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

w okrcsie od 18 czerwca do 22 września 2020 r.

L Działalność Wójta Gminy:
l . Wydał zarządzellia rł sprarł ie:

a. dokonania ztnian budżetu gminy Sędziejowice na2020 r.;

b. zmiany wieloletniej prognozy fir-ransowej gminy Sędziejowicę na lata 2020-2030;

c. wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora Zespołu Szkół

w Marzeninie;
d. ogłoszenia nabor.r wniosków o udzielenię dotacji celowej zbudżeIl gminy Sędziejowice na

rea|izację zadań z zakresu popularyzacji sporlu i rekeacji wśród mieszkańców gminy w 2020

roku;

e. powołarria Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego

nauczyciela Gminy Sędziejowice ubicgającego się o awans zawodowy na stopień

nauczycicla mianowanego oraz ustalenia stawki wynagrodzenia ekspertów uczestniczących
w pracach Konrisji;

f. powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na wykorranie zadania: "Renront drogi wewnętrznej dojazdowej wmiejscowości
Wrzcsiny od krn 0 t 000 do knr 0 1-570";

g. powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na wykotlanie zadania: "Zakup biletów szkolnych miesięcznych dla uczniów
dojezd,;lających do szkół na terenie grniny Sędziejowice w okresie od 1 września 2020 r. do

25 czetwcl 202l r.";

h. r-rslalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom objętym

Rządowyrn programem pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie zakup podr,ęczników,

materiałórv eclukacyjnych i materiałów ówiczęniowych w latach 2020-2022 - "Wypralvka
Szkolna";

i. powołania Komisji Mieszkaniowej do zaopiniowania wniosków osób ubiegających się

o wynaj onr lokalu wclrodzącego w skład tnieszkaniowego zasobu gminy;
j. powołarria komisji przctargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamórł,ienia

publicznego tra wykonanie zadania "Zaklp i dostawa kruszywa drogowego dla Gminy
Sędzicjowice w ilości do 600 ton";

k. przedłożerria inlbrrnacji o przcbiegu wykonania budżetu Gminy Sędziejowice, infbrmacji
o kształtowaniu sig wiclolctrricj plogllozy finansowej Gmirry Sędziejowice, w tym
o przebiegrr realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów
finansowych jednostek, o których mowa w alt. 9 pkt 10 i 13 ustawy z dnia27 sierpnia 2009
l. o lir-ransaclr publicznyclr zal połrocze 2020 r.;

l. wyrażenia opinii clotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora Zespołu Szkół
Ogólnokszlałcących Nr 1 irn. Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach;

rn. powołania Komisji Gminrrej ds. ustalania i szacowania szkód powstałych w wyniku zdarzeń
rroszącyclr znanriona klęski żywiołowej w clniu 26 sierpnia 2020 r. na terenie gminy
Sędzicjowicc;

n. nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Sędziejowice;
o. przeprowadzerria konsultacji społecznych w przedmiocie zaopiniowania projektu "Strategii

Rozwoju Gminy Sędziejowice na lata 2021-2026-.



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

. Akcji ,,Narodowe Czytanie" zorganizowancj przez Gminną Bibliotekę Publiczną
w Sędziejowicach.

o Dniu promocji zespołu szkół w Marzeninie,
o Radzie Budowy przedszkola w sędziejowicach,
o Walnym Zebranil Sprawozdawczyrn OSP Grabno (delegowanie p. Sekretarza),
o wręczenie promes na zakup nowyclr samoclrodów (delegowanie p. przewodniczącego Rady

Gminy),
o uroczyste powitanie nowych samochodów ratowrriczo-gaśniczyclr osp Marzenin i osp

Sędzie.jowice.
o Forum wójtów, Burmistrzów i prezydentów Miast województwa Łódzkiego,
. Rozprawie mediacyjnej w Sądzie Rejonowyrn w Łasku,
o Radzie Miejskiego obszaru Funkcjonalnego zduńska wola - karsznice,
o spotkaniu z przedstawicielem pGE w sprawie budowy farm fotowoltaicznych"
. spotkaniu z wicewojewodą Łódzkim,
o spotkaniu z Marszałkiem województwa Łódzkiego,
o spotkaniu z dyrektorem zarządll Dróg wojewódzkiclr i.v Łodzi.
o spotkaniu z Radą sołecką sołectwa kozuby,
o spotkaniu z Radą sołecką sołectwa Lichawa,
. zebranil wiejskim sołectwa Dobra,
. zebraniu wiejskim sołectwa kamostek,
o zebranhl wiejskim sołectwa Brzeski,
. DożyŃach Wojewódzkich w Uniejowie (delegowany p. Sekretarz),

o spotkaniu z przedstańcielami zarządu Gks sędziejowice,
o Spotkaniu organizacyjnym w sprawie 2. Gminnego Forum na Rzecz Młodych,
o podsumowaniu Gry Terenowej zorganizowanej przez GBp w sędziejowicach,
. zjeździe szkoleniowym w ranraclr szkoły Liderów polsko-Amerykańskiej Fundacji

