  Kazała                                   -    Radna 
14.   Krzysztof Stańczak                              -    Radny 
 
Radni nieobecni : 
 
1.    Jarosław Tkaczyk                                  -    Radny 
 
 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.   Maria  Charążka                                    -     Przewodnicząca Rady Powiatu 
6.   Piotr  Libera                                           -     przedstawiciel Krainy Rawki 
7.   Sołtysi  wg załączonej listy obecności. 
8.   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 miedzy sesjami. 
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa wsi Pilawy. 
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8.   Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości trybu uiszczania opłaty za 
      gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
9.   Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi na bezczynność Wójta Gminy    
      Sadkowice . 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice 
       na lata 2015 – 2030. 
12.  Wolne wnioski i zapytania. 
13.  Odpowiedzi Wójta Gminy na interpelacje i wolne wnioski.  
 
Ad.  1.  Otwarcie sesji. 
 
        Otwarcia obrad  X 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 14 . 
 
Ad. 3. Przyjęcie porządku obrad. 
 
           Pan Przewodniczący – porządek obrad został  dostarczony radnym wraz                                      
z zawiadomieniem  o terminie sesji i stosownymi materiałami.    Czy są   pytania  , uwagi lub 
Wnioski do przedstawionego porządku obrad. Nie widzę . Przystępujemy do głosowania. 
Kto z P i P radnych jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad. 
Przystępujemy do głosowania. Kto z P i P radnych jest  za przyjęciem proponowanego 
porządku obrad. Porządek obrad 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 . Przystępujemy 
do głosowania . 
Kto z P i P radnych jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji. 
Protokół  z poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad.  5  Interpelacje   radnych . 
 
      - P. Przewodniczący Rady Gminy -   w dzisiejszej sesji uczestniczy Pan Piotr Libera 
- członek Zarządu  LGD Krainy Rawki .  
Proszę Pana  o  zabranie głosu. 
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Pan  Piotr  Libera . 
Do stowarzyszenia  LGD Krainy Rawki  należy  9 gmin :   z czego 5 gmin należy do powiatu 
rawskiego : Biała Rawska , Cielądz , Rawa Mazowiecka , Regnów , Sadkowice , gmina Kowiesy  
należy do powiatu skierniewickiego, gmina  Żelechlinek do powiatu ,  tomaszowskiego, oraz 
gminy   Puszcza Mariańska i Wiskitki  z powiatu żyrardowskiego. 
Zakończyliśmy  kolejny etap w działalności  LGD Kraina Rawki i  programu LEADER. 
Dobrze wykorzystaliśmy środki  Unii Europejskiej.  Świadczą o tym coraz ładniejsze wsie 
I gospodarstwa. Dokonaliśmy tych wszystkich zmian dzięki zaangażowaniu mieszkańców oraz 
członków Krainy Rawki. Przed nami dalsze wyzwania . Rozpoczynamy realizację  nowej 
strategii na lata 2015 -2020. Czeka nas wspólnie  dużo  pracy , ażeby  po gospodarsku 
wykorzystać należne nam  środki . Liczymy na państwa pomoc i zaangażowanie .                       
Łączna  kwota  pomocy , jaka otrzymali z budżetu LGD beneficjenci z gminy Sadkowice 
wynosi 611 340,53 zł.   z czego w ramach działania „ Odnowa i rozwój wsi  „  -500 00,00 zł. 
zaś w ramach działania     „Małe projekty „  -  111 340,54 zł. 
Gmina Sadkowice również może pochwalić  się  dużą  aktywnością  strażaków, ponieważ 
druhowie z dwóch jednostek – OSP w Kaleniu  i  OSP  w Luto borach – pozyskali łącznie  
74 763,68 zł. które przeznaczyli na remont i wyposażenie świetlic wiejskich służących 
integracji mieszkańców  wsi . 
Gmina Sadkowice przeznaczyła pozyskane środki na  poprawę jakości życia mieszkańców 
poprzez realizację projektów polegających na remoncie  i wyposażeniu świetlic wiejskich  
w  Lewinie i Rzymcu oraz zagospodarowaniu centrum Kalenia.    
Pan Libera podkreślił bardzo dobrą współpracę ze wszystkimi  wójtami. 
Granty Krainy  Rawki , są to pieniądze  łatwe do rozliczenia i  dobrze wpływają na rozwój 
demokracji lokalnej.  Strategię mamy opracować do  końca listopada  . Zachęcam do 
odwiedzania naszej siedziby w Starej Rawie. 
- Pan Przewodniczący Rady Gminy  dziękuję  Panu za przedstawioną informację i proszę o 
zabieranie głosu radnych oraz gości zaproszonych. 
-  r.  W. Olborski  podziękował  za  ułożenie kostki przy Zespole Szkół w Sadkowicach. 
r. K. Stańczak – w sprawie składania wniosków o oszacowanie strat suszowych. 
- P. Wójt – w naszej gminie jest tylko szacowanie szkód na   glebach  VI klasach  , gdzie nie 
ma nawodnienia. 
- r. W. Olborski – w gminie Błędów powiat grójecki , straty szacowane są inaczej niż u nas. 
Musimy dołożyć starań , aby rolnicy otrzymali pomoc. 
- r.  Szczałbach – czy będą naprawiane hydranty w Olszowej Woli. 
- Pani Wójt  - tak. 
- r. K. Kazała – czy będzie dokończony remont drogi w Kłopoczynie w kierunku szkoły – tak. 
- r. W. Olborski -   w  sprawie naprawy drogi w Sadkowicach obok P. Matysiaka. 
Droga została wysypana kamieniem , żeby wyrównać kruszywem.  
-  P. Wojtczak -  gmina Nowe Miast od strony Godzimierza zrobiła drogę, może ma też 
dokończymy od naszej strony. 
- r. U. Kamińska  -  szpital w Nowym Mieście nie chce przyjmować pacjentów z terenu naszej 
gminy , bo nasz Ośrodek Zdrowia w Kaleniu ma podpisana umowę tylko z Rawa Ma.     
Nawet pogotowie przyjeżdża z Rawy Maz.  Chcemy  powrotu do szpitala w Nowym Mieście. 
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Ad. 6. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami. 
 
