
1 
 

PROTOKÓŁ 

Z OBRAD XXIII SESJI 

RADY GMINY SZCZERCÓW 

z dnia 22 stycznia 2021 r. 

Obrady XXIII sesji Rady Gminy Szczerców odbyły się dnia 22 stycznia 2021 r. w Sali 

Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie. Godzina rozpoczęcia 1000, godzina 

zakończenia 1330.  

Zaproszeni goście: 

- Wójt Gminy Szczerców - P. Krzysztof Kamieniak, 

- Skarbnik Gminy Szczerców - P. Dorota Słowińska,  

- Radca Prawny - P. Anetta Nowak - Uss,  

- Kierownik SP ZOZ w Szczercowie - P. Barbara Kałużewska,  

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

- Kierownik Referatu Budownictwa, Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami 

- P. Danuta Idzikowska, 

- Urbanista - P. Tomasz Kasperowicz.  

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, 14 obecnych. Lista obecności stanowi załącznik  

Nr 1 do protokołu.  

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

zaproponowała, aby:  

- pkt 10 otrzymał brzmienie: ,,Rozpatrzenie projektu uchwały w/s udzielenia Województwu 

Łódzkiemu pomocy finansowej na realizację zadania ,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 483 

na odcinku ul. Częstochowskiej w miejscowości Szczerców”,  

- w miejsce pkt 14 wprowadzić: ,,Rozpatrzenie projektu uchwały w/s udzielenia Powiatowi 

Bełchatowskiemu pomocy finansowej na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej  

nr 1918E w msc. Osiny - dok. projektowo - kosztorysowa (ZRID)”. Za powyższą propozycją 

głosowano 14 głosami za, przy 1 osobie nieobecnej usprawiedliwionej.  

- w miejsce pkt 15 wprowadzić: ,,Rozpatrzenie projektu uchwały w/s udzielenia Powiatowi 

Bełchatowskiemu pomocy finansowej na realizację zadania „Wykonanie robót budowlanych 



2 
 

polegających na odtworzeniu nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2309E na odc. od msc. 

Dubie do drogi wojewódzkiej nr 480 metodą bitumiczno - grysową "slurry seal" od km 1+681 

do km 3+662”. Za powyższą propozycją głosowano 14 głosami za, przy 1 osobie nieobecnej 

usprawiedliwionej. 

- pkt 16: Spawy różne – interpelacje i wnioski,  

- pkt 17: Zakończenie obrad XXIII Sesji Rady Gminy Szczerców. 

Ad. 3) Za przyjęciem porządku obrad z naniesionymi poprawkami głosowano 14 głosami za, 

przy 1 osobie nieobecnej usprawiedliwionej. 

Ad. 4) Uwagę do protokołu z poprzednich obrad zgłosiła Radna P. D. Włodarczyk, wnioskując, 

aby zapis na str. 3 otrzymał następujące brzmienie: ,,Radna P. D. Włodarczyk zwróciła się  

z prośbą do Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami, aby na 

następnym posiedzeniu komisji zwrócili uwagę na zły stan rowów od ul. Łaskiej do ul. Tenusa 

przybliżając przy tym zebranym przyczyny powyższego problemu”.  

Za przyjęciem protokołu z XXII sesji Rady Gminy Szczerców z naniesioną poprawką 

głosowano 14 głosami za, przy 1 osobie nieobecnej usprawiedliwionej.  

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

Wójt Gminy Szczerców poinformował zebranych, że nie zostały zorganizowane żadne 

spotkania z uwagi na panującą w kraju sytuację epidemiczną, jednak osoby najbardziej 

potrzebujące z terenu gminy Szczerców zostały obdarowane paczkami świątecznymi, które 

zostały rozdysponowane przez jednostki OSP działające na terenie gminy Szczerców.  

Wójt powiadomił, że z pomocą harcerzy ze Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa 

,,Osiemnastka” i niektórych radnych, mieszkańcom dostarczone zostały środki ochrony 

osobistej w postaci maseczek ochronnych z uwagi na pandemię koronawirusa SARS-CoV-2. 

Ponadto, Wójt zasygnalizował, że w dniu dzisiejszym otrzymał telefoniczną informację od 

Prezesa OSP w Magdalenowie, że jednostka została zakwalifikowana do Krajowego Systemu 

Ratowniczo – Gaśniczego podkreślając, że będzie to trzecia jednostka z terenu gminy, która 

będzie należała od stycznia br. do w/w systemu.  