Wolnościowej,
o Spotkaniu z przedstawicielami PKO PPK (P. Sekretarz),

o Naradzjekierowniczej.
. Oficjalnyrrr podziękowaniu za działalrrośó Przewodniczącej GKRPA,
o Radzie społecznej Goz w sędziejowicaclr,

o spotkaniu w sprawie organizacji komunikacji publicznej przezMpk zdlńska wola,
o podpisaniu umowy partnerskiej z stowarzyszeniem ,,planeta Grabia"

l [. I nrvestycje i remonty.
1. W dniu t9.06.2020 r. przesłano wniosek o udzielenie dotinansowania ze środków Wojewódzkiego

Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Łodzi w ramach konkursu Nasze
Ekologiczne Pracownie na utworzenie Punktu dydaktycznego ,,Cały rok w ogrodzie" przy
Przedszkolu w Dobrej

o Wartość projektu 51 183,00zł
o Warlośó dofinansowania 44 613,00z1

2. W dniu 29.06.20ż0r. podpisano z Wojewodą Łódzkim repręzentowanym przezŁÓclzkiego Kuratora
Oświaty umowę o udzielenie dotacji na realizację zadania w ramaclr moclułu 3 wieloletniego
rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu" dotyczącego wspierania w latach 2019-ż0ż3



3.

4.

organów prowadzących publiozne szkoły podstawowe lv zapewnieniu bezpiecznych warunków
nar-lki. wycho\łania i opicki pIzez órganizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

o Wartość plojcktu:
. Zaspół Szkół im. .Iakuba Szymkiewicza w Marzeninię: '75 000,00 zł

o \\ artosć dofitransowania:
. Zespói Szkół im. Jakuba Szymkiewicza w Marzeninie: 60 000,00zł

W dniu 23.06.2020r. poclpisano umowę z firmą Kogeneracj a Zachód S.A., ul. Czartoria ll27,61 -
l02 Pozrrań w ramaclr postępowania przetargowego na zadanie pn. ,,Zakup energii elektrycznej dla
Gminy Sędziejowice oraz jednostek organizacyjnych". Wartość umowy: 59'7 466,30zł.
Przygotowano i przeprowaclzono postępowarric przclargo\łe w 1rybie przetargu nieograniczon.'go
na zaclarric ptr. ,,Zakrrp {ablycznic l,Iowego, średniego samochodu specjalnego pożarnjczego.

ratowt]iczo gaśr.riczego z napędenr 4x4 dla ochotrriczej straży pożarnej w sędziejowicach".
W wymaganym terrrril-ric wpłynęła jedna o1'erta. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:
MOTO TRUCK Spółka z oglaniczoną odpowiedzialnością, ul. ks. P. Sciegiennego 270, 25 1i6
Kielce. Umow,ę podpisano w dniu: 02.07.2020 r. Wartośó umowy: 850 545,00 zł.

5. l)rzygotowano i pl,zcprorvaclzono postępo\\,źulic przclargorve w trybie przetargu nieograniczonego
na zadanie pn. ,.Zakup labrl,cznic nowcgo, śrcdniego sarrrochodu specjalnego pożarniczego,
ratowniczo gaśrriczcgo z napędcrn 4x4 dla Ocirolniczcj Straży Pożarnej w Marzeninie".
W wymaganyr-rr tcrtl,tittic rvpłynęła jcdna ofct,ta. Jako najkorzystniej szą wybrano o1'ertę firlrry:
MOI'O - ll{l]CK Spółlia z ogt,alliczolrą odpor.vicdzialnością, ul. lis. P. Sciegiennego 270, 25 116

I(iclcc. Ulnowę podpisar-ro w dtrirr: 15.07.2020 l. Wartość umowy: 810 570,00 zł,
6. Przygotorł,ano i wysłano wr-tiosek do Ccntruttt Projektów Polska Cyfrowa o przyznanle grant]"l w

ratrrach Osi I Polr,szccll-ty dostęp do szybkiego Internetu, Dzińanie 1 ,1 Wyeliminowanie
terytot,ialnych różnic rł, nożliwości dostęprr do szerokopasmowego Intemetu o wysokich
przepus1olvościacl-r Zclalrra szkoła ł.

o \Ą,artość pr:ojektrL: 54 992,07 l,ł
o 100% do fitriilrsorvania: 54 992.07 ,zl

IJlrrowę o clo1itransori,atlio poclpisano rv dniu 07.07.]020 r,.

