
1 
 

PROTOKÓŁ 

Z OBRAD XXX SESJI 

RADY GMINY SZCZERCÓW 

z dnia 1 października 2021 r. 

Obrady XXX sesji Rady Gminy Szczerców odbyły się dnia 1 października 2021 r. w Sali 

Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie. Godzina rozpoczęcia 1000, godzina 

zakończenia 1310.   

Zaproszeni goście: 

- Wójt Gminy Szczerców - P. Krzysztof Kamieniak, 

- Skarbnik Gminy Szczerców - P. Dorota Słowińska,  

- Radca Prawny - P. Anetta Nowak - Uss,  

- Kierownik Referatu Budownictwa, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Komunalnej – P. Danuta Idzikowska,  

- Pracownik Referatu Budownictwa, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Komunalnej – P. Anna Stemplewska,  

- Pracownik Referatu Budownictwa, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Komunalnej – P. Adam Stępień,  

- Urbanista – P. Piotr Urlich,  

- Przedstawiciele z firmy NEXERA Sp. z. o. o. – P. Dorota Burzymowska i Jacek Urbański,  

- Przedstawiciel z firmy ABM Group Sp. z o. o. – P. Dorota Janusz.  

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, 13 obecnych. Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do 

protokołu.  

Ad. 2) Uwag do porządku obrad nie zgłoszono.  

Ad. 3) Za przyjęciem porządku obrad głosowano 13 głosami za, przy 2 osobach nieobecnych 

usprawiedliwionych.  

Przedstawiciele z firmy Nexera P. D. Burzymowska i J. Urbański przekazali zebranym 

informację na temat budowanej sieci światłowodowej na terenie Gminy Szczerców (obecnie  

w m. Brzezie, Grudna, Kuźnica Lubiecka, Lubiec, Magdalenów, Niwy, Podklucze, Polowa, 
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Podżar, Rudzisko, Szczerców, Szczercowska Wieś, Zbyszek, Zagadki, Marcelów). 

Przedstawiciele wyjaśnili, iż pracownicy firmy Leverage Sp. z o.o. będą odwiedzać 

mieszkańców Gminy, w związku z prowadzonymi pracami projektowymi budowy 

światłowodowych linii kablowych i podkreślili, że podpisywane przez właścicieli posesji 

umowy o dostęp do nieruchomości, nie oznaczają automatycznego korzystania przez nich  

z usług telekomunikacyjnych - usługi takie będą w przyszłości oferowane przez operatorów 

tych usług (w tym lokalnych), wykorzystujących wybudowaną w ten sposób nowoczesną 

infrastrukturę światłowodową. Następnie odpowiedzieli na pytania ze strony 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy i Wójta Gminy Szczerców.  

Ad. 4) Za przyjęciem protokołu z poprzednich obrad głosowano 13 głosami za, przy 2 osobach 

nieobecnych usprawiedliwionych. 

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

Wójt Gminy Szczerców poinformował zebranych, o swojej aktywności w okresie 

międzysesyjnym, opowiedział o wydarzeniach, w jakich uczestniczył od czasu ostatniej sesji 

oraz inwestycjach, jakie aktualnie realizowane się na terenie Gminy Szczerców. 

Ad. 6) Sprawozdanie Przewodniczącej z działalności między sesjami. 

W pierwszej kolejności, Przewodnicząca Rady Gminy Szczerców odczytała zebranym 

podziękowania otrzymane od Dyrekcji Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II  

w Bełchatowie za wszelką pomoc i życzliwość udzieloną placówce w ramach zapobiegania, 

przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. 