Ad. 6) Sprawozdanie Przewodniczącej z działalności między sesjami. 

Przewodnicząca Rady Gminy Szczerców poinformowała, że w okresie między sesjami 

uczestniczyła w posiedzeniach komisji, na które została zaproszona podkreślając przy tym,  

że nie wzięła udziału w żadnych spotkaniach z przyczyn o których była mowa powyżej.  
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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 Wójt Gminy Szczerców  

P. K. Kamieniak, Kierownik Referatu Sportu, Turystyki i Rekreacji P. J. Piotrowski, Kierownik 

SP ZOZ w Szczercowie P. B. Kałużewska oraz Prezesi Klubów Sportowych i Stowarzyszeń 

korzystających z dotacji gminnych tj. P. W. Czaja (GLKS Szczerców), P. J. Kempiński 

(Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Osób Pełnoletnich Gminy Szczerców), P. J. Stolarz 

(Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa ,,Osiemnastka”), P. M. Kałuziak (Klub Strzelectwa 

Sportowego SALWA Szczerców wraz z P. A. Bzdon i P. J. Wysockim), P. K. Bocian (LUKS 

,,Czarni” Szczerców, P. P. Sadziński (LKS ,,Astoria” Szczerców), P. R. Kotyla 

(Stowarzyszenie Turystyczno - Krajoznawcze ,,Przygoda”), P. A. Klimas (Stowarzyszenie 

Pomocy Osobom Niepełnosprawnym ,,Kuźnia Życzliwości” wraz z P. M. Mateusiak)  

i P. Ł. Topolski (LUKS Astoria Szczerców Junior). W pierwszej kolejności, Kierownik SP ZOZ 

w Szczercowie P. B. Kałużewska poinformowała zebranych, jak będą wyglądały szczepienia 

przeciwko COVID-19 w związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień, które będą 

obywać się w przychodni w Szczercowie. Dalej, Prezesi Klubów Sportowych i Stowarzyszeń 

korzystający z dotacji gminnej poinformowali członków komisji o swoich sukcesach w roku 

ubiegłym, jakie pozyskali środki zewnętrzne na działalność klubu bądź stowarzyszenia w roku 

poprzednim oraz o jaką dotację z gminy będą się ubiegać w 2021 r. Przewodnicząca komisji 

powiadomiła, że najwięcej środków zewnętrznych pozyskało Stowarzyszenie Pomocy Osobom 

Niepełnosprawnym ,,Kuźnia Życzliwości” tj. 607.894,00 zł i Stowarzyszenie Przyjaciół 

Harcerstwa ,,Osiemnastka”.  

Komisja Oświaty i Kultury: 

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

międzysesyjnym raz. Na posiedzeniu komisji obecny był Wójt Gminy Szczerców  

P. K. Kamieniak i Kierownik Referatu Oświaty P. T. Rosiak. Członkowie komisji zaopiniowali 

projekt uchwały w/s planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz 

ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych 

w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Szczerców.  Następnie, opracowany 

został plan pracy komisji na 2021 r. W sprawach różnych, członkowie komisji przeprowadzili 

dyskusję na temat jednego z przewoźników, który jest odpowiedzialny za przewóz i odwóz 

uczniów Szkoły Podstawowej w Lubcu, Szkoły Podstawowej w Szczercowie (budynek przy  

ul. Łaskiej 8 i ul. Rzecznej 7) oraz nauczania w trakcie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.  
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Radna P. D. Włodarczyk poinformowała, że w dniu dzisiejszym przez rodziców dzieci 

dowożonych autobusem do Szkoły Podstawowej w Szczercowie (między innymi  

z m. Podklucze i Załuże) została złożona skarga na przewoźnika obsługującego w/w linię.  

Wójt Gminy Szczerców poinformował, że skarga została skierowana do Referatu Oświaty 

podkreślając przy tym, że pracownicy wystąpią do przewoźnika z prośbą o wyjaśnienie 

wszystkich podniesionych w skardze zarzutów. Wójt wyjaśnił, że gmina podejmie działania  

w kierunku w/w przewoźnika w sytuacji, gdy skargi będą się powtarzać.  

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:  

Wiceprzewodnicząca komisji P. K. Rzepkowska poinformowała, że komisja spotkała się  

w okresie międzysesyjnym raz. Na posiedzeniu komisji obecny był Wójt Gminy Szczerców  

P. K. Kamieniak, Przewodnicząca Rady Gminy Szczerców P. B. Szczepanik i radca prawny 

zatrudniony w Urzędzie Gminy P. Anetta Nowak - Uss. Członkowie komisji zapoznali się  

z petycją dotyczącą podjęcia uchwały w sprawie szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 

wyrażając opinię negatywną z uwagi na brak kompetencji rady gminy w powyższym zakresie. 