7. l)lzygotowano i wysłarro rvniosck rozliczając1, pt,ojckt grantolr,1' do C'entrum Projeklów Polska
Cyliowa w ranracl-r Osi I Powszcclrrry dostęp c1o szl,bkiego Internetu, Działanie 1 .1 Wyeliminowanie
1erytolialnych różnic w rrrożliwości clostępu do szer okopasmorvego Internetu o wysokich
przepustowośoiacl-r Zdalna szkoła,

o wartość projcktu: 54 436,7 6 ,zł

o l00% dollnaIlsorł,ania: 54 436.76 zł
8. W clniu 01.01.2020 l,. rq,stąpiono z rłł-tioskiell-t o zaliczkę rv systenric SL w ramach projektu pn.

,.Bltclowa przedszkola rv Sędzicj ort,icacl-r". W clniu 03.07 .2020 r. zatwierdzono wniosek O zaliczkę.
W;,soko ść o1rzyttrancj zttll cz.ki : 7 2 1 I 09,9 6 zł.

9. Przygotorvano i przcplori,aclzono postępowarric rv tlybic zapylania ofertowego na zadanie Pn.

,,Usrrrrięcie i ruricszkodlirvicrrie rvyrobóu, zawielaj ącyoh azbes1 z tererrr-r Gminy Sędziejowice w 2020
roku". W Wymaganym ternrinie ol'crtę złożyły clwie lirmy. Jako najkorzystniejszą wybrarro ofcrtę
fir,nry REVOI, Sp. z o.o. sp.k., rrl. Scnatorska 21l30,3l, 93 - l92 Łódź. Umowę podpisano w dniu
30.06.2020r. Wartośó utnorvy: 51 ]15.58zł.

10. Przygotowar-ro i pt,zcpro waclzono postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego

na zaclanie pn. ..l{ernont drogi clojazdowej rv rniejscowości Wrzesiny od km 0+000 do km 0+570".

W wymaganyn tclninie o1irtę złożyło 5 1irm. Na podslawie przeprowadzonego postępowania, jako

najkorzystnicj szą l,r,ybralro o1'crtę firlrly: WI,ODAN Sp. z o,o. Sp. K. Umowę zawafio w dniu
12.08.2020r. Wartość umo\\iy: I04 396,07 zł.

11. Przygolowano i przcprowaclzono postępowanie przelargotc w trybie przetargu nieograniczonego

na zadanie pn. ,,Zakup bilctów szliolrrych rlriesięczlryr;h dla uczniów dojeżdżających do szkół na

1ercr1ic gnriny Sęclzicjorł,icc w oklcsic od 1 rł,r,zcśllia 2020l. do 25 czerwca 2021r". W wymaganym
1erminie o1irtę złożył1, 2 lil.my. Na podstalvie przeprowadzonego postępowania, jako

najkorzystnicj szą rłyblano oliltę lirrr'y: AU'I'OKAIłCZYK Sławomir Tokarczyk, Sędziejowice
Kolonia l0e lok. 1, i)8 160 Sędzicjowice. Umowę zaulafio w dniu 19.08.2020r. Wartość umowy:

]l]9 944.00 zl.



12. Przygotowano i wysłano wniosek o clokonanie płatności ze środków Wojervódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lv larnach projektu pn. ,.1-Itworzenie punktu
dydaktycznego pn. ,,Szkolna sltarbnica rviedzy i rozryrvlri'' przy Zcspolc Szkól Ogólnokształcącyclr
Nr, 1 irn. Powstańców 1863r. w Sędzicjorvicach".

o Wydatki ogólern: 54 964,22 zł
o Wysokość dotacji:49 450.00 zł

13. Przygotowarro i przcsłano wniosek roz,licz,ający zalicz,l<ę r,r, systclllic ST- w ranlach projektu pt-r.

,.Budowa przedszkola w Sędziej orł,icaclr".
o Wydatki ogółcrn: 1 179 148,51 zł
o Wydatki kwalifikowalnc: 868 807.1 8 zł
o Dofinansowanie:721 109,96 zł

14. Przygotowano i przesłano do Prezesa Rady N4inistr,ólv za pośl,cclnictwcrrr Wojcr,vod;, Łódzkiego
wniosek o uzyskanie środ]<ów Funcluszl,t Przccirvdziałania C()VID-19 dla grnin i porł,iatóu,. I(wota
wlrioskowanyclr środków 1 051 050.00 zł.

