PROTOKÓŁ NR XXXVIII/2018
Z SESJI RADY GMINY W DOBRONIU
W DNIU 29 MAJA 2018 R.

ODBYTEJ W SIEDZIBIE KLUBU SPORTOWEGO „ISKRA”,
UL. SPORTOWA 19A, W DOBRONIU
Sesję rozpoczęto o godz. 9.00, a zakończono o 12.40.

Punkt 1.
Otwarcie XXXVIII sesji Rady Gminy w Dobroniu i stwierdzenie
kworum:
- Przewodniczący Rady Gminy w Dobroniu Janusz Szerffel otwierając XXXVIII
sesję Rady Gminy powitał radnych oraz osoby biorące udział w sesji.
Stwierdził, że na podstawie listy obecności obecnych jest 13 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,
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.
- Wójt Gminy Dobroń R. Jarzębak złożył wniosek o dołączenie do pkt 8
„Informacje, sprawy różne” dwóch projektów uchwał w sprawie ustalenia
maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie
gminy Dobroń oraz w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Dobroń
miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w celu zapoznania się
przez Radę Gminy w Dobroniu, ponadto w pkt 11 „Rozpatrzenie projektu
uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia rocznego Sprawozdania z
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przebiegu wykonania Planu Finansowego i Inwestycyjnego Samodzielnego
Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dobroniu za 2017 r.” na
„Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka
Zdrowia w Dobroniu za 2017 r.” oraz w pkt 13 „Rozpatrzenie projektu
uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych na terenie gminy Dobroń” na „ Rozpatrzenie projektu
uchwały w sprawie ustalenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów
alkoholowych w miejscu publicznym na terenie gminy Dobroń”. Wniosek
Wójta Gminy Dobroń stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
- Przewodniczący Rady Gminy w Dobroniu J. Szerffel poddał pod głosowanie
złożony przez Wójta Gminy wniosek i stwierdził, że jednogłośnie - 13 głosami
„za” Rada Gminy w Dobroniu przychyliła się do wniosku wójta Gminy Dobroń.
- Przewodniczący Rady Gminy w Dobroniu J. Szerffel poddał pod głosowanie
cały porządek obrad po zmianach i stwierdził, że Rada Gminy w Dobroniu
jednogłośnie – 13 głosami „za” przyjęła porządek obrad. Wraz ze zmianami
zaproponowanym przez Wójta Gminy Dobroń. Porządek obrad po zmianach
prezentuje się następująco:
Porządek XXXVIII 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. Informacja o działalności Ochotniczych Straży Pożarnych działających na
terenie Gminy Dobroń.
5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Dobroniu za 2017 rok.
6. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
7. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
8. Informacje, sprawy różne.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Dobroń na lata 2018-2031.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Uchwale
Budżetowej Gminy Dobroń na rok 2018.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dobroniu za 2017 r.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji
Statutowej Rady Gminy w Dobroniu.
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13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia odstępstwa od
zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na
terenie gminy Dobroń.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zwolnień w
podatku od nieruchomości.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania godności
honorowego obywatelstwa Gminy Dobroń – Czesławowi Stanisławowi
Kabzie.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania godności
honorowego obywatelstwa Gminy Dobroń – Julianowi Stanisławowi
Szymczykowi.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania godności
honorowego obywatelstwa Gminy Dobroń – Barbarze Żórawskiej.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
podziału Gminy Dobroń na okręgi wyborcze.
19. Przyjęcie wniosków do protokołu nr XXXVII/2018 z sesji Rady Gminy.
20. 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 obecnie trwają prace
termomodernizacyjne, dlatego ekipa tzw. „drogowców” pomaga
przygotować budynki do remontu. Termin zakończenia prac to 15 sierpnia
2018 r. Zaznaczył, że jeśli chodzi o drogi to są uzupełniane ubytki w dogach
po zimie. Poinformował, że były usuwane awarie na sieciach
wodociągowych,
kanalizacyjnych.
Rozpoczęto
prace
związane
z
wykaszaniem rowów gminnych. Poinformował, że 10 maja br. wybrano
ofertę najkorzystniejszą w przetargu na wybór Wykonawcy robót
budowlanych
dla
projektu
pn.: „Budowa
ogólnodostępnego,
wielofunkcyjnego boiska sportowego dla mieszkańców Gminy Dobroń”
mającego na celu budowę boiska sportowego jako obiektu rekreacyjnego
w miejscowości Dobroń przy ul. Sportowej. W dniu 22 maja br. w siedzibie
Urzędu Gminy w Dobroniu podpisano umowę z firmą AK Sport Andrzej
Gniado z siedzibą w Okuniewie opiewającą na kwotę 917 038,80 zł. Projekt
obejmuje m.in.: roboty przygotowawcze, prace rozbiórkowe, właściwą
budowę boiska i chodników towarzyszących, w tym budowa nawierzchni
chodników, a także samego boiska, montaż sprzętu sportowego, siedziska
dla kibiców i wiat oraz budowę oświetlenia obiektu. Poinformował, że Urząd
Marszałkowski w Łodzi przedłużył nam termin budowy sali gimnastycznej w
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Chechle do końca czerwca 2019 r. Zaznaczył, że 21 maja wystąpił w
programie „Łodzią po regionie” realizowanym przez Telewizję Polską TVP3
Łódź, gdzie można było usłyszeć m.in. o realizowanych przez Gminę Dobroń
inwestycjach finansowanych ze środków unijnych, procesie przyznania
dofinansowania i trudach, jakie spotykają inwestorów podczas realizacji
projektów. Ponadto w miesiącu maju i czerwcu br. będą miały miejsce
przygotowania do organizacji Święta Gminy Dobroń oraz Festiwalu Folkloru,
które odbędą się w dniach 16-17 czerwca. W dniu 3 maja br., jak każdego
roku, odbyły się gminne uroczystości związane z obchodami Święta
Konstytucji
3
maja.
Uroczystość
rozpoczęto
zbiórką
pocztów
sztandarowych, delegacji i uczestników uroczystości przed Dobrońskim
Centrum Kultury, następnie miał miejsce przemarsz uczestników do
kościoła parafialnego i uroczysta msza święta. Po mszy świętej złożono
kwiaty przy pomniku na placu kościelnym.
- Na salę obrad przybył Radny J. Zając – skład Rady Gminy w Dobroniu –
14 obecnych radnych na sali obrad.
- Przewodniczący Rady Gminy w Dobroniu J. Szerffel otworzył dyskusję.
- Radny J. Kubik poinformował, że dużo dróg jest niepołatanych.
Zasugerował, żeby wykaszać rowy sukcesywnie i po kolei w danej
miejscowości.
- Wójt Gminy Dobroń R. Jarzębak poinformował, że do końca czerwca ubytki
w drogach zostaną usunięte.
- Kierownik Ref. GKiOŚ UG w Dobroniu T. Ignaczak poinformował, że cały
czas trwają prace związane z naprawą dróg po okresie zimowym.
- Wiceprzewodniczący Rady Gminy w Dobroniu T. Różański poprosił, o
przedstawienie harmonogramu prac związanego z naprawą dróg. Zapytał,
jakie drogi w sołectwach zostały już naprawione, a jakie jeszcze nie?
- Kierownik Ref. GKiOŚ UG w Dobroniu T. Ignaczak poinformował, że drogi
w miejscowości Orpelów nie zostały jeszcze naprawione i część dróg w
miejscowości Chechła Pierwszego. Reszta dróg w miarę możliwości została
naprawiona.
- Brak dalszej dyskusji.
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Ad. pkt. 4. (Informacja o działalności Ochotniczych
Pożarnych działających na terenie Gminy Dobroń):

