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PROTOKÓŁ 

Z OBRAD XX SESJI 

RADY GMINY SZCZERCÓW 

z dnia 25 września 2020 r. 

Obrady XX sesji Rady Gminy Szczerców odbyły się dnia 25 września 2020 r. w Sali 

Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie. Godzina rozpoczęcia 1000, godzina 

zakończenia 1230.  

Zaproszeni goście: 

- Skarbnik Gminy Szczerców – P. Dorota Słowińska,  

- Radca Prawny – P. Anetta Nowak – Uss,  

- Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych – P. Marek Kowal,  

- Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczercowie –  

P. Barbara Kałużewska. 

Ad. 1) Otwarcia sesji dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Szczerców P. Barbara 

Szczepanik. Powitała przybyłych na obrady gości i radnych. Na podstawie listy obecności 

stwierdziła quorum – na 15 radnych, wszyscy obecni. Lista obecności stanowi załącznik  

Nr 1 do protokołu.  

Ad. 2) Uwagę do porządku obrad zgłosiła Przewodnicząca Rady Gminy, która zaproponowała 

wprowadzenie następujących zmian do porządku obrad:  

- jako pkt 12 ,,Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zasad udzielania dotacji celowej na 

dofinansowanie kosztów przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej”, 

- jako pkt 13 Sprawy różne – interpelacje i wnioski, 

- jako pkt 14 Zakończenie obrad XX Sesji Rady Gminy Szczerców.  

Więcej uwag do porządku obrad nie zgłoszono.  

Za w/w propozycjami głosowano 15 głosami za.  

Ad. 3) Za przyjęciem porządku obrad z naniesionymi poprawkami głosowano 15 głosami za. 

Porządek obrad stanowi załącznik Nr 2 do protokołu. 

Ad. 4) Za przyjęciem protokołu z XIX sesji Rady Gminy Szczerców głosowano 14 głosami za, 

przy 1 osobie wstrzymującej się od głosu.  

Ad. 5) Sprawozdanie Wójta nt. działań podjętych między sesjami. 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała zebranych, że z powodów osobistych Wójt 

Gminy Szczerców nie może uczestniczyć w dzisiejszych obradach. W związku z powyższym, 

Przewodnicząca zaproponowała, aby radni zgłaszali swoje pytania do sprawozdania  

z międzysesyjnej działalności Wójta informując przy tym, że zostaną one przekazane Wójtowi.  

Jako pierwszy głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Szczerców P. W. Pacholak, który 

zapytał, dlaczego na str. 3 sprawozdania z działalności Wójta Gminy Szczerców nie zostały 
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podane przy zawartych umowach kwoty jak np. z firmą ROL - BUD na remont świetlicy w m. 

Borowa? Wiceprzewodniczący poinformował, że w dotychczas przedkładanych 

sprawozdaniach kwoty przy zawartych umowach były zawsze podawane z uwagi na jawność 

finansów publicznych.  

Jako druga głos zabrała Radna P. K. Rzepkowska, która w imieniu mieszkańców sołectwa 

Brzezie zadała pytanie, dlaczego Wójt nie przyjechał osobiście na spotkanie sołeckie tylko 

oddelegował pracowników Urzędu Gminy?  

Przewodnicząca Rady Gminy Szczerców wyjaśniła, że Wójt Gminy Szczerców nie mógł 

uczestniczyć we wczorajszym zebraniu sołeckim sołectwa Brzezie z powodów osobistych.  

Więcej pytań do sprawozdania z działalności międzysesyjnej Wójta nie zgłoszono.  

Ad. 6) Sprawozdanie Przewodniczącej z działalności między sesjami. 

Przewodnicząca Rady Gminy Szczerców poinformowała, że w dniu 4 września br. brała udział 

wraz z radnymi w uroczystych obchodach rocznicy wybuchu II Wojny Światowej i Bitwy 

Szczercowskiej przybliżając zebranym przebieg w/w uroczystości. Przewodnicząca 

podziękowała wszystkim za udział w obchodach. Ponadto, Przewodnicząca powiadomiła,  

że na wyznaczonych dyżurach spotykała się z mieszkańcami gminy Szczerców.  

Ad. 7) Sprawozdanie Przewodniczących Komisji nt. działalności Komisji między sesjami. 

Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu:   

Przewodnicząca komisji P. D. Włodarczyk poinformowała, że komisja spotkała się w okresie 

międzysesyjnym raz. Na posiedzeniu komisji obecny był Kierownik Referatu Sportu, Turystyki 

i Rekreacji P. J. Piotrowski, Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Szczercowie P. B. Kałużewska i przedstawiciel Dyrektora Szkoły Podstawowej 

w Chabielicach P. R. Zyrka. Członkowie komisji zaopiniowali projekt uchwały  

w/s wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  

w Szczercowie oraz wypracowali wnioski do budżetu Gminy Szczerców na 2021 rok. Ponadto, 

odbyła się dyskusja na temat przekazania hali sportowej i boiska znajdujących się przy szkole  

w użytkowanie Szkoły Podstawowej w Chabielicach.  

Komisja Oświaty i Kultury:  

Przewodnicząca komisji P. M. Małecka poinformowała, że komisja spotkała się w okresie 

międzysesyjnym raz. Członkowie komisji wypracowali wnioski do budżetu Gminy Szczerców 

na 2021 rok i udali się w teren w celu dokonania oględzin Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa 

Baranowicza w Szczercowie przy ul. Łaskiej 8 w związku z przeprowadzonym remontem 

wewnątrz budynku. Ponadto, członkowie komisji zapoznali się z otrzymanymi pismami od 

dyrektorów szkół z terenu gminy Szczerców.  

Przewodnicząca Rady Gminy Szczerców P. B. Szczepanik wyraziła opinię, iż w/w szkoła  

w wyniku przeprowadzonego remontu stała się jeszcze bardziej przyjazna dla uczniów.  

Następnie, Przewodnicząca komisji P. M. Małecka powiadomiła o planowanym przeniesieniu 

biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej w Szczercowie do innej sali w ramach posiadanych 

przez szkołę środków finansowych zapoznając zebranych z planowanym zakresem prac.  
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Komisja Budżetu, Polityki Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego:   

Wiceprzewodnicząca komisji P. T. Pabiś poinformowała, że komisja spotkała się w okresie 

międzysesyjnym raz. Na posiedzeniu członkowie zaopiniowali projekt uchwały w/s zmiany 

budżetu gminy Szczerców na 2020 r., w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Szczerców na lata 2020 – 2023 i w/s udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Jawornik Polski, 

jak i wypracowali wnioski do budżetu Gminy Szczerców na 2021 rok. Następnie, członkowie 

komisji zapoznali się z pismem otrzymanym od Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie 

z prośbą o przekazanie z budżetu Gminy Szczerców na rok 2020 kwoty 21.000,00 zł na 

sfinansowanie dodatkowych prewencyjnych służb ponadnormatywnych wyjaśniając przy tym, 

że w/w prośba została zaopiniowana negatywnie.  

Komisja Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami: 

Przewodniczący komisji P. Z. Węglewski poinformował, że komisja spotkała się w okresie 

międzysesyjnym raz. Na posiedzeniu członkowie komisji udali się w teren w celu dokonania 

oględzin w związku z pismami otrzymanymi od mieszkańców gminy Szczerców  

i propozycjami ze strony członków komisji. Następnie, Przewodniczący komisji w sposób 

szczegółowy zapoznał zebranych ze sprawami z jakimi zwrócili się mieszkańcy gminy 

Szczerców, poszczególne instytucje, jak i radni. Ponadto, członkowie komisji wypracowali 

wnioski do budżetu Gminy Szczerców na 2021 rok.  

W tym miejscu, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Szczerców P. W. Pacholak poruszył temat 

rowów przydrożnych, które miały zostać wykonane w związku z remontem drogi  

w m. Marcelów.  W ocenie Wiceprzewodniczącego Rady, powinny one zostać wykonane  

z uwagi na możliwość ponownego podniesienia asfaltu przez korzenie drzew.  

Następnie, Przewodnicząca Rady Gminy Szczerców P. B. Szczepanik po zapoznaniu się  

z wnioskiem Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami dotyczącym 

wytłuczniowania drogi w m. Krzyżówki zapytała, czy w/w droga nie była już wcześniej 

tłuczniowana?  

Radna P. K. Rzepkowska odpowiedziała, że droga była wysypywana kruszywem, ale 

najlepszym rozwiązaniem byłoby wysypanie w/w drogi skruszonym asfaltem.  

