PROTOKÓŁ Nr XIX/2008
z Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Rzeczyca
z dnia 26 maja 2008
Ad.1) XIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Rzeczyca
rozpoczęła się o godz. 1615
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Andrzej Gwizdoń,
który
powitał wszystkich uczestników- Radnych i Kierowników jednostek
gminnych zaproszonych na sesję. Następnie Przewodniczący
oznajmił, iŜ na podstawie listy obecności naleŜy stwierdzić, iŜ sesja
jest prawomocna, zdolna do podejmowania uchwał. (nieobecny
radny Leszek Kosiacki )Lista obecności radnych stanowi załącznik
Nr 1 do protokołu. Załącznikiem jest takŜe lista obecności
kierowników jednostek gminnych i referatów Urzędu Gminy –
załącznik Nr 2 do protokołu. Następnie dokonano wyboru
Sekretarza Sesji. Zgodnie z przyjętą zasadą, iŜ funkcję Sekretarza
Sesji pełnią kolejno z listy radni, na Sekretarza Sesji
Przewodniczący zaproponował radną Wiesławę Gierach.
Radna wyraziła zgodę, a Rada kandydaturę tę przyjęła
jednogłośnie.
Następnie Przewodniczący odczytał porządek obrad sesji, który
brzmiał następująco :
1) Otwarcie
Sesji,
stwierdzenie
przedstawienie porządku obrad.

quorum,

wybór

sekretarza

Sesji,

2) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu „KLUB ZDOBYWCÓW
WIEDZY” opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007-2013,Priorytet IX-Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.5- Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
3) Wolne wnioski i zapytania.
4) Zamknięcie obrad sesji.
Do przedstawionego porządku obrad uwagi nie zostały wniesione.
Ad.2) W punkcie tym został przedstawiony projekt uchwały w
sprawie zatwierdzenia projektu „KLUB ZDOBYWCÓW WIEDZY”
opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 20072013,Priorytet IX-Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.5- Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
Temat ten został zreferowany przez Panią Monikę WoŜniak – Inspektor
ds. aplikacji unijnych i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w
Rzeczycy.
W dniu 29 lutego br. Gmina Rzeczyca złoŜyła wniosek do Urzędu
Marszałkowskiego o dofinansowanie projektu na dodatkowe zajęcia
przyrodnicze dla uczniów naszej szkoły w ramach Działania 9.5-Oddolne
inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki.
Działanie to przewiduje udzielenie wsparcia głównie na tworzenie i wsparcie
oddolnych inicjatyw lokalnych na obszarach wiejskich. Nasz projekt będzie
realizowany w okresie od 3 września 2008r do 31 maja 2009 r.i przewiduje
on dodatkowe zajęcia głównie przyrodnicze dla uczniów naszej szkoły
podstawowej i gimnazjum.
Główne zadania w roku 2008 tego projektu to:
 Tworzenie ogródka meteorologicznego
Do pracy będą zaangaŜowani rodzice i uczniowie. Planowany jest zakup
klatki meteorologicznej w oparciu o którą będą prowadzone obserwacje
meteorologiczne.
 Wycieczka edukacyjna na Festiwal nauki- 1 dniowa do Warszawy .
W wycieczce weźmie udział 40 uczniów .W programie wycieczki jest
zwiedzanie wystaw tematycznych.
 Wycieczka edukacyjna do Rogowa – 1 dniowa .Grupa uczniów 40
osobowa .Uczniowie zwiedzać będą arboretum, alpinarium i muzeum.
{ w roku 2009 }
 Wycieczka edukacyjna do Bełchatowa – 1 dniowa dla grupy 40 osobowej
Program wycieczki obejmowałby zwiedzanie elektrowni, wyrobiska i
zwałowiska. Ponadto obserwację sposobów zagospodarowania