15. Plzygotowano i przeprowadzono postępo\\,anic przctargorł,c rł. trybic plzctalgu nieo3l,,tll ie zlrncgt''

na zadanie pn. ..Zakup i dostawa ltruszl,rva clt,ogor,vego dla Grr-riny Sędziejorvice w ilości do 600 1on",

W wymaganym ternrinie ofefię złożyło 5 1ilnr. Na 1lodstarvic p;,zcprorvadzonego postęporvania. jako
naj korzystrriej szą w-yblatro ofertę firnry: Plzcdsiębiorstrvo Produkcyjno -- IIandlowo - Usługowe
Beata Pająk, Biała 49, 98 332 IŁząśnia. Unrowę zarł,alto w dniu 04.09.2020r. Wafiość Llmowy:

38 154,00 zł.
16. Przygotor,vano i przeprorvadzono postępowanic przetargorr,e lv tlylric plzetalgu nieogl,an iczonego

na zadanie pn. ..Odbiól i zagospodarorvanic oclpadórv J<ollunaln,l,clr z tcrenu gminy Sęclzicjowice".
Postępowatrie w toku.

17. Przygotowano i r.vl,slano rr,niosck rozliczajtlc1, projekt grantorv.v do Ccntrunl l)rc'ljektów Polska
C;,lrowa w ramaclr Osi I Porł,szechny dostęp do szl,bliicgo Intcmetu. I)ziałanie 1 .1 Wyelirninowanie
telytorialnych t,óżtlic rv mozlirvości doslępLr do szcrrlkopasmowego hlternetu o wysokich
przepustoWoŚcia ch 7,dalna szkola -l-.

o wartość projektrr: 54 992.07 zł
o 100%o dofinansorł,ania: 54 992.07 l,ł

18, Przygotowan o i złoż,ono rvniosek o clofinansorr anie plojclitlr ptr, ..Popralvit l'rrnkcjorrorvania

gospodarki wod1ro ściekorvej na tclcllie Gnlin1" Sędziejorr,icc'' rv zrviązku z naboreln wniosków
o pizyznanlc polnocy na operacjc t.vptr ..Gospodalka rroclno ścickor.ra'' rł'ranraclt poddzialania

,,Ńsparcie inwestycji związanyclr z tlł,olzenjcm. ulellszanienr llrb rozbudolvą rl szystkiolr lodzajów

małej infrastrrrktuly. w tyn] irrwestycji w er-rclgię odllalvialtri} i ri, oszczędzallie errcrgii" objętego

Programenr Rozwojrr Obszarów Wiejskich na lata 2014-20ż0.
o Wartość proiektu: ż 649 240,36 zł
o Wydatki kwalifiltowalne: 2 I53 853,95 zł
o Poziom dofinansowania 63,63% rł,,vdatków kwaliflkowalnych: 1 370 497 ,00 z,ł

19. Przygotowano wnioski o uzyskanie śr,odków liundusz1-l Przccirvdziałania COVID-t9 dIa jednostek

samorządu ter}torialrrcgo na zadania pn.:

. ,,poprawa jakości kształccnia ogólnego w zespole szkół u,Marzenil-tic poprzez tozbudowę

istniejącej infrastruktury". I(wota wnioskowanych środkór,v 2 900 000.00 zł.

r ,,Przebudowa drogi gminnej Nr, 103054E Grabia Przymiłów, Kustrzyce - Marzenin" tra

oclcinku Grabia - Przymiłów _ Kltstrzycc. I(lvclta łvnioskołvariyclr śr'oclków 4 840 000,00 zł,

o ,,Buclowa, rozbudowa, przebudowa i nrodernizacja sieci kanalizacyjnej rra tercnie Grniny
Sędziejowice". Kwota wnioskorvarrych środków 2 631 588,61 zł.

20. W dnirr 18.06.2020 r. decyzją znak: IŁW.II.6220.1.2020 lrnlolzotro postęporvanic rł sprawic wydania

decyz_ji o środowiskowych uwarunkow.aniacl-r dla plalrowar-rcgo przedsięr,vzięcia p;-t.: ..Punkt

zbierania odpadów pod kodem l6 11 04, 16 11 06 na dz. ow. nr 556/7, obręb Blody Emilianów. gnr,

Sędziejowice"
21. Ńszciąto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowyclr ltwarunlrowaniaoh dla

przeclsięwzięcia pn.: ,,Farma fotowoltaiczna Sęclziejowir:e" na nicruclrotności obejmująccj działki

oznaczorrc w ewidencji gruntów nr: 64, 65, 66 oblęb Sędzicjowicc, grnina Sędziejowice,



22. Wszcz,ęL<> postępowanic w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
plzedsięwzięoia polcgająccgo na: ,,Zabudowie odnawialnych źródeł energii (OZE) polegającej na
buclowic clektrowni ibtowoltaicznej- urządzeń infrastluktury technicznej w postaci wolnostojących
ogniw fbtowoltaicznyclr o łącznej nrax. l]-locy produkowanej energii elektrycznej do 3MW, wraz
z inwertcrami oraz stacją transfbmatorową 15/0,4kV realizowanego na działkach o numerze
ewidcncl,jrrym 257,25811,25812,259,ż60,261z obrębu 0027 Żagliny 

^ 
w gminie Sędziejowice".