Komisja Rewizyjna:  

Przewodniczący komisji P. K. Drzazga poinformował, że komisja spotkała się w okresie 

międzysesyjnym raz. Członkowie komisji kontrolowali działalność Szkoły Podstawowej  

w Chabielicach pod względem gospodarki finansowo – ekonomicznej i polityki kadrowej za 

2019 r. W tym miejscu, Przewodniczący komisji w sposób szczegółowy zapoznał zebranych  

z wydatkami szkoły w poszczególnych paragrafach, których całkowity koszt w 2019 r. 

ukształtował się na poziomie 2.019.498,73 zł. Przewodniczący powiadomił, że do w/w szkoły 

uczęszczało w 2019 r. 147 uczniów przy zatrudnieniu 43 osób (w tym nauczyciele, obsługa  

i administracja). Koszt utrzymania jednego dziecka w 2019 r. wyniósł 13.738,09 zł. Ponadto, 

członkowie komisji zapoznali się z zapytaniami ofertowymi dotyczącymi remontu stołówki 

szkolnej, dachu i pracowni komputerowej. Członkowie komisji zalecili prowadzenie 

dokumentacji dotyczącej zamówień oraz przychodów i rozchodów towarów zgodnie  

z obowiązującymi regulaminami w gminie.  
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W tym miejscu, rozpoczęła się dyskusja na temat wykonywania przeglądów okresowych  

i remontów w Szkole Podstawowej w Chabielicach przez tą samą firmę zewnętrzną z terenu 

gminy Szczerców. Radny P. K. Drzazga wyjaśnił zebranym, że w obu przypadkach firma 

złożyła najkorzystniejsze oferty.  

Ad. 8) Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany budżetu gminy Szczerców na 2020 r. 

Obecna na sesji Skarbnik Gminy Szczerców P. D. Słowińska przedstawiła zebranym zmiany 

jakie nastąpiły w projekcie budżetu gminy Szczerców na 2020 rok w stosunku do materiałów, 

które zostały przekazane Radnym Gminy Szczerców wcześniej. 

Skarbnik Gminy Szczerców poprosiła o wprowadzenie zmiany w Załączniku Nr 3 Plan 

wydatków majątkowych na 2020 r. powyższej uchwały wnioskując, aby w dziale 010 rozdziale 

01010 paragrafie 6050 dołożyć do zadania ,,Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” 

dodatkowe 80.000,00 zł z nadwyżki budżetowej.  

Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych P. M. Kowal wyjaśnił zebranym, że 

w budżecie gminy Szczerców na w/w zadanie zabezpieczona została kwota 300.000,00 zł.  

W wyniku przeprowadzonego przetargu ofertę złożyła tylko jedna firma na kwotę 356.000,00 

zł, co skutkuje koniecznością dołożenia dodatkowych środków finansowych na realizację 

zadania. Pan Kierownik poinformował, że w ramach w/w zadania planowana jest budowa  

26 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Szczerców.  

Po przeprowadzeniu dyskusji, za powyższą propozycją głosowano 15 głosami za.  

Radna P. T. Pabiś zapytała Skarbnika Gminy Szczerców P. D. Słowińską, w którym roku była 

zmiana planu zagospodarowania przestrzennego skutkująca zwiększeniem w budżecie gminy 

Szczerców na 2020 r. środków na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 

oraz kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z prawomocnym 

wyrokiem sądu?  

Skarbnik Gminy Szczerców P. D. Słowińska odpowiedziała, że wypłata odszkodowania jest 

konieczna ze względu na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego w 2013 roku.  

Wiceprzewodniczący Rady P. W. Pacholak zwrócił się z zapytaniem o przyczyny niskich 

wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych?  

Skarbnik Gminy Szczerców P. D. Słowińska wyjaśniła, że prawdopodobnie jest to 

spowodowane sytuacją panującą w przedsiębiorstwach z powodu pandemii koronawirusa 

SARS-CoV-2. W związku z powyższym, w zmianie budżetu gminy Szczerców na 2020 r. 

zaproponowano zmniejszenie planu w w/w zakresie.  

Radna P. T. Pabiś poruszyła temat grantu, który otrzymała gmina Szczerców na realizację 

inwestycji publicznych.  

Skarbnik Gminy Szczerców poinformowała, że środki w wysokości 1.587.775 zł wpłynęły do 

budżetu gminy Szczerców i zostały zabezpieczone w planie dochodów.  

Następnie, rozpoczęła się dyskusja na temat zaproponowanego w zmianie budżetu gminy 

Szczerców na 2020 r. zwiększenia środków na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu w m. 

Załuże do działki nr 209.  
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Przewodnicząca Rady Gminy Szczerców P. B. Szczepanik zapytała, ile na chwilę obecną 

znajduje się domów mieszkalnych w pobliżu w/w działki?  

Radny P. Z. Węglewski odpowiedział, że na chwilę obecną na w/w terenie nie ma żadnych 

domów.  