Komisja Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami: 

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

międzysesyjnym raz. Na posiedzeniu komisji obecny był Wójt Gminy Szczerców  

P. K. Kamieniak, Przewodnicząca Rady Gminy Szczerców P. B. Szczepanik i pracownik 

Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych. Członkowie komisji zaopiniowali niektóre 

projekty uchwały będące przedmiotem dzisiejszych obrad oraz opracowali plan pracy komisji 

na 2021 r. W sprawach różnych, członkowie zapoznali się z dwoma pismami, które zostały 

przełożone na następne wyjazdowe posiedzenie komisji.  

Radna P. D. Włodarczyk poprosiła, aby przewodniczący komisji powiadamiani byli  

o wyjazdowych posiedzeniach Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki 

Gruntami.  

Radna P. T. Pabiś wyraziła opinię, że w wyjazdowej Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego 

i Gospodarki Gruntami powinni móc wziąć udział wszyscy zainteresowani radni, a nie tylko 

przewodniczący poszczególnych komisji.  

Komisja Rewizyjna:  

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

międzysesyjnym raz. Członkowie komisji omówili wyniki kontroli przeprowadzonych  

w roku ubiegłym, zapoznali się z wnioskiem Komisji Budżetu, Polityki Gospodarczej  

i Bezpieczeństwa Publicznego z prośbą o dokonanie kontroli wydatków poniesionych na paliwa 
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przez jednostki OSP działające na terenie gminy Szczerców, jak i opracowali plan pracy komisji 

na 2021 r. W tym miejscu, Przewodniczący komisji odczytał zebranym plan pracy Komisji 

Rewizyjnej prosząc jednocześnie o jego przegłosowanie. Za pozytywną opinią do planu pracy 

Komisji Rewizyjnej głosowano 14 głosami za, przy 1 osobie nieobecnej usprawiedliwionej.  

Komisja Budżetu, Polityki Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego: 

Przewodniczący komisji P. W. Pacholak poinformował, że komisja w okresie międzysesyjnym 

spotkała się raz. Posiedzenie odbyło się w składzie powiększonym o przewodniczących komisji 

stałych, co wynika z uchwały o procedurze uchwalania budżetu. Na posiedzeniu komisji obecny 

był także Wójt Gminy Szczerców P. K. Kamieniak i Przewodnicząca Rady Gminy Szczerców 

P. B. Szczepanik. Członkowie komisji dokonali analizy projektu budżetu na 2021 r., w tym 

miejscu Przewodniczący komisji wyjaśnił, że przewodniczący poszczególnych komisji stałych 

złożyli na jego ręce pisemne opinię o projekcie budżetu na 2021 r. W trakcie posiedzenia 

złożono dwa formalne wnioski:  

− wniosek o zdjęcie 200.000,00 zł z dotacji dla OSP w Magdalenowie, która miała być 

przeznaczona na zakup samochodu dla jednostki i przekazanie tej kwoty po połowie na 

modernizację sali gimnastycznej w Chabielicach i na Oczyszczalnie Ścieków  

w Szczercowie (wniosek został zaopiniowany negatywnie),  

− wniosek o zdjęcie 50.000,00 zł z dotacji na Komendy Powiatowe Państwowej Straży 

Pożarnej i przekazanie tej kwoty na modernizację sali gimnastycznej w Chabielicach 

(wniosek został zaopiniowany pozytywnie).  

Postawiono także formalny wniosek o przygotowanie przez Kierownika Referatu Oświaty  

P. T. Rosiak prognozowanych oszczędności wynikających z ewentualnej likwidacji Szkoły 

Podstawowej w Lubcu. W dalszej kolejności, zgodnie z prośba Przewodniczącej Komisji 

Oświaty i Kultury P. M. Małeckiej członkowie komisji zapoznali się z pismem Dyrektora 

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Szczercowie z prośbą o utworzenie w szkole stanowiska 

funkcyjnego w postaci kierownika szkolenia praktycznego - w wyniku przeprowadzonego 

głosowania, członkowie komisji nie przychylili się do w/w prośby. Członkowie komisji 

zaopiniowali także niektóre projekty uchwał będące przedmiotem dzisiejszych obrad.   

