
INFORMACJA
o działalności Wójta Gminy, Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych

w okresie od 23 września - 20 października 2020 r.

I. Działalność Wójta Gminy:
l . Wydał zarządzenia w sprawie:

a. dokonania zmian bud:żetu gminy Sędziejowice na 2020 r.;
b. okeślenia poziomu szczegółowości projektów planów finansowych oraz sposobu, trybu

i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu gminy Sędziejowice na rck 2021
c. ogłoszenia wykazu nieruchomości ptzeznaczonych do dzierżawy
d. ogłoszenia wykazu nieruchomości ptzeznaczonych do sprzeduży
e. powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego na wykonanie zadania: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
z terenu Gminy Sędziejowice"

f. powołania Komisji Kwalifikacyjnej do rozpatrywania wniosków o dotację z budżetu
Gminy Sędziejowice na budowę przydomowych o czyszczalni ścieków

g. powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na wykonanie zadania: "Ręmont dróg dojazdowych wewnętrznych na terenie
gminy Sędziejowice"

2. Uczestniczył w XXII sesji Rady Gminy i przygotował materiały na XXIII sesję Rady Gminy.
3. Uczestniczył osobiście lub poprzez delegowanie pracowników w:

. posiedzeniu komisji Budźetu, Rolnictwa i ochrony Środowiska
o Forum Na Rzecz Młodych Gminy Sędziejowice
. Radzie Budowy przędszkola w sędziejowicach
. Radzie koordynacyjnej MOF Zduńska Wola-Karsznice
o uroczystym przywitaniu nowego wozu bojowego osp Marzenin
o spotkaniu z sołtysem i Radą sołecką sołectwa sobiepany

II. InwesĘcje i remonty.
1. W dniu 08.10.2020 r., zgodnie z pismem informującym o przyznaniu dotacji, przesłano

zaktualizowany wniosek o udzielenie dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach koŃursu Nasze Ekologiczne
Pracownie na utworzenie puŃtu dydaktycznego ptzy Przedszkolu w Dobrej. Wartośó projektu
51 183,00zł. Wartośó dofinansowania 44 613,00zł

2. W dniu ż8.09.ż020r. wystąpiono z wnioskiem o zaliczkę w systemie SL w ramach projektu pn.

,,Budowa przedszkola w Sędziejowicach". W dniu 29,09.2020r. zatwierdzono wniosek o zaliczkę.
Wysokość otrzymalej zaliczki: 1 331, 557 ,46 zł.

3. Przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe w trybie przetarg\ nieograniczonego
na zadanie pn. ,,Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Sędziejowice".
W wymaganym terminie ofertę ńożyła jedna firma. Postępowanie, w toku. Kwota oferty:
2.628.149,46 zł brutto za dwuletni okres obowiązywania umowy.

4. Przygotowano i przeprowadzono postępo\ryanie przetargowe w trybie przetatg,l nieograniczonego
na zadanie pn. ,,Remont dróg dojazdowych wewnętrznych na terenie gminy Sędziejowice", który
swoim zakresem obej muj e :

o zńanie 1. ,,Remont drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości pruszków na odciŃu od km
0+000 do km 0+614", ujęte w budżecie Gminy Sędziejowice pn. ,,Remont u1. Zródlanej
w m. Pruszkód',



5.

6.

7.

c zńanię 2. ,,Remont drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Grabia na odciŃu od km
0+000 do km 0+260", ujęte w budżecie Gminy Sędziejowice pn. ,,Remont drogi gminnej
w sołectwie Grabia Trzecia",

c zńanie 3. ,,Remont drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Niecenia na odcinku od km
0+000 do km 0+ż04", ujęte w budżecie Gminy Sędziejowice pn. ,,Remont drogi gminnej
w m. Niecenia".

