PROTOKÓŁ NR XXXIII/2017
Z SESJI RADY GMINY W DOBRONIU
W DNIU 28 GRUDNIA 2017 R.
ODBYTEJ W SALI KONFERENCYJNEJ
URZĘDU GMINY W DOBRONIU

Sesję rozpoczęto o godz. 9.00, a zakończono o 12.00.
Punkt 1.
Otwarcie XXXIII sesji Rady Gminy w Dobroniu i stwierdzenie
kworum:
- Przewodniczący Rady Gminy w Dobroniu Janusz Szerffel otwierając XXXIII
sesję Rady Gminy powitał radnych oraz osoby biorące udział w sesji.
Stwierdził, że na podstawie listy obecności obecnych jest 14 radnych, na
ogólną liczbę 15 radnych, a więc obrady są prawomocne.
(Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
Ponadto w sesji udział wzięli:
1.
Robert Jarzębak – Wójt Gminy Dobroń,
2.
Tomasz Ignaczak – Kierownik Ref. Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska UG w Dobroniu,
3.
Ilona Mudzo – Skarbnik Gminy Dobroń,
4.
Anna Wyrwa – Radca Prawny Urzędu Gminy w Dobroniu,
5.
Mirosław Rżanek – Sekretarz Gminy Dobroń,
6.
Paweł Kania – Radny Rady Powiatu Pabianickiego,
7.
Andrzej Kurzawski – Radny Rady Powiatu Pabianickiego.
oraz osoby biorące udział w sesji (listy obecności stanowią załącznik nr 2 do
protokołu).
O terminie sesji radni zostali powiadomieni pisemnie.

Punkt 2.
Przyjęcie porządku obrad.
- Przewodniczący Rady Gminy J. Szerffel w Dobroniu zapytał, czy są uwagi
do projektu porządku XXXIIII sesji Rady Gminy, który został przesłany
Radnym wraz z zaproszeniem na sesje. Stwierdził, że uwag nie wniesiono.
Stwierdził jednogłośne - 14 głosów „za”, przyjęcie porządku obrad.
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Porządek XXXIII sesji Rady Gminy w Dobroniu:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja Wójta Gminy o ważniejszych decyzjach podejmowanych w
okresie od ostatniej sesji Rady Gminy.
4. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
5. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
6. Informacje, sprawy różne.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Dobroń na lata 2017-2031.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej
Gminy Dobroń na rok 2017.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Dobroń na lata 2018-2031.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Dobroń na 2018 r.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad
zbywania, nabywania i wykupu.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr
XXI/164/2016 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 27 września 2016 r.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia ,,Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla
Gminy Dobroń na rok 2018”.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dobroń na lata 20182019”.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy
Rady Gminy w Dobroniu na 2018 rok.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy
Komisji Rady Gminy na pierwsze półrocze 2018 r.
17. Informacja o zgłoszonych żądaniach dotyczących odszkodowań oraz
naliczonych opłatach w związku z uchwaleniem lub zmianą planu
miejscowego za rok 2017.
18. Przyjęcie wniosków do protokołu nr XXXII/2017 z sesji Rady Gminy.
19. Zamknięcie sesji.
Ad. pkt. 3. (Informacja Wójta Gminy o ważniejszych decyzjach
podejmowanych w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy):
- Wójt Gminy Dobroń R. Jarzębak poinformował, że w dniu 5 grudnia br. w
siedzibie Urzędu Gminy w Dobroniu podpisano trzecią umowę w ramach
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projektu pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności
publicznej na terenie Gminy Dobroń” z firmą REM-DOM Leszek Głuszek z
siedzibą w Godzianowie. Umowa opiewająca na kwotę 2 220 958,99 zł
brutto dotyczy budynku mieszkalnego przy ul. Sportowej 18 oraz budynku
Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia z częścią przedszkolną przy ul.
Sienkiewicza 60 w Dobroniu. Poinformował, że 12 grudnia br. podpisano
czwartą umowę na termomodernizację budynków Szkoły Podstawowej w
Dobroniu wraz z Dobrońskim Centrum Kultury oraz budynków mieszkalnych
w Markówce 50 i 52 z firmą „Szwajkiewicz” Tomasz Szwajkiewicz z siedzibą
w Zgierzu. Umowa opiewa na kwotę 7 842 660,00 zł brutto. Planowany
termin zakończenia tych robót budowlanych to 15 sierpnia 2018 r.
Zaznaczył, że 15 grudnia miało miejsce otwarcie ofert w przetargu na wybór
Wykonawcy
robót
budowlanych
dla
zadania
„Kompleksowej
termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Dobroniu”. Poinformował, że
na ten moment kwota z przetargu jest przekroczona o ok. 260 000 zł na
ten budynek. Zaznaczył, że podjął decyzję, że nie będzie unieważniał tego
przetargu, bo nie wiadomo co wydarzyłoby się w kolejnym przetargu.
Poinformował, że ogólna kwota, która była przeznaczona na całą
termomodernizację
będzie
przekroczona
o
ok.
200 000
zł.
Zaznaczył, że trwają procedury sprawdzające na te dwa przetargi: na
Szkołę Podstawową w Mogilnie i stary budynek szkoły oraz na budynek
Urzędu Gminy w Dobroniu. Poinformował, że 22 grudnia br. w związku z
pismem z dn. 01.12.2017 r. od wykonawcy robót budowlanych dla budynku
przedszkola i sali gimnastycznej w Chechle – na stronie internetowej UG
opublikowano ogłoszenie o zamówieniu publicznym na udzielenie gwarancji
zapłaty dotyczącej realizacji projektu pn. „Budowa przedszkola i sali
gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych
parametrach energetycznych”. Gwarancja bankowa udzielona zostanie na
sumę pozostałą do zapłaty na rzecz wykonawcy, tj. firmy Polska Spółka
Energetyczna Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi – 8 635 110,88 zł – z okresem
obowiązywania od 15.01.2018 r. do 30.11.2018 r. Poinformował, że 3
stycznia 2018 r. odbędzie się otwarcie ofert na tą gwarancję.
Poinformował, że obecnie trwają przygotowania do organizacji koncertu
kolęd i pastorałek pt.: "Gwiazdki”, który odbędzie się 14 stycznia 2018 r. w
kościele w Dobroniu. Poinformował, że zakończyły się prace przy
termomodernizacji budynków przy ul. Sienkiewicza 37 oraz budynku na ul.
11 Listopada 11. Obecnie trwają prace przy uporządkowaniu terenu wokół
tych budynków. Poza tym były wyrównywane i uzupełniane tłuczniem drogi
szutrowe na terenie gminy Dobroń, były uzupełniane ubytki w drogach
asfaltowych masą asfaltową na zimno, były uzupełniane oznakowania dróg,
naprawione zostały tablice ogłoszeniowe. Została ułożona nakładka
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asfaltowa na drodze gminnej wewnętrznej fragment ul. Grunwaldzkiej i
Herberta w Dobroniu. Ponadto był sprzątany teren przy drogach gminnych,
były wycinane gałęzie oraz trwają prace przy zakryciu rowu na ul.
Gojawiczyńskiej w Chechle Pierwszym. Został odmulony rów RP-4 na
odcinku od Parku Gminnego do rzeki Pałusznicy. Były także usuwane awarie
na sieci wodociągowej, wymieniane hydranty i wodomierze oraz naprawiane
zasuwy wodociągowe. Poinformował, że w 80 % zostały wykupione grunty
pod drogą Słowackiego w Dobroniu.
- Przewodniczący Rady Gminy w Dobroniu J. Szerffel otworzył dyskusję.
- Wiceprzewodniczący Rady Gminy w Dobroniu T. Różański zapytał, czy w
pozostałych przetargach na termomodernizację też został przekroczony
limit?
- Wójt Gminy Dobroń R. Jarzębak poinformował, że wszystkie przetargi
zmieściły się w kwocie zakładanej. Nie zmieścił się tylko budynek Urzędu
Gminy w Dobroniu.
- Brak dalszej dyskusji.