W sprawach różnych, zebrani zapoznali się także z projektem uchwały w/s przyjęcia zasad 

udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Szczerców na dofinansowanie wymiany 

źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia 

niskiej emisji na terenie Gminy Szczerców, w wyniku, którego Radny P. Z. Szcześniak 

zaproponował, aby doprecyzować zapis § 5 ust. 2 pkt 4 w/w projektu uchwały. Ponadto,  

w wyniku przeprowadzonego głosowania zaproponowano, aby ,,stara” wiata przystankowa 

znajdująca się w Szczercowie została przeniesiona do Chabielic.  
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Radny P. Z. Węglewski uzupełnił w/w wypowiedź o informację, że w ramach tego samego 

głosowania zaproponowano. aby przystanek z Chabielic przenieść do Stanisławowa Drugiego.  

Ad. 8) Rozpatrzenie projektu uchwały w/s uchwalenia budżetu gminy Szczerców na 2021 

rok. 

Obecna na sesji Skarbnik Gminy Szczerców P. D. Słowińska poinformowała, że w materiałach 

dostarczonym radnym przed sesją przedłożona została autopoprawka do projektu budżetu na 

2021 r. z dnia 15 listopada 2020 r. Pani Skarbnik zapoznała zebranych z zapisami pierwszej 

autopoprawki do uchwały budżetowej. Następnie wyjaśniła, że konieczne było przygotowanie 

drugiej autopoprawki do projektu budżetu na 2021 r. z uwagi na postawienie formalnego 

wniosku przez Komisję Budżetu, Polityki Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego  

o zdjęcie 50.000,00 zł z dotacji na Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  

i przekazanie tej kwoty na modernizację sali gimnastycznej w Chabielicach.  

W tym miejscu, poszczególni członkowie rady poruszyli kilka kwestii tj. zasadności zakupu 

samochodu do OSP w Magdalenowie i ciągnika na rzecz ZGK w Szczercowie (głos zabrał 

Radny P. K. Drzazga, Radny P. Z. Węglewski, Radna P. D. Włodarczyk i Przewodnicząca Rady 

Gminy Szczerców P. B. Szczepanik), prognozowanych niskich wpływów z opłaty 

eksploatacyjnej do budżetu gminy w 2021 r. (w tej materii wypowiedział się 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Szczerców P. W. Pacholak), wysokich kosztów utrzymania 

oświaty (głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Szczerców P. W. Pacholak i Radny  

P. K. Drzazga), jak i remontu targowicy w Szczercowie (w tej materii wypowiedzieli się Radna 

P. K. Rzepkowska, Przewodnicząca Rady Gminy Szczerców P. B. Szczepanik, Radny  

P. K. Drzazga, Radny P. Z. Węglewski, Radna P. T. Pabiś, Radna P. M. Małecka i Radna  

P. M. Wyszatycka).    

Z kolei, Wójt Gminy Szczerców odniósł się do zakupu ciągnika na rzecz ZGK, 

prognozowanych niskich wpływów z opłaty eksploatacyjnej w 2021 r., wysokich kosztów 

utrzymania oświaty, jak i remontu targowicy w Szczercowie.  

W wyniku przeprowadzonej dyskusji, został postawiony jeden formalny wniosek przez Radną 

P. K. Rzepkowską, która zawnioskowała o zdjęcie 300.000,00 zł z remontu targowicy  

w Szczercowie na rzecz zakupu ciągnika dla ZGK w Szczercowie.  

Za powyższym wnioskiem głosowano 6 głosami za, przy 7 osobach przeciw i 1 osobie 

nieobecnej usprawiedliwionej.  

Przewodnicząca Rady Gminy Szczerców zaproponowała reasumpcję głosowania z uwagi na 

nieprawidłowy wynik końcowy (obecnych na obradach 14 radnych, a nie 13).  
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W wyniku przeprowadzonej reasumpcji głosowania, za powyższym wnioskiem głosowano  

7 głosami za, przy 7 głosach przeciw i 1 osobie nieobecnej usprawiedliwionej.  

Radna P. K. Rzepkowska zwróciła się z prośbą do radcy prawnego zatrudnionego w Urzędzie 

Gminy w Szczercowie P. A. Nowak - Uss o opinię prawną w w/w zakresie.  

Radca prawny zatrudniony w Urzędzie Gminy w Szczercowie P. A. Nowak - Uss 

poinformowała, że wniosek nie uzyskał wymaganej liczby głosów.  