Przewodnicząca Rady Gminy Szczerców P. B. Szczepanik poinformowała, iż infrastruktura 

powinna być wykonywana w pierwszej kolejności w miejscach, gdzie znajdują się domy 

mieszkalne.  

Radna P. K. Rzepkowska wyraziła opinię, iż gmina Szczerców w przypadku realizacji 

zaplanowanych zadań znacznie podniesie wartość prywatnych działek znajdujących się  

w pobliżu w/w terenu.   

Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych P. M. Kowal zapoznał zebranych  

z wyjaśnieniami w powyższym zakresie.  

W dalszej kolejności, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Szczerców P. W. Pacholak wyraził 

opinię, iż zaplanowana inwestycja remontu drogi gminnej Nr G15 od świetlicy w kierunku 

Kościuszki nie została prawidłowo oszacowana z uwagi na konieczność dołożenia w budżecie 

gminy Szczerców po przeprowadzonym przetargu kwoty w wysokości 300.000,00 zł. 

Następnie, Wiceprzewodniczący Rady zapytał, jaki odcinek drogi będzie remontowany  

w ramach przeznaczonych środków?  

Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych P. M. Kowal wyjaśnił, że 

remontowany będzie odcinek o długości ok. 1 km.   

Radny P. K. Drzazga poruszył temat zwiększenia w budżecie gminy Szczerców środków 

finansowych na realizację zadania ,,Program edukacji ekologicznej realizowany w Szkole 

Podstawowej im. ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie” w wysokości 26.120,00 zł. Radny 

wyraził opinię, iż szkoły powinny posiadać zaoszczędzone środki finansowe w związku  

z prowadzeniem zajęć w sposób zdalny z uwagi na pandemię koronawirusa SARS-CoV-2.  

Skarbnik Gminy Szczerców P. D. Słowińska poinformowała, że zasadne jest wprowadzenie 

powyższych środków do budżetu gminy Szczerców z uwagi na fakt, iż w przypadku 

poprzesuwania jednie środków między poszczególnymi paragrafami szkole mogłoby 

zabraknąć środków finansowych na bieżące utrzymanie szkoły.  

Radny P. K. Drzazga poinformował, że na chwilę obecną do szkół z terenu gminy Szczerców 

dołożonych zostało już ok. 800.000,00 zł.  

Skarbnik Gminy Szczerców P. D. Słowińska wyjaśniła, że w tej kwocie zawierają się również 

otrzymane przez gminę Szczerców dotacje na funkcjonowanie szkół.  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Szczerców P. W. Pacholak zwrócił się z zapytaniem, czy  

w wyniku prowadzenia zajęć w sposób zdalny z uwagi na pandemię koronawirusa  

SARS-CoV-2 szkoły z terenu gminy Szczerców zaoszczędziły środki finansowe?  

Skarbnik Gminy Szczerców P. D. Słowińska poinformowała, że na chwilę obecną nie może 

udzielić odpowiedzi w w/w zakresie wyjaśniając przy tym, że Kierownik Referatu Oświaty  

P. T. Rosiak została poproszona o przeanalizowanie każdej ze szkół z terenu gminy Szczerców 
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pod względem tego, czy zostały zaoszczędzone środki finansowe w związki z pandemią 

koronawirusa SARS-CoV-2.  

Radna P. M. Małecka powiadomiła, że wniosek w powyższym zakresie został złożony przez 

Komisję Oświaty i Kultury.  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Szczerców poprosił, aby na następnej Komisji Oświaty  

i Kultury poruszony został temat, czy w dobie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2  

i odbywaniu zajęć w postaci zdalnego nauczania, nauczyciele otrzymywali wynagrodzenie za 

świadczenie pracy w godzinach ponadwymiarowych i zajęcia dodatkowe takie jak zajęcia 

wyrównawcze, czy biofeedback.  

Komisja Budżetu, Polityki Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały w/s zmiany budżetu gminy Szczerców na 2020 r. 

Za podjęciem przedmiotowej uchwały z naniesioną poprawką głosowano 12 głosami za, przy 

3 osobach wstrzymujących się od głosu. 

Ad. 9) Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Szczerców na lata 2020 - 2023. 

Skarbnik Gminy Szczerców P. D. Słowińska przedstawiła zebranym zmiany jakie nastąpiły  

w projekcie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2020 – 2023 

w stosunku do materiałów, które zostały przekazane Radnym Gminy Szczerców wcześniej. 

Pani Skarbnik poinformowała, że w związku z dołożeniem dodatkowych 80.000,00 zł do 

zadania ,,Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” konieczne jest dostosowanie projektu 

powyższej uchwały do obowiązującego stanu.  