Ad. pkt. 4. (Interpelacje, zapytania i wolne wnioski):
Interpelacje:
- Nie zgłoszono interpelacji.
Zapytania i wolne wnioski:
- Radny P. Górny zapytał, o możliwość postawienia znaku zakazu
zatrzymywania się przy OSP Mogilno.
- Radny J. Kubik stwierdził, że gmina nie dba o drogi szutrowe. Zapytał o
możliwość podsypania poboczy na ul. Lipowej w Chechle Drugim.
- Radny J. Kubik poinformował, że droga między Chechłem Drugim a
Mogilnem Małym jest do naprawy, to samo droga do tzn. „Klimkowizny”.
- Radny G. Minias zapytał, jak wygląda sprawa oświetlenia przy skrzyżowaniu
ul. Słonecznej z drogą 482?
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- Radny G. Minias zaznaczył, że dobrze byłoby zwiększyć zakup tłucznia w
przyszłym roku. Poinformował, że ul. Słoneczna jest w bardzo złym stanie.
- Radna B. Jóźwiak zapytała, o możliwość zamontowania lustra na
skrzyżowaniu ul. Łąkowej i Zielonej w Chechle Drugim.
- Radna M. Minkiewicz zapytała, kiedy zakończą się prace przy mostku?
Poinformowała, że wylewa się woda z ul. Polnej na ul. Łąkową. Podziękowała
za zamontowanie znaków stopu na skrzyżowaniu w Dobroniu Dużym oraz w
Mogilno Dużym.
- Wiceprzewodniczący Rady Gminy w Dobroniu T. Różański zapytał, czy Wójt
Gminy Dobroń ma obowiązek odpowiedzieć pisemnie na wnioski
podejmowane na zebraniach sołeckich?
- Sołtys Sołectwa Dobroń Mały S. Kołodziej poinformował, że na ul.
Słonecznej jest awaria wodociągu, nie można wjechać na działki, ponieważ
woda cały czas wybija.
- Sołtys Sołectwa Mogilno Małe J. Sysio zaznaczył, że jeśli chodzi o ten
mostek to część winy leży po stronie projektanta. Poinformował, że
projektant ma zdjęcia i dokumentację jak to wcześniej wyglądało.
- Radny J. Kubik poinformował, że nigdy nie widział żadnej dokumentacji
dotyczącej projektu budynku pasywnego w Chechle.