Straży

- Informacja z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy
Dobroń za rok 2017 oraz Analiza prewencyjna Komendy Powiatowej
Państwowej straży Pożarnej w Pabianicach stanowią załącznik nr 4 do
niniejszego protokołu.
- Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Pabianicach w roku 2017 oraz Podsumowanie działań Straży
Pożarnych przygotowane na sesje Rady Gminy Dobroń (za I kwartał 2018
r.) stanowią załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
- Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarniczej w Pabianicach A.
Bohdanowicz przedstawił sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach w roku 2017. Poinformował, że
rok 2017 był specyficznym rokiem dla straży pożarnej w całym powiecie
pabianickim, przede wszystkim z powodu dużej ilości zdarzeń - 1827 na cały
powiat, z tego pożarów było tylko 15%, a 80% to miejscowe zagrożenia i
ok. 6% to alarmy fałszywe. To zwiększenie ilości zdarzeń spowodowały dwie
wichury, które przeszły przez powiat pabianicki, zwłaszcza wichura z 10
sierpnia 2017 r. Zaznaczył, że w 2017 r. najwięcej wyjazdów miało miasto
Pabianice - 34%, miasto Konstantynów 17% i Dobroń 16%. Podziękował
druhom ochotnikom za pomoc w usuwaniu skutków nawałnic oraz Radzie
Gminy Dobroń i Wójtowi Gminy Dobroń za dobrą współpracę. Zaznaczył, że
jeśli chodzi o OSP w gminie Dobroń, które są włączone do KSRG to OSP
Chechło wyjeżdżało 97 razy, z czego 7 razy do pożaru, 81 do miejscowych
zagrożeń, 5 do fałszywych alarmów i 4 wyjazdy do zabezpieczenia terenu
oraz OSP Dobroń miało 151 wyjazdów, w tym 12 wyjazdów do pożaru, 129
do miejscowych zagrożeń, 9 do fałszywych i 1 do zabezpieczenia terenu.
Natomiast jednostki poza KSRG to: OSP Ldzań wyjeżdżało 21 razy, OSP
Markówka 3 razy, OSP Mogilno wyjeżdżało 8 razy, OSP Orpelów wjeżdżało
18 razy i OSP Róża 4 wyjazdy. Poinformował, że w 2017 r. została
przeprowadzona kontrola jednostki OSP Dobroń i OSP Chechło należącej do
KRSG. Kontrola OSP Dobroń wypadła bez zarzutów natomiast jeśli chodzi o
OSP Chechło to kontrola wypadła na 3. W jednostce tej jest problem w
układach mobilności. Zaznaczył, że jeśli chodzi o I kwartał 2018 r. to
jednostki OSP z gminy Dobroń brały udział w 39 zdarzeniach, w których
uczestniczyły zastępy Państwowej Straży Pożarnej, jak i Ochotniczych
Straży Pożarnych. Zdarzenia miały miejsce nie tylko na terenie gminy
Dobroń. W tym roku na terenie gminy Dobroń było 13 pożarów i 12
miejscowych zagrożeń. Poinformował, że w 2018 r. odbyło się jedno
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szkolenie dla druhów w zakresie podstawowym. Zaznaczył, że na terenie
gminy Dobroń istnieją dwa zakłady, które mogą stwarzać zagrożenie. Jest
to zakład „Kilargo”, który posiada amoniak i zakład Jantoń oraz występują
4 stacje paliw płynnych i autogazu. Poza tym przez teren gminy Dobroń
przebiegają dwie trasy o oznaczeniu „S”.
- Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP w Dobroniu S. Ropęga
podziękował za zaproszenie na sesję. Poinformował, że Zarząd Oddziału
Gminnego współpracuje z Wójtem Gminy Dobroń oraz z Komendą
Powiatową Państwowej Straży Pożarnej. Podziękował za dobrą współpracę.
Poinformował, że na terenie gminy Dobroń w roku bieżącym odbędą się 4
jubileusze OSP: Ldzań, Markówka, Orpelów i Chechło. Zaznaczył, że w tym
roku zrezygnowaliśmy z powiatowych zawodów pożarniczo-sportowych,
natomiast przymierzamy się do manewrów gminnych. Poinformował, że
wszystkie jednostki OSP w gminie Dobroń zaplanowały na najbliższe lata
zakup samochodu.
- Gminny Komendant OSP w Dobroniu M. Krulik poinformował, że na terenie
gminy Dobroń są strażacy, którzy czynnie biorą udział w oddawaniu krwi.
Zaznaczył, że jednostki OSP pozyskują środki finansowe z różnych źródeł,
m.in. z Urzędu Marszałkowskiego, z funduszu ubezpieczeń, różnego rodzaju
dotacje, oraz od darczyńców. Jednostki OSP z terenu gminy Dobroń biorą
udział w zabezpieczaniu różnych imprez masowych. Poinformował, że gmina
Dobroń ma dość dobrze wyszkolonych strażaków. Największymi
bolączkami, brakami wśród druhów są szkolenia płatne, m.in. szkolenia
kwalifikowane z pierwszej pomocy, szkolenia z kierowania ruchem
drogowym oraz szkolenia dla pilarza. Podziękował Komendzie Powiatowej
Straży Pożarnej w Pabianicach oraz Wójtowi Gminy Dobroń za pomoc przy
usuwaniu skutków nawałnicy z 10 sierpnia 2017 r. Zaznaczył, że na terenie
gminy Dobroń były organizowane manewry strażackie. Zwrócił uwagę na
słabe oznakowania dojazdów do posesji w niektórych miejscowościach na
terenie gminy Dobroń.
- Przewodniczący Rady Gminy w Dobroniu J. Szerffel otworzył dyskusję.
- Radny J. Zając poinformował, że bezwzględnie muszą się znajdować
pieniądze w gminie na szkolenia dla strażaków, a w szczególności na
szkolenia z pierwszej pomocy. Poruszył kwestię braku oznakowania
dojazdów do posesji. Zaapelował do Wójta i do Rady, żeby podjęli uchwałę
wprowadzającą program gminny oznakowania posesji na zasadzie znaków
drogowych, tablic informacyjnych.
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- Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarniczej w Pabianicach A.
