
o działalności Wójta Gminy, 
'l"T; 

H'[i;i,tych jednostek organizacyjnych
w okresie od 20 listopada do 16 grudnia 2019 r.

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

a. dokonania zmian budzetu gminy Sędziejowicena2019 r.

b. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargunieograniczonego ustnego na
wynajem lokali uzytkowych połozonych w Sędziejowicach przy ul. Łódzkiej 1Al1 i ul.
Łódzkiej 1Al2 oraz ustalenie stawek wyjściowych do przetargu

c. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ptzetargunieograniczonego ustnego na
dzierżawę gruntów rolnych w miejscowościach Pruszków i Marzenin

d. powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na wykonanie zadania "Zakup biletów szkolnych miesięcznych dla uczniów
dojeżdżających do szkół na terenie gminy Sędziejowice w okresie od 1 stycznia 2020 r. do
26 czerwca2020 t."

e. powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na wykonanie zadania; "Zakup energii elektrycznej dla Gminy Sędziejowice
i j edno stek or ganizacy jnych "

f. powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na wykonanie zadanta; "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej
Gminy Sędziejowice w okresie od 01 .0I.2020 r. do 3I.12.2020 r."

2. Uczestnicąlł w XIII sesji Rady Gminy i przygotował materiaĘ na XIV sesję Rady Gminy.
3 . U czestniczył osobiście llb poprzez delegowanie pracowników w:

. Sesji Rady Gminy Sędziejowice,
o posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy sędziejowice,
o spotkaniu partnerów Miejskiego obszaru Funkcjonalnego zdunska wola - karsznice,
o spotkaniu z przedstawicielami fundacji zwierzoluby,
o spotkaniu z biurem nieruchomości w sprawie inwestycji na terenie MoF,
o strazackich Mikołajkach w Bilewie,
. spotkaniu wigilijnymzorganizowanym na sali osp w sobiepanach,
. Spotkaniu z dyrektorem MDK Zduńskowolskiego Centrum Integracji,,RATIJSZ",
o Konferencji podsumowującej budowę łącznika drogi wojewódzkiej z droga ekspresową S8,
. spotkaniuze starostą Łaskim w osp w Marzeninie,
o spotkaniu autorskim zorganizowanym przez GBp w sędziejowicach z Ryszardem

Cwirlejem,
o warsźatachprzedświątecznych w osp w Grabnie,
o I sędziejowickim kietmaszu Bożonarodzeniowym,
. Andrzejkowym Turnieju szachowym w zso nr 1 w sędziejowicach.
o Forum wójtów, Burmistrzów i prezydentów Miast wojewódźwa Łódzkiego,
o Gminnej komi§i Rozwiązywania problemów Alkoholowych (zastępcawójta),
o II Zjeździe Lokalnym Akademii Samorządowej w Warszawie,
o posiedzentu zarządu osp kamostek,
o Jasełkach w zso nr 1 w sędziejowicach otaz w zs w Marzeninie (zastępca wójta),
o strazackiej wigilii w komendzie psp w Łasku (zastępca wójta),



. spotkaniu zorgantzowanym przez GBp w sędziejowicach z podróznikiem krzysztofem

Nowakowskim.

II. Inwestycje i remonĘ.
1. Zakup piłkochwytów stanowiących wyposazenie boiska sportowego w miejscowości Dobra,

zgodnie z rrmową nr I23lI9 z dn. 25.II.201,9 r., wartość zadania 7 000,00 zł. Zgłoszenie

wykonania robót budowlanych w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa

Powiatowego w Łasku.
2. Zakończenie negocjacji z NPOŚiGW w sprawie udzielenia dofinansowania na przedsięwzięcie

pn.: ,,Strategia Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Sędziejowice". WartoŚĆ

dofinansowania, to 49.000,00 zł, wkład własny 0,00zł. Aktualnie trwa podpisywanie umowy

przez strony.

3. Uzupełnienie braków formalnych we wniosku o dofinansowanie projektu pn.,,Poprawa jakoŚci

ksźałcenia ogólnego w Zespole Szkół w Marzeninie poprzęz rozbudowę istniejącej

infrastruktury" na wezwanie Urzędu Marszałkowskiego WojewództwaŁódzkiego po pierwszej

ocenie wniosków przęz Komisję Oceny Projektów.