Ad. pkt. 5. (Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski):
- Radny Rady Powiatu Pabianickiego A. Kurzawski poinformował, że jeśli
chodzi o przepust to największym błędem była zmiana istniejącego już
projektu tego mostku, ponieważ cała ta procedura bardzo przedłużyła
zakończenie prac. Poinformował, że jeśli będziemy robić w przyszłości jakąś
wspólną inwestycję to dobrze byłoby usiąść razem i dokładnie przejrzeć
dokumentację.
- Radny Rady Powiatu Pabianickiego A. Kurzawski poinformował, że
projektant projektując posługuje się danymi, które ma a my powinniśmy
zebrać się i zaopiniować to, wtedy tego problemu by nie było.
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- Wójt Gminy Dobroń R. Jarzębak poinformował, że jeśli chodzi o salę
gimnastyczną w Chechle to projekt jest umieszczony na stronie Urzędu
Gminy, przy wejściu do szkoły w Chechle, były także prowadzone rozmowy
na ten temat na komisjach, były rozmowy z Panią Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Chechle, a nawet z nauczycielem od wychowania fizycznego.
Poinformował, że jeśli ktoś nadal nie wie jak to wygląda może zawsze pójść
na stanowisko i się dowiedzieć.
- Wójt Gminy Dobroń R. Jarzębak poinformował, że skoro rozwiązała się
dyskusja na temat mostku w kierunku niedopilnowania to zaznaczył, że
gminę Dobroń na samym końcu się informuje o tym, ile coś ma kosztować
albo dopiero wtedy, kiedy wyniknie jakiś problem. Poinformował, że powiat
nie mówi nam o pewnych założeniach. Rura została zaprojektowana za mała
w związku z czym gmina złożyła wnioski, żeby ten projekt poprawić. Poprawa
projektu trwała 1,5 miesiąca. Wójt Gminy Dobroń podziękował za
poprawienie tego projektu. Zaznaczył, że wtedy, kiedy gmina wskazuje na
błędy lub na potrzebę czegoś, to udowadnia się gminie, że tego nie trzeba
zrobić. Poinformował, że jeśli chodzi o tą inwestycję to wszystko było w
rękach powiatu i nie wszystko nawet zostało gminie zgłoszone. Zaznaczył, że
problem leży po stronie technicznej, czy po stronie wykonawcy, który
opóźnia prace.
- Radny Rady Powiatu Pabianickiego A. Kurzawski poinformował, że zdaje
sobie sprawę, że to powiat ponosi winę. Zaznaczył, że powiat również nie do
końca był w tej sprawie poinformowany. Poinformował, że ważne jest, żeby
w przyszłości wspólnie usiąść i dogadać pewne sprawy.
- Na salę obrad przybył radny J. Zając – skład Rady Gminy - 15 obecnych na
sesji.
- Wójt Gminy Dobroń R. Jarzębak poinformował, że jeśli chodzi o wspólne
inwestycje z powiatem, to lada moment będzie robiona droga do Ldzania do
Markówki. Podziękował radnym, którzy działają w imieniu gminy Dobroń w
powiecie.
- Wójt Gminy Dobroń R. Jarzębak poinformował, że jeśli chodzi o znak zakazu
zatrzymywania się przy OSP Mogilno, to po przeprowadzonych odpowiednich
procedurach zostanie on postawiony.
- Wójt Gminy Dobroń R. Jarzębak poinformował, że droga na „Bieski” została
zrobiona częściowo, ponieważ dalej jest to teren Lasów Państwowych.
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Zaznaczył, że w przyszłości gmina będzie starać się przejąć ten grunt i dalej
położyć asfalt.
- Wójt Gminy Dobroń R. Jarzębak poinformował, że jeśli chodzi o kupno
kruszywa, to obecny rok jest mokry i bez względu na to, ile tego kruszywa
się wysypie to ono zawsze się wtopi w ziemię. Zaznaczył, że trzeba poczekać
jak teren trochę obeschnie i tak organizować pracę, żeby nie wydawać
niepotrzebnie pieniędzy.
- Wójt Gminy Dobroń R. Jarzębak poinformował, że jeśli chodzi o drogę przez
las Chechło – Mogilno to jak teren trochę przeschnie to droga ta zostanie
wyrównana równiarką.
- Wójt Gminy Dobroń R. Jarzębak poinformował, że jeśli chodzi o oświetlenie
to mamy wybudowane oświetlenie w Baryczy, w Orpelowie Numerki, w
Chechle. Zaznaczył, że zaświecenie lamp na słupie leży po stronie zakładu
energetycznego, oni sporządzają umowy i to jakiś czas trwa.
- Wójt Gminy Dobroń R. Jarzębak poinformował, że jeśli chodzi o lustro na
skrzyżowaniu ul. Zielonej i Łąkowej w Chechle to zostanie zamontowane.
- Wójt Gminy Dobroń R. Jarzębak poinformował, że jeśli chodzi o zebrania
sołeckie i odpowiedzi na składane wnioski to jest to cała procedura. Do końca
września sołectwo składa wniosek o fundusz sołecki, gmina akceptuje ten
wniosek, kontaktuje się z sołectwem i umieszcza ten wniosek w budżecie. Do
momentu, kiedy budżet nie zostanie uchwalony nie odpowiadamy na pismo,
ponieważ nie mamy jeszcze pieniędzy na dany rok i stąd pewne opóźnienia.
Zaznaczył, że sołtysi składając wnioski wiedzą co zostało przyjęte, a co nie.
- Wójt Gminy Dobroń R. Jarzębak poinformował, że gmina współpracuje z
sołectwami, zawsze bierze pod uwagę to, co sołectwo chce zrobić. Zaznaczył,
że gmina nawet dofinansowuje z budżetu zadania wskazane z funduszu
sołeckiego.
- Wójt Gminy Dobroń R. Jarzębak poinformował, że jeśli chodzi o ul.
Słoneczną w Dobroniu to jest tam problem z odwodnieniem tej ulicy.
Zaznaczył, że w przyszłości gmina chce odwodnić ten teren.
- Radca Prawny Urzędu Gminy w Dobroniu A. Wyrwa poinformowała, że
zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim, gdzie jest wskazana procedura
stopniowania wniosków, to jeżeli ten wniosek jest rozpatrzony przez Wójta
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negatywnie to wtedy ma 7 dni na poinformowanie sołtysa o odrzuceniu
wniosku. W tej ustawie nie ma wskazanych terminów na poinformowanie
sołtysa o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku. Za pewnie wynika to z faktu,
że jeżeli wniosek jest pozytywnie rozpatrzony na tym etapie wstępnym to
podlega dalszemu procedowaniu. Natomiast jeśli chodzi o wnioski składane
poza funduszem sołeckim to stosowane są inne przepisy a mianowicie KPA,
przepisy dotyczące wniosków. Ta ustawa wskazuje, że na taki pisemny
wniosek powinna być udzielona informacja w terminie miesiąca od
otrzymania tego wniosku.
- Kierownik T. Ignaczak poinformował, że jeśli chodzi o oświetlenie ul.
Słonecznej to do energetyki został złożony wniosek o możliwość
wybudowania przyłącza. Zaznaczył, że do dnia dzisiejszego nie mamy
odpowiedzi na wniosek. Poinformował, że w dniu dzisiejszym wpłynęły
umowy kompleksowe na oświetlenie Orpelowa, po podpisaniu umów zostaną
one wysłane do energetyki.
- Kierownik T. Ignaczak poinformował, że wnioski z zebrań sołeckich w 90 %
dotyczą przyszłych budżetów i dopiero jak budżet zostanie uchwalony jest
odpowiedź na te wnioski.
- Radny M. Rzepkowski zapytał, co jest przyczyną zamiany znaku zakaz
zatrzymywania się na zakaz postoju na skrzyżowaniu ulic Sportowej i
Sienkiewicza w Dobroniu?
- Kierownik T. Ignaczak poinformował, że gmina ich nie wymieniała, zawsze
stoi tam znak postoju.
- Wiceprzewodniczący Rady Gminy w Dobroniu T. Różański poinformował, że
ze statutu sołectwa z 2003 r. paragraf 10 wynika, że Wójt Gminy informuje
sołectwo o sposobie załatwiania uchwał, opinii w ciągu 14 dni.
- Radca Prawny Urzędu Gminy w Dobroniu A. Wyrwa poinformowała, że w
sytuacji, kiedy z przepisów powszechnie obowiązujących wynikają jakieś
terminy to my musimy przestrzegać tych przepisów ustawowych.
- Wiceprzewodniczący Rady Gminy w Dobroniu T. Różański poinformował, że
jeżeli są konkretne pytania odnośnie oświetlenia czy drogi, które nie zawsze
się robi z funduszu sołeckiego, to mieszkańcy jako sołectwo powinni
wiedzieć, kiedy ta inwestycja będzie robiona.
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- Sekretarz Gminy Dobroń M. Rżanek poinformował, że jeżeli mówimy o
zwykłych wnioskach, to na zebraniach uczestniczy Wójt Gminy i często te
wnioski i zapytania są tego rodzaju, że Wójt Gminy odpowiada na nie od razu
na zebraniu. Natomiast jeśli jest to wniosek inwestycyjny to procedura
wynika z uchwały rady, określa ona termin, do 30 września składa się
wnioski, jeżeli zebranie wiejskie miało miejsce np. w miesiącu maju i tam
zgłoszono wniosek, żeby przebudować drogę to gmina może oczywiście
doprowadzić do takiej sytuacji, że w ciągu 14 dni sołectwo otrzyma
odpowiedź, że albo wniosek albo będzie procedowany w procedurze
uchwalania budżetu albo w tym momencie nie jest możliwy do zrealizowania,
ponieważ nie ma w budżecie danego roku. Zaznaczył, że jeżeli przyjęlibyśmy
tą drugą część to traktujemy to jako wniosek do budżetu i procedujemy w
procedurze przyjętej uchwały rady o wnioskach do budżetu. Poinformował,
że gmina pracuje budżetami rocznymi i nikt nie da informacji o tym, że coś
będzie realizowane za kilka lat.
- Wójt Gminy Dobroń R. Jarzębak poinformował, że jeżeli są wnioski ludzi,
części sołectwa, którzy nie uczestniczyli albo są jakieś inne sygnały, gdzie
mieszkańcy domagają się czegoś innego niż zostało to z procedowane na
zebraniu sołeckim to na tym drugim zebraniu sołeckim musiałaby być zmiana
wniosku i głosowanie. Poinformował, że wnioski na fundusz sołecki trafiają
do gminy po zebraniu sołeckim i nie można samemu występować o fundusz
sołecki bez zgromadzenia. Zaznaczył, że mieszkańcy mogą sami wystąpić o
zrobienie np. drogi, ale to już nie jest fundusz sołecki.