Komisja Budżetu, Polityki Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Szczerców na lata 2020 - 2023. 

Za podjęciem przedmiotowej uchwały z naniesionymi poprawkami głosowano 15 głosami za.  

Ad. 10) Rozpatrzenie projektu uchwały w/s udzielenia pomocy finansowej dla Gminy 

Jawornik Polski.  

Skarbnik Gminy Szczerców P. D. Słowińska wyjaśniła zebranym, że gmina Jawornik Polski 

zwróciła się z prośbą o udzielenie pomocy finansowej w związku z koniecznością usuwania 

skutków powodzi, która dotknęła w/w gminę. Pani Skarbnik poinformowała, że projekt 

powyższej uchwały został przygotowany z uwagi na propozycję jednej z komisji, aby udzielić  

z budżetu gminy Szczerców pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminie Jawornik 

Polski w wysokości 10.000,00 zł.  

Komisja Budżetu, Polityki Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały w/s udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Jawornik Polski. 

Za podjęciem przedmiotowej uchwały głosowano 15 głosami za. 
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Ad. 11) Rozpatrzenie projektu uchwały w/s wprowadzenia zmian w Statucie 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczercowie.  

Radna P. D. Włodarczyk zapoznała zebranych z propozycją zmian w Statucie Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczercowie informując przy tym, że Komisja 

Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały.  

Za podjęciem przedmiotowej uchwały głosowano 15 głosami za. 

Ad. 12) Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zasad udzielania dotacji celowej na 

dofinansowanie kosztów przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.  

Radna P. T. Pabiś zwróciła się z zapytaniem, czego dotyczył skreślony w projekcie powyższej 

uchwały § 3 ust. 7 zawarty w Uchwale XIX/207/20 Rady Gminy Szczerców z dnia 25 sierpnia 

2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów przyłączenia 

nieruchomości do sieci kanalizacyjnej? 

Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych P. M. Kowal poinformował, że  

w/w zapis stanowił, iż ,,Wójt odmawia udzielenia dotacji celowej na inwestycję, której 

realizacja została zakończona przed wejściem w życie uchwały (…)”. Pan Kierownik 

powiadomił, że zdaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej powyższy zapis staje się 

bezprzedmiotowy z uwagi na zawarte już inne zapisy w regulaminie regulujące powyższą 

kwestię.  

Za podjęciem przedmiotowej uchwały głosowano 15 głosami za. 

Ad. 13) Sprawy różne – interpelacje i wnioski.  

Radna P. D. Włodarczyk poinformowała, że na ostatniej Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej 

i Sportu poruszony został temat wykaszania terenów przy świetlicach wiejskich przez 

pracowników gospodarczych zatrudnionych w Urzędzie Gminy pomimo zatrudnienia przy 

każdej ze świetlic wiejskiej osoby na stanowisku opiekuna świetlicy. Radna wyjaśniła, że na 

posiedzeniu komisji pracownik odpowiedzialny za prowadzenie świetlic wiejskich przybliżył 

zebranym zapisy umowy, z których wynika, że na opiekunach świetlicy ciąży obowiązek 

utrzymania porządku wewnątrz budynku, jak na terenie przyległym. W związku z powyższym, 

członkowie komisji poprosili, aby pracownicy gminni nie byli delegowani do wykaszania  

w miejscach, w których są zatrudnione osoby na stanowisku opiekuna świetlicy. Radna 

powiadomiła, że na komisji odbyła się także dyskusja na temat placów zabaw, które powstały 

w ramach funduszu sołeckiego zakończona konkluzją, iż zasadne byłoby utrzymanie  

w czystości w/w placów przez mieszkańców poszczególnych sołectw.   

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Szczerców P. W. Pacholak wyraził opinię, że  

w miejscowościach, w których został wybudowany plac zabaw lub altanka na miejsce spotkań 

sołeckich można byłoby oczekiwać od mieszkańców danego sołectwa, że wykażą się pracą 

społeczną w utrzymaniu w/w obiektów w porządku.  

Radny P. Z. Węglewski poinformował, że na wcześniejszych komisjach Rolnictwa, Mienia 

Komunalnego i Gospodarki Gruntami również poruszany był w/w temat.  

