Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami w okresie od 07 października 2015 r. do
26 listopada 2015 r.
W omawianym okresie zawarłam 29 umów, tym:
- 5 umów z mieszkańcami gminy na dostawę wody z wodociągu gminnego do celów socjalnobytowych –umowy zawarte na czas nieoznaczony;
- 3 umowy z Projektantem Planowania Przestrzennego Andrzejem Bargiełą – na sporządzenie
6 projektów decyzji o warunkach zabudowy dla terenów gminy Sadkowice nie objętych
planami zagospodarowania przestrzennego na kwotę 360,00 zł brutto od jednej decyzji.
Wartość umów 2.160,00 zł (brutto); termin realizacji 12 listopada 2015 r., 30 listopada 2015
r., 10 grudnia 2015 r.;
- 5 umów z inkasentami: Edyta Szymańska sołectwo Pilawy, Grzegorz Pietrzak sołectwo
Nowe Szwejki, Dorota Malinowska sołectwo Rzymiec, Sławomir Zieja sołectwo Gogolin i
Stanisław Żaczkiewicz sołectwo Turobowice na pobieranie należności z tytułu poboru wody
od mieszkańców z terenów sołectw; termin realizacji 10-16 listopada 2015 r.;
- umowa z Panią Stanisławą Adamek – na pranie, prasowanie firanek i obrusów oraz
sprzątanie po malowaniu pomieszczeń biurowych na kwotę 800,00 zł (brutto); termin
świadczenie realizacji do 12 października 2015 r.;
- umowa z OSP Sadkowice na udzielenie dotacji celowej na zakup motopompy w kwocie
15.000,00 zł (brutto) – umowa zawarta na czas nieoznaczony,
- umowa z MARGEO Marcin Cep zam. Sanki 9 na wykonanie opinii biegłego z zakresu
hydrogeologii i melioracji wodnej dla działek nr 49, 491, 489, 471, 472 obręb Lubania na
kwotę 3.936,00 zł; termin realizacji do 20 października 2015 r.;
- umowa z Firmą Produkcyjno-Handlowo-Usługową TRANSBET Henryk Idzikowski Nowy
Regnów 21A na zwalczanie śliskości na drogach gminnych i wewnętrznych na terenie gminy
Sadkowice w sezonie zimowym 2015-2016; termin realizacji do 30 kwietnia 2016 r.;
- umowa z firmą „PLICHTA” Roboty Ziemne, Transport Marcin Plichta Nowe Miasto nad Pilicą
na odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na teranie gminy Sadkowice oraz świadczenie
usług spychowych związanych z odśnieżaniem w sezonie zimowym 2015-2016; termin
realizacji do 30 kwietnia 2016 r.;
- umowa z Zakładem Techniki Sanitarnej Paweł Bobrowski Cekanowo na wykonanie
kompletnej dokumentacji dla zadania: „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w m.
Nowe Sadkowice , Trębaczew, Lubania, Kłopoczyn, Nowy Kłopoczyn i Zaborze na kwotę
115.620,00 zł (brutto); termin realizacji do 31 marca 2016 r.;