  Pani Wójt przedstawiła sprawozdanie ze swojej działalności miedzy sesjami. 
Sprawozdanie to ujęte na piśmie stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
Pan Przewodniczący Rady Gminy   - czy są   pytania , uwagi lub wnioski do przedstawionego 
sprawozdania. 
- r. W. Olborski -  dowóz dzieci do szkół kosztuje gminę  bardzo dużo.  Gmina płaci za bilety, 
 a  rodzice dowożą dzieci sami.  
- P. Wójt – rodzice na początku roku podpisują oświadczenia , że dziecko korzystać będzie z 
dowozu. 
 
Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających  sołtysa sołectwa 
           Pilawy. 
        
        P. Sekretarz  -  w związku ze śmiercią sołtysa wsi Pilawy Pana Jerzego Goca zachodzi 
konieczność wyboru nowego  sołtysa.  Wybory odbędą się w miesiącu wrześniu br. 
Pan  Przewodniczący Rady Gminy – czy ktoś z Państwa radnych lub gości zaproszonych chce 
zabrać głos.  Przystępujemy do głosowania . Kto z P i P radnych jest za podjęciem uchwały w 
sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa wsi Pilawy. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 8.  Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 
            gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 
         P. Sekretarz w ciągu 18 miesięcy od wejścia w życie ustawy  - Rada Gminy ustala opłatę 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na 
których zamieszkują mieszkańcy . Opłatę uiszcza się 4 razy w roku bez wezwania. Opłatę 
ryczałtową za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub 
Innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 
wykorzystywanych jedynie przez część roku , uiszcza się z góry, w terminie do dnia 15 
listopada  danego roku kalendarzowego. 
P. Przewodniczący – czy ktoś z Państwa rannych  lub gości zaproszonych chce zabrać głos. 
Przystępujemy do głosowania . Kto z P i P radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie 
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
Pan Przewodniczący – ogłaszam  15 min. przerwę  do godz. 9oo 

Wznawiamy obrady po przerwie. 
 