Ad. pkt. 6. (Informacje, sprawy różne):
- Przewodniczący Rady Gminy w Dobroniu J. Szerffel poinformował, że wraz
z materiałami na sesje została Radnym przekazana ponowna informacja
Wójta Gminy Dobroń dotycząca oświadczeń majątkowych składanych
Wójtowi. Stanowi ona załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. W dniu 17
listopada 2017 r. wpłynęło do Przewodniczącego Rady Gminy w Dobroniu
pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pabianicach o nr 1016-SKA2.112.46.2017 z prośbą o wyjaśnienia dotyczące oświadczenia majątkowego
radnego Barbary Jóźwiak. Wyjaśnienia Radnej - korekta oświadczenia
majątkowego zostały przekazane do Urzędu Skarbowego w Pabianicach w
dniu 23.11.2017 r.
- Przewodniczący Rady Gminy w Dobroniu J. Szerffel poinformował, że w dniu
23 listopada 2017 r. wpłynęło do Przewodniczącego Rady Gminy w Dobroniu
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pismo pana Piotra Lacha w sprawie braku odpływu wody z ul. Zielonej od ul.
Kwiatowej i początku ul. Łąkowej w Chechle Drugim. Pismo jest do wglądu
w Biurze Rady, pismo zostało przekazane do Wójta Gminy Dobroń w celu
realizacji, w dniu 21 grudnia 2017 r. wpłynęła odpowiedź na niniejsze pismo
od Wójta Gminy Dobroń. Odpowiedz na pismo jest do wglądu w Biurze Rady.
- Przewodniczący Rady Gminy w Dobroniu J. Szerffel poinformował, że w dniu
30 listopada 2017 r. do Przewodniczącego Rady Gminy w Dobroniu wpłynęło
pismo z RIO w Łodzi w sprawie uchwał Składu Orzekającego RIO w Łodzi: Nr
I/153/2017 z dnia 23 listopada 2017 r w sprawie opinii do projektu uchwały
o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania
planowanego deficytu budżetu gminy Dobroń. Opinia stanowi załącznik nr 4
do niniejszego protokołu oraz Nr I/154/2017 z dnia 23 listopada 2017 r. w
sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Dobroń na 2018 rok.
Opinia stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. Pismo zostało
przekazane wraz z materiałem Radnym na sesje.
- Przewodniczący Rady Gminy w Dobroniu J. Szerffel poinformował, że w dniu
5 grudnia 2017 r. do Przewodniczącego Rady Gminy w Dobroniu wpłynęło
pismo od Wicemarszałka Sejmu RP pana Stanisława Tyszki z prośbą o
odczytanie niniejszego listu na posiedzeniu Rady Gminy. Stanowi ono
załącznik nr 6 do niniejszego protokołu Pismo otrzymali Radni wraz z
materiałami na sesje.
- Przewodniczący Rady Gminy w Dobroniu J. Szerffel poinformował, że w dniu
5 grudnia 2017 r. do Przewodniczącego Rady Gminy w Dobroniu wpłynęła
skarga na nauczycielkę Szkoły Podstawowej w Chechle. Pismo zostało
przekazane wg właściwości do rozpatrzenia pani Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Chechle. Pismo jest do wglądu w Biurze Rady.
- Przewodniczący Rady Gminy w Dobroniu J. Szerffel poinformował, że w dniu
6 grudnia 2017 r. do Przewodniczącego Rady Gminy w Dobroniu wpłynęło
pismo od mieszkańców wsi Rokitnica z prośbą o wykonanie właściwie
utwardzonej nawierzchni drogi gruntowej łączącej drogę asfaltową obok
młyna w Talarze z drogą asfaltową w Rokitnicy. Pismo zostało przekazane do
Wójta Gminy Dobroń w celu realizacji, a w dniu 21 grudnia 2017 r. wpłynęła
odpowiedź od Wójta Gminy Dobroń, pismo i odwpowiedź są do wglądu w
Biurze Rady.
- Przewodniczący Rady Gminy w Dobroniu J. Szerffel poinformował, że w dniu
14 grudnia 2017 r. do Przewodniczącego Rady Gminy w Dobroniu wpłynęła
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autopoprawka z dnia 14 grudnia br. do projektu uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobroń na lata 20182031. Pismo jest do wglądu w Biurze Rady.
- Przewodniczący Rady Gminy w Dobroniu J. Szerffel poinformował, że w dniu
14 grudnia 2017 r. do Przewodniczącego Rady Gminy w Dobroniu wpłynęła
autopoprawka z dnia 14 grudnia br. do projektu uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Dobroń na 2018 r. oraz materiałów
informacyjnych wraz z uzasadnieniem do projektu budżetu gminy Dobroń na
2018 r., które przedstawione były 15 listopada 2017 r. Pismo jest do wglądu
w Biurze Rady.
- Radny Rady Powiatu Pabianickiego A. Kurzawski poinformował, że powiat
wykonał oświetlenie interaktywne. Zaznaczył, że niestety nie udało się
poszerzyć ul. Leśnej, środki przeznaczone na tą inwestycję zostały
przeniesione na rok następny i zostanie to wykonane w 2018 r.
Poinformował, że w tym roku zostały wykonane projekty na drogę w Ldzaniu
i Markówce.
- Sołtys Sołectwa Dobroń Duży R. Szczepanik poprosiła o informację
dotyczącą pasa pieszo-rowerowego na nowej drodze Dobroń – Ldzań.
- Wójt Gminy Dobroń R. Jarzębak poinformował, że jeszcze nie wszystko
zostało zrobione na tej drodze. Zaznaczył, że na ciągłej linii miały być
zamontowane separatory, które oddzielały by jezdnię od tego pobocza.
- Wójt Gminy Dobroń R. Jarzębak złożył podziękowania Panu Staroście
Powiatu Pabianickiego za wspólną współpracę, a Radnym Rady Powiatu
Pabianickiemu za wsparcie jakie udzielają gminie Dobroń.
- Radny Rady Powiatu Pabianickiego P. Kania poinformował, że poprosi Pana
Starostę, żeby przybył na następną sesję Rady Gminy w Dobroniu.
Poinformował, że był obecny podczas wizyty wykonawcy drogi Dobroń –
Ldzań w starostwie pod koniec lipca i ten poinformował go, że ma on umowę
do realizacji tego zadania podpisaną do końca września i gdyby nie
przeprojektowywanie tej inwestycji, to inwestycja była by zakończona
najpóźniej pod koniec sierpnia. Zaznaczył, że nie miał wpływu na projekt tej
drogi. Poinformował, że ma wielkie pretensje do Zarządu Powiatu, ponieważ
wszystkie inwestycje realizowane na terenie gminy Dobroń w tym roku są
nieudane.
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- Przewodniczący Rady Gminy w Dobroniu J. Szerffel ogłosił 10 min. przerwy.
Ad. pkt. 7. (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobroń na lata 20172031):
- Skarbnik Gminy Dobroń I. Mudzo poinformowała, że, w związku ze wspólną
inwestycją z powiatem, w związku z przesunięciami środków na rok
następny, konsekwencją tej jednej zmiany jest zmiana 5 uchwał po stronie
gminy Dobroń. Zmiana dotyczy głównie uchwały w sprawie WPF na rok 2017
polega na tym, że dostosowane zostały poszczególne kolumny w roku 2017
do stanu budżetu na ten rok, a tak naprawdę zadanie na to przedsięwzięcie
zostały przeniesione wydatki 2017 na rok 2018, zmienia się deficyt
budżetowy zarówno w roku 2017 jaki i 2018 i wolne środki oraz nadwyżka,
z których miało być pokrywane to zadanie, zostały przesunięte na lata
następne.
- Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Przestrzegania
Prawa M. Rzepkowski odczytał pozytywną opinię nr 39/94/2017 Komisji w
sprawie w/w projektu uchwały. Opinia stanowi załącznik nr 7 do niniejszego
protokołu.
- Przewodniczący Rady Gminy w Dobroniu J. Szerffel otworzył dyskusję.
- Brak dalszej dyskusji.
- Został odczytany projekt uchwały nr XXXIII/261/17, do którego nie
wniesiono uwag.
- Przewodniczący Rady Gminy w Dobroniu J. Szerffel poddał głosowaniu
projekt uchwały i stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie 15 głosami „za”
przyjęła uchwałę Nr XXXIII/261/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Dobroń na lata 2017-2031.
- Uchwała stanowi integralną część protokołu.