wyrobiska obserwację pogody, rozprzestrzeniania się smugi dymów
przemysłowych .Rekreacja na Wawrzkowiźnie. Negatywne skutki w
środowisku przyrodniczym.
 Wycieczka do Instytutu Meteorologii w Łodzi – 1 dniowa .grupa uczniów
40 osobowa. Program wycieczki obejmuje zwiedzanie stacji
meteorologicznej oraz obserwację satelitarnych obrazów układów
chmurowych i pól temperatur ziemi.
W ramach tego projektu przewidywane są równieŜ :
 Wycieczki piesze 1 dniowa dla grupy 20 osobowej . Uczniowie
obserwować będą zmiany w przyrodzie w róŜnych porach roku. Szukać
śladów oddziaływania zjawisk pogodowych i klimatycznych na
środowisko. Zbierać materiały do badań. Zakładać doświadczenia
dotyczące obecności i pomiaru pyłu w najbliŜszej okolicy.
 Prezentacja multimedialna „Klimat a przyroda „ W prezentacji weźmie
udział grupa 20 osobowa uczniów. Uczniowie pracować będą w parach w
szkolnej pracowni komputerowej. Poznają zasadę działania programu do
wykonania prezentacji .KaŜdy zespół będzie losował zadania do
opracowania prezentacji .Do wyboru będą cztery zadania :
• Strefy roślinne a klimat
• Klimaty Ziemi
• Niekorzystne zjawiska klimatyczne związane z rozwojem techniki
• Formy ochrony przyrody w Polsce .
Wszystkie prezentacje wezmą udział w konkursie. Wybrana
przez
komisję konkursową prezentacja będzie nagrodzona i opublikowana w
Internecie.
 Przygotowanie inscenizacji słowno- muzycznej z konkursami dla szkoły
podstawowej i gimnazjum – prze dwie grupy uczniów po 20 osób kaŜda.
Tematem przedstawień będą : zanieczyszczenie naszej planety, ochrona
przyrody, zmiany klimatyczne oraz sposoby pozytywnych oddziaływań
jednostki w środowisku lokalnym.
 Prace badawcze .Zajęcia będą prowadzone w dwóch grupach po 20 osób
w pracowniach szkolnych i w terenie. W zajęciach będą wykorzystane
zakupione pomoce : klatka meteorologiczna, wiatromierz ,deszczomierz
mikroskop, filmy edukacyjne.
 Debata z udziałem rodziców na temat efektu cieplarnianego.
 Konkurs na najciekawszych prezentacje multimedialną
 Konkurs fotograficzny
 Konkurs plastyczny
 Uroczyste podsumowanie z udziałem uczniów i zaproszonych gości

W ramach projektu przewidziana jest równieŜ promocja Projektu jak
równieŜ promocja Europejskiego Funduszu Społecznego z którego
projekt jest w 100% finansowany .
Zostaną zakupione dla uczniów plecaki z nadrukiem nazwy Projektu,
logo Unii Europejskiej , logo Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z
logo programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Całość projektu opiewa na kwotę 49.067 złotych .Warunkiem
przystąpienia do projektu było nie przekroczenie kwoty 50,000 złotych
oraz posiadanie tzw. listu Intencyjnego. List taki złoŜyli rodzice uczniów,
którzy wyraŜają
potrzebę zorganizowania dodatkowych zajęć
edukacyjnych dla swoich dzieci.
Zajęcia odbywać się będą poza lekcjami równieŜ w soboty.
Kończąc swoje wystąpienie Pani Monika Woźniak wyjaśniła przyczynę
zwołanie sesji w trybie nadzwyczajnym . W dniu 15 maja Urząd Gminy
otrzymał informację ,Ŝe złoŜony przez nas Projekt uzyskał pozytywną
ocenę merytoryczną . Urząd Marszałkowski ogłasza wiele konkursów i na
zasadzie
„ kto jest pierwszy ten jest lepszy „ zachodzi
potrzeba w trybie pilnym podpisania w miesiącu czerwcu br. umowy .
Jednym z wymaganych załączników do umowy jest uchwała właściwego
organu jednostki samorządu terytorialnego zatwierdzająca Projekt
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Do przedstawionego zagadnienia nie zostały wniesione uwagi , ani
pytania.
Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały .
Uchwała Nr XIX/153/2008 w