Bohdanowicz poinformował, że szkolenia podstawowe, szkolenia
dowódców, szkolenia konserwatorów, kierowców, komendantów są
realizowane w Komendzie Powiatowej poza jednym podstawowym
szkoleniem, które odbywa się raz w roku. Zaznaczył, że szkolenie medyczne
jest drogie. Zaznaczył, że szkolenia są potrzebne ze względu na
bezpieczeństwo ratowników. Poinformował, że jest wymóg formalny w
układach rozporządzenia, że każda z posesji ma być oznakowana dlatego
trzeba przypomnieć ludziom, że jest to ich obowiązkiem.
- Wójt Gminy Dobroń R. Jarzębak poinformował, że musimy dbać o
strażaków i szanować ich, bo bez nich nie jesteśmy sobie w stanie sami
poradzić. Złożył podziękowania Komendantowi Powiatowej Straży Pożarnej
w Pabianicach Panu A. Bohdanowiczowi za współpracę z jednostkami OSP z
terenu gminy Dobroń oraz za pomoc udzieloną przy usuwaniu skutków
nawałnicy z 10 sierpnia 2017 r. Podziękował Gminnemu Komendantowi
Straży Pożarnej M. Krulikowi za dobrą koordynację pracy we wszystkich
gminnych jednostkach OSP.
- Gminny Komendant OSP w Dobroniu M. Krulik poinformował, że od kilku
lat ekwiwalent u ochotników OSP w gminie Dobroń wynosi 12 zł/godz. za
akcje, a szkolenie 6 zł. Zaproponował podniesienie ekwiwalentu dla
strażaków.
- Wójt Gminy Dobroń R. Jarzębak poinformował, że w miarę możliwości
finansowych postaramy się podnieść ten ekwiwalentu dla strażaków.
- Radny J. Zając poparł Gminnego Komendanta OSP w Dobroniu M. Krulika
w sprawie podniesienia ekwiwalentu dla strażaków.
- Brak dalszej dyskusji.
Ad. pkt. 5. (Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Dobroniu za 2017 rok):
- Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Dobroniu za 2017 rok stanowi ono załącznik nr 6 do protokołu.
- p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobroniu A.
Tomczak przedstawiła sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Dobroniu za 2017 rok. Poinformowała, że działalność
Ośrodka Pomocy Społecznej opiera się w szczególności na diagnozowaniu i
ocenie potrzeb jednostek, grup lub środowisk wymagających interwencji
socjalnej, udzielaniu i organizowaniu świadczeń pomocy społecznej w
formie pieniężnej, rzeczowej i w formie usług, organizowaniu działalności w
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zakresie spraw opiekuńczo – wychowawczych, współpracy i koordynacji
działań prowadzonych przez instytucje, organizacje i osoby fizyczne na
rzecz zaspokajania potrzeb osób wymagających pomocy. Ponadto
prowadzone są postępowania w sprawach: dłużników alimentacyjnych,
przyznawania i wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami,
przyznawania i wypłaty świadczeń opiekuńczych, wychowawczych oraz z
funduszu alimentacyjnego. W 2017 roku wydatki GOPS w Dobroniu wyniosły
8 452 659,01 zł, w tym na zadania zlecone: 7 516 581,50 zł i na zadania
własne 936 077,51 zł. Wkład budżetu gminy wyniósł 683 831,03 zł. Dotacja
z budżetu państwa opiewała na kwotę 252 246,48 zł. W ramach dotacji
GOPS otrzymał dofinansowanie na: realizację wieloletniego programu
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, dofinansowanie zasiłków stałych i
okresowych, składki za ubezpieczenia zdrowotne Podopiecznych,
dofinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka oraz wspieranie rodziny
(asystent rodziny). Znaczną część budżetu Ośrodka pochłania realizacja
świadczeń wychowawczych z programu „Rodzina 500 +”. W ramach tego
programu wypłacono świadczenia na łączną kwotę 4 959 855,90 zł dla 944
osób uprawnionych. Ponadto z najczęściej realizowanych zadań przez GOPS
w 2017 zaliczyć należy: pracę socjalną, udzielanie schronienia, zapewnienie
posiłków osobom ich pozbawionych, przyznawanie i wypłacanie zasiłków
okresowych, stałych, przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na
pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego. Ponadto
świadczone były usługi opiekuńcze, kierowanie do domu pomocy społecznej
i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,
wspieranie psychologiczne w ramach punktu wsparcia interwencyjnopsychologicznego oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. W 2017 r.
GOPS stanowił miejsce pracy dla 6 osób, czuli 6 etatów pracujących na
stanowiskach: kierownik, dwóch pracowników socjalnych, główny
księgowy,
referent
ds.
świadczeń
wychowawczych
i
funduszu
alimentacyjnego, inspektor ds. świadczeń rodzinnych. Osoby zatrudnione
na umowę zlecenie, z którymi zawarto umowy w 2017 r. to: jeden asystent
rodziny, opiekunki świadczące usługi opiekuńcze - 11 osób, psycholog i
informatyk. Podziękowała Wójtowi gminy Dobroń za możliwość czasowego
pełnienia funkcji kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Dobroniu.
- Przewodniczący Rady Gminy w Dobroniu J. Szerffel otworzył dyskusję.
- Wójt Gminy Dobroń R. Jarzębak podziękował p.o. Kierownikowi GOPS w
Dobroniu oraz pracownikom za ich pracę i zaangażowanie.
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- Brak dalszej dyskusji.
- Rada Gminy w Dobroniu przyjęła sprawozdanie z działalności Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobroniu za 2017 r.
- Przewodniczący Rady Gminy w Dobroniu J. Szerffel ogłosił 15 min. Przerwy
w obradach.