23. W związku z otrzymaną informacją o nawiezieniu znacznych ilości ziemi zawierającej odpady
rv dnirr 2 września 2020 r. przcprowadzono oględziny na działce ewidencyjnej nr 285
w micjscowości Glabia, gtl-rina Sędziejowicc.

24. W związku z o1l'zyrrlaną irrlblnacją dotyczącą spalania odpadów na 1crenie posesji przy ul, Leśnej
2 r,v nricjscowości l)t,ttszków rv dniu 3 rvrzcśnia 2020 r. plzeprowadzorro kontrolę na przedmiolowej
nicruchonrości.

25, Wydano 14 dccyz-ji o wtrrunkaoh zabudowy.
26. Wszczęto 20 postępowań rv sprawic rłl,dania decyzji o warunkach zabudowy.
27. Ogloszono pfzetarg lia sprzc,.laż nicluchomości w Zaglinach.
28. Wydano 5 decyzji naliczających opłaly planislycznc na glunty w Bilewie.
29. lJczcslniczono r,ł, l,ozprawio wzyrvającej do próby rrgodowej ws. zajęcia nieruchomości grnir-rncj

prz,c,z. c,zęść zakładu prodr-rkcyjncgo rł, Pruszkowic , nie zawarto ugody
30. Wyclano 4 clccyzjc o przl,ztraniu clodatltu lnicszkaniowcgo.
31. Spolząclzono zarz.ąclz.cnic rv sprarvic powołania l(omisji Mieszkaniowej do zaopiniorłania

r,vniosków osób ubiegającycl-r się o wynajem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
grr-riny.

32. Koordynowano i rtczcstniczono rł, pracach Korlisji Micszkaniorvcj.
33. Przygotorvano rłniosck o platllość rł l,alrlaclr plojcktu ptr. .,Nowe miejsca przedszkolne w Gminie

Sęclzicjorvicc !"
34, \\ivdano .1 zczu,o1cnja tra s1lI,zcdaż n;rpojóri a]ko]rolorlr clr.
35. Od 1 rr l'zcśtlia ]020 r. rr [,rzcclzi.- Gllinr rv Scdzicjorlicach. rvydzielono do dyspozycji Gminrrego

1}iura Spisorr cgo (l)Sl{) tlonlicszczctlic ot,iiz stallorlisko. urrrożlirviające rolnikom przeprowadzenie
sanro-spisu, potrad to zapclr tliono cll,żury pt,acoitnilróll słuzących pomocą pzy sarrro-spisic.

36. W dniLr 01.09.2020 r, pisnetl-t RW.VII.6 t 8.1,2020 powiadonliotro Łódzki Urząd Wojewódzki
w Loclzi o zalniarzc l.vszczęcia p1,ocedury szacorvatria szkód w gospodalstwach rolnych dotkniętych
niekorzystnylr. i rł,arunkatlli atnrosfirycznynri, klóre dolyczyło upraw kukuryd zy na ziarno
uszkoclzonyclr przez rvichr"rrę i grad. Z ur,vagi na oglarriczoną skalę szkód, brak rozmiaru klęskowego,
zagtażająccgo fl"lnkcjonor,vaniu gospodarstw rolnyclr pismern RW.VII.61 8.2.2 020 z dnia22.09.2O2O
r. Grrrina Sędzicjor.i,icc \Ą:),col-ała się z zanialu wszozęcia procedury powoływania komisji do
szacowttnia szltód. S/yclalo clrva postanowicnia c,iotyczącc odnrowy szacowania szkód.

37. W clnitl 17.08,2020 r. ogklszolto trabór r.vniosliórv na clotację do budowy przydon-rowych
r:c,l,ys,z.c,zttlni śoickórl,. nabór trrł,a do 30.09.2020 l,,

38. W dniLL 01.09.2,020 r- przcpt,orvadzotlo odbiól, lobó1 buc'lowlarryclr związanych z wymianą pokrycia
clachorvego budyrrku OSl) rv Grabllie przez lilmę I'.II.U. Usługi Blacharsko-Dekarskie Cezary
Pielt,zak, ri,altość odcbran;,ch robót (blLrlto) - ż6 445.00 zI.

39. W dniu 28 lipca 2020 I. zawal1o umowę z firrną IIT(OSOLAI{Y ]reneusz Jóźwik Kalisz na montaż
3 zcstalrrirł' lallp ulicznych (rł, syslcrrrie lrybryclo*yni) do zanontowania na działce nr ew.469,
Blodv l]n-rilianórł, z tcnninctrr t,calizacji do 30.09.2020 r,., waltośó zanrówienia (brutt o) 20 700,00 zł.