4. Zakotrczęnie realizacji trzech małych projektów lokalnych, dofinansowanych z budżetu

Samorządu Wojewódźwa Łódzkiego. Złożenie sprawozdalia w lJrzędzie Marszałkowskim

Woj ewó dź w a Ł ó dzkie go r o zliczaj ąc e g o proj ekty :

- ,,Plac zabaw w miejscowości Kustrzyce' o wartości 15 100,00zł z czego 10 000,00 to

otrzymane dofinansow anie, ż 100,00zł to środki własne gminy, a pozostałe 3 000,00zł to środki,

zgr omadzone pr zęz s ołe ctwo.

- ,,Warsźaty kuliname nad Grabią - Piknik Rodzinny" w miejscowości Sobiepany (zakup

wyposazenia świetlicy oraz organizacjapikniku rodzinnego) o wartości 15 100,00ń z czego 10

000,00 to otrzymane dofinansowanie, a 5 100,00zł to środki własne gminy.

- ,,I ty możesz zostać Gortatem, czyli streetball za rogiem" w miej scowoŚci Grabno (wykonanie

boiska do gry w koszykówkę) o wartości 15 100,00zł z częgo 10 000,00 to otrzymane

dofinansowanie, a 5 100,00zł to środki własne gminy.

5. W dniu 20.II.2OI} r. zawarto umowę z ftrmą EKO OIL Spółka z ogranlczoną

odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą Monice 3,98-ż00 Sieradz. Przedmiotem zamówienia jest

zakup i dostawa oleju opałowego w ramach zadania pn.: ,,Zakup i dostawa oleju opałowego

w ilości do 160 000l". Wartośó umowy: 478 224,00 zł,

6, W dniu 20.II.20I} r. zawarto umowę z ftrmą EKO OIL Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością Sp. k. z siedzlbąMonice 3,98-2OO Sieradz. Przedmiotem zamówienia jest

zakup i dostawa o|eju napędowego w ramach zadaniapn.: ,,Zakup i dostawa oleju napędowego

w ilości do 65 000l". Wartość umowy: 306 208,50 ń-

7. Przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na zadanię pn; ,,ZakllP i doStawa

. kruszywa drogowego dla Gminy Sędziejowice w ilości do 430 ton". W wymaganym terminie

ofertę złoĘło 9 firm. Na podstawie przeprowadzonego postępowania jako najkorzystniejszą

wybrano ofertę firmy PHU ,,OL-BUD" Olga Pilśniak, ul. Zachodnia 4,98 - 330 Pajęczno.

Umowę zawarto w dniu 04.12.2019 r. Wartość umowy: 29 618,40 zł.

8. Przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na zadanie pn.: ,.ZakuP biletów

szkolnych miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy Sędziejowice

w okresie od 1 stycznia})ZO r. do 26 czerwca2020 r.". W wymaganym terminie wpłynęły dwie

oferty. Po stępowan ie przetar gowe uni ewazniono.
g. Przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na zadartie pn; ,,Zakup biletów

szkolnych miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy Sędziejowice



w okresie od 1 stycznia2l2} r. do 26 czerwca2020 r.". W wymaganym terminie oferly złoĘły
trzy ftrmy. Postępowanie w toku.

10. Przygotowano i przeprowadzono postępowante przetargowe na zadanie pn.: ,,Ubezpieczenie
mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Sędziejowice od 0I.0|.ż020 r. do 3I.12.ż020 r.".
W wymaganym terminie ofertę zŁoĘła jedna firma. Postępowanie przetargowe w toku.

Il.Przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na zadaniepn.: ,,ZAKUP ENERGII
ELEKTRYCZNEJ dla Gminy Sędziejowice i jednostek organizacyjnych". W wymaganym
terminie oferty złoĘły dwie firmy. Na podstawie przeprowadzonego postępowania jako
najkorzystniejszą wybrano ofertę fi.-y Beskidzka Energetyka Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko - Biała.

I2.Przygotowano decyzję marzającą postępowanie w sprawie: nńożenia na właścicieli
nieruchomości oznaczonej numerem ewid. 7l8 obręb Brzeski, posesji Brzeski 10, gm.

Sędziejowice wykonania ustawowego obowiązku wyposażeniaprzedmiotowej nieruchomości w
zbiornik bezodpływowy (szczelny) do gromadzenia nieczystości płynnych.