- 2 - umowa z Zarządem Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej na udzielenie pomocy
finansowej na realizację zadania inwestycyjnego: „Remont drogi powiatowej Nr 4118E
Pukinin –Mogielnica oraz drogi powiatowej Nr 4123E”; termin realizacji – do końca 2016 r.;
- umowa z firmą LTC Sp. z o.o. z Wielunia na licencję, obsługę i hosting modułu
internetowego FINN 8 SQL moduł użytkowy Kancelaria z Platformą e-usług Publicznych;
termin realizacji od 1 października 2015 r. do 30 września 2016 r.;
- umowa z Panią Teresą Kajtaniak na przygotowanie lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr
3 w Kłopoczynie na wybory do Sejmu i Senatu RP na kwotę 100,00 zł (brutto); termin
realizacji do 25 października 2015 r.;
- umowa z Panią Aldoną Bors na przygotowanie lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w
Lubani na wybory do Sejmu i Senatu RP na kwotę 100,00 zł (brutto); termin realizacji do 25
października 2015 r.;
- umowa z Panem Andrzejem Ziółkowskim na prowadzenie zajęć w siłowni w Świetlicy
Środowiskowej w Kłopoczynie na kwotę 2.025,00 zł (brutto); termin realizacji od 2 listopada
2015 do 23 grudnia 2015 r.;
- umowa z Panem Andrzejem Ziółkowskim na otwieranie, sprzątanie oraz dbanie o sprzęt w
siłowni w Kłopoczynie na kwotę 600,00 zł (brutto); termin realizacji od 2 listopada 2015 r. do
23 grudnia 2015 r.;
- umowa z Panią Edytą Szymańską na inkaso podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości;
termin realizacji 10-16 listopada 2015 r.;
- umowa z Panią Edytą Szymańską na pobór od mieszkańców sołectwa Pilawy opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa za wrzesień i październik 2015 r.;
termin realizacji 9-16 listopada 2015 r.;
- umowa z Panią Urszulą Pękalak na sprawowanie opieki nad uczniami dowożonymi do
Zespołu Szkół w Sadkowicach zgodnie z harmonogramem; termin realizacji 5-13 listopada
2015 r.;
- umowa z firmą Usługi Kucharskie SADYBA Lucyna Szcześniak Sadkowice 64 na
przygotowanie 75 obiadów z własnych produktów dla gości zaproszonych na uroczystości
związane z obchodami 71 Rocznicy Oddziału Leśnego „DZIK” na kwotę 2.835,00 zł (brutto);
termin realizacji 29 listopada 2015 r..
W okresie od 7 października 2015 r. do 26 listopada 2015 r. wydałam 10 zarządzeń w
następujących sprawach:
- 5 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok;

- 3 - zarządzenie w sprawie wyznaczenia przedstawicieli w celu ochrony lokali obwodowych
komisji wyborczych w czasie przerwy w glosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi
wydarzeniami w wyborach do Sejmu i Senatu RP, zarządzonych na dzień 25 października
2015 r.;
- zarządzenie w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika
wyborczego Gminy Sadkowice;
- zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na
stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Sadkowicach;
- zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu rocznego programu współpracy Gminy
Sadkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego w 2016 roku;
- zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wskazania Przewodniczącego i
Sekretarza Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. „Zakup energii elektrycznej”;
- zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w
najem.
Uchwały Rady Gminy
Na sesji w dniu 8 października 2015 r. Rada Gminy Sadkowice podjęła 9 uchwał, które
zostały przekazane do Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Łódzkiego Urzędu
Wojewódzkiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi oraz do publikacji w
Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
W okresie od 7 października 2015 r. do 26 listopada 2015 r. wydalam:
- 132 zaświadczenia podatkowe,
- 1 decyzję dotyczącą ulgi inwestycyjne w podatku rolnym,
- 55 decyzji dotyczących przypisu i odpisu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości,
- 2 decyzje w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od
środków transportowych,
- 17 upomnień dotyczących podatku od środków transportowych,
- 7 zmian w CEIDG,
- 1 wykreślenie w CEIDG,

- 4 - 2 zawieszenia w CEIDG,
- 71 odpisów aktów stanu cywilnego,
- 6 aktów stanu cywilnego,
- 3 zapewnienia do zawarcia małżeństwa,
- 3 zaświadczenia z USC,
- 31 zleceń zrealizowanych,
- 16 zleceń wysłanych,
- 6 protokołów do sporządzenia aktu,
- 57 aktów wprowadzonych do systemu elektronicznego,
- 23 zaświadczenia o zameldowaniu,
- 9 wniosków dotyczących zameldowania i wymeldowania,
- 12 zameldowań ma pobyt stały i czasowy.
W analizowanym okresie przyjęłam 197 wniosków o wydanie dowodu osobistego, 4
zgłoszenia o utracie dowodu osobistego, unieważniłam 68 dowodów osobistych.