Ad. pkt. 8. (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w
Uchwale Budżetowej Gminy Dobroń na rok 2017):
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- Skarbnik Gminy Dobroń I. Mudzo poinformowała, że jeżeli chodzi o
pozostałe dochody i wydatki to najważniejszą zmianą jest przesunięcie
środków z roku 2017 na 2018, a kwota to 617 817 zł. Ta zmiana pociąga za
sobą zmianę deficytu oraz zmianę w załączniku dotyczącym wydatków,
przychodów, inwestycji i dotacji.
- Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Przestrzegania
Prawa M. Rzepkowski odczytał pozytywną opinię nr 39/95/2017 Komisji w
sprawie w/w projektu uchwały. Opinia stanowi załącznik nr 8 do niniejszego
protokołu.
- Przewodniczący Rady Gminy w Dobroniu J. Szerffel otworzył dyskusję.
- Brak dalszej dyskusji.
- Został odczytany projekt uchwały nr XXXIII/262/17, do którego nie
wniesiono uwag.
- Przewodniczący Rady Gminy w Dobroniu J. Szerffel poddał głosowaniu
projekt uchwały i stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie 15 głosami „za”
przyjęła uchwałę Nr XXXIII/262/17 w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej
Gminy Dobroń na rok 2017.
- Uchwała stanowi integralną część protokołu.