13. Dokonano wyboru firmy oraz przygotowano umowę na zadarie polegające na odbiorze zwłok
bezpańskich padłych zwierząt lub ich części tj. produktów ubocznych pochodzęniazłvierzęcego
(PUPZ) kategorii I i II w rozumieniu RozporządzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
106912009 z dnta}I paździerrika2})9 r. z obszaru Gminy Sędziejowice.

I4.Przeprowadzono i podsumowano nabór wniosków o pomoc dla rolników z terenu gminy na
usuwanie foli rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Nabór
posłuzy do sporządzenia wniosku do NFOŚiGW o dofinansowanie z na odbiór w 2020 roku 19

ton foli rolniczej i 8 ton siatki, sznurka, worków po nawozach oraz opakowń Big Bag z 45
gospodarstw rolnych.

15. Ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na sprzedużnieruchomości w Żaglinach,
l6. Ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na dzieżawę gruntów w Marzeninie i Pruszkowie,
17.Prrygotowano do sprzeduży w trybie bezprzetargowym nieruchomość w Podulach;

III. Działalność Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w Sędziejowicach.
. wykopano i wywieziono pnie po ściętych drzewach i wyciętych zawzaczeniach ptzy drodze

Żagliny - Osiny na odcinku lkm.
o wycięto zalłzaczenia, uporządkowano teren i rozepchnięto około 20 sń. transportów

samochodolvych zięmi z terenu budowy łącznika między trasą S-8 a E-I4 - plac za OSP
w Grabnie.

o w miejscowości Brody na odcinku około 150 mb wycięto zakrzaczęnta, drzewa, wykopano pnie
i wyprofilowano teren pod utwardzenie drogi.

. Wycięto 23 sń. drzew, wykopano pnie rosnące w rowie, wykonano przepust s400 - ] mb.
o Rozpoczęto wymianę przepustów na ul. Żródlanej w Pruszkowie - przebudowano 3 sź. o300 po

6 mb i 6 szt. s300 po 8 mb.

o obcięto nisko zwisające gałęzie drzew przy drogach w Lichawie i kustrzycach.
. zakupiono i zamontowano oświetlenie świąteczne w sędziejowicach ul. powstańców, park

w centrum, budynki Urzędu Gminy, GOZ w Sędziej owicach i Zespołu Szkół oraz w Marzeninie
na budynkach GOZ'i Szkoły Podstawowej.

o usunięto awarię na sieci wodociągowej w sędziejowicach ul. Leśna.
o przygotowano teren, ustawiono namioty t zawięziono niezbędne wyposażenie na Jarmark

B ozonarodzeniowy w Sędziej owicach.
o zamontowano tablice informacyjne w centrum sędziejowic zakupione z funduszu sołeckiego.
o Wywieziono z szamb mieszkańców 292 m3 ścieków 5724 zł. 

.



Zebrano nalezności za: - dostarczonąwodę - 55 615 zŁ, - odebrane ścieki - 30 168 zł.

W ramach zapytariao cenę dokonano zakupu samochodu OPEL COMBO CARGO zakulotę77
500 zł.

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

z podpisaną umową z Narodowym Funduszem Zdrowia Oddziń Wojewódzki w Łodzi. Pod
opieką GOZ w Sędziejowicach znajduje się około 5700 pacjentów.

2. W Gminnvm Ośrodku Pomocy Społecznei w Sedzieiowicach zgłoszono 323 sprawy, ponadto:

. pomoc samotnej matce z dziećmi w uzyskaniu przyłączęnia |icznika poboru energii
elektrycznej w tymczasowym mieszkaniu;

o wigilia w tut. ŚDs wraz z uczestnikami otazosobami zaproszonymi z terenu.;
o pozyskiwanie darowizn, przygotowywanie paczek świątecznych dla osób z terenu uczestniczących w

Wigilii w tut. ŚDS.;

o realizowano wspólne wizyĘ w środowisku z pielęgniarką środowiskową;
. monitorowano świadczone usługi opiekuńcze na terenie gminy;
. prowadzono procedury Niebieskiej Karty, w tym wizłty w środowiskach;
. przeprowadzanie wyrviadów kontrolnych - uczestników ŚlS.

o zorganizowano:
o Wyjście Szkolenie dla kadry ŚPS w zakresie Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