40. W dniu 4 sielpnia 2020 l,. dokonano oclbiortt prao rnalarskich w budynku Świetlicy Wiejskiej
w Osillach, lvykot,tanc przcz lirnrę W]]LL-DOM Dominik Karbowiak, wartośó robót (brutto)
6 800,00 zł.

41. W dniLr łv dniu 16 rłł,zcśtlia 2020 l. dokolrano oclbiol,rj urządzoń klirrratyzacyjnych zainstalowanych
w buclynku OS1) Kzur-rostek zainstalor.vatre przcz 1irnę TOM KLIMEX Tomasz Weber wartość
1,ob,',t 1brulto.1 l 4.00t,.00 z|,

42. W dniLr rv dniu 16 wlzcśllia 2020 r,. clokonarro oclbioru ttrządzeń klinatyzacyjnych w brrdynku
świetlio;, rł,iejskiej w IŁososzy zair-rstalowanl,ch przez 1irrng TOM - T<LIMEX 'Ion-tasz Weber,
wartość robot (brtttto) ti.899,00 zi.



43. W dniu 29 lipca 2020 t., dokonano odbioru prac tcrmomodernizacyj r-ryclr Domu Ludowego
w Lichawie, wykorranyclr przez ftrmę Usługi Ilemolrtowo-I]udor,vlane ARBUD Arkadiusz Osiński
Rososza 2., wańość odebranych robót (brutto) 12 000,00 zł.

III. Działa|ność Gminncj Jednostlri Usług Komunalnych rv Sgdzici orvicach.
o Masą asfaltową na zimno uzupełniono ubytki w nawierzchni gnrilrnych dróg asfaltor.vych.

. Zaklinowano klińcem 150 rnb drogi z wysiewki i<olc.jowcj lv l}rodzrclr.

o Utwardzono tłuczniem 650 mb drogi Osiny- Sicdlce.
. Utwardzono tłucznienr 340 rnb dlogi w Osinacl, koło KI{.

. Utwardzono tłuczniem 100 mb clr,ogi przy cnentarzu w Grablric.

. Utwardzono tłuczrriem 100 lnb dlogi Sędzicjowice- Zaglirry.

o uzupełniono destruktem ubytki w poboczach clrogi Marzcnin -I(rrstrzyce.

. Utwardzono tłuczniem 630 nb dlogi w Dobrcj lla wysokości stacji paliw.

o po silrrych opadach deszczu napl,awiollo zrriszczorte poboczc i skarpę rowll na ulicy Dolnej

w Sędziejowicach na oclcinku 15 rnb r,q,J<orzystując tłrtczerl, płyty ażurowe i płyty typu YOMB.
. Naprawiono nawierzchnię tłuczniorvą dróg rv: Grabl-rie, Siedlcach, Woli Wężykowej, Osinach,

Sędziejowicach na ul. Południorł,ej.
o ze względów bezpieczeństrł,a użl,tkorł-r-rikórv dróg obcięto r-risko zwisające gałęzic i wycięto

zaktzaczenta ptzy drogach w: Gt,abi. Siedlcaclr, Poclulach. Osinach, l,icharvie.
. usunięto połamane dtzewa z patku w woli wężykor.vej - dlewno dostatczono do kotłowni

w Dobrej.
o usunięto złamanego świerka z terenu parku w '|ccl-rr-rikrrr-rr l{olniczyn w sędziejowicach.

. usunięto uschnięte żywotniki z tęręnl Goz w Marzeninic,

. wycięto, wykopano pnie po żywotnilrach przy przedszkolu w Dobrcj.

r Wykopano 210 mb rowu przy drodze I(amostek - Liclrawa.

. Zebtano piasek przy lcrawężnikach r.ł, Malzetrinic rr1. Polna,, Piaskowa, Wiclna oraz

w Sędziejowicach ul. ]Gótka. Słotreczna. Doltla,

o Wykor},towano i wywieziot-to zienię poci boisko clo siatkórl,]<i rv Kanrostku,

l Rozebrano budynek WC w Malzenilrie. rvyrvieziotro gruz. utrł'at'dzot-to tłucznienr PIac.

. w związku z drugą turą wyborów prezydenckicl-r rozwożono obwieszczenia rłyborcze otaz

wyposżenie lokali.
c zwieziono śmieci z sołectw po akcji ,,sprzątanie świata".

o Wymieniono 6 szt. uszkodzonych lrydrant<iw p. poż.

. koszono trawę na tcrenie obiektów komunalnyclr będących w administrowaniu jednostki.