Ad.  9. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi na działalność Wójta. 
   
    Pan Przewodniczący Rady Gminy -   wpłynęła do nas skarga za pośrednictwem Wojewody  
Łódzkiego    na  bezczynność  Wójta od Pana Czesława Adamowicza – właściciela  zabytku 
parkowo-pałacowego w Kaleniu. Skarży się na bezczynność wójta wobec propozycji 
dotyczącej zmiany sposobu odprowadzenia ścieków w Kaleniu. Właściciel nieruchomości  
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zarzuca Wójtowi, że nie podjął żadnego działania , aby zgodnie z jego propozycją 
odprowadzić ścieki poza jego park krytą  rurą , na położenie której na swojej nieruchomości 
wyraża zgodę.  Jest to  kwota około 60 tys. zł. , której w obecnej chwili nie mamy w budżecie. 
Proszę Panią Sekretarz o uzasadnienie faktyczne i prawne rozstrzygnięcia skargi P. Czesława 
Adamowicza na bezczynność Wójta Gminy Sadkowice. 
Pan Przewodniczący –  pod koniec poprzedniej kadencji była przeznaczona pewna kwota 
pieniędzy na wybudowanie tej oczyszczalni, ale nic nie zostało zrobione. 
- r. W. Olborski – my  musimy zabezpieczyć  w budżecie pieniądze na ten kanał,  na 
wybudowanie tego osadnika, bo to jest park zabytkowy  i konserwator nie da nam spokoju.  
- P. Wójt –   tu nie chodzi o wybudowanie  kanału, tylko o oczyszczenie tych  ścieków.  
- P.  Przewodniczacy , czy ktoś z Państwa radnych lub gości zaproszonych chce zabrać głos. 
Nie widzę . Przystępujemy do głosowania. 
Kto z  P i P radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi na 
bezczynność Wójta Gminy  Sadkowice. 
Uchwała została przyjęta  13 głosów  za   i   1 wstrzymujący . Uchwała wraz  z uzasadnieniem 
stanowi załącznik do niniejszego  protokołu. 
 
Ad. 10 . Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie  gminy na 2015 r. 
 
             Pan Przewodniczący Rady Gminy – proszę o zabranie głosu Skarbnika Gminy. 
Pan Skarbnik – dokonuje się zmian w budżecie gminy ; 
Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę  202.420,00 zł. w tym dochody bieżące o 
kwotę 202.420,00 zł. 
Zmniejsza się  dochody budżetu o kwotę 362.369,00 zł. w tym dochody majątkowe o kwotę 
362.369,00 zł. 
Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 298.718, w tym wydatki bieżące o kwotę 294.718,00 
zł. i wydatki majątkowe o kwotę  4.000,00 zł. 
Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 612.367,00 zł. w tym wydatki majątkowe o kwotę 
612.367,00 zł. 
Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 153.700,00 zł. do wysokości 892.094,00 zł. który 
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek na finansowanie 
zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 
kwocie  542.178,00 zł. oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w 
kwocie349.916,00 zł. 
Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 153.700,00 zł. do wysokości  3.048.920,00 zł. 
Rozchody budżetu zostaną pokryte przychodami z zaciągniętych kredytów i  pożyczek na 
rynku krajowym w wysokości  1.959.998,00 zł. i wolnych środków z 2014 r. w kwocie 
196.828,00 zł. 
P. Przewodniczący – dziękuje Panu Skarbnikowi za przedstawienie projektu uchwały . 
Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos. Nie widzę. Przystępujemy  do głosowania. 
Kto z P i P radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy. Uchwała 
została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu . 
Ubył radny – Pan Grzegorz Szczałbach. 
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Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
             Sadkowice na lata 2015-2030. 
 