Ad. pkt. 6. (Interpelacje, zapytania i wolne wnioski):
Interpelacje:
- Nie zgłoszono interpelacji.
Zapytania i wolne wnioski:
- Radny J. Zając zapytał, o możliwość wykoszenia poboczy na terenie gminy
Dobroń?
- Radny G. Minias zapytał, o możliwość wysłania pisma do GDDKiA z prośbą
o wykoszenie poboczy na drodze 482?
- Radny G. Minias poinformował, o uszkodzonym samochodzie, które stoi już
od dłuższego czasu na skrzyżowaniu ul. Szkolnej przy drodze wojewódzkiej
482. Poprosił o wysłanie pisma do odpowiednich organów w sprawie
uprzątnięcie tego auta.
- Radny G. Minias zapytał, o możliwość zamontowania progów zwalniających
na ul. Witosa w Dobroniu obok szkoły?
- Radny D. Becht zapytał, o zasadność zamontowania progu zwalniającego
na ul. Długiej w miejscowości Chechło Drugie? Poinformował, że nie po to się
remontuje drogi, żeby potem montować na nich progi zwalniające.
- Radny J. Kubik zapytał, o możliwość usunięcia dwóch, suchych topoli
rosnących przy skrzyżowaniu ul. Pabianickiej i ul. Lipowej w miejscowości
Chechło Drugie? Poprosił o wysłanie pisma w tej sprawie do odpowiednich
władz.
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- Radny J. Kubik zapytał, czy przejazd kolejowy na ul. Glinianej ma być
zlikwidowany? Poprosił o wyjaśnienie tej sprawy. Zaznaczył, że przejazd ten
jest potrzebny.
- Radny J. Kubik zapytał, o możliwość oświetlenia dojazdu do ul. Glinianej,
od skrzyżowania do stacji Shell?
- Radny J. Kubik zapytał, o możliwość oczyszczenia przepustu na ul.
Glinianej?
- Radny P. Górny zapytał, o możliwość wysłania pisma do powiatu w sprawie
oznakowania drogi rowerowej oraz uzupełnienia brakujących separatorów?
- Radny P. Górny zapytał, o możliwość wysłania pisma do powiatu w sprawie
uzupełnienia poboczy na drodze Dobroń – Ldzań.
- Radna M. Minkiewicz zapytała, czy w przyszłym roku szkolnym są
planowane wyjazdy dzieci ze SP w Dobroniu na basen?
- Radny A. Pułanecki zapytał, czy wiadomo jak będzie wyglądać szacowanie
szkód łowieckich?
- Radny J. Zając zaznaczył, że dobrze by było, aby urzędnik, który zajmuje
się szacowaniem szkód pomagał ludziom, którzy zgłoszą się do gminy z
protokołami i wskazywał miejsce, gdzie mogą składać te protokoły a nie
zrzucał wszystko na sołtysów, którzy i tak nie wiedzą co mają robić.
- Radny J. Kubik zapytał, czy pracownik Urzędu Gminy pojechał na szkolenie
z szacowania szkód łowieckich?
Ad. pkt. 7. (Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski):
- Wójt Gminy Dobroń R. Jarzębak poinformował, że została wdrożona w życie
ustawa dotycząca szacowania szkód łowieckich. Zapisy są takie, że to sołtys
dokonuje tej wyceny. Zaznaczył, że w dniu dzisiejszym w Nadleśnictwie
Kolumna odbywa się szkolenie dla sołtysów z gmin odnośnie szacowania
szkód. Poinformował, że Wójt nie może podpisywać protokołów, bo jest to
sprzeczne z prawem. Ustawodawca nie wskazał, że całym procedowaniem
ma się zajmować Wójt. Procedowaniem ma się zajmować Koło Łowieckie, a
Sołtys ma dokonywać tylko wyceny. Zaznaczył, że pracownik gminy pojechał
na to szkolenie. Poinformował, że ustawa ta obciąża sołtysów, a nie gminę.
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- Radca Prawny UG w Dobroniu A. Wyrwa poinformowała, że mówi się, że
miała być nowelizacja prawa łowieckiego, gdyż Ustawodawcy umknęło to, że
Sołectwa nie są przygotowane, że sołtysi nie będą chcieli wykonywać tych
czynności bez zwrotu jakichkolwiek poniesionych przez nich kosztów.
Poinformowała, że jeżeli Sołtys z różnych powodów nie może tych czynności
związanych z szacowaniem szkód wykonywać to ustawodawca wskazał, że
może to być przedstawiciel tego organu wykonawczego sołectwa, czyli
przedstawiciel sołtysa, a więc Rada Sołecka.
- Radny J. Zając poinformował, żeby gmina przyjmowała wnioski o
wystąpieniu szkody. Zaznaczył, iż żeby sołtys mógł przystąpić do szacowania
szkody to oficjalnie musi wpłynąć pismo, które musi przejść przez kancelarię
gminy jako instytucji, która nadaje bieg sprawie.
- Wójt Gminy Dobroń R. Jarzębak poinformował, że jak tylko będziemy mogli
procedować to przez gminę to będziemy to robić.
- Radca Prawny UG w Dobroniu A. Wyrwa poinformowała, że dobrze by było
wydrukować sobie fragment ustawy, bo cała procedura, o której teraz
dyskutujemy jest bardzo szczegółowo w ustawie wskazana.
- Kierownik Ref. GKiOŚ UG w Dobroniu T. Ignaczak poinformował, że jeśli
chodzi o koszenie traw to w obecnej chwili jest popsuty jeden sprzęt i
pobocza są wykaszane tylko jednym sprzętem. Zaznaczył, że postaramy się
robić to sukcesywnie. Poinformował, że obecnie pobocza są wykaszane na
drodze 482.
- Kierownik Ref. GKiOŚ UG w Dobroniu T. Ignaczak poinformował, że jeśli
chodzi o zepsute auto na ul. Szkolnej to zostanie to zgłoszone na policję.
- Kierownik Ref. GKiOŚ UG w Dobroniu T. Ignaczak poinformował, że jeśli
chodzi o progi zwalniające na ul. Witosa to raczej nie jest to dobre miejsce,
żeby je tam montować.
- Kierownik Ref. GKiOŚ UG w Dobroniu T. Ignaczak poinformował, że jeśli
chodzi o suche topole to zostanie to zgłoszone do Zarządu Dróg
Wojewódzkich, żeby zwrócili się do Wójta o zgodę na wycinkę tych drzew.
- Kierownik Ref. GKiOŚ UG w Dobroniu T. Ignaczak poinformował, że jeśli
chodzi o przejazd na ul. Glinianej to w dokumentacji projektowej remontu
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torów jest zaznaczony ten przejazd. Zaznaczył, że nie ma żadnej wzmianki,
że ma być on zlikwidowany.
- Kierownik Ref. GKiOŚ UG w Dobroniu T. Ignaczak poinformował, że jeśli
chodzi o oświetlenie dojazdu do ul. Glinianej, od skrzyżowania do stacji
„Shell” to obecnie są podejmowane czynności przejęcia tego fragmentu drogi
przy Shellu, chcemy nadać statut drogi gminnej, a potem zająć się tym
tematem.
- Kierownik Ref. GKiOŚ UG w Dobroniu T. Ignaczak poinformował, że jeśli
chodzi o pobocza i oznakowanie ścieżki rowerowej oraz uzupełnienie
brakujących separatorów to zostanie to zgłoszone do powiatu. Poinformował,
że z informacji jakie posiada to nie jest to droga dla rowerów ani ciąg pieszojezdny, jest to po prostu utwardzone pobocze. Poinformował, że na następną
sesję możemy zaprosić przedstawiciela powiatu, celem wyjaśnienia tej
kwestii.
- Radny J. Zając poinformował, że należałoby napisać pismo w tej sprawie
do powiatu celem wyjaśnienia kwestii przeznaczenia tej drogi.
- Kierownik Ref. GKiOŚ UG w Dobroniu T. Ignaczak poinformował, że jeśli
chodzi o szacowanie szkód to po dzisiejszym szkoleniu nasz pracownik i
sołtysi będą mieć większą wiedzę na ten temat.
- Radny P. Górny złożył wniosek z prośbą o zaproszenie na Komisję Rolnictwa
osoby z powiatu, celem wyjaśnienia kwestii przeznaczenia tej drogi.
- Wójt Gminy Dobroń R. Jarzębak poinformował, że jeśli chodzi o szkołę w
Dobroniu to dobrze by było zwrócić uwagę wychowawcy czy Dyrektorce o
rodzicach wjeżdżających autem na chodnik. Zaznaczył, że co do
zamontowania spowalniacza na ul. Witosa to będziemy się jeszcze
zastanawiać.
- Wójt Gminy Dobroń R. Jarzębak poinformował, że jeśli chodzi o przejazd
kolejowy na ul. Glinianej w Chechle Drugim to na spotkaniu w powiecie w
roku ubiegłym otrzymał informację, że przejazd ten nie zostanie
zlikwidowany i będzie przejazdem o podwyższonej kategorii. Poinformował,
że do każdego z mieszkańców wyślemy informację odnośnie tego przejazdu.
- Bez Radnej G. Fogel – skład rady 13 obecnych na sali obrad Radnych Rady
Gminy w Dobroniu.
Strona 12 z 25
Protokół nr XXXVIII/2018 z sesji RG - z dnia 29.05.2018 r.