Ad. pkt. 9 (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobroń na lata 20182031):
- Wójt Gminy Dobroń R. Jarzębak poinformował, że WPF na lata 2018-2031
jest ściśle powiązany z zapisami w budżecie na 2018 rok. Zaznaczył, że w
2018 r. gmina ma budżet, który można nazwać mianem historycznym,
ponieważ gmina nigdy nie miała tyle pieniędzy w budżecie. Tych pieniędzy
jest 59 093 723,26 zł, jest to spowodowane tym, że właśnie w 2018 r. będą
prowadzone inwestycje z dofinansowaniem zewnętrznym, które będzie
przeznaczone na termomodernizację 12 budynków i budowę sali
gimnastycznej wraz przedszkolem w Chechle. Zaznaczył, że jest to trudne
zadanie obarczone dużą kwotą pieniędzy. Poinformował, że w chwili obecnej
będziemy realizować ten budżet i przeznaczać największą ilość pieniędzy
właśnie na już rozpoczęte inwestycje. Zaznaczył, że nie stać gminę Dobroń
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na realizację tych inwestycji z własnych środków, dlatego będzie się
wspomagać ze środków pochodzących z obligacji i tych środków gmina
Dobroń musi zaczerpnąć w 2018 r. w kwocie 12 410 000 zł. Poinformował,
że będziemy walczyć o kolejne pieniądze, które jeszcze można pozyskać na
teren gminy Dobroń jako pieniądze unijne. Zaznaczył, że w zanadrzu gmina
ma jeszcze budowę boiska wielofunkcyjnego z środków Lokalnej Grupy
Działania, jest tam zagwarantowane 600 000 zł. Poinformował, że
bezpieczeństwo jest także ważną kwestią, dlatego nie można zaniedbywać
strażaków. Jest wiele innych potrzebnych inwestycji, które gmina chce
wykonać, między innymi budowa dróg, mostów, rozbudowa oczyszczalni
ścieków w Dobroniu czy doprowadzenie do osiedli większej ilości wody.
- Przewodniczący Rady Gminy w Dobroniu J. Szerffel odczytał opinię nr
I/153/2017 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z
dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie opinii do projektu uchwały o Wieloletniej
Prognozie Finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu
budżetu gminy Dobroń.
- Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Przestrzegania
Prawa M. Rzepkowski odczytał pozytywną opinię nr 39/96/2017 Komisji w
sprawie w/w projektu uchwały. Opinia stanowi załącznik nr 9 do niniejszego
protokołu.
- Przewodniczący Rady Gminy w Dobroniu J. Szerffel otworzył dyskusję.
- Brak dyskusji.
- Został odczytany projekt uchwały nr XXXIII/263/17, do którego nie
wniesiono uwag.
- Przewodniczący Rady Gminy w Dobroniu J. Szerffel poddał głosowaniu
projekt uchwały i stwierdził, że Rada Gminy 14 głosami „za” i 1 „wstrzymał
się” przyjęła uchwałę Nr XXXIII/263/17 w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Dobroń na lata 2018-2031.
- Uchwała stanowi integralną część protokołu.
Ad. pkt. 10. (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Dobroń na 2018 r.):
- Wójt Gminy Dobroń R. Jarzębak poinformował, że projekt budżetu został umówiony wraz z WPF na lata 2018-2031.
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- Materiały informacyjne wraz z uzasadnieniem do projektu Budżetu Gminy
Dobroń na 2018 rok stanowią załącznik nr 10 dni niniejszego protokołu.
- Przewodniczący Rady Gminy w Dobroniu J. Szerffel odczytał opinię nr
I/154/2017 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z
dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy
Dobroń na 2018 r.
- Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Przestrzegania
Prawa M. Rzepkowski odczytał pozytywną opinię nr 39/93/2017 Komisji w
sprawie w/w projektu uchwały. Opinia stanowi załącznik nr 11 do niniejszego
protokołu.
- Przewodniczący Rady Gminy w Dobroniu J. Szerffel otworzył dyskusję.
- Brak dyskusji.
- Został odczytany projekt uchwały nr XXXIII/264/17, do którego nie
wniesiono uwag.
- Przewodniczący Rady Gminy w Dobroniu J. Szerffel poddał głosowaniu
projekt uchwały i stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie 14 głosami „za” i 1
„wstrzymał się” przyjęła uchwałę Nr XXXIII/264/17 w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Dobroń na 2018 r.
- Uchwała stanowi integralną część protokołu.
- Bez Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Dobroniu T. Różańskiego – skład
Rady Gminy w Dobroniu 14 obecnych radnych na sali obrad.
Ad. pkt. 11. (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie emisji
obligacji oraz zasad zbywania, nabywania i wykupu):
- Wójt Gminy Dobroń R. Jarzębak poinformował, że aby zrealizować
wszystkie te przedsięwzięcia potrzeba nam kwoty 12 410 000 zł. Są to
pieniądze, które będą zaczerpnięte z obligacji, a których gminie brakuje do
części, którą powinniśmy wnieść do tych inwestycji, czyli do tych 31 mln zł.
Zaznaczył, że obligacje to nic innego jak kredyt, a jeśli kredyt to wiąże się to
z zadłużeniem gminy. To zadłużenie gminy po zrealizowaniu wszystkich
inwestycji będzie na poziomie 44%. Poinformował, że przy tych założeniach
gmina brała pod uwagę to aby dalej móc co roku inwestować tyle ile do tej
pory, czyli ok. 2 mln zł.
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- Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Przestrzegania
Prawa M. Rzepkowski odczytał pozytywną opinię nr 39/97/2017 Komisji w
sprawie w/w projektu uchwały. Opinia stanowi załącznik nr 12 do niniejszego
protokołu.
- Przewodniczący Rady Gminy w Dobroniu J. Szerffel otworzył dyskusję.
- Brak dyskusji.
- Bez Radnego G. Minias – skład Rady Gminy w Dobroniu to obecnych 13
Radnych na sali obrad.
- Został odczytany projekt uchwały nr XXXIII/265/17, do którego nie
wniesiono uwag.
- Przewodniczący Rady Gminy w Dobroniu J. Szerffel poddał głosowaniu
projekt uchwały i stwierdził, że Rada Gminy 12 głosami „za” i 1 „wstrzymał
się” przyjęła uchwałę Nr XXXIII/265/17 w sprawie emisji obligacji oraz zasad
zbywania, nabywania i wykupu.
- Uchwała stanowi integralną część protokołu.