Następnie, Pani Przewodnicząca powiadomiła, że w okresie między sesjami poza dyżurami 

brała udział w następujących wydarzeniach: 28 sierpnia br. udział w czterech festynach tj. w 

Sołectwie Janówka, Brzezie, Niwy i Dubie, 29 sierpnia br. udział w Dożynkach Gminnych w 

Ruścu, 6 września br. udział w uroczystości upamiętniającej wybuch II Wojny Światowej  

i Bitwy Szczercowskiej, która odbyła się przy obelisku w Magdalenowie, 11 września br. udział  

w festynie w m. Podklucze, 16 września br. udział w uroczystości z okazji Jubileuszu Złotych 

Godów - w tym miejscu, Przewodnicząca złożyła Jubilatom po raz kolejny serdeczne życzenia, 

17 września br. udział w uroczystości upamiętniającej ofiary II Wojny Światowej w Klukach, 

18 września udział w Pikniku Rodzinnym w m. Janówka i w Pikniku Sołeckim w m. 

Stanisławów Drugi, 19 września br. udział w festynie w m. Polowa oraz 27 września br. udział 

w zebraniu sołeckim w m. Szczerców.  
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Ad. 7) Sprawozdanie Przewodniczących Komisji nt. działalności Komisji między sesjami. 

Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu: 

Wiceprzewodniczący komisji P. W. Pacholak poinformował, że komisja spotkała się w okresie 

międzysesyjnym raz. Na posiedzeniu członkowie komisji wypracowali opinię do projektu 

uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/259/20 Rady Gminy Szczerców z dnia  

30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 2021 rok. Ponadto, zapoznali się z projektem funkcjonalno - 

użytkowym dla zadania pn. ,,Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Szczercowie” do którego 

zgłosili swoje propozycję zmian - w tym miejscu, Wiceprzewodniczący omówił szczegółowo 

zebranym naniesione zmiany do w/w projektu. W sprawach różnych, członkowie komisji 

zapoznali się z pismami, które wpłynęły od czasu ostatniego posiedzenia - jedno pismo 

wpłynęło ze Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie z prośbą o wsparcie 

finansowe w wysokości 100.000,00 zł, jednak członkowie ustosunkowali się negatywnie do 

w/w prośby z uwagi na brak wolnych środków w budżecie Gminy Szczerców.  

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. Członkowie komisji wypracowali wnioski do budżetu Gminy Szczerców na 

2022 r. i opinię do projektu uchwały w/s zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości opłat 

za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym 

do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznym 

przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i publicznej innej formie 

wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szczerców. 

Komisja Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami: 

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

międzysesyjnym raz. Na posiedzeniu komisji członkowie zapoznali się z pismami, które 

wpłynęły od czasu ostatniego posiedzenia i udali się w teren w celu przeprowadzenia wizji 

lokalnej w odniesieniu do złożonych pism. W tym miejscu, Przewodniczący powiadomił,  

że w trakcie posiedzenia zostały postawione dwa wnioski formalne tj. o naprawę zapadniętych 

studzienek kanalizacyjnych na targowicy oraz chodnika przy Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Szczercowie. Ponadto, członkowie komisji wypracowali opinię do projektów 

uchwał będących w zakresie kompetencji komisji.   
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Komisja Budżetu, Polityki Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego: 

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

międzysesyjnym raz. Na posiedzeniu, członkowie komisji zaopiniowali projekty uchwał 

budżetowych (tj. w/s zmiany budżetu gminy Szczerców na rok 2021 i w/s zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2021 – 2024) oraz w/s zmiany Uchwały  

Nr VIII/82/19 Rady Gminy Szczerców z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie poboru podatku 

rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia 

inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. Następnie, wypracowali wnioski 

do budżetu Gminy Szczerców na 2022 r. W trakcie posiedzenia członkowie komisji zapoznali 

się także z projektem przebudowy ul. Częstochowskiej w Szczercowie i zgłosili do niego szereg 

uwag - w tym miejscu, Przewodniczący omówił zebranym szczegółowo propozycję zmian do 

omawianego projektu. W dalszej kolejności, poruszony został temat budowy wodociągu przy 

ul. Leśnej w Szczercowie zakończony konkluzją, że zasadne jest unieważnienie przetargu  

z uwagi na zbyt wysokie koszty realizacji zadania. 