sprawie zatwierdzenia projektu „KLUB
ZDOBYWCÓW
WIEDZY”
opracowanego
w
ramach
Programu
Operacyjnego
Kapitał
Ludzki
2007-2013,Priorytet
IX-Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5- Oddolne
inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich została podjęta
jednogłośnie 14 głosami „za” (nieobecny radny Leszek Kosiacki) i
stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Ad.3) Następny punkt obrad sesji dotyczył wolnych wniosków i

zapytań.
W punkcie tym głos zabrał Pan Marek Pałasz Wójt Gminy Rzeczyca.
W swoim wystąpieniu poinformował o mającym się odbyć w dniu
jutrzejszym strajku ogólnopolskim w oświacie. Dotyczy to równieŜ
naszej gminy. W dniu dzisiejszym zostało zwołane w trybie
nadzwyczajnym
posiedzenie
kierownictwa-dyrektorów
szkół.
Na
posiedzeniu zostały omówione sprawy związane z zabezpieczeniem w
dniu jutrzejszym zajęć wychowawczych. Pan Wójt zobowiązał

Dyrektorów Szkół do przeprowadzeniu w szkołach apelu na którym mają
poinformować ,Ŝe w dniu jutrzejszym kaŜdy uczeń ma prawo przyjść do
szkoły. Uczeń ,który nie przyjdzie do szkoły będzie miał dzień
nieusprawiedliwiony. Dowozy uczniów do szkół w dniu jutrzejszym
odbędą się tak jak zwykle zgodnie z ustalonym harmonogramem
dowozów. Z posiadanej wiedzy Wójta wynika, iŜ krąŜą jakieś listy (Wójt
nie wie na czyje polecenie) na których rodzice uczniów podpisują się ,Ŝe
zapewnią opiekę swoim dzieciom.
Pan Wójt podkreślił, Ŝe nie wszyscy nauczyciele strajkują. Nauczyciele z
Gimnazjum w Rzeczycy podjęli decyzję ,Ŝe w dniu jutrzejszym
przychodzą do pracy i zajęcia lekcyjne będą prowadzić. Natomiast w
Szkołach Podstawowych naszej gminy część nauczycieli opowiedziała się
za strajkiem , część nie wypowiedziała się w ogóle ,a więc trudno jest
określić jak to będzie wyglądało w dniu jutrzejszym.
Z jednej strony Wójta cieszy fakt ,Ŝe zwycięŜyła mądrość nauczycieli w
sferze wartości jakim jest powołanie oraz nauka. Z drugiej strony smuci
fakt , iŜ dawany jest przykład młodym pokoleniom ,Ŝe wszystko moŜna
wywalczyć ale tylko siłą. Według oceny Wójta w tym momencie
demokracja pochyliła się całkowicie.
Dalej Pan Wójt poinformował, Ŝe równieŜ w dniu jutrzejszym jest
obchodzony Dzień Samorządowca. Z okazji tego Dnia Pan Wójt został
zaproszony na spotkanie przez Marszałka Województwa Łódzkiego lecz
wcześniej zaproszenie wystosowali uczniowie klas VI . Pan Wójt
postanowił skorzystać z zaproszenia uczniów dziękując jednocześnie
inicjatorom- nauczycielom za zorganizowanie takiego spotkania .
Ponadto Pan Wójt poinformował, Ŝe w związku z prezentacją obiektów
sportowych jakie powstały na terenie naszej gminy w dniu dzisiejszym
Wójt gościł –Marszałka Sejmu-IV kadencji -Pana Macieja PłaŜyńskiego ,
Dyrektora Centralnego Ośrodka Sportu ,Dyrektora Ośrodka Przygotowań
Olimpijskich, Dyrektora PZU w Piotrkowie Tryb., Naczelnika Wydziału
ds. Inwestycji w zakresie przyznawania środków z PZU w Łodzi oraz
radnych i sołtysów tych wsi w których tego typu obiekty powstały.
Sądząc po opiniach gości na temat inwestycji Pan Wójt podkreślił, iŜ
moŜemy czuć się dumni z faktu, iŜ takie
obiekty mogły zostać
zrealizowane i mogą słuŜyć dzieciom ,młodzieŜy oraz dorosłym.
Pan Wójt zwrócił się z prośbą do Radnych abyśmy wspólnie dbali o ich
stan. Dla korzystania z kompleksu boisk w Roszkowej Woli opracowany
zostanie odpowiedni regulamin poniewaŜ na tej nawierzchni nie moŜna
grać w korkach tylko w trampko-korkach.
Pan Wójt nawiązał równieŜ do wizyty w Norwegii, którą odbył z delegacją
21 osobową na zaproszenie ambasady norweskiej. Był to wyjazd
studyjny poświęcony warunkom i tzw. osadom, które powstają w
przydomowych oczyszczalniach ścieków. Z obserwacji Wójta wynika ,iŜ
moŜemy jako kraj pozazdrościć Norwegi prowadzonej gospodarki z