Ad. pkt. 12. (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany
uchwały Nr XXI/164/2016 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 27
września 2016 r.):
- Skarbnik Gminy Dobroń I. Mudzo poinformowała, że pomoc finansowa,
która miała być udzielona powiatowi planowana była na ten rok, a związku
ze wszystkimi sytuacjami jakie mają miejsce zaplanowana jest na rok 2018.
Dlatego należy dokonać zmiany w uchwale podjętej w roku 2016.
- Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Przestrzegania
Prawa M. Rzepkowski odczytał pozytywną opinię nr 39/98/2017 Komisji w
sprawie w/w projektu uchwały. Opinia stanowi załącznik nr 13 do niniejszego
protokołu.
- Przewodniczący Rady Gminy w Dobroniu J. Szerffel otworzył dyskusję.
- Na salę obrad przybył radny G. Minias – skład Rady Gminy w Dobroniu
obecnych 14 Radnych na sali obrad.
- Brak dyskusji.
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- Został odczytany projekt uchwały nr XXXIII/266/17, do którego nie
wniesiono uwag.
- Przewodniczący Rady Gminy w Dobroniu J. Szerffel poddał głosowaniu
projekt uchwały i stwierdził, że Rada Gminy 14 głosami „za” przyjęła uchwałę
Nr XXXIII/266/17 w sprawie zmiany uchwały nr I/3/2014 Rady Gminy w
Dobroniu z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr
XXI/164/2016 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 27 września 2016 r.
- Uchwała stanowi integralną część protokołu.

Ad. pkt. 13. (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia
,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych dla Gminy Dobroń na rok 2018”):
- Na salę obrad przybył radny T. Różański – skład Rady Gminy w Dobroniu
to obecnych 15 Radnych na sali obrad.
- Wójt Gminy Dobroń R. Jarzębak poinformował, że co roku musimy podjąć
taki projekt profilaktyki rozwiązywania problemów związanych z alkoholem
czy używkami na terenie gminy Dobroń. Będzie on obowiązywał w 2018 r.
Zaznaczył, że ten program jest oparty na tym co realizowane było w 2017 r.
- Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Sportu Hanna Grącka
odczytała pozytywną opinię nr 29/51/2017 Komisji w sprawie w/w projektu
uchwały. Opinia stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
- Przewodniczący Rady Gminy w Dobroniu J. Szerffel otworzył dyskusję.
- Brak dyskusji.
- Został odczytany projekt uchwały nr XXXIII/267/17, do którego nie
wniesiono uwag.
- Przewodniczący Rady Gminy w Dobroniu J. Szerffel poddał głosowaniu
projekt uchwały i stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie 15 głosami „za”
przyjęła uchwałę Nr XXXIII/267/17 w sprawie uchwalenia ,,Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy
Dobroń na rok 2018”.
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- Uchwała stanowi integralną część protokołu.
Ad. pkt. 14. (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia
„Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy
Dobroń na lata 2018-2019”):
- Wójt Gminy Dobroń R. Jarzębak omówił projekt uchwały.
- Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Sportu Hanna Grącka
odczytała pozytywną opinię nr 29/52/2017 Komisji w sprawie w/w projektu
uchwały. Opinia stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
- Przewodniczący Rady Gminy w Dobroniu J. Szerffel otworzył dyskusję.
- Brak dyskusji.
- Bez radnego G. Minias – skład Rady Gminy w Dobroniu to obecnych 14
Radnych na sali obrad.
- Został odczytany projekt uchwały nr XXXIII/268/17, do którego nie
wniesiono uwag.
- Przewodniczący Rady Gminy w Dobroniu J. Szerffel poddał głosowaniu
projekt uchwały i stwierdził, że Rada Gminy 14 głosami „za” przyjęła uchwałę
Nr
XXXIII/268/17
w
sprawie
uchwalenia
„Gminnego
Programu
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dobroń na lata 2018-2019”.
- Uchwała stanowi integralną część protokołu.

Ad. pkt. 15. (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia
planu pracy Rady Gminy w Dobroniu na 2018 rok):
- Przewodniczący Rady Gminy w Dobroniu J. Szerffel omówił projekt uchwały.
Poinformował, że opinie wszystkich Komisji były pozytywne.
- Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Sportu Hanna Grącka
odczytała pozytywną opinię nr 29/53/2017 Komisji w sprawie w/w projektu
uchwały. Opinia stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
- Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Przestrzegania
Prawa M. Rzepkowski odczytał pozytywną opinię nr 39/99/2017 Komisji w
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sprawie w/w projektu uchwały. Opinia stanowi załącznik nr 17 do niniejszego
protokołu.
- Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska A. Pułanecki
odczytał pozytywną opinię nr 32/62/2017 Komisji w sprawie w/w projektu
uchwały. Opinia stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.
- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej D. Becht odczytał pozytywną opinię nr
30/16/2017 Komisji w sprawie w/w projektu uchwały. Opinia stanowi
załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.
- Przewodniczący Rady Gminy J. Szerffel otworzył dyskusję.
- Brak dyskusji.
- Na salę obrad przybył Radny G. Minias – skład Rady Gminy w Dobroniu to
obecnych 15 Radnych na sali obrad.
- Został odczytany projekt uchwały nr XXXIII/269/17, do którego nie
wniesiono uwag.
- Przewodniczący Rady Gminy w Dobroniu J. Szerffel poddał głosowaniu
projekt uchwały i stwierdził, że Rada Gminy 15 głosami „za” przyjęła uchwałę
Nr XXXIII/269/17 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Dobroniu
na 2018 rok.
- Uchwała stanowi integralną część protokołu.
- Bez Radnej B. Jóźwiak – skład Rady Gminy w Dobroniu to obecnych 14
Radnych na sali obrad.