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

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

jakie nastąpiły w projekcie budżetu gminy Szczerców na 2021 r. w stosunku do materiałów, 

które zostały przekazane Radnym Gminy Szczerców wcześniej. 

Komisja Budżetu, Polityki Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały w/s zmiany budżetu gminy Szczerców na 2021 r. 

Za podjęciem przedmiotowej uchwały głosowano 13 głosami za, przy 2 osobach nieobecnych 

usprawiedliwionych.  

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

Gminy Szczerców na lata 2021 – 2024 

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

w projekcie przedmiotowej uchwały w stosunku do materiałów, które zostały przekazane 

Radnym Gminy Szczerców wcześniej. Pani Skarbnik poinformowała, że zmian dokonano  

w związku ze zmianami planu dochodów i wydatków bieżących oraz majątkowych na 2021 r., 

jak i wydatków majątkowych na 2022 r. Ponadto wyjaśniła, że zmieniono także wykaz 

przedsięwzięć poprzez zmianę limitu wydatków w zadaniach: ,,Przebudowa drogi wewnętrznej 

w m. Grudna na odcinku ok. 450 mb” i ,,Wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych  

w ul. Praga w Szczercowie”.  
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Komisja Budżetu, Polityki Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Szczerców na lata 2021 - 2024. 

Za podjęciem przedmiotowej uchwały głosowano 13 głosami za, przy 2 osobach nieobecnych 

usprawiedliwionych.  

Ad. 10) Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany Uchwały Nr VIII/82/19 Rady Gminy 

Szczerców z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od 

nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów  

i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała zebranym uzasadnienie do powyższego projektu 

uchwały.  

Komisja Budżetu, Polityki Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały w/s zmiany Uchwały Nr VIII/82/19 Rady Gminy Szczerców  

z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób 

fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości 

wynagrodzenia za inkaso. 

Za podjęciem przedmiotowej uchwały głosowano 13 głosami za, przy 2 osobach nieobecnych 

usprawiedliwionych.  

Ad. 11) Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XXII/259/20 Rady Gminy 

Szczerców z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok. 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że w dniu dzisiejszym przedłożona została 

autopoprawka, która w niewielkim stopniu zmienia treść § 1 pkt 2 w/w projektu uchwały. Pani 

Przewodnicząca wyjaśniła, że przed zmianą podany był zapis: ,,w części V ust. 3 dodaje się  

pkt 6 o brzmieniu: ,,6) Zakup urządzenia do pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym 

powietrzu dla Posterunku Policji w Szczercowie (…)”, który został zastąpiony: ,,w części V  

ust. 3 dodaje się pkt 6 o brzmieniu: ,,6) Zakup urządzenia do pomiaru stężenia alkoholu  

w wydychanym powietrzu w celu wsparcia Posterunku Policji w Szczercowie (…)”.  

Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  

w/s zmiany Uchwały Nr XXII/259/20 Rady Gminy Szczerców z dnia 30 grudnia 2020 r.  

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2021 rok. 
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Za podjęciem przedmiotowej uchwały głosowano 13 głosami za, przy 2 osobach nieobecnych 

usprawiedliwionych.  

Ad. 12) Rozpatrzenie projektu uchwały w/s wprowadzenia zmian w Statucie Zakładu 

Gospodarki Komunalnej Gminy Szczerców. 

Komisja Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały w/s wprowadzenia zmian w Statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy 

Szczerców. 

Za podjęciem przedmiotowej uchwały głosowano 13 głosami za, przy 2 osobach nieobecnych 

usprawiedliwionych.  

Ad. 13) Rozpatrzenie projektu uchwały w/s uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru Gminy Szczerców dla części obrębów: 

Szczerców, Grudna, Podklucze, Załuże. 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że wszyscy radni otrzymali wykaz 

nieuwzględnionych uwag zgłoszonych do projektu planu, które po kolei odczytała.  