zakresu segregacji odpadów (wszystkie opakowania szklane są tam
objęte kaucją ) oraz z zakresu oczyszczania ścieków.
Zaproszeniem wszystkich radnych do wzięcia udziału w wyjeździe na
„RANCHO” na dzień samorządowca wspólnie z pracownikami gminy- Pan
Wójt zakończył swoje wystąpienie.Koszty związane z wyjazdem 60-70 zł.
Pan Wójt w imieniu wszystkich współpracowników złoŜył
imieninowe -Pani radnej Wiesławie Gierach.

Ŝyczenia

W dalszej części obrad głos zabrała Pani radna ElŜbieta Wilkońska.
Pani radna wyjaśniła, Ŝe zapowiedź jutrzejszego strajku w oświacie jest
wynikiem ustaleń podjętych przez Związek Nauczycielstwa Polskiego.
Zdaniem radnej zamykanie szkół w tym dniu na pewno nie stanowi
chluby, jednakŜe najprawdopodobniej jest to jedyną skuteczną formą,
aby nauczycielom wzrosły wynagrodzenia.
Pani radna jest przekonana, Ŝe jeŜeli jutro uczniowie przyjdą do szkoły
to Panie Dyrektorki tak to zorganizują, Ŝe na pewno nie pozostaną dzieci
bez opieki.
Zabierając głos Pan radny Jan Stańczyk poinformował ,iŜ pomimo Ŝe
nie darzy sympatią róŜnych związków zawodowych to jednocześnie
rozumie ,Ŝe jest to strajk ogólnopolski i dziwnym byłoby wyłamanie
szkól z terenu naszej gminy z jego poparcia.
Druga
kwestia
jaką
poruszył
Pan
radny
dotyczyła
sprawy
przekształcenia Szpitala Rejonowego w Tomaszowie Maz.
Na spotkaniu ze Starostą Tomaszowskim było powiedziane ,Ŝe na sesji
Rada Gminy podejmie w tej sprawie stosowną uchwałę
W odpowiedzi na powyŜsze Pan Wójt wyjaśnił, Ŝe dzisiejsza sesja jest
sesją nadzwyczajną której tryb zwołania jest inny niŜ tryb zwołania tzw.
sesji zwyczajnej.
Pod koniec miesiąca czerwca br. odbędzie się sesja na której zostanie
omówiony min. projekt uchwały w sprawie przekształcenia szpitala.
Wcześniej temat ten będzie przedmiotem omówienia na posiedzeniach
komisji.
Pan radny Jan Stańczyk zapytał czy jest prawdą , Ŝe z pracy odchodzi
dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Rzeczycy. A jeŜeli tak to z jakich
przyczyn ?.
Odpowiedzi udzielił Pan Wojciech Kosior - Dyrektor ZUK.
Pan dyrektor poinformował, Ŝe ze względów rodzinnych musiał podjąć
kilka decyzji, jedną z nich jest podjęcie decyzji o odejściu z pracy w
Rzeczycy.

Więcej wniosków i pytań nie zgłoszono, a zatem Pan Przewodniczący
zamknął obrady sesji. Sesja zakończyła się o godz. 1800.

Protokołowała
BoŜena Burchart

Sekretarz
Wiesława Gierach

Przewodniczący
Andrzej Gwizdoń