. Rozpoczęto drugie koszenie rowów, poboczy przy drogaclr.

Wywicziono z szan-lb rnieszkańców 1387 trr' ścieków tra l<rł,otę 27 1C;4 zł.

o Zębrano należności za: dostarczollą wodę - 211 801 zł, odebranc ścicki - 78 653 zł.

IV. Działalność w zalłresie ochrony zdrowia i opioki spolccznc.j.

1. Gminny Ośrodcl< Zdrowia w Scdziciorvicach udzielał świadczeil zdtolvott-tyclr zgodnie

z podpisaną umową z Narodowym Funduszetn Zclrowia Oddział W<>jewóclzki w Łodzi. Pod

opieką GOZ w Sędziejowicaclr znajduje się około 5700 pacjentów-.

2. w Gminnvm ośrodku l'omocv snolccznci lv sedzic iorv icach:

. współpracowano ze stacj ą sanitanro-Epidenriologicznej w Łasku lv cclu pozyskania

informacji o osobach będących w kwzu,antantrie dornowej lub zbiorowej na terelrie gminy:



konlaktowano się tele,lbnicznie z osobami będącymi w kwarantannie domowej od 15 nrarca

br. ogółerr-r 210 osób, w 1yln 5 rv kwarantannie zbiorowej (mieszkańcy gmin ościerrnych) i 58

cudzoziemców; od 1B czcr,"r,ca ogółem na kwarantarrnie przebywało 93 osoby;

składano bieżącc inforrnacje do ŁUW m.in. z obszaru pomocy społecznej w związku
z lozpowszeclrnianicm się Ira terenie Polski koronawirusa SARS-CoV-2;
nadzorowano i rozltczano plaoc społecznie użylcczne zorganizowane dla 7 osób
bezrobotnyclr z tcl,cnu gnriny Sędziejowice oraz uystąpiono do Powiatowego Urzędu Paoy
o przeclłużenio tcrminu realizaoji prac do 30 listopada 2020 r.;

l,ozpozl]ano 935 spraw1. z zal<ręsu pomocy społecznej, ponadto: pracownicy socjalni
pracowali prz_eprolvadzając wywiady śr,oclowiskowe tęlefonicznie oraz wyjazdy w telen, w
tym trzy wyjazdy intcrwencyjnc po zgłoszerrirt od mieszkńców gminy lub policji. W trakcie
interwencji wzywal]o Pogolorł,ic l{alru-rkowe;

bezdonrnemu z tercntl grniny zapewniot-to sclronienię i posiłek w Schronisku dla Osób
l}czdomnyclr w I}iłgorajrr;

przetlicsiono bezdolnncgo, najego wniosek, zc Schroriiska dla Osób Bezdomnych w Klizinie
do Scht,oriiska w I}iłgorajrr;

prowaclzono rrabtjl wtriosków clo ponrocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Zywnościorł,a 2014 ,2020 Podprogran2020. Złożono 194 wnioski;
skierorł,ano dzieci rra wypoczyrrek letrri w ste gnie organizowany przez związek zawodowy
Ccntrutt-t Narcclor.vc Młodych l{olników oraz w Załęczu Wielkim organizowany przez

Zrliązck l lalcelstr,r,a Polskicgo,.Nadrr.arciariski Gród";
pollolano konrisjc clo szacowttnia szkócl l-roszących znamiona klęski Zywiołowej w drriu

]6.08,]020 r. ol,az rrl,sllipioIlo clo Woj clvocl1, ł,ódzkicgo o uruchomienie środków na zasiłek
ce Iorrr dll loJzillr 1,,,s7]i9.]o11xllq.j,

pl,zl stilpiorro clo plo.jektu pn. ..STiŁ.\'Il;GON. Opracowanie narzędzia do programor.vania

stlatcqiczncgo rr obszarzc przccirr clziałarria ttbóstr.ł,u i wykluczeniu społecznenru na
poziornie 1oklrlnl,nr dia jcdrrostek sa1-1-1ot,zadtt tery,torialnego'',

realizorvan1" jcst Pt,ogram ..Dobr,1" Strat". Do11,chczas r,vsparcie ott,zymało 703 dzieci z tet,cr-ru

gt-t-tit-ty.

o zorgatlizowano:
o Szkolenie on Linc ,,Praca z osoba nicpełnosprawną", ,,Symulacja funkcji poznawczych"

(8 osób);

o Badaniaokrcsorvc pracor,vników;

o Spotkalric plcnclolvc w stajrri ,.Stokrolka" ."v Buczku, przelażdżki bryczkami, jazcla rv

siodlc. gri, i zabawy plcr-rcrowe, wspóInc śpiewanie, poczęsturek;
o Wycieczki ro\yefowc po okolioy, spaccry Nording Walking, zajęcia na siłowni

plcnclorvcj przy GOK, Lrurricjc w l]OCCl|;
o ..I'ozcgnu lie letlr" gl,iJ rł cltallic SDS.