- Przewodniczący Rady Gminy w Dobroniu J. Szerffel poinformował, że
wpłynęło do Biura Rady pismo mieszkańców Chechła odnośnie przejazdu
kolejowego. Zaznaczył, że będzie ono procedowane zgodnie z przepisami i w
ciągu 14 dni mieszkańcy otrzymają odpowiedź.
- Bez radnego P. Górnego – skład rady 12 obecnych na sali obrad Radnych
Rady Gminy w Dobroniu.
- Wójt Gminy Dobroń R. Jarzębak poinformował, że jeśli chodzi o dowozy
dzieci na basen, to do tej pory były one dofinansowane z funduszu
alkoholowego natomiast teraz nie możemy przeznaczać funduszu
alkoholowego na ten cel. Jeśli chodzi o finansowanie tych wyjazdów z innej
puli to szkoła ma swój budżet i z tego budżetu te wyjazdy powinny być
opłacane.
- Radna H. Grącka poinformowała, że Ministerstwo Sportu co rocznie ogłasza
konkurs w miesiącu listopadzie na okres od stycznia do czerwca na
powszechną naukę pływania. Uzyskuje się tam pieniądze na opłacenie
basenu. Zaznaczyła, że żadna z naszych szkół do tego konkursu nie
przystępuje.
- Wójt Gminy Dobroń R. Jarzębak poinformował, że wg. informacji jakie
posiada to w konkursie tym nie ma dofinansowania dla wszystkich dzieci z
naszej całej gminy, tylko w poszczególnych szkołach i obowiązuje limit
dowozu dzieci na basen i to zaczęło sprawiać problemy, dlatego odstąpiliśmy
od składania wniosku na ten basen.
- Skarbnik Gminy Dobroń I. Mudzo poinformowała, że limit dzieci na całą
gminę wynosił 30 osób, to dużo mniej niż jest u nas chętnych na basen.
- Bez radnego J. Goruchty - skład rady 11 obecnych na sali obrad Radnych
Rady Gminy w Dobroniu.