Podsumowując dyskusje na temat projektu budżetu Gminny Szczerców na 2021 rok 

Przewodniczący Komisji Budżetu P. W. Pacholak pokreślił, że wysokie dochody z tytułu opłaty 

eksploatacyjnej z KWB Bełchatów kończą się. Z kolei, wydatki na oświatę sięgną prawie  

25 milionów złotych, w związku z powyższym  należy przedsięwziąć odpowiednie kroki, które 

ograniczą te wydatki albo spowodują wzrost dochodów do budżetu gminy. 

Przewodnicząca Rady Gminy Szczerców odczytała zebranym Uchwałę Nr V/265/2020 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 

opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Szczerców na 2021 r.  

Następnie, Przewodnicząca Rady Gminy Szczerców poprosiła o odczytanie opinii o projekcie 

budżetu na 2021 r. przez poszczególnych przewodniczących komisji stałych: 

Jako pierwsza opinię odczytała Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu 

P. D. Włodarczyk.  

Jako druga opinię odczytała Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury P. M. Małecka.  

Jako trzeci opinię odczytał Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego  

i Gospodarki Gruntami P. Z. Węglewski.  

Komisja Budżetu, Polityki Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego w składzie 

powiększonym o przewodniczących komisji stałych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

w/s uchwalenia budżetu gminy Szczerców na 2021 rok. 

Za podjęciem przedmiotowej uchwały głosowano 11 głosami za, przy 3 osobach 

wstrzymujących się od głosu i 1 osobie nieobecnej usprawiedliwionej.  

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

Gminy Szczerców na lata 2021 - 2024.  

Skarbnik Gminy Szczerców P. D. Słowińska poinformowała, że do projektu uchwały  

w/s uchwalania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2021 - 2024 

również zostały przedłożone dwie autopoprawki związane z dokonaniem zmian w uchwale 

budżetowej, o których była mowa powyżej.  
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Przewodnicząca Rady Gminy Szczerców odczytała zebranym Uchwałę Nr V/264/2020 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 

opinii do projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczerców na lata 

2021 - 2024. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Szczerców P. W. Pacholak poprosił o przybliżenie 

niewielkich rozbieżności, o których jest mowa w odczytanej uchwale przez Przewodniczącą 

Rady Gminy Szczerców. 

Skarbnik Gminy Szczerców P. D. Słowińska poinformowała, że wszelkie rozbieżności zostały 

poprawione w autopoprawce do projektu przedmiotowej uchwały.  

Komisja Budżetu, Polityki Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego w składzie 

powiększonym o przewodniczących komisji stałych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

w/s uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2021 - 2024.  

Za podjęciem przedmiotowej uchwały głosowano 14 głosami za, przy 1 osobie nieobecnej 

usprawiedliwionej.  

Ad. 10) Rozpatrzenie projektu uchwały w/s udzielenia Województwu Łódzkiemu pomocy 

finansowej na realizację zadania ,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 483 na odcinku  

ul. Częstochowskiej w miejscowości Szczerców”.  

Komisja Budżetu, Polityki Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego w składzie 

powiększonym o przewodniczących komisji stałych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

w/s udzielenia Województwu Łódzkiemu pomocy finansowej na realizację zadania 

,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 483 na odcinku ul. Częstochowskiej w miejscowości 

Szczerców”. 

Za podjęciem przedmiotowej uchwały głosowano 14 głosami za, przy 1 osobie nieobecnej 

usprawiedliwionej.  

Ad. 11) Rozpatrzenie projektu uchwały w/s przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze 

środków budżetu Gminy Szczerców na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu 

wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na 

terenie Gminy Szczerców.  

Przybyły na posiedzenie komisji Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych  

P. M. Kowal udzielił odpowiedzi na wszystkie pytania ze strony radnych i Wójta Gminy 

Szczerców w sprawie powyższego projektu uchwały informując, że z wcześniejszych edycji 

programu skorzystało już ok. 860 osób.  
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Wójt Gminy Szczerców poinformował, że w powiecie bełchatowskim gmina Szczerców jest 

jedną z nielicznych gmin, która udziela mieszkańcom dotacji celowych ze środków budżetu 

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

odnawialnych źródeł energii.  

Następnie Wójt powiadomił zebranych o planowanym przebiegu prac w związku z gazyfikacją 

gminy Szczerców wyjaśniając, że konieczne umowy do dystrybucji gazu ziemnego na terenie 

gminy zostały już podpisane.  