Postępowanie w toku.
Przygotowanie dokumentacji rozliczeniowej na realizaĄę zadaria pn.: ,,Usunięcie
i unieszkodliwienie w},robów zawieraj ących azbest z terenu Gminy Sędziej owice w 2020 r ." ,

dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Łodzi. Masa unieszkodliwionych materiałów zawierających azbest w}łrosi: 90,634 Mg
całkowity koszt zadania: 41 689,17 ń, dofinansowanie - 34 124,00 zł,
Na wniosek fimy EKOREFAIR Sp, z o.o. ul. Obozowa 60Bi5, 62-800 Kalisz zgodnie
z postanowieniem SKO w Sieradzu z dnia 24 w,rześnia 2020 r. znak: SK0.4192.265.20 w dniu
24.08.20ż0 r. zostało wszczęte postępowanie w sprańe wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn,: Budowa farmy fotowoltaicznej 217 WOLA
BUCZKOWSKA o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrasfiukturą te ckniczną na dzińce nr ewid.
2I7, obręb 0019 Wola Buczkowska, gm. Buczek.
Weryfikacja sprawozdań składanych w systemie BDO przez podmioty odbierające odpady
komunalne z terenu Gminy Sędziejowice oraz sporządzenie w systemie JAP.BDO sprawozdania
wójta, burmistrza lub prezydenta miasta./związku międzygminnego z rcalizacji zadań z zabesu
gospodarowania odpadami komunaln}łni za 2019 r .

Przygotowanie sprawozdania do GUS-u z gospodarki mieszkaniowej i komurralnej za ż019 r.
Przygotowano wniosek o płatnośó ostateczną w ramach projektu pn. ,§owe miejsca przedszkolne
w Gminie Sędziejowice!"

l0. Złożono korektę rozliczenia wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Wojewódżwa Łódzkiego
o dofinansowanie projektu realizowanego w sołectwie Sobiepany pn. ,,Warsztaty kuliname nad
rzeką Grabią Piknik rodzinny".

1I. Złożono uzupełnienie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
o dofinansowanie projektu realizowanego w sołectwie Grabno pn.,,I ty możesz zostać Goftatem,
czyli streetball za rogiem".

12. Dokonano wyceny nieruchomości w Grabnie i Woli Marzeńskiej celem sprzedaży w drodze
przetargowej,

13. Dztałające w Urzędzie Gminy Sędziejowice Gminne Biuro Spisowe (PSR 2020) udzięliło pomocy
przy samo - spisie 12 rolnikom, którzy nie byli w stanie przeprowadzić samo-spisu w domu.

14. Komisja Kwalifikacyjna powołana Zarządzeniem Nr 194i20 Wójta Gminy Sędziejowice w dniu
08.10.2020 r. przeprowadziła weryfikację wniosków osób fizycznych na dotację do budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków, wpłynęły (w terminie) trzy wnioski. Pozytywnie
rozpaźrzony został jeden wniosek, z którym zostńa zautul;a stosowna umowa pozostałe wnioski
rozpatrzone negatywnie, nie spełniały wymogów ,,Regulaminu udzielania dotacji celowej
z budżetu Gminy Sędziejowice na budowę przydomowych oczyszczalni ściekóf'.

15. Firma EKOSOLARY Kalisz zakończyła montaż 3 zestawów lamp uiicznych (w systemie
hybrydowym) w m. Brody wartość zamówienia (brutto) 20 700,00 zł.

16. W zwiąku z wnioskiem firmy DG Projekt Dominik Górka o przedłużenie terminów wykonania
umów nr 2012020 oraz 2|12020 z dńa 03.03.2020 r, na pĄekty techniczne- wykonawcze sieci
wodociągowo-knalizacyjnej w m. Sędziejowice Kolonia oraz sieci wodociągowej w m. Brzeski,
spowodowane epidemią, zawarto aneksy przedłużające terminy wykonania zamówień na dzień
16 pńdziemika2l20 r.

III. Dzialalność Gminnej Jednostki Uslug Komunalnych w Sędziejowicach.
o wykonano 6 mb przepustu a300 i ńwardzenie terenu pod przystanek pl(s w I(amostku,

przestawiany z drogi powiatowej na drogę gminną.
l poszerzenie przepustu o 3 mb dla autobusu szkolnego wrzesiny - stypuły.
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o utwardzono teren pod miejsce zatrzymywania autobusu szkolnego na drodze Marzenin-
Wrzesiny.

o konłnuacja drugiego koszenia poboczy na drogach gminnych.
r Naprawiono nawierzchnię dróg tłuczniowych zakupionym tłuczniem ok 600 t.
. utwaldzono tłuczniem kolejowym i gruzem odcinek około 50 m w stronę wiatraków

za Panem L. w Przymiłowie.
o Usunięto awarię wodociąg ową na przyłączu do Zespołu Szkół Rolniczych w Sędziejowicach.
o Odnowiono specjalną farbą drogową pasy (przejścia dla pieszych) w miejscowościach:

Sędziejowice ul. Krótka, Marzenin ul Polna, Dobra płzy Przedszkolu.
o Obcięto nisko zwisające gałęzie i wycięto zaktzaczenia na skrzyżowaniu drogi powiatowej

z gminną w miejscowości Brzeski, droga w stronę Grabi,
o Obcięto gałęzie wrastające w drogę do ()czyszczalni w Marzenini e orM na działkach

w Grabnie.
. uporządkowano po wichurach hzy powalone drzewa w woli Marzeńskiej.
. wycięto zakrzaczenia na drodze w sobiepanach za osp około 120 mb.
. Usunięcie awarii na przyłączlt wodociągowym w Sędziejowicach przy ul. Rolniczej 2

oraz Pruszkowie przy ul. Źhódtanej.
. sukcesywnie sprzątano przystanki pks.
. obcięto i uporządkowano drzewa w parku w centnm sędziejowic.
c zmiana organizacji ruchu na drodze w Dobrej przy przedszkolu, montaż znaków, montń

dwóch progów zwalniających, przesunięcie przystaŃu dla autobusu szkolnego.
. odkopanie zamulonego rowu w DobĘ przy drodze w skonę przedszkola ziemia na odkład

około 220 mb.

o odkopanie zamulonego rowu koło pana s. na drodze od Brzęsk do Grabi ok 200 mb
oraz około 350 mb w Brzeskach

o koszono trawę na terenie obiektów komunalnych będących w adminishowaniu jednostki.
o Wywieziono z szamb mieszkańców 339 m3 ścieków na kwotę 6 641,3I ń.
o Zebtano należności za: dostarczoną wodę 1I0 082,4ż zł, odebrane ścieki 41 033,20 ń.

IV. Działalność w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej.
1. Gminny Ośrodek Zdrowia w Sedzieiowicach udzielał świadczeń zdrowotnych zgodnie

z podpisaną rrmową z Narodowym Funduszem Zdrowia Oddział Wojewódzki w Łodzi. Pod
opieką GOZ w Sędziejońcach znajduje się około 5700 pacjentów.

2. w Gminnvm ośrodku pomocv społecznei w sedzieiowicach:
. współpracowano ze stacją sanitamo-Epidemiologicmej w Łasku w celu pozyskania

informacji o osobach będących w kwarantannie domowej lub zbiorowej na terenie gminy;
o kontaktowano się telefonicznie z osobami będącymi w kwarantannie domowej - od 15

marca br. ogółem 27I osób, w tym 5 w kwarantannie zbiorowej (mieszkńcy gmin
ościennych) i 64 cudzoziemców; od 23 września ogółem na kwarantarrrrie przebywało 61

osób,
o objęto pomocą 2 rodziny będącą w kwarantannie domowej , zakup i dowóz leków,

artykułów spożywczych,
o nadzorowano i rozliczano prace społecznie lżyteczne zotganizowane dla 7 osób

bezrobotnych z terenu gminy Sędziejowice oraz aneksowano umowę w sprawie organizacji
prac - przedłużono okes realizacji prac do 30 listopada 2020 r.
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Iozpoznano 219 spraw z zaklesu pomocy społecznej, ponadto: pracownicy socjalni
pracowali przeprowńzając wywiady środowiskowe telefonicznie oruz wyjazdy w teren,
w tym trzy wjazdy interwencyjne po zgłoszeniu od mieszkańców gminy lub policji.
W trakcie interwencji wzywano Pogotowie Ratunkowe;
realizowano program ,,Posiłek w szkole i w domu",

zakończono realizacje i ńożono końcowe sprawozdanie z Programu Operacyjnego Pomoc
Zywnościowa 2014 -2020 Podprogram 2019, obecnie przy współpracy z Towarzystwem
Społeczno-Kulturalnym Gminy Sędziejowice przygotowywany jest wniosek do
Podprogramu 2020,

realizowany jest Program ,,Dobry Strat". Dotychczas wsparcie otrzymało 728 dzieci
z terenu gminy,
pruyznano 34 uczniom stypendium socjalne,

otlzymano postanowienie Sądu Rejonowego w Sandomięrzu o oddaleniu w całości
wniosku Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziejowicach z 2017 r. o przymusowe leczenie
w szpitalu psychiatrycznym jednego z mieszkńców gminy Sędziejowice,
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3. w srodowiskowrym Domu samopomocy w sedzieiowicach:
W zajęciach ŚDS uczęstniczy ok. 30 osób (40 skierowanych). Grupa ta została