Radna P. D. Włodarczyk wyjaśniła zebranym, że mieszkańcy sołectwa Podklucze we własnym 

zakresie wykaszają tereny przeznaczone na działalność sołectwa w ramach społecznej 

inicjatywy. 
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Następnie, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Szczerców P. W. Pacholak postawił wniosek  

o wykonanie nowych planszy informacyjnych o szlaku polskich umocnień polowych  

z 1939 r. Wiceprzewodniczący powiadomił, że wymiany wymagają dwie plansze tj. plansza 

znajdująca się przy bunkrach w okolicy m. Lubiec i przy drodze w kierunku m. Kluki 

zaznaczając jednocześnie przy tym, że złożony wniosek dotyczy tylko wymiany tablic bez 

konieczności wymiany postumentu.  

W dalszej kolejności, Radny P. K. Drzazga poruszył temat spółki wodnej działającej na terenie 

gminy Szczerców.   

Radna P. D. Włodarczyk przypomniała, że w ubiegłych latach radni z każdego okręgu mieli 

możliwość wytypowania rowów do czyszczenia przed podjęciem decyzji przez spółkę wodną, 

które rowy będą czyszczone w danym roku zwracając się jednocześnie z prośbą do 

Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami  

P. Z. Węglewskiego o coroczne wystąpienie do Prezesa Spółki Wodnej o listę wytypowanych 

rowów do czyszczenia, aby rada miała możliwość wypowiedzenia się w w/w zakresie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Szczerców P. B. Szczepanik zapytała, czy członkowie Komisji 

Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami zgłaszali spółce wodnej konieczność 

wyczyszczenia konkretnych rowów?  

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami  

P. Z. Węglewski poinformował, że w zaplanowanych pracach został uwzględniony między 

innymi rów zgłoszony przez Radnego P. J. Wlazłowskiego.  

Radna P. M. Wyszatycka powiadomiła, że również zgłoszony przez nią rów został 

uwzględniony przez spółkę wodną w bieżącym roku. Następnie Radna przypomniała 

zebranym, że w ubiegłym roku nie doszło do wyczyszczenia rowów na terenie gminy 

Szczerców ze względu na odstąpienie wykonawcy od umowy, co spowodowało nagromadzenie 

ilości rowów do wyczyszczenia.  

Radny P. K. Drzazga powiedział, że dwa lata temu został zgłoszony do czyszczenia rów między  

ul. Mickiewicza i Piotrkowską, który został wyczyszczony tylko na określonym odcinku ze 

względu na usytuowanie w części na działce Skarbu Państwa.  

W tym miejscu, radni przeprowadzili dyskusję na temat przyczyn, które powodują niemożność 

wyczyszczenia w/w rowu melioracyjnego.  

Radny P. M. Materac poinformował, iż kilka lat temu zgłosił do wyczyszczenia rów  

w m. Brzezie na odcinku ok. 600 m, który do dnia dzisiejszego nie został wyczyszczony. 

Radny P. C. Osiewała wyraził opinie, iż członkowie rady powinni wskazać w przyszłym roku 

połowę rowów, które należy przeznaczyć do czyszczenia. Radny przypomniał jednak obecnym, 

iż każdy z nich miał możliwość uczestniczenia w walnym zebraniu spółki wodnej, na które 

zapraszał Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami  

P. Z. Węglewski na jednej z sesji.  

Radny P. Z. Węglewski poinformował, że na walnym zebraniu spółki wodnej obecnych było 

tylko trzech radnych.  

Jednocześnie radni, którzy wzięli udział w dyskusji na temat spółki wodnej podkreślili, iż nie 

mają żadnych zastrzeżeń do Prezesa Spółki Wodnej.  
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Następnie, Radny P. C. Osiewała poinformował Kierownika Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej P. B. Kałużewską o tym, że w dalszym ciągu mieszkańcy zgłaszają 

uwagi odnośnie niemożliwości dodzwonienia się do rejestracji w SP ZOZ.  

Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczercowie  

P. B. Kałużewska wyjaśniła zebranym, że w dniu 22 września br. w SP ZOZ został 

zainstalowany system do nagrywania rozmów telefonicznych, z którego wynika, iż w dniu  

23 września do przychodzi dodzwoniło się 164 pacjentów, a w dniu 24 września 156 pacjentów. 

Pani Kierownik powiadomiła, że w/w liczba pacjentów dotyczy tylko połączeń wykonanych na 

telefon stacjonarny z uwagi na brak zainstalowania w/w systemu na telefonach komórkowych.  

Radny P. C. Osiewała zgłosił, iż niektórzy pacjenci nie mogą zarejestrować się do lekarza  

z powodu braku miejsc.  