Ad. pkt. 8. (Informacje, sprawy różne):
- Przewodniczący Rady Gminy w Dobroniu J. Szerffel poinformował, że w dniu
22 maja 2018 r. do Biura Rady wpłynęły od Wójta Gminy Dobroń dwa
projekty uchwał: w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Dobroń oraz w sprawie
zasad usytuowania na terenie gminy Dobroń miejsc sprzedaży i podawania
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napojów alkoholowych w celu zapoznania się przez Radę Gminy w Dobroniu.
Radni otrzymali projekty uchwał. Stanowią one załącznik nr załączniki nr 7
do protokołu.
- Przewodniczący Rady Gminy w Dobroniu J. Szerffel poinformował, że do
Biura Rady w dniu 16.04.2018 r. wpłynęło pismo z Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Łodzi przekazujące uchwałę Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w łodzi Nr I/43/2018 z dnia 9 kwietnia 2018
r. w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Dobroń z wykonania budżetu
za 2017 rok. Radni otrzymali uchwałę wraz z materiałami na komisje,
uchwała została omówiona na posiedzeniach komisji rady gminy w tym
miesiącu.
- Przewodniczący Rady Gminy w Dobroniu J. Szerffel poinformował, że do
Biura Rady w dniu 24 kwietnia 2018 r. wpłynęło pismo z Łódzkiego Urzędu
Wojewódzkiego w Łodzi odnośnie obwieszczenia Wojewody Łódzkiego z dnia
23 kwietnia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia
nr 21/2018 Wojewody Łódzkiego z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia
liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa łódzkiego, rad
powiatów oraz rad gmin w województwie łódzkim, pismo zostało
umieszczone w BIP, na tablicy ogłoszeń urzędu gminy, jest do wglądu
również w Biurze Rady.
- Przewodniczący Rady Gminy w Dobroniu J. Szerffel poinformował, że do
Biura Rady w dniu 30 kwietnia 2018 r. wpłynęła odpowiedź na pismo o
sygnaturze RG. 0004.1.69.2018 Dyrektor SP w Mogilnie Dużym w sprawie
dożywiania dzieci, pismo zostało przekazane Komisji Kultury.
- Przewodniczący Rady Gminy w Dobroniu J. Szerffel poinformował, że do
Biura Rady w dniu 7 maja 2018 r. wpłynęło pismo z Powiatu Pabianickiego
przekazujące uchwałę nr L/350/18 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 26
kwietnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie podziału Powiatu
Pabianickiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby
radnych wybieranych w każdym okręgu, pismo zostało umieszczone na
tablicy ogłoszeń urzędu gminy, jest do wglądu również w Biurze Rady.
- Przewodniczący Rady Gminy w Dobroniu J. Szerffel poinformował, że do
Biura Rady w dniu 15 maja 2018 r. wpłynęło od Wójta Gminy Dobroń
sprawozdanie finansowe gminy Dobroń za rok 2017. Radni otrzymali
sprawozdanie wraz z materiałami na komisje Rady i omawiane zostały w tym
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miesiącu.
- Przewodniczący Rady Gminy w Dobroniu J. Szerffel poinformował, że w
imieniu Wójta Gminy Dobroń oraz swoim zaprasza wszystkich obecnych na
Dni Dobronia oraz Festiwal Folkloru, które odbędą się w dniach 16 i 17
czerwca br. w parku gminnym.
Ad. pkt. 9. (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobroń na lata 20182031):
- Skarbnik Gminy Dobroń I. Mudzo poinformowała, że projekt uchwały był
szczegółowo omawiany na komisjach. Zaznaczyła, że zmiana ta jest
związana z przyznaniem przez Urząd Marszałkowski dofinansowania na drogi
dojazdowe do pól w wysokości 131 270 zł. Druga sprawa dotyczy
przedłużenia terminu wykonania zadania dotyczącego budowy sali
gimnastycznej w Chechle do końca czerwca 2019 r., dlatego musimy dokonać
zmian w WPF jaki i w uchwale Budżetowej Gminy Dobroń na rok 2018.
Trzecia sprawa dotyczy odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w
GOPS.
- Zastępca przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i
Przestrzegania Prawa M. Wolna odczytała pozytywną opinię nr 45/125/2018
Komisji w sprawie w/w projektu uchwały. Opinia stanowi załącznik nr 8 do
niniejszego protokołu.
- Przewodniczący Rady Gminy w Dobroniu J. Szerffel otworzył dyskusje.
- Brak dyskusji.
- Został odczytany projekt uchwały nr XXXVIII/291/18, do którego nie
wniesiono uwag.
- Przewodniczący Rady Gminy w Dobroniu J. Szerffel poddał głosowaniu
projekt uchwały i stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie 11 głosami „za”
przyjęła uchwałę Nr XXXVIII/291/18 w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Dobroń na lata 2018-2031.
- Uchwała stanowi integralną część protokołu.
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- Bez radnego J. Kubika - skład rady 10 obecnych na sali obrad Radnych
Rady Gminy w Dobroniu.
Ad. pkt. 10. (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w
Uchwale Budżetowej Gminy Dobroń na rok 2018):
- Skarbnik Gminy Dobroń I. Mudzo omówiła projekt uchwały.
- Zastępca przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i
Przestrzegania Prawa M. Wolna odczytała pozytywną opinię nr 45/126/2018
Komisji w sprawie w/w projektu uchwały. Opinia stanowi załącznik nr 9 do
niniejszego protokołu.
- Przewodniczący Rady Gminy w Dobroniu J. Szerffel otworzył dyskusję.
- Wiceprzewodniczący Rady Gminy w Dobroniu T. Różański zapytał, czy na
dzień dzisiejszy gmina rozliczyła się finansowo za prace jakie wykonała firma,
która zeszła z budowy z sali gimnastycznej w Chechle?
- Skarbnik Gminy Dobroń I. Mudzo poinformowała, że wszystkie sprawy
finansowe z tą firmą zostały uregulowane.
- Brak dalszej dyskusji.
- Został odczytany projekt uchwały nr XXXVIII/292/18, do którego nie
wniesiono uwag.
- Przewodniczący Rady Gminy w Dobroniu J. Szerffel poddał głosowaniu
projekt uchwały i stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie 10 głosami „za”
przyjęła uchwałę Nr XXXVIII/292/18 w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej
Gminy Dobroń na rok 2018.
- Uchwała stanowi integralną część protokołu.

Ad. pkt. 11. (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia i
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego
Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dobroniu za 2017 r.):
- Kierownik Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w
Dobroniu T. Ciesielski przedstawił sprawozdanie finansowe Samodzielnego
Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dobroniu za 2017 r. Przychody
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dobroniu w 2017 r. wynosiły 1 348 000,00 zł,
z czego 1 248 000,00 zł to są pieniądze wynikające z kontraktu z NFZ.
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Pozostałe kwoty to sprzedaż usług poza kontraktem, czyli pieniądze od
pacjentów za badania laboratoryjne komercyjne i wynajem pracowni
fizjoterapii. Wydatki wynosiły 1 261 000,000 zł. Większość wydatków
stanowią pensje personelu medycznego. Rok finansowy 2017 zakończył się
zyskiem w kwocie 99 000 zł. Poinformował, że liczba zadeklarowanych
pacjentów zwiększyła się o 1,5%. Na koniec 2017 r. było zadeklarowanych
4 680 pacjentów. W 2017 r. SPGOZ w Dobroniu udzielił 23 785 porad
lekarskich. Zaznaczył, że SPGOZ zatrudnia 4 lekarzy, 4 pielęgniarki i technika
rehabilitacji. Główna działalność SPGOZ opiera się na kontrakcie z NFZ. Z
działań poza kontraktem NFZ SPGOZ organizuje konsultacje reumatologa,
urologa, pulmonologa. Jeśli chodzi o inwestycje to w 2017 r. był kupowany
tylko najpotrzebniejszy sprzęt, nie były planowane żadne remonty ze
względu na przewidzianą termomodernizację budynku. Poinformował, że
głównym problemem jest rehabilitacja, GOZ w Dobroniu nie uzyskał
kontraktu na ten cel. W obecnej chwili GOZ świadczy usługi rehabilitacyjne
komercyjne i dodatkowo realizuje program zdrowotny gminy.
- Zastępca przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i
Przestrzegania Prawa M. Wolna odczytała pozytywną opinię nr 45/127/2018
Komisji w sprawie w/w projektu uchwały. Opinia stanowi załącznik nr 10 do
niniejszego protokołu.
- Przewodniczący Rady Gminy w Dobroniu J. Szerffel otworzył dyskusję.
- Radny G. Minias zapytał, o agregat i o elektroniczną rejestrację pacjentów?
- Kierownik Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w
Dobroniu T. Ciesielski poinformował, że agregat prądotwórczy przewidziany
jest w wydatkach na rok 2018, po zakończeniu prac związanych z
termomodernizacją budynku. Internet jest w GOZ od samego początku, od
2017 r. jest prowadzona elektroniczna dokumentacja. Jeśli chodzi o
elektroniczną rejestrację to działa już ona od maja br., ale w związku z tym,
że firma, która dostarcza nam oprogramowanie wprowadziła zupełnie nową
wersję i obecnie trwają prace na serwerze gminy Dobroń, funkcjonuje adres
spgoz.dobron.pl, gdzie pacjenci będą mogli stworzyć swój profil i dokonać
rezerwacji wizyty u lekarza. Zaznaczył, że na obecną chwilę elektroniczna
rejestracja nie działa. Poinformował, że system powinien działać od czerwca
br.
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- Wiceprzewodniczący Rady Gminy w Dobroniu T. Różański poinformował, że
w Ośrodku Zdrowia w Kolumnie działa rehabilitacja. Zapytał, że nie rozumie,
dlaczego nie może to funkcjonować w Ośrodku Zdrowia w Dobroniu.
- Kierownik Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w
Dobroniu T. Ciesielski poinformował, że Kolumna jest filią Gminnego Ośrodka
Zdrowia w Łasku, który jest 6-krotnie od nas większy. Kontrakt na
rehabilitację otrzymuje Gminny Ośrodek Zdrowia w Łasku i część tych porad
deleguje do Ośrodka Zdrowia w Kolumnie. Zaznaczył, że sama Kolumna nie
miałaby szans w pozyskaniu kontraktu na rehabilitację.
- Wiceprzewodniczący Rady Gminy w Dobroniu T. Różański zapytał, czy
Ośrodek Zdrowia w Dobroniu nie może się podłączyć pod Pabianice, jeśli
chodzi o rehabilitacje?
- Kierownik Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w
Dobroniu T. Ciesielski poinformował, że w Dobroniu funkcjonuje Samodzielny
Ośrodek Zdrowia.
- Brak dalszej dyskusji.
- Został odczytany projekt uchwały nr XXXVIII/293/18, do którego nie
wniesiono uwag.
- Przewodniczący Rady Gminy w Dobroniu J. Szerffel poddał głosowaniu
projekt uchwały i stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie 10 głosami „za”
przyjęła uchwałę Nr XXXVIII/293/18 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego
Ośrodka Zdrowia w Dobroniu za 2017 r.
- Uchwała stanowi integralną część protokołu.