Za podjęciem przedmiotowej uchwały głosowano 13 głosami za, przy 1 osobie wstrzymującej 

się od głosu i 1 osobie nieobecnej usprawiedliwionej.  

W tym miejscu, przybyła na obrady sesji Kierownik SP ZOZ w Szczercowie P. B. Kałużewska 

poinformowała, że od 25 stycznia br. rozpoczynają się szczepienia przeciwko COVID-19.  

SP ZOZ w Szczercowie będzie mógł szczepić tylko 30 osób tygodniowo do 31 marca 2021 r. 

z uwagi na niewielką liczbę dawek, które trafią do punktu szczepień. Szczepienia odbywać się 

będą w każdy wtorek w godz. 8:30 - 17:30. Po trzech tygodniach tj. od 17 lutego br. sytuacja 

ulegnie zmianie: w każdą środę będą obywały się szczepienia drugą dawką pacjentów, którzy 

zostali zaszczepieni dawką pierwszą. Pani Kierownik wyjaśniła, że SP ZOZ w Szczercowie 

będzie otrzymywał 30 dawek tygodniowo na pierwsze szczepienie i 30 dawek tygodniowo na 

drugie szczepienie. Na chwilę obecną do przychodni zgłosiło się 168 pacjentów w wieku 80+  

na 346 pacjentów uprawnionych i zadeklarowanych w SP ZOZ w Szczercowie (43 %) i 214 

pacjentów w wieku 70+ na 567 pacjentów uprawnionych i zadeklarowanych w SP ZOZ  

w Szczercowie (38 %). Kierownik SP ZOZ P. B. Kałużewska poprosiła, aby w miarę 

możliwości radni przekazywali mieszkańcom informację, że w przypadku ich rezygnacji 

danego dnia ze szczepienia konieczne jest powiadomienie przychodni, aby zapobiec utracie 

szczepionki przeciwko COVID-19.  Następnie, Pani Kierownik poinformowała, że osoby 

leżące zostaną zaszczepione w domu, a pacjenci ze znacznym stopniem niepełnosprawności  

i niemający możliwości dotarcia do punktu szczepień będą mogły skorzystać ze specjalnego 

transportu do punktu. W dalszej kolejności, Kierownik SP ZOZ P. B. Kałużewska 

odpowiedziała na pytania ze strony Wójta Gminy Szczerców i poszczególnych radnych.  

Radna P. D. Włodarczyk powiadomiła, że wskazane jest zapisywanie się na szczepienia 

przeciwko COVID-19 wszystkich mieszkańców niezależnie od tego do jakiej grupy wiekowej 

należą. Następnie zapytała, czy do SP ZOZ w Szczercowie zostanie przyjęty nowy specjalista 

w dziedzinie ortopedii? 

Kierownik SP ZOZ w Szczercowie P. B. Kałużewska poinformowała, że będzie się starała 

pozyskać nowego specjalistę w dziedzinie ortopedii.  
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Ad. 12) Rozpatrzenie projektu uchwały w/s uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przy ulicy Mokrej w Szczercowie.  

Przewodnicząca Rady Gminy Szczerców P. B. Szczepanik poinformowała, że w załączniku  

Nr 2 do przedmiotowego projektu uchwały ujęto uwagi wniesione do projektu planu. 

Urbanista P. T. Kasperowicz wyjaśnił, że w projekcie uchwały zostały wskazane uwagi 

nieuwzględnione przez Wójta Gminy Szczerców, które radni powinni poddać pod głosowanie.  

Za nieuwzględnieniem pierwszej uwagi do projektu planu głosowano 13 głosami za, przy  

1 osobie wstrzymującej się od głosu i 1 osobie nieobecnej usprawiedliwionej.  

Za nieuwzględnieniem drugiej uwagi do projektu planu głosowano 13 głosami za, przy  

1 osobie wstrzymującej się od głosu i 1 osobie nieobecnej usprawiedliwionej.  

Za podjęciem przedmiotowej uchwały głosowano 13 głosami za, przy 1 osobie wstrzymującej 

się od głosu i 1 osobie nieobecnej usprawiedliwionej.  

Ad. 13) Rozpatrzenie projektu uchwały w/s planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za 

kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez 

Gminę Szczerców.  

Komisja Oświaty i Kultury pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w/s planu 

dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej 

kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu 

prowadzonych przez Gminę Szczerców.  