Kierownik SP ZOZ w Szczercowie P. B. Kałużewska odpowiedziała, że do każdego lekarza 

rejestrowana jest tylko określona liczba pacjentów i może zdarzyć się sytuacja, iż niektórzy 

pacjenci nie zostaną zarejestrowani danego dnia na wizytę. Następnie Pani Kierownik wyjaśniła 

zebranym na jakich zasadach odbywa się kierowanie pacjentów przez lekarzy rodzinnych na 

testy w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2.  

Radna P. M. Małecka wyraziła opinię, iż dobrym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie 

możliwości korzystania przez pacjentów z teleporad również po zakończeniu pandemii 

koronawirusa SARS-CoV-2.  

W tym miejscu, odbyła się dyskusja na temat sytuacji epidemicznej na terenie gminy 

Szczerców.  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Szczerców P. W. Pacholak poinformował, że do Urzędu 

Gminy w Szczercowie wpłynęło pismo z Rejonu Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie 

informujące o zamiarze wprowadzenia zmian w stałej organizacji ruchu drogi wojewódzkiej  

Nr 483 w m. Szczerców polegających na wyznaczeniu i oznakowaniu nowego przejścia dla 

pieszych w rejonie sklepu Biedronka. Wiceprzewodniczący wyraził opinię, iż w w/w piśmie 

powinna zostać wskazana informacja, w którym miejscu planowane jest wyznaczenie przejścia 

dla pieszych.  

W tym miejscu, Przewodnicząca Rady Gminy Szczerców odczytała zebranym w/w pismo. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Szczerców P. W. Pacholak zwrócił się z zapytaniem do 

Kierownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych P. M. Kowala, czy zostały podjęte 

już czynności w kierunku naprawy oświetlenia na statku znajdującym się na deptaku?  

Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych P. M. Kowal odpowiedział, że obecnie 

trwają prace w kierunku naprawy w/w oświetlenia.  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Szczerców P. W. Pacholak zapytał o dostarczony wraz  

z materiałami na sesję projekt regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu 

Gminy Szczerców na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem 

odnawialnych źródeł energii.  

Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych P. M. Kowal poinformował, że w/w 

projekt został dostarczony radnym na prośbę Wójta Gminy Szczerców w celu umożliwienia 

radnym wcześniejszego zapoznania się ze wstępnym zarysem projektu.  
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Przewodnicząca Rady Gminy Szczerców poinformowała zebranych o możliwości zapoznania 

się z pismami, które wpłynęły od czasu ostatniej sesji do Biura Rady Gminy Szczerców. 

Następnie zaprosiła w imieniu Proboszcza Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Parznie 

oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubcu wszystkich radnych na uroczystości związane  

z poświęceniem i odsłonięciem tablicy pamiątkowej upamiętniającej pobyt Czcigodnej Sługi 

Bożej Wandy Malczewskiej w Lubcu w dniu 26 września br. o godz. 10:00 w Szkole 

Podstawowej w Lubcu. Ponadto, Przewodnicząca Rady powiadomiła zebranych o terminie 

zebrania sołeckiego sołectwa Szczerców oraz I posiedzenia Komisji Statutowej Rady Gminy 

Szczerców.  

Ad. 14) Przewodnicząca Rady Gminy zakończyła dyskusję i zamknęła obrady XX sesji.  

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Aneta Matłas 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Szczerców 

Barbara Szczepanik 
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Szczerców, dn.: 25 września 2020r. 

1. Uchwała w/s zmiany budżetu gminy Szczerców na 2020 r.  

        GŁOSOWAŁO: 15    

        głosowało ZA: 12    

        głosowało PRZECIW: 0    

        WSTRZYMAŁO się: 3    

  LP. Nazwisko i Imię jak głosował   

  1 Drzazga Krzysztof 
WSTRZYMAŁ 

się   

  2 Drzewosz Wiesława głosował ZA   

  3 Materac Bohdan głosował ZA   

  4 Małecka Marzena głosował ZA   

  5 Osiewała Czesław głosował ZA   

  6 Pabiszak Arkadiusz głosował ZA   

  7 Pabiś Teresa głosował ZA   

  8 Pacholak Wojciech 
WSTRZYMAŁ 

się   

  9 Rzepkowska Katarzyna 
WSTRZYMAŁ 

się   

  10 Szczepanik Barbara głosował ZA   

  11 Szcześniak Zbigniew głosował ZA   

  12 Wlazłowski Jan głosował ZA   

  13 Wyszatycka Monika głosował ZA   

  14 Węglewski Zdzisław głosował ZA   

  15 Włodarczyk Dorota głosował ZA   

                

Szczerców, dn.: 25 września 2020r. 