Ad. pkt. 12. (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania
doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy w Dobroniu):
- Wójt Gminy Dobroń R. Jarzębak omówił projekt uchwały.
- Zastępca przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i
Przestrzegania Prawa M. Wolna odczytał pozytywną opinię nr 44/121/2018
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Komisji w sprawie w/w projektu uchwały. Opinia stanowi załącznik nr 11 do
niniejszego protokołu.
- Przewodniczący Rady Gminy w Dobroniu J. Szerffel otworzył dyskusję.
- Na członków komisji doraźnej Komisji do zmian w statucie zgłoszono
kandydaturę: Dariusza Bechta, Hanny Grąckiej, Andrzeja Pułaneckiego,
Janusza Szerffela i Macieja Rzepkowskiego. Wszyscy kandydaci wyrazili
zgodę na członków komisji. Nieobecny na obradach sesji radny M.
Rzepkowski wyraził zgodę na bycie członkiem komisji na posiedzeniach
Komisji Rady Gminy w miesiącu maju.
- Brak dyskusji.
- Został odczytany projekt uchwały nr XXXVIII/294/18, do którego nie
wniesiono uwag.
- Przewodniczący Rady Gminy w Dobroniu J. Szerffel poddał głosowaniu
projekt uchwały i stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie 10 głosami „za”
przyjęła uchwałę Nr XXXVIII/294/18 w sprawie powołania doraźnej Komisji
Statutowej Rady Gminy w Dobroniu.
- Uchwała stanowi integralną część protokołu.

Ad. pkt. 13. (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia
odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu
publicznym na terenie gminy Dobroń):
- Wójt Gminy Dobroń R. Jarzębak omówił projekt uchwały. Poinformował, że
projekt uchwały szczegółowo był omawiany na posiedzeniach Komisji w
miesiącu maju.
- Zastępca przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i
Przestrzegania Prawa M. Wolna odczytała pozytywną opinię nr 45/128/2018
Komisji w sprawie w/w projektu uchwały. Opinia stanowi załącznik nr 12 do
niniejszego protokołu.
- Przewodniczący Rady Gminy w Dobroniu J. Szerffel otworzył dyskusję.
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- Radny J. Zając poinformował, że w uchwale są imiennie przedstawione
imprezy masowe, na których można spożywać alkohol. Zapytał, czy można
jeszcze dołączyć do projektu uchwały miejsca takie jak: OSP i świetlica
wiejska?
- Radca Prawny UG w Dobroniu A. Wyrwa poinformowała, że to wszystko
zależy od charakteru imprezy jaka jest tam organizowana. Jeśli jest tam
organizowana impreza dla określonej liczby osób np. komunia to nie jest to
miejsce publiczne i impreza nie jest publiczna. Natomiast jeżeli na terenie
OSP organizowane są dożynki, na którą to imprezę może wejść każdy to jest
to impreza publiczna. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba, żeby tą uchwałę
zmodyfikować, bo będzie propozycja zorganizowania dożynek w świetlicy
wiejskiej to taką uchwałę można zmienić i dopisać takie miejsca.
- Wiceprzewodniczący Rady Gminy w Dobroniu T. Różański zapytał czy gmina
nadal będzie wydawała pozwolenia na alkohol?
- Wójt Gminy Dobroń R. Jarzębak poinformował, że gmina nadal będzie
wydawała pozwolenia na alkohol.
- Brak dalszej dyskusji.
- Został odczytany projekt uchwały nr XXXVIII/295/18, do którego nie
wniesiono uwag.
- Przewodniczący Rady Gminy w Dobroniu J. Szerffel poddał głosowaniu
projekt uchwały i stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie 10 głosami „za”
przyjęła uchwałę Nr XXXVIII/295/18 w sprawie ustalenia odstępstwa od
zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie
gminy Dobroń.
- Uchwała stanowi integralną część protokołu.

Ad. pkt. 14. (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia
zwolnień w podatku od nieruchomości):
- Wójt Gminy Dobroń R. Jarzębak omówił projekt uchwały. Poinformował, że
uchwała ta dotyczy wolnienia z podatku miejsc, w których znajdują się żłobki
na terenie gminy Dobroń.
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- Zastępca przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i
Przestrzegania Prawa M. Wolna odczytała pozytywną opinię nr 44/123/2018
Komisji w sprawie w/w projektu uchwały. Opinia stanowi załącznik nr 13 do
niniejszego protokołu.
- Przewodniczący Rady Gminy w Dobroniu J. Szerffel otworzył dyskusję.
- Brak dyskusji.
- Został odczytany projekt uchwały nr XXXVIII/296/18, do którego nie
wniesiono uwag.
- Przewodniczący Rady Gminy w Dobroniu J. Szerffel poddał głosowaniu
projekt uchwały i stwierdził, że Rada Gminy 9 głosami „za”, 1 głos
„wstrzymał się” przyjęła uchwałę Nr XXXVIII/296/18 w sprawie określenia
zwolnień w podatku od nieruchomości.
- Uchwała stanowi integralną część protokołu.
- Bez radnej M. Minkiewicz - skład rady 9 obecnych na sali obrad Radnych
Rady Gminy w Dobroniu.