     - Pan Przewodniczący – proszę  o zabranie głosu Skarbnika Gminy . 
P. Skarbnik – zwiększono dochody budżetu o kwotę 202.420,00 zł. w tym dochody bieżące o 
kwotę202.420,00 zł.  Zmniejszono dochody budżetu o kwotę  362.369,00 zł. w tym dochody 
majątkowe o kwotę 362.369,00 zł. Plan dochodów ogółem po dokonanych zmianach wynosi 
20.082.888,62 zł. 
Zwiększono wydatki budżetu o kwotę  253.158,00 zł…w tym wydatki bieżące o kwotę 
244.718,00 zł. i majątkowe o kwotę 8.440,00 zł. Zmniejszono wydatku budżetu o kwotę 
566.807,00 zł. w tym wydatki majątkowe o kwotę 566.807,00 zł. Plan wydatków ogółem 
Po dokonanych zmianach wynosi 20.974.982 zł. 
Zmniejszono deficyt budżetu o kwotę 153.700,00 zł… do wysokości 892.094,00 zł. oraz 
zmniejszono przychody budżetu o kwotę 153.700,00 zł. do wysokości 3.048.920,00 zł. 
W wykazie przedsięwzięć na lata 2015-2018 w przedsięwzięciu pn. „ Przebudowa z 
rozbudową i wyposażenie świetlicy środowiskowej przy OSP Olszowa Wola „ wprowadzono 
limit wydatków w 2015 roku  4.000.00 zł. Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie  
wynoszą   813.022,00 zł. 
Po dokonaniu zmian sytuacja finansowa gminy przy realizowaniu wszystkich zaplanowanych 
dochodów, przychodów i rozchodów pozwoli Gminie na realizowanie zaplanowanego 
budżetu w 2015 roku i planowanie budżetów na lata następne.  
Ogólna kwota długu  na  koniec 2015 roku wyniesie  9.820.907,00 zł. 
P. Przewodniczący Rady Gminy  - dziękuje Panu Skarbnikowi za przedstawienie projektu 
uchwały. Czy ktoś z Państwa , chce zabrać głos. 
- r. W. Olborski – czy jest przygotowany projekt utwardzenia drogi w Studziankach. 
- P. Skarbnik – tak. 
P. Przewodniczący – przystępujemy do głosowania. Kto z P. radnych jest za podjęciem 
Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Gminy Sadkowice na lata  2015 – 2030. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 12. Wolne wnioski i zapytania  
 