Za podjęciem przedmiotowej uchwały głosowano 13 głosami za, przy 1 osobie wstrzymującej 

się od głosu i 1 osobie nieobecnej usprawiedliwionej.  

Ad. 14) Rozpatrzenie projektu uchwały w/s udzielenia Powiatowi Bełchatowskiemu 

pomocy finansowej na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1918E w msc. 

Osiny - dok. projektowo - kosztorysowa (ZRID)”. 

Wójt Gminy Szczerców poinformował, że podjęcie przedmiotowego projektu uchwały pozwoli 

na wybudowanie chodnika wzdłuż drogi powiatowej (przebiegającej przez m. Osiny)  

w miejscach zabudowy jednorodzinnej. Następnie Wójt wyjaśnił zebranym udział gminy 

Szczerców w finansowaniu powyższego zadania odpowiadając jednocześnie na zadane pytanie. 

Komisja Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały w/s udzielenia Powiatowi Bełchatowskiemu pomocy finansowej na realizację 
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zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1918E w msc. Osiny - dok. projektowo - 

kosztorysowa (ZRID)”. 

Za podjęciem przedmiotowej uchwały głosowano 14 głosami za, przy 1 osobie nieobecnej 

usprawiedliwionej.  

Ad. 15) Rozpatrzenie projektu uchwały w/s udzielenia Powiatowi Bełchatowskiemu 

pomocy finansowej na realizację zadania „Wykonanie robót budowlanych polegających 

na odtworzeniu nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2309E na odc. od msc. Dubie do 

drogi wojewódzkiej nr 480 metodą bitumiczno - grysową "slurry seal" od km 1+681 do 

km 3+662”. 

Wójt Gminy Szczerców powiadomił zebranych o udziale gminy Szczerców w finansowaniu 

powyższego zadania wyjaśniając przy tym, że remont ma na celu zabezpieczenie nawierzchni 

jezdni przed dalszą degradacją na odcinku ok. 2 km.  

Komisja Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały w/s udzielenia Powiatowi Bełchatowskiemu pomocy finansowej na realizację 

zadania „Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu nawierzchni jezdni 

drogi powiatowej nr 2309E na odc. od msc. Dubie do drogi wojewódzkiej nr 480 metodą 

bitumiczno - grysową "slurry seal" od km 1+681 do km 3+662”. 

Za podjęciem przedmiotowej uchwały głosowano 14 głosami za, przy 1 osobie nieobecnej 

usprawiedliwionej.  

Ad. 16) Sprawy różne – interpelacje i wnioski. 

W pierwszej kolejności, Wójt Gminy Szczerców poinformował, że jeden z mieszkańców 

zwrócił się do niego z zapytaniem, czy gmina jako samorząd mogłaby zakupić szczepionki 

przeciwko COVID-19 we własnym zakresie. Wójt wyjaśnił, że nie ma możliwości 

indywidualnego zakupu w/w szczepionek przez gminę.  

Radna P. K. Rzepkowska powiadomiła zebranych o sytuacji, jaka panuje na remontowanym 

odcinku drogi wojewódzkiej nr 483 w Szczercowie (ul. Częstochowska).  

Wójt Gminy Szczerców poinformował, że zorganizuje spotkanie z przedstawicielami Zarządu 

Dróg Wojewódzkich w Łodzi, aby zainteresowani mieszkańcy, jak i lokalni przedsiębiorcy 

mogli zgłosić swoje uwagi odnośnie przeprowadzanego remontu.  

Radny P. Z. Węglewski postawił wniosek o zakup nowego zegara znajdującego się na Placu 

Św. Floriana w Szczercowie wyjaśniając przy tym, że zakup jest konieczny z uwagi na brak 

możliwości naprawy obecnego zegara.  
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Wiceprzewodniczący Rady Gminy Szczerców P. W. Pacholak zasygnalizował, że konieczna 

jest poprawa zadaszenia w nowo postawionym przystanku autobusowym w m. Szczerców  

z uwagi na cieknącą wodę.  

Wójt Gminy Szczerców wyjaśnił, że problem został już zgłoszony wykonawcy, który ma to 

naprawić w ramach gwarancji.  

Radna P. D. Włodarczyk zgłosiła, że żadna z czterech zamontowanych lamp przy drodze 

krajowej DK74 (w pobliżu m. Załuże) nie świeci. 