Ad. pkt. 15. (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania
godności honorowego obywatelstwa Gminy Dobroń – Czesławowi
Stanisławowi Kabzie):
- Wójt Gminy Dobroń R. Jarzębak omówił projekt uchwały.
- Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Sportu H. Grącka
odczytała pozytywną opinię nr 34/61/2018 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 XXXVIII/297/18, do którego nie
wniesiono uwag.
- Przewodniczący Rady Gminy w Dobroniu J. Szerffel poddał głosowaniu
projekt uchwały i stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie 9 głosami „za”
przyjęła uchwałę Nr XXXVIII/297/18 w sprawie nadania godności
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honorowego obywatelstwa Gminy Dobroń – Czesławowi Stanisławowi
Kabzie.
- Uchwała stanowi integralną część protokołu.

Ad. pkt. 16. (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania
godności honorowego obywatelstwa Gminy Dobroń – Julianowi
Stanisławowi Szymczykowi):
- Wójt Gminy Dobroń R. Jarzębak omówił projekt uchwały.
- Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Sportu H. Grącka
odczytała pozytywną opinię nr 34/62/2018 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.
- Został odczytany projekt uchwały nr XXXVIII/298/18, do którego nie
wniesiono uwag.
- Przewodniczący Rady Gminy w Dobroniu J. Szerffel poddał głosowaniu
projekt uchwały i stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie 9 głosami „za”
przyjęła uchwałę Nr XXXVIII/298/18 w sprawie nadania godności
honorowego obywatelstwa Gminy Dobroń – Julianowi Stanisławowi
Szymczykowi.
- Uchwała stanowi integralną część protokołu.

Ad. pkt. 17. (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania
godności honorowego obywatelstwa Gminy Dobroń – Barbarze
Żórawskiej):
- Wójt Gminy Dobroń R. Jarzębak omówił sprawozdanie.
- Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Sportu H. Grącka
odczytała pozytywną opinię nr 34/63/2018 Komisji w sprawie w/w projektu
uchwały. Opinia stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
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- Przewodniczący Rady Gminy w Dobroniu J. Szerffel otworzył dyskusję.
- Brak dyskusji.
- Został odczytany projekt uchwały nr XXXVIII/299/18, do którego nie
wniesiono uwag.
- Przewodniczący Rady Gminy w Dobroniu J. Szerffel poddał głosowaniu
projekt uchwały i stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie 9 głosami „za”
przyjęła uchwałę Nr XXXVIII/299/18 w sprawie nadania godności
honorowego obywatelstwa Gminy Dobroń – Barbarze Żórawskiej.
- Uchwała stanowi integralną część protokołu.

Ad. pkt. 18. (Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie podziału Gminy Dobroń na okręgi wyborcze):
- Przewodniczący Rady Gminy w Dobroniu J. Szerffel omówił projekt
uchwały.
- Zastępca przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i
Przestrzegania Prawa M. Wolna odczytała pozytywną opinię nr 44/124/2018
Komisji w sprawie w/w projektu uchwały. Opinia stanowi załącznik nr 17 do
niniejszego protokołu.
- Przewodniczący Rady Gminy w Dobroniu J. Szerffel otworzył dyskusję.
- Brak dyskusji.
- Został odczytany projekt uchwały nr XXXVIII/300/18, do którego nie
wniesiono uwag.
- Przewodniczący Rady Gminy w Dobroniu J. Szerffel poddał głosowaniu
projekt uchwały i stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie 9 głosami „za”
przyjęła uchwałę Nr XXXVIII/300/18 w sprawie rozpatrzenie projektu
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Gminy Dobroń na okręgi
wyborcze.
- Uchwała stanowi integralną część protokołu.

Ad. pkt. 19. (Przyjęcie wniosków do protokołu nr XXXVII/2018 z
sesji Rady Gminy):
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- Przewodniczący Rady Gminy J. Szerffel poinformował, że nie wpłynęły do
Biura Rady Gminy wnioski, bądź uwagi co do treści protokołu nr
XXXVII/2018 z sesji Rady Gminy w Dobroniu. Stwierdził, że jednogłośne –
9 głosami „za” - przyjęto protokół nr XXXVII/2018.
Ad. pkt. 20. (Zamknięcie sesji):
- Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady
Gminy w Dobroniu J. Szerffel - dziękując wszystkim za udział w sesji,
zamknął obrady XXXVIII 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.
1

Wyszczególnienie
Lista obecności radnych

Il. stron
1

2

Listy osób zaproszonych

4

3

Wniosek Wójta Gminy Dobroń z dnia 22 maja 2018 r. o
zmianę porządku obrad
Informacja z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych z
terenu Gminy Dobroń za rok 2017 oraz Analiza
prewencyjna Komendy Powiatowej Państwowej straży
Pożarnej w Pabianicach
Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach w roku 2017
oraz Podsumowanie działań Straży Pożarnych
przygotowane na sesje Rady Gminy Dobroń (za I kwartał
2018 r.)
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Dobroniu za 2017
Projekty uchwał: w sprawie ustalenia maksymalnej liczby
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie

1+3

4

5

6
7

10

4+20
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4
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8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
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21

gminy Dobroń oraz w sprawie zasad usytuowania na
terenie gminy Dobroń miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych
Opinia nr 45/125/2018 Komisji Rozwoju Gospodarczego,
Budżetu i Przestrzegania Prawa
Opinia nr 45/126/2018 Komisji Rozwoju Gospodarczego,
Budżetu i Przestrzegania Prawa
Opinia nr 45/127/2018 Komisji Rozwoju Gospodarczego,
Budżetu i Przestrzegania Prawa
Opinia nr 44/121/2018 Komisji Rozwoju Gospodarczego,
Budżetu i Przestrzegania Prawa
Opinia nr 45/128/2018 Komisji Rozwoju Gospodarczego,
Budżetu i Przestrzegania Prawa
Opinia nr 44/123/2018 Komisji Rozwoju Gospodarczego,
Budżetu i Przestrzegania Prawa
Opinia nr 34/61/2018 Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i
Sportu
Opinia nr 34/62/2018 Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i
Sportu
Opinia nr 34/63/2018 Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i
Sportu
Opinia nr 44/124/2018 Komisji Rozwoju Gospodarczego,
Budżetu i Przestrzegania Prawa
Wykaz dokumentów przedkładanych przez Wójta Gminy
Dobroń na posiedzenie XXXVIII/2018 sesji Rady Gminy z
dnia 29 maja 2018 r.
Porządek XXXVIII sesji Rady Gminy w Dobroniu z dnia 29
maja 2018 r.
Zaproszenia na sesje

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Protokół niniejszy obejmuje:
1. Przebieg sesji

str. 1 - 24

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