Ad. pkt. 16. (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia
planów pracy Komisji Rady Gminy na pierwsze półrocze 2018 r.):
- Przewodniczący Rady Gminy w Dobroniu J. Szerffel omówił projekt uchwały.
Poinformował, że opinie wszystkich Komisji były pozytywne.
- Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Sportu Hanna Grącka
odczytała pozytywną opinię nr 29/54/2017 Komisji w sprawie w/w projektu
uchwały. Opinia stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.
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- Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Przestrzegania
Prawa M. Rzepkowski odczytał pozytywną opinię nr 39/100/2017 Komisji w
sprawie w/w projektu uchwały. Opinia stanowi załącznik nr 21 do niniejszego
protokołu.
- Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska A. Pułanecki
odczytał pozytywną opinię nr 32/63/2017 Komisji w sprawie w/w projektu
uchwały. Opinia stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.
- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej D. Becht odczytał pozytywną opinię nr
30/17/2017 Komisji w sprawie w/w projektu uchwały. Opinia stanowi
załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.
- Przewodniczący Rady Gminy w Dobroniu J. Szerffel otworzył dyskusję.
- Brak dyskusji.
- Został odczytany projekt uchwały nr XXXIII/270/17, do którego nie
wniesiono uwag.
- Przewodniczący Rady Gminy w Dobroniu J. Szerffel poddał głosowaniu
projekt uchwały i stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie 14 głosami „za”
przyjęła uchwałę Nr XXXIII/270/17 w sprawie uchwalenia planów pracy
Komisji Rady Gminy na pierwsze półrocze 2018 r.
- Uchwała stanowi integralną część protokołu.
Ad. pkt. 17. (Informacja o zgłoszonych żądaniach dotyczących
odszkodowań oraz naliczonych opłatach w związku z uchwaleniem
lub zmianą planu miejscowego za rok 2017):
- Wójt Gminy Dobroń R. Jarzębak poinformował, że w 2017 roku nie było
takiego przypadku.
- Informacja stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt. 18. (Przyjęcie wniosków do protokołu nr XXXII/2017 z sesji
Rady Gminy):
- Przewodniczący Rady Gminy w Dobroniu J. Szerffel poinformował, że nie
wpłynęły do Biura Rady Gminny wnioski, bądź uwagi co do treści protokołu
nr XXXII/2017 z sesji Rady Gminy w Dobroniu. Stwierdził, że jednogłośne –
14 głosami „za” - przyjęto protokół nr XXXII/2017.
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- Przewodniczący Rady Gminy w Dobroniu J. Szerffel złożył wszystkim
obecnym życzenia noworoczne na rok 2018.
- Wójt Gminy Dobroń R. Jarzębak poinformował, że 2017 r. to ogromna praca
nad tym wszystkim co ma się u nas pojawić w 2018 r. Zaznaczył, że to co
się wydarzy w 2018 r. to będzie kulminacją całej pracy. Poinformował, że
życzy wszystkim, żeby to wszystko skończyło się w 2018 r. pozytywnie, żeby
wszystkie inwestycje zostały zrealizowane. Zaznaczył, że rok 2018 jest dla
nas rokiem podsumowań, gdzie podsumowuje nas społeczeństwo, dlatego
życzy wszystkim, żeby społeczeństwo miało dobry wizerunek o nas,
podsumowało nas pozytywnie tak aby w jesieni 2018 r. My wszyscy mogliśmy
powiedzieć, że się udało, społeczeństwo nas lubi i chce żebyśmy pracowali
na ich rzecz, żebyśmy to my sprawowali taką rolę osób, które będą wspierać
i roztaczać plany na dalsze lata już po roku 2018. Podziękował Radnym Rady
Gminy w Dobroniu oraz Radnym Rady Powiatu Pabianickiego za współpracę
w 2017 r. Podziękował wszystkim sołtysom za zaangażowanie w ich pracę.
Złożył wszystkim obecnym życzenia noworoczne na rok 2018.

Ad. pkt. 19. (Zamknięcie sesji):
- Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady
Gminy w Dobroniu J. Szerffel - dziękując wszystkim za udział w sesji,
zamknął obrady XXXIII sesji Rady Gminy w Dobroniu.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Podinspektor ds. obsługi
organów samorządowych

Przewodniczył:
Przewodniczący Rady Gminy w Dobroniu
Janusz Szerffel

Paulina Kaczmarek

Wykaz załączonej dokumentacji:
Lp.

Wyszczególnienie

1

Lista obecności radnych

Il.
stron
1

2

Listy osób zaproszonych

4
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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22
23
24

Informacja o oświadczeniach majątkowych składanych Wójtowi
Gminy Dobroń z dnia 6 grudnia 2017 r.
Opinia nr I/153/2017 składu orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Łodzi z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie
opinii do projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej
oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu
gminy Dobroń
Opinia nr I/154/2017 składu orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Łodzi z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie
opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Dobroń na 2018 r.
Pismo Wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Stanisława Tyszka z dnia 27 listopada 207 r.
Opinia nr 39/94/2017 Komisji Rozwoju Gospodarczego,
Budżetu i Przestrzegania Prawa
Opinia nr 39/95/2017 Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu
i Przestrzegania Prawa
Opinia nr 39/96/2017 Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu
i Przestrzegania Prawa
Materiały informacyjne wraz z uzasadnieniem do projektu
Budżetu Gminy Dobroń na 2018 rok
Opinia nr 39/93/2017 Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu
i Przestrzegania Prawa
Opinia nr 39/97/2017 Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu
i Przestrzegania Prawa
Opinia nr 39/98/2017 Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu
i Przestrzegania Prawa
Opinia nr 29/51/2017 Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i
Sportu
Opinia nr 29/52/2017 Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i
Sportu
Opinia nr 29/53/2017 Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i
Sportu
Opinia nr 39/99/2017 Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu
i Przestrzegania Prawa
Opinia nr 32/62/2017 Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska
Opinia nr 30/16/2017 Komisji Rewizyjnej
Opinia nr 29/54/2017 Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i
Sportu
Opinia nr 39/100/2017 Komisji Rozwoju Gospodarczego,
Budżetu i Przestrzegania Prawa
Opinia nr 32/63/2017 Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska
Opinia nr 30/17/2017 Komisji Rewizyjnej
Informacja o zgłoszonych żądaniach dotyczących odszkodowań
oraz naliczonych opłatach w związku z uchwaleniem lub zmianą
planu miejscowego za rok 2017
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24 Wykaz dokumentów przedkładanych przez Wójta Gminy Dobroń
na posiedzenie XXXIII/2017 sesji Rady Gminy z dnia 28 grudnia
2017 r.
25
Porządek XXXIII sesji Rady Gminy w Dobroniu z dnia 28
grudnia 2017 r.
26
Zaproszenia na sesje

1
1

Protokół niniejszy obejmuje:
1. Przebieg sesji

str. 1 - 21

2. Przyjęte uchwały
3. Załączniki jak wyżej
4. Nagranie sesji - płyta
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