podzielona na dwie mniej sze i naprzemiennie, co drugi dzień dowożona jest autobusem ŚDS
z zachowanięm zasady połowy zajętych miejsc. Zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uczestnicy zostali podzieleni na 6 stałych grup

z maksymalnym moźliwym ograniczeniem przemieszczania się uczestników pomiędzy
grupami. Terapeuci i opiekunowie zostali przypisani na stałe do powstałych grup

uczestników. Dom zapewnia śniadanie oraz jeden gorący posiłek, który dostarczany jest

codziennie w pojemnikach jednorazowych przęz ze.w"nętrzną formę cateringową.
o prowadzone były indywidualne zalęcia w pracowniach, wyjścia na spacery, zajęcia

rehabilitacyjne w Sali i plenerze, spapery z kijami Nording Walking, tumieje w Bocce,
zgodnie z Planem pracy ŚDS.

. zorganizowano wyjazd do kina Helios w Bełchatowie.

. przygotowano prace do xlv wojewódzkiego konkursu plastycznego pt. ,, Jak wygląda
muzyka".

. Monitorowano leczenie w poradniach specjalistycznych oraz zapewniono konsultacje

w SDS lekarzy specjalistów (dr n. med. Specjalista psychiatra, lek. med. Specjalista
rehabilitacj i medycznej ).

. Realizowano recepty i zlecenia na zakup materiałów medycznych i zaopatrzenia
rehabilitacyjnego.

V. Realizacja zadań w zakresie oświaty, kultury i spońu.
1. W Gminnei Bibliotece Publicznei w Sedzieiowicach:

o GBP w Sędziejowicach współorganizowńa lI Gminne Forum na Rzecz Młodych pod
hasłem: (CZY) ROWNY START W PRZYSZŁOŚC?, nad którym honorowy patronat objął
senator Rzeczpospolitej Polskiej Maciej Łuczak

o Biblioteka przygotowała prezentację filmu, który powstał GBp w ramach akcji
Narodowego CzlĄania ,,Balladyny" Juliusza Słowackiego. Film udostępniono też
w intemecie.



Gminna Biblioteka Publiczna w Sędziejowicach rcalizowńa zakup nowości wydawniczych
z środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ptzyznanych
w ramach dotacji Biblioteki Narodowej na ksiązki ,, Priorytet l - zakup nowości
wydawniczych dla bibliotek publicznych" w kwo cię 9 .700 ń.
GBP w Sędziejowicach dokonywała także zakupów pozycji ksiązkowych i audiobooków
z własnych środków.

Bibliotęka rozstrzygnęła koŃurs fotograficzny dla Czytelników pt. ,,Ksiązka w podróży".
W bibliotece odbyło się spotkanie z czytelnikami w ramach ,,Dyskusyjnego Klubu
Ksiąki".
Pracownicy biblioteki uczestniczyli w spotkaniach autorskich oraz webinariach w formie
on-line.

Pracownicy biblioteki systematycznie prowadzą kalendarium wydarzeń na stronie GBP
Sędziejowice na pońalu facebook,pl oraz promują nowości wydawnicze. Kontytuowane są
też prace nad nową witryną www biblioteki.

2. Gminnv Ośrodek Kulturv w Sedzieiowicach prowadził zajęcia merytoryczne w zespołach,
sekcjach, kołach zainteresowań. Ponadto był organizatorem, współorg anizatorem bądź
uczestnikiem:
o Spotkanie dyT ektora Grzegorza Brożyńskiego z rodzicarni klas I, II, III i IV w związku

z naborem do zespołów artystycznych, dziŃających w placówce GOK.
r Oprawa akustycznall Gminnego Forum na Rzecz Młodych.
o Oprawa akustyczna XXII sesji Rady Gminy Sędziejowice.
o spotkanie z wójtem Gminy sędziejowice i Gminnym Naczelnikiem osp w sprawie

przebiegu uroczystości Święta Niepodległości.
o Szkolenie na temat ,, Systemów Fotowoltaicznych" dla mieszkńców Gminy Sędziejowice,

VI. Działalność administraryjna Urzędu Gminy Sędziejowice w okresie sprawozdawczym byla
realizowana zgodnie z ustawowymi i statutowymi obowiązkami,

Sędziejowice, 23 pńdziemika 2020 r.

GMI
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