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PROTOKÓŁ NR XVIII/2020 

z obrad sesji Rady Gminy Rogów w dniu 29 kwietnia 2020 r. 

 
 

W obradach udział wzięli: 

- Radni     - wg listy obecności – 13 osób 

- Daniel Kołada    - Wójt Gminy 

- Agnieszka Lewandowska   - Skarbnik Gminy 

 

Porządek posiedzenia: 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami. 

4. Przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2019 rok. 

5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Rogowie za 2019 rok oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej w 

Gminie Rogów. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogów na 2020 rok. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Rogów na lata 2020 – 2028. 

9. Interpelacje radnych, zapytania, wolne wnioski, sprawy organizacyjne. 

10. Zgłoszenie uwag przez radnych do treści protokołu z poprzedniej sesji. 

11. Zakończenie obrad XVIII sesji Rady Gminy. 

 

Ad 1. Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady – Pan Robert Góra. Powitał 

przybyłych na obrady, stwierdzając quorum i prawomocność obrad. 

 

Ad 2. Pan Przewodniczący poinformował, że wszyscy radni otrzymali proponowany 

porządek obrad, który przedstawił, a następnie zapytał, czy są zgłoszenia w sprawie 

porządku obrad. Nikt nie zgłosił propozycji. 

 

Ad 3. Pan Wójt powiedział, że od tygodnia urząd pracuje w pełnym składzie osobowym. 

Wszystkie sprawy są procedowane z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa, na parterze 

została uruchomiona kasa urzędu. 

Zostały rozdysponowane maseczki dla mieszkańców Gminy. Gmina Rogów wraz ze 

wszystkimi samorządami Powiatu Brzezińskiego, wparła szpital. 

Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu 

pomocy społecznej w 2020 r. na terenie Gminy Rogów, obejmujący dwa zadania. 

Zadanie 1 - Pomoc żywnościowa dla osób najuboższych z terenu Gminy Rogów. Na 

realizację tego zadania Gmina Rogów przeznaczyła kwotę 7.920 złotych. 

Zadanie 2. - Wspomaganie bezdomnych z terenu Gminy Rogów, polegające na 

zapewnieniu w okresie zimowym całodobowego schronienia, zaspokojenia ich potrzeb 

bytowych i społecznych. Na realizację tego zadania Gmina Rogów przeznacza kwotę 

8.050 złotych. 
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Oferty na obydwa zadania złożyło Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Koło 

Brzezińskie. Oferty spełniły wymogi formalne w związku, z czym została udzielona 

dotacja. 

Trwa zawieszenie zajęć w placówkach oświatowych, prowadzone jest nauczanie zdalne. 

Zajęcia zostają zawieszone do 24 maja. 

W ramach programu Polska Cyfrowa ogłoszono nabór w ramach projektu Zdalna Szkoła – 

wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. 

Gmina Rogów została zakwalifikowana do III kategorii, w której wysokość 

dofinansowania wynosi 60.000 zł. 

24 kwietnia Gmina złożyła wniosek na dofinansowanie zakupu 41 komputerów wraz z 

oprogramowaniem, za cenę 1.460,53 zł, na łączną kwotę 59.881,73 zł. 28 kwietnia Gmina 

została poinformowana o przyznaniu grantu. 

4 kwietnia 2020 r. złożony został wniosek do WFOŚiGW w Łodzi o dofinansowanie 

zadania na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Wniosek obejmuje 54 nieruchomości 

na ogólną kwotę 43.115,70 zł, wysokość wkładu Gminy wyniesie około 4.312,70 zł. 

OSP w Kotulinie przy wsparciu Gminy otrzymało dofinansowanie z WFOŚ na 

termomodernizację budynku w kwocie 362.850 zł. Całość inwestycji to 433.414 zł, tym 

samym wkład własny wynosi 70.564 zł, co stanowi 16,28 %, zaś dofinansowanie 83,72%. 