2. Uchwała w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Szczerców na lata 2020 - 2023 

        GŁOSOWAŁO: 15    

        głosowało ZA: 15    

        głosowało PRZECIW: 0    

        WSTRZYMAŁO się: 0    

  LP. Nazwisko i Imię jak głosował   
  1 Drzazga Krzysztof głosował ZA   

  2 Drzewosz Wiesława głosował ZA   

  3 Materac Bohdan głosował ZA   

  4 Małecka Marzena głosował ZA   

  5 Osiewała Czesław głosował ZA   

  6 Pabiszak Arkadiusz głosował ZA   

  7 Pabiś Teresa głosował ZA   
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  8 Pacholak Wojciech głosował ZA   

  9 Rzepkowska Katarzyna głosował ZA   

  10 Szczepanik Barbara głosował ZA   

  11 Szcześniak Zbigniew głosował ZA   

  12 Wlazłowski Jan głosował ZA   

  13 Wyszatycka Monika głosował ZA   

  14 Węglewski Zdzisław głosował ZA   

  15 Włodarczyk Dorota głosował ZA   

                

Szczerców, dn.: 25 września 2020r. 

3. Uchwała w/s udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Jawornik 
Polski 

        GŁOSOWAŁO: 15    

        głosowało ZA: 15    

        głosowało PRZECIW: 0    

        WSTRZYMAŁO się: 0    

  LP. Nazwisko i Imię jak głosował   
  1 Drzazga Krzysztof głosował ZA   

  2 Drzewosz Wiesława głosował ZA   

  3 Materac Bohdan głosował ZA   

  4 Małecka Marzena głosował ZA   

  5 Osiewała Czesław głosował ZA   

  6 Pabiszak Arkadiusz głosował ZA   

  7 Pabiś Teresa głosował ZA   

  8 Pacholak Wojciech głosował ZA   

  9 Rzepkowska Katarzyna głosował ZA   

  10 Szczepanik Barbara głosował ZA   

  11 Szcześniak Zbigniew głosował ZA   

  12 Wlazłowski Jan głosował ZA   

  13 Wyszatycka Monika głosował ZA   

  14 Węglewski Zdzisław głosował ZA   

  15 Włodarczyk Dorota głosował ZA   

                

Szczerców, dn.: 25 września 2020r. 

4. Uchwała w/s wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczercowie 

        GŁOSOWAŁO: 15    

        głosowało ZA: 15    

        głosowało PRZECIW: 0    

        WSTRZYMAŁO się: 0    

  LP. Nazwisko i Imię jak głosował   
  1 Drzazga Krzysztof głosował ZA   
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  2 Drzewosz Wiesława głosował ZA   

  3 Materac Bohdan głosował ZA   

  4 Małecka Marzena głosował ZA   

  5 Osiewała Czesław głosował ZA   

  6 Pabiszak Arkadiusz głosował ZA   

  7 Pabiś Teresa głosował ZA   

  8 Pacholak Wojciech głosował ZA   

  9 Rzepkowska Katarzyna głosował ZA   

  10 Szczepanik Barbara głosował ZA   

  11 Szcześniak Zbigniew głosował ZA   

  12 Wlazłowski Jan głosował ZA   

  13 Wyszatycka Monika głosował ZA   

  14 Węglewski Zdzisław głosował ZA   

  15 Włodarczyk Dorota głosował ZA   

                

Szczerców, dn.: 25 września 2020r. 

5. Uchwała w/s zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie 
kosztów przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej  

        GŁOSOWAŁO: 15    

        głosowało ZA: 15    

        głosowało PRZECIW: 0    

        WSTRZYMAŁO się: 0    

  LP. Nazwisko i Imię jak głosował   
  1 Drzazga Krzysztof głosował ZA   

  2 Drzewosz Wiesława głosował ZA   

  3 Materac Bohdan głosował ZA   

  4 Małecka Marzena głosował ZA   

  5 Osiewała Czesław głosował ZA   

  6 Pabiszak Arkadiusz głosował ZA   

  7 Pabiś Teresa głosował ZA   

  8 Pacholak Wojciech głosował ZA   

  9 Rzepkowska Katarzyna głosował ZA   

  10 Szczepanik Barbara głosował ZA   

  11 Szcześniak Zbigniew głosował ZA   

  12 Wlazłowski Jan głosował ZA   

  13 Wyszatycka Monika głosował ZA   

  14 Węglewski Zdzisław głosował ZA   

  15 Włodarczyk Dorota głosował ZA   

                
 