Wójt Gminy Szczerców wyjaśnił, że prawdopodobnie nastąpiła awaria, bo jedna z czterech 

lamp znajdujących się od strony obwodnicy powinna się świecić – naprawa zostanie zlecona 

odpowiedniej osobie. Co do trzech pozostałych lamp, Wójt przypomniał, że na jednej z komisji 

postawiono wniosek o ich wyłączenie.  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Szczerców P. W. Pacholak postawił wniosek  

o poprawienie wymienionej niedawno kostki brukowej przed wejściem do totalizatora 

sportowego znajdującego się przy Placu Św. Floriana z uwagi na zastoiny wody.  

Ad. 17) Przewodnicząca Rady Gminy zakończyła dyskusję i zamknęła obrady XXIII sesji.  

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Aneta Matłas 
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Szczerców, dn.: 22 stycznia 2021r. 

1. Uchwała w/s uchwalenia budżetu gminy Szczerców na 2021 rok 

        GŁOSOWAŁO:  14     

        głosowało ZA: 11     

        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 nie głosował   

  7 Pabiś Teresa głosował ZA   

  8 Pacholak Wojciech 
WSTRZYMAŁ 

się   

  9 Rzepkowska Katarzyna głosował ZA   

  10 Szczepanik Barbara głosował ZA   

  11 Szcześniak Zbigniew głosował ZA   

  12 Wlazłowski Jan 
WSTRZYMAŁ 

się   

  13 Wyszatycka Monika głosował ZA   

  14 Węglewski Zdzisław głosował ZA   

  15 Włodarczyk Dorota głosował ZA   

                

Szczerców, dn.: 22 stycznia 2021r. 

2. Uchwała w/s uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Szczerców na lata 2021 – 2024 

        GŁOSOWAŁO:  14     

        głosowało ZA: 14     

        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 nie głosował   

  7 Pabiś Teresa głosował ZA   

  8 Pacholak Wojciech głosował ZA   
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  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.: 22 stycznia 2021r. 

3. Uchwała w/s  udzielenia Województwu Łódzkiemu pomocy 
finansowej na realizację zadania ,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 
483 na odcinku ul. Częstochowskiej w miejscowości Szczerców” 

        GŁOSOWAŁO:  14     

        głosowało ZA: 14     

        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 nie głosował   

  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.: 22 stycznia 2021r. 

4. Uchwała w/s przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków 
budżetu Gminy Szczerców na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i 
zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu 
ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Szczerców 
        GŁOSOWAŁO:  14     

        głosowało ZA: 13     

        głosowało PRZECIW: 0     

        WSTRZYMAŁO się: 1     

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

  2 Drzewosz Wiesława głosował ZA   
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  3 Materac Bohdan głosował ZA   

  4 Małecka Marzena głosował ZA   

  5 Osiewała Czesław głosował ZA   

  6 Pabiszak Arkadiusz nie głosował   

  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 
WSTRZYMAŁ 

się   

                

Szczerców, dn.: 22 stycznia 2021r. 

5. Uchwała w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru przy ulicy Mokrej w Szczercowie 

        GŁOSOWAŁO:  14     

        głosowało ZA: 13     

        głosowało PRZECIW: 0     

        WSTRZYMAŁO się: 1     

  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 nie głosował   

  7 Pabiś Teresa głosował ZA   

  8 Pacholak Wojciech głosował ZA   

  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.: 22 stycznia 2021r. 

6. Uchwała w/s planu dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty 
dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w 
szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Szczerców 
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        GŁOSOWAŁO:  14     

        głosowało ZA: 13     

        głosowało PRZECIW: 0     

        WSTRZYMAŁO się: 1     

  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 nie głosował   

  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 
WSTRZYMAŁ 

się   

                

Szczerców, dn.: 22 stycznia 2021r. 

7. Uchwała w/s udzielenia Powiatowi Bełchatowskiemu pomocy 
finansowej na realizację zadania ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 
1918E w msc. Osiny – dok. projektowo – kosztorysowa (ZRID)” 

        GŁOSOWAŁO:  14     

        głosowało ZA: 14     

        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 nie głosował   

  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   
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Szczerców, dn.: 22 stycznia 2021r. 

8. Uchwała w/s udzielenia Powiatowi Bełchatowskiemu pomocy 
finansowej na realizację zadania ,,Wykonanie robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 
2309E na odc. od msc. Dubie do drogi wojewódzkiej nr 480 metodą 
bitumiczno-grysową ”slurry seal” od km 1+681 do km 3+662”.  
        GŁOSOWAŁO:  14     

        głosowało ZA: 14     

        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 nie głosował   

  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   
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