(wszyscy pracownicy)
uczestniczono:
o Wizycie studyjnej w Gminie Ostrzeszów organizowanej przez GBP w Sędziejowicach;
o Pierwszym Sędziejowickim Kiermaszu Bozonarodzeniowym;
o Spotkaniu Wigilijnym w sołectwie Sobiepany z jasełkami bożonarodzeniowymi pt. ,,Przy

wigilijnym stole...".
Ponadto:
o Objęto opieką i monitorowano leczenie uczestników w poradniach specjalistycznych

(PZP ; chirurgicznej, rehabilitacyj nej, stomatolog l,cznej);

o Umozliwiono osobie niepełnosprawnej zamieszkującej na terenie gminy Sędziejowice
dojazd do poradni specj alistycznej ;

o Przyjęto nowego Uczestnika (stan na I7 .12.2019 - 42 osoby).

V. Realizacja zad,ań w zakresie oświaty, kultury i sportu.
1. W Gminnei Bibliotece Publicznei w Sędzieiowicach:

o zorganizowano vłyjazd studyjny do Biblioteki Miasta i Gminy ostrzeszów (województwo

wielkopolskie dla władz gminy, radnych, bibliotekarzy i czytelników;
o Zorganizowano warsżaty z Joanną Tyluś ,,Jak powstaje książka" dla dzięci i mŁodzieĘ

w ZS w Marzeninie:

Zorganizowano Andrzejkołvy wyjazd do teatru Powszechnego w Łodzi;
Dyrektorka biblioteki i 2 pracownice wzięły udział w konferencji dla bibliotekarzy
w Bibliotece Wojewódzkiej orazw Targach Ciekawej Ksiązki;
Dwie pracownice wzięły udziń w dalszej edycji szkolenia ,,Zaczytant bibliotekarze";

ZrarnięniaDKK zorganizowano dla członków Klubu Dyskusyjnego dyktando ortograficzne;
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Dla uczniów ZS w Marzeninie przeprowadzono równiez dyktando o mniejszym stopniu
trudności;

Pracownica biblioteki wzięła udzińu w Wigilii dla moderatorów Dyskusyjnego Klubu
Ksiązki w Bibliotece Woj ewód zkiej ;
Zorgantzowano Mikołajkowe spotkanie czytelników DKK;
Sekretarz UG S-ce zakończył kontrolę zev,mętrzną - problemową dokumentacji urzędowej
biblioteki;
Wspólnie z Klubem Seniorów GALANDIA przeprowadzono świąteczne warsńaĘ
przygotowywania stroików na stoły wigilijne;
Wszystkie pracownice ętatowe wzięĘ ldział w szkoleniu i spotkaniu opłatkowym
w Bibliotece Publicmej w Łasku;

o Na potrzeby wigilii w sobiepanach przekazano pakiet 16 ksiązeczek dla dzieci,
z przęznaczeni em na paczki świąteczne ;

ż. Gminny Ośrodek Kulturv w Sedzieiowicach prowadził zajęcia merytoryczne w zespołach,
sekcjach, kołach zainteresowań. Ponadto był otganizatorem, współorganizatoręm bądź
uczestnikiem:

Spotkanie Andrzejkowe Klubu Seniora, dziŃającego przł GOK w Sędziejowicach;
XIII Sesja Rady Gminy - obsługa akustyczna pracownicy GOK;
Spotkanie Andrzejkowe członków zespołów artystycznych działających w placówce GOK;
Dwudniowe warsża§ tańca ludowego dlaZPIT ,,Ziemia Sędziejowicka" w miejscowości
Buczek.

Warsźaty dla dzięci rękodzieła artystycznego - Bozonarodzeniowe elementy dekoracyjne.

Jarmark Bozonarodzeniowy - koncerty w wykonaniu: Gminnej Orkiestry Dętej ,,Druh",
Kapeli Po dwórkowej,, S ędziej ", Zesp oŁl Śpiewacze go,,S ędziej owianki".
Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek w Będzinie, eliminacje w Piotrkowie
Trybunal sk im - udział D ziecięcej Kapeli Ludowej,,Mali Grabianie".

Uroczysta Wigilia w placówce GOK Grupy Motocyklowej ,,Forever Young".

VI. Działalność administracyjna Urzędu Gminy Sędziejowice w okresie sprawozdawczym była
realizowana zgodnie z ustawowymi i statutowymi obowiązkami.

Sędziejowice, 19 grudnia 2019 r.
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