Gmina uzupełniła uwagi do wniosku o dofinansowanie budowy parkingów pomiędzy 

szkołą a kościołem w Rogowie. Od dziś rozpoczyna się ocena wniosku. 

Została przygotowana mapa do celów projektowych na drogę na odcinku ulica Sportowa – 

Bonarów przez Przyłęk Duży, wraz z inwentaryzacją sieci wodociągowej wzdłuż lasu. 

Pan Wójt poinformował, że 3 kwietnia przekazał informację do Powiatowego Inspektoratu 

Nadzoru Budowlanego o nie wykonywaniu obowiązków kierownika budowy na budowie 

budynku administracyjnego. Została wystawiona nota księgowa na kwotę 421.263,32 zł 

obciążająca wykonawcę - AMFOR z tytułu kar umownych. 

Trwają prace równiarki na drogach gminnych. 

Planowana inwestycja drogowa powiatu na terenie Gminy Rogów znalazła się na ostatnim 

miejscu listy podstawowej zadań powiatowych przeznaczonych do dofinansowania w 

Województwie Łódzkim w 2020 r. Wartość zadania wynosi 1.971.963,00 zł przyznane 

dofinansowanie 264 .412,71 zł. 

 

Ad 4. Przedstawienia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2019 rok dokonała Pani 

Cegielska. 

Pan Przewodniczący zapytał, czy są pytania w tej sprawie. Nikt się nie zgłosił. 

 

Ad 5. Przedstawienia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Rogowie za 2019 rok oraz przedstawienia potrzeb w zakresie pomocy społecznej w 

Gminie Rogów dokonała Pani Cegielska. 

Pan Przewodniczący zapytał, czy są pytania w tej sprawie. Nikt się nie zgłosił. 

 

Ad 6. Projekt uchwały sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości przedstawił Pan 

Wójt. Powiedział, że składa taką propozycję, ze względu na brak planów inwestycyjnych 

dotyczących tej nieruchomości. Wyrażenie zgody przez Radę otwiera drogę do 

rozpoczęcia procedury sprzedaży, będzie możliwe podjęcie takich czynności, jak wycena 

nieruchomości. 

Pan Wójt przedstawił położenie i charakterystykę nieruchomości. 
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Pan Przewodniczący zapytał, czy są pytania w sprawie projektu uchwały, nikt się nie 

zgłosił. Pan Przewodniczący zarządził głosowanie, w którym uchwała została podjęta 

jednogłośnie (głosowało 13 radnych). 

 

Ad 7. Projekt uchwały sprawie zmiany w budżecie Gminy Rogów na 2020 rok 

przedstawiła Pani Skarbnik.  

Pan Przewodniczący zapytał, czy są pytania w sprawie projektu uchwały, nikt się nie 

zgłosił. Pan Przewodniczący zarządził głosowanie, w którym uchwała została podjęta 

jednogłośnie (głosowało 13 radnych). 

 

Ad 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Rogów na lata 2020 – 2028 przedstawiła Pani Skarbnik. 

Pan Przewodniczący zapytał, czy są pytania w sprawie projektu uchwały, nikt się nie 

zgłosił. Pan Przewodniczący zarządził głosowanie, w którym uchwała została podjęta 

jednogłośnie (głosowało 13 radnych). 

 

Ad 7. Nikt się nie zgłosił zapytania, wniosku lub interpelacji. 

 

Ad 8. Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś z radnych chce zgłosić uwagi do protokołu  

z sesji nr XVII/2020 Rady Gminy. Nikt nie zgłosił uwag. 

 

Ad 9. Zamknięcia obrad sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy. 

 

Sesja rozpoczęła się o godzinie 9:40, zakończyła o godzinie 9:55. 
 

 

Protokółował:       Przewodniczący Rady Gminy Rogów: 

 

Radosław Lewandowski     Robert Góra 

 