Następnie, urbanista P. P. Urlich wskazał zebranym na przyczyny, z powodu których uwagi nie 

mogły zostać uwzględnione przez Wójta Gminy Szczerców i odpowiedział na pytania ze strony 

radnych.  

Każdorazowo po odczytaniu uwagi i udzieleniu wyjaśnienia przez urbanistę odbywało się 

głosowanie, które przebiegło w następujący sposób:  

Za nieuwzględnieniem pierwszej uwagi do projektu planu głosowano 10 głosami za, przy  

3 osobach wstrzymujących się od głosu i 2 osobach nieobecnych usprawiedliwionych.  

Za nieuwzględnieniem drugiej uwagi do projektu planu głosowano 10 głosami za, przy  

3 osobach wstrzymujących się od głosu i 2 osobach nieobecnych usprawiedliwionych. 

Za nieuwzględnieniem trzeciej uwagi do projektu planu głosowano 8 głosami za, przy  

5 osobach wstrzymujących się od głosu i 2 osobach nieobecnych usprawiedliwionych.  

W dalszej kolejności, Kierownik Referatu Budownictwa, Rolnictwa, Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Komunalnej P. D. Idzikowska i urbanista P. P. Urlich zapoznali zebranych  

z rysunkiem planu, przedstawiającym obszary objęte planem w 10 ramach i przytoczyli 

najważniejsze zapisy znajdujące się w treści omawianej uchwały. Pani Kierownik wraz  

z urbanistą odpowiedzieli także na pytania ze strony radnych.  

Za zgodą Przewodniczącej Rady Gminy obrady opuściła Radna P. K. Rzepkowska.  
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Komisja Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

Gminy Szczerców dla części obrębów: Szczerców, Grudna, Podklucze, Załuże.  

Za pozytywną opinią do projektu uchwały głosowano 10 głosami za, przy 2 osobach 

wstrzymujących się od głosu i 3 osobach nieobecnych usprawiedliwionych.  

Ad. 14) Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany uchwały w sprawie określenia 

wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych 

wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,  

w którym kończą 6 lat, w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych  

w szkołach podstawowych i publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Szczerców. 

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

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci 

objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,  

w którym kończą 6 lat, w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych i publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Szczerców. 

Za podjęciem przedmiotowej uchwały głosowano 12 głosami za, przy 3 osobach nieobecnych 

usprawiedliwionych.  

Ad. 15) Sprawy różne – interpelacje i wnioski 

W pierwszej kolejności, Radna P. M. Małecka zaprosiła wszystkich radnych i mieszkańców na 

sprzątanie lasu w Sołectwie Niwy zaplanowane na dzień 3 października br. o godz. 10:00.  

Następnie, głos zabrała Pani D. Janusz będąca Wiceprezesem firmy ABM Group  

Sp. z o. o., która będzie wykonywała prace na zlecenie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie 

na obszarze Gminy Szczerców (w obrębach: Chabielice, Janówka, Kieruzle, Osiny, Osiny 

Kolonia) w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Pani Janusz przekazała 

szczegółowe dane w zakresie planowanych prac, jak i odpowiedziała na pytania ze strony Wójta 

Gminy Szczerców. 

Ad. 16) Przewodnicząca Rady Gminy zakończyła dyskusję i zamknęła obrady XXX sesji.  

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Aneta Matłas 
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Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany budżetu gminy Szczerców na 2021 r. 