o Ponadto:

o I'odjęto wstępnc l,ozmowy z potencjah-rymi nowyni Uczestnikami i ich rodzinami;
o l)o]<otrano scl,rł,isor,r,cj tlaprawy autobusu lr()I{D TIłANSIT, naprawa trwała 5 dni. W tym

czasie, r.v ccllt zapewtricltia ciągłośoi pracy jednostki, wynaję1o samochód zastępczy
(koszt 1750 zł);

o Kontynuowatlo lcczctric rł,poraclniaclr specjalistycznych;



o
o

Pomalowano 7 pomlcszczeń SDS, połoźono terakotę w korytarzu;

Doposażono pracownie w niezbędn.v sprzęt :i artykuły do prowadzenia za.jęó mirr.

Zrnywarki, drobny sprzęt AGD, spl,zęt sportowy, glina do zajęć ceranricznych;

Na prośbę Mirristcrstwa l{orlziny. l)lacy i l)olilyki Społccznej po wskazaniu ŚDS

w Sędzicjowicach pTzcz l)cpat,lalrrclrt l)otnocy i lrrtcglacji Społccznej przygolowano

inlbrrnację na tcmat l:ealizacjl, pl/,.z nasz dorrr cloblych praklyk rł,zakrcsic zaper,vnienia

bezp icczctistwa w czasic 11łll,.lr.,lll ii:

o Podpisano untowę na konsullacje specjalistyczrrc (lekarz psyclriatla, 1 x w nliesiąctr).

V. Rcalizacja zadań w zakrcsic ośrviaĘ, l<ultula i sportu.

l. w Gminnei l}iblirltccc l'ublicznci rl sctlziciorvicach:
e Bibliotece pr zyznal1o dotację Bibliotcki Nalodorł,c,j rra książki .. Priorytct 1 zakrrp nolr,ości

rłydawniczych dla bibliolck publicznl,clr" rr, lilvocic 9.700 z.ł.

. GBP otrzymała norvc pakicty clla r-raj nllodszl.ch czl,tclr-rikórv rv ral,nach ogólnopoisltiej akcji

,,Mała I(siąźka. Wielki Człorvick".
o Biblioteka złożyła do Fundacji BGK rlłliosek o grant na plojckt dla osób rł,r,n,ieku 60+

w konkursie Generacja 6,0.

. Biblioteka złozyła do Fundacji BGT( rrlliosek o gt,alll tra p1,ojckl zrr iazanr z a]ttvrr izorr articl-t-t

społeczności lokaln_vclr rv kot- ir-rrsie \,{oja ivlała O_jczl,zl-ra,

l Biblioteka dokonała zakltpórv norł,ości ,,,,1,darrrriczy,clr olaz audiobookórv dla Grrrinncj

Bibliotece Publiczncj oraz 1liii bibliotccznl,clT (463 rvolurrrirrl'i 30 audiobookótv).

o pracownicy uczestniczyli lv spotkaniacl,t autorskiclr rł, lbrlr-rie on-lirre.

o Biblioteka zorganizolvała grę tefenolł,ą dla trrłoclzieży ..Z .Jatrem Pawłem TI przez

Sędziejowice".
. Ogłoszono konkuls fotograliczrry pt. ,.Ksiązka w podróży". 

]

. zotganizowano kawiarenkę obywatelską z plawnikicm, plezescrn sieci obywatelskiej

Watchdog Polska Szymot-renr Osowskitl.
. GBP zgłosiła rrdział w akcji l(indcr ..l'oclziel się lisiążką",

. Zotganizowan,lo <lla lokalnej spolccztrości akcję Naroclorr,ego Cz}'tania ..Ballaclyrry" Juliusza

Słowackiego.
. odbyły się dwa spotkania z czl,tclnikami lv rarnaclr ..l)yskusl'jrrego Klubrr Książki".

. GBp wzięła u ziŃ w konkursic ,.Biblioteka Bezglutenowa", któr'y powstał z inicjatywY
polskiego Stowarzyszenie Osób z Ccliakią i na Diccie Bczgluter-rowcj oraz 1ilmy Good

Books. Biblioteka otrzytrrała w nagrodę lisiązki i publikacje z,wiąz,ane z 1ą tenratyką

VI. Dzialalność administracyjna Urzędu Gnriny Sędziciorvicc rv

rea|izolvana zgodnie z ustarvowynri i statutorvynli obowiązkami,

Sędziej owice, 25 wrzęśnia ż020 t.

okrcsic sprawozdarvczym byla

o1,,ilijE