-  Pan Przewodniczący – do końca września można zgłaszać propozycje do budżetu na 2016 r. 
lub na całą kadencję.  W ostatnich latach wykonaliśmy bardzo   dużą inwestycję – wodociągi. 
Są na terenie naszej gminy miejscowości, w których  w ostatnich latach nie zrobiono nic, albo 
prawie nic. 
Mamy jeszcze wiele do zrobienia.  Droga w Studziankach i Paprotni, trzeba zrobić , bo jest 
tam podbudowa. 
- R. Karolina Kazała –  woda w Kłopoczynie jest w tragicznym stanie . Czy istnieje możliwość 
podłączenia nas do innego wodociągu, gdzie woda będzie lepszej jakości. 
Bardzo ważny remont drogi w Nowym Kłopoczynie w kierunku Pana Wiśnika. Jest to droga 
gminna , długości około 1 km. 
- Sołtys wsi  Zaborze – droga między  Zaborzem   a  Jajkowicami jest bardzo kręta, należałoby 
ją wyprostować.  Brak oznakowania miejscowości Zaborze. 
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- r. W. Olborski – została wyremontowana sala gimnastyczna przy Zespole Szkół                              
w Sadkowicach , należy jeszcze dokonać remontu dachu. 
- P. Marczak z Kłopoczyna  - brak schodów wejściowych do Zespołu Szkół w Lubani , brak 
placu zabaw. Szkoła w Lubani wymaga inwestycji. Jest tam bardzo dużo do zrobienia. 
-  P. Remigiusz Skiba – Inspektor UG udzielił informacji na temat pozyskiwania środków na 
drogi ; gdzie i o jakie dotacje możemy się ubiegać, 
- r. S. Pietrzak  - w sprawie wycięcia drzew w Nowym Kaleniu w kierunku Pana Michalskiego, 
Jak przedstawia się sprawa własności pałacu w Bujałach. 
- P. Wójt – Urząd Gminy wystąpił o wycenę remontu zabytku. To nie jest nasza własność, bo 
spadkobiercy cały czas upominają się o zabytek 
- r. G. Milczarek  podziękował za remont drogi w Kłopoczynie. Zwrócił się do Pani 
Przewodniczącej Rady Powiatu o położenie chodnika przy szkole w Kłopoczynie, 
- r. U. Kamińska -  od 2 lat w Trębaczewie nic się nie dzieje  Polna sprawa dla wsi to wodociąg 
I remont drogi w kierunku lasu. 
- P. sołtys wsi Sadkowice – w sprawie oświetlenia ulicznego w Sadkowicach w kierunku Białej 
Rawskiej i remont drogi powiatowej w kierunku Zespołu Szkół w Sadkowicach. 
- - P. sołtys wsi Nowy Kłopoczyn – w sprawie wymiany oświetlenia ulicznego, wymiana 
żarówek i lamp. 
- P. Sołtys wsi Kaleń podziękował za remont kapliczki w Kaleniu. 
- r. J. Nowocin – w sprawie wycięcia i sprzątnięcia  krzaków przy drodze powiatowej 
Sadkowice – Biała Rawska, oraz wymiana znaków drogowych. 
- P. Kruszyńska  z Władysławowa -  kiedy będzie wybudowany przystanek  w Władysławowie  
 kiedy zostaną usunięte drzewa przy drodze powiatowej oraz podcięcia gałęzi  na 
posesji P. Staszewskiego , które zachodzą na mój sad. 
- P. Wójt -  przystanek  będzie wybudowany w najbliższym czasie . Sprawa usunięcia drzew 
została zgłoszona do powiatu. 
- P. sołtys wsi Rzymiec  podziękowała za wybudowanie wodociągu. 
- P. sołtys wsi Lipna zabrał  - zwrócił się z prośbą o naprawę pompy głębinowej   w Lipnej. 
 
Ad. 12 . Wolne wnioski i  zapytania. 
 
 - P. sołtys wsi Celinów podziękował za wybudowanie wodociągu we wsi Celinów. 
Prosił również o remont drogi Sadkowice-Celinów -  Szczuki . Droga ta jest utwardzona jest  
destruktem . należałoby ją utwardzić. 
- _. M. Charążka – Przewodnicząca Rady Powiatu  - utwardzenie  tej drogi jest w planach. 
- P. Przewodniczący Rady Gminy – dziś do Rady Gminy wpłynęły  dwa pisma : 
-  od mieszkańców wsi Broniew w sprawie wybudowania wiaty  przystankowej  i założenia 
   5 lamp oświetlenia ulicznego , 
- od mieszkańców wsi Studzianki w sprawie  położenia nawierzchni asfaltowej na  
utwardzonej  drodze. 
-  P. Wójt -  będziemy przygotowywać nowy budżet i  uwzględnimy w budżecie utwardzenie 
drogi w Studziankach. 
-  r. M. Puszczyk  - czy istnieje możliwość dofinansowania budowy przystanków z Krainy  
Rawki. 
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P. Skarbnik – wszystkie zgłoszone wnioski do budżetu , to jest koncert życzeń. 
Nie stać nas na realizację wszystkich zgłoszonych wniosków. 
Wnioski do budżetu należy złożyć na piśmie do końca września br. 
P. Przewodniczący Rady Gminy – czy ktoś z Państwa radnych  lub gości zaproszonych  chce 
jeszcze zabrać głos. 
 
Ad.  13.  Zakończenie obrad . 
 
       Ponieważ wyczerpaliśmy zaplanowany porządek obrad dziękuję wszystkim za przybycie 
I zamykam obrady  o godz.  11oo. 

 
      Protokół  sporządziła   :                                                   Przewodniczący  Rady Gminy 
 
      Wanda Wróblewska                                                                 Tadeusz  Pietrzak 
 
 
 
 
 
 
 
          