Wyniki głosowania: 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wyniki imienne: 

ZA (13) Krzysztof Drzazga, Wiesława Drzewosz, Marzena Małecka, Bohdan Materac, 

Czesław Osiewała, Teresa Pabiś, Wojciech Pacholak, Katarzyna Rzepkowska, Barbara 

Szczepanik, Zbigniew Szcześniak, Zdzisław Węglewski, Jan Wlazłowski, Monika Wyszatycka 

NIEOBECNI (2) Arkadiusz Pabiszak, Dorota Włodarczyk 

Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Szczerców na lata 2021 – 2024 

Wyniki głosowania: 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wyniki imienne: 

ZA (13) Krzysztof Drzazga, Wiesława Drzewosz, Marzena Małecka, Bohdan Materac, 

Czesław Osiewała, Teresa Pabiś, Wojciech Pacholak, Katarzyna Rzepkowska, Barbara 

Szczepanik, Zbigniew Szcześniak, Zdzisław Węglewski, Jan Wlazłowski, Monika Wyszatycka 

NIEOBECNI (2) Arkadiusz Pabiszak, Dorota Włodarczyk 

Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany Uchwały Nr VIII/82/19 Rady Gminy 

Szczerców z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od 

nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów  

i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 

Wyniki głosowania: 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wyniki imienne: 

ZA (13) Krzysztof Drzazga, Wiesława Drzewosz, Marzena Małecka, Bohdan Materac, 

Czesław Osiewała, Teresa Pabiś, Wojciech Pacholak, Katarzyna Rzepkowska, Barbara 

Szczepanik, Zbigniew Szcześniak, Zdzisław Węglewski, Jan Wlazłowski, Monika Wyszatycka 

NIEOBECNI (2) Arkadiusz Pabiszak, Dorota Włodarczyk 

Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XXII/259/20 Rady Gminy 

Szczerców z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok 

Wyniki głosowania: 
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ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wyniki imienne: 

ZA (13) Krzysztof Drzazga, Wiesława Drzewosz, Marzena Małecka, Bohdan Materac, 

Czesław Osiewała, Teresa Pabiś, Wojciech Pacholak, Katarzyna Rzepkowska, Barbara 

Szczepanik, Zbigniew Szcześniak, Zdzisław Węglewski, Jan Wlazłowski, Monika Wyszatycka 

NIEOBECNI (2) Arkadiusz Pabiszak, Dorota Włodarczyk 

Rozpatrzenie projektu uchwały w/s wprowadzenia zmian w Statucie Zakładu Gospodarki 

Komunalnej Gminy Szczerców 

Wyniki głosowania: 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wyniki imienne: 

ZA (13) Krzysztof Drzazga, Wiesława Drzewosz, Marzena Małecka, Bohdan Materac, 

Czesław Osiewała, Teresa Pabiś, Wojciech Pacholak, Katarzyna Rzepkowska, Barbara 

Szczepanik, Zbigniew Szcześniak, Zdzisław Węglewski, Jan Wlazłowski, Monika Wyszatycka 

NIEOBECNI (2) Arkadiusz Pabiszak, Dorota Włodarczyk 

Rozpatrzenie projektu uchwały w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru Gminy Szczerców dla części obrębów: Szczerców, Grudna, 

Podklucze, Załuże 

Wyniki głosowania: 

ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

Wyniki imienne: 

ZA (10) Krzysztof Drzazga, Wiesława Drzewosz, Marzena Małecka, Bohdan Materac, 

Czesław Osiewała, Teresa Pabiś, Barbara Szczepanik, Zdzisław Węglewski, Jan Wlazłowski, 

Monika Wyszatycka 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) Wojciech Pacholak, Zbigniew Szcześniak 

NIEOBECNI (3) Arkadiusz Pabiszak, Katarzyna Rzepkowska, Dorota Włodarczyk 

Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości opłat 

za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem 

przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, 

w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych  

i publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Szczerców 

Wyniki głosowania: 
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ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

Wyniki imienne: 

ZA (12) Krzysztof Drzazga, Wiesława Drzewosz, Marzena Małecka, Bohdan Materac, 

Czesław Osiewała, Teresa Pabiś, Wojciech Pacholak, Barbara Szczepanik, Zbigniew 

Szcześniak, Zdzisław Węglewski, Jan Wlazłowski, Monika Wyszatycka 

NIEOBECNI (3) Arkadiusz Pabiszak, Katarzyna Rzepkowska, Dorota Włodarczyk 
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