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P R O T O K Ó Ł  Nr XXXIII/13 
 

z odbytej Sesji Rady Gminy Cielądz w dniu  21 czerwca 2013 roku. 
 

Sesję rozpoczęto o godz. 10:00 
a zakończono o godz. 13:15. 

 
Ustawowa liczba radnych  - 15 
Radnych obecnych na Sesji:   - 13 
 
Radni nieobecni: 

1. Jarosław Budek. 
2. Krzysztof Żatkiewicz. 

 
 
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.  
 
Ponadto udział w posiedzeniu wzięli: 

1. Paweł Królak    Wójt Gminy Cielądz 
2. Gabriela Milczarska   Skarbnik Gminy 
3. Sylwester Krawczyk   Sekretarz Gminy 
4.  Aldona Trzcińska   Kierownik GOPS 
5. Jadwiga Gaćkowska   Kierownik GZEAS 

 
oraz inne osoby wg załączonych list obecności. 
 
Punkt 1. 

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski stwierdzając obecność 13-stu radnych 

i quorum zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał, otworzył obrady XXXIII Sesji Rady 

Gminy Cielądz. Powitał przybyłych na Sesję radnych oraz zaproszonych gości.   

 

Punkt 2. 

Przewodniczący Rady Gminy zaproponował, aby w porządku obrad wprowadzić dodatkowy 

punkt „Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                 

w Cielądzu do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny”              

i omówić go w punkcie 7, pozostałe punkty przesunąć o jeden w dół.  

 

Ponieważ do przedstawionej propozycji uwag nie zgłoszono, Przewodniczący Rady Gminy 

przedstawił proponowany  

porządek obrad: 

1. Otwarcie Sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu Nr: XXXII/13 z Sesji Rady Gminy w dn. 25.04.2013 r.  

4. a) rozpatrzenie sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2012 rok, 
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b) rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Cielądz za 2012 rok, 

c) przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Cielądz, 

d) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie 

sprawozdania Wójta Gminy Cielądz z wykonania budżetu za 2012 rok, 

e) zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta 

Gminy Cielądz, 

f) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie 

wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2012 rok, 

g) dyskusja, 

h) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy 

Cielądz wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok, 

i) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. 

5. Zmiany budżetu i w budżecie gminy – podjęcie uchwały.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i zasad korzystania                                     

z udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Cielądz. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                                    

w Cielądzu do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny.               

8. Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał 

Rady Gminy.   

9. Interpelacje.  

10. Wolne wnioski. 

11. Zakończenie obrad XXXIII Sesji Rady Gminy.  

 

Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad przedstawionym porządkiem obrad.   

Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami „za” przyjęli przedstawiony porządek obrad.  

 

Punkt 3.  

Protokół Nr XXXII/13 z Sesji Rady Gminy w dn. 25.04.2013 r. został wyłożony do wglądu. 

Radni do protokołu nie wnieśli uwag i protokół w głosowaniu jawnym, 13 głosami „za” został 

przyjęty. 
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Punkt 4. 

Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska przedstawiła: sprawozdanie z wykonania budżetu gminy  

za 2012 rok, sprawozdanie finansowe Gminy Cielądz za 2012 rok oraz Informację o stanie 

mienia komunalnego Gminy Cielądz. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok 

wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji 

kultury-Gminnej Biblioteki Publicznej w Cielądzu oraz Informację o stanie mienia komunalnego 

wszyscy radni otrzymali w dniu 26.03.2013 r., sprawozdanie finansowe Gminy Cielądz za 2012 

rok w dniu 21.05.2013 r. Sprawozdania oraz informacja o stanie mienia komunalnego stanowią 

załączniki do protokołu.  

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok wraz z Informacją o stanie mienia 

komunalnego oraz sprawozdanie finansowe gminy zostały szczegółowo przeanalizowane             

i omówione na wspólnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu             

i Zdrowia oraz Komisji Budżetu i Rolnictwa w dniu 21 maja 2013 r. oraz na posiedzeniu Komisji 

Rewizyjnej w dniu 03.06.2013 r.   

 

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski przedstawił Uchwałę Nr III/211/2013 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi  z dn. 24.05.2013 r. w sprawie 

opinii dotyczącej sprawozdania Wójta Gminy Cielądz z wykonania budżetu za 2012 rok. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tomasz Dewille przedstawił wniosek Komisji         

w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Cielądz z dn. 03.06.2013 r. Poinformował, że wniosek 

został przekazany Radzie Gminy w dn. 14.06.2013 r. Wniosek stanowi załącznik do protokołu.  

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski przedstawił Uchwałę Nr III/253/2013 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 07.06.2013 r. w sprawie 

opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cielądz w sprawie absolutorium za 

2012 rok. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

W dyskusji głos zabrali: 

Radny Lech Owczarek zwrócił uwagę, że część inwestycji nie została wykonana,                    

w I półroczu wykonanie wydatków majątkowych kształtowało się na poziomie 3,5 %, natomiast 

na koniec roku jest 92,3 %. Wyraził zdumienie takim wzrostem w jednym półroczu. Stwierdził 

również, że subwencja ogólna nie została wykorzystana, nie wykonanie subwencji skutkuje 

obniżeniem subwencji na kolejne lata. Zdaniem radnego gminie będzie brakowało ok. 200 tys. zł 

i trzeba będzie szukać tych środków w latach następnych.  
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Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk zwrócił uwagę radnemu na nieznajomość 

klasyfikacji budżetowej. Odnośnie subwencji Sekretarz wyraził zdumienie twierdzeniem 

radnego, że subwencja nie została wykonana. Poinformował, że zgodnie z tabelą Nr 1 do 

sprawozdania z wykonania budżetu gminy, w części I, pkt. 6 subwencja ogólna wg uchwały 

Rady Gminy wynosiła 2.965.599,00 zł, następnie po zmianach dokonanych przez Ministra 

Finansów wyniosła 2.758.383,00 zł. Subwencja została wykonana w 100 %. Różnica 207.216,00 

zł została przeklasyfikowana z subwencji ogólnej na dotację rozwojową (część I tabeli, punkt 5)    

i została również wykonana w 100 %. Sekretarz podkreślił, że subwencje i dotacje są planowane 

na początku roku, natomiast w trakcie roku mogą nastąpić zmiany, choćby z tego powodu, że 

zmienia się liczba dzieci w szkołach, skorygowanie zostało przysłane przez Ministra Finansów. 

Odnośnie wykonania wydatków majątkowych na inwestycje Sekretarz poinformował, że 

znaczące zwiększenie wykonania w II półroczu jest rzeczą naturalną, ponieważ w I półroczu 

rozstrzygane są przetargi, zapytania o cenę itd., natomiast wykonanie następuje w II półroczu. 

Wykonanie zadania budowy Gminnego Domu Kultury za zgodą Rady Gminy zostało przesunięte 

na lata 2013-2014, w 2012 roku ze względu na zmianę lokalizacji inwestycji wykonana została 

dodatkowa dokumentacja.  

 

Ponieważ nikt więcej głosu nie zabrał Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały             

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Cielądz wraz ze sprawozdaniem           

z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok i zapytał, czy są uwagi do jej treści. 

Nikt nie zgłosił uwag do treści odczytanej uchwały. 

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski przeprowadził głosowanie.  

Radni w głosowaniu jawnym 12 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”  podjęli 

uchwałę.   

Uchwała Nr XXXIII/157/2013 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski odczytał projekt uchwały w sprawie 

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy i zapytał czy są uwagi do jej treści.  

Nikt nie zgłosił uwag do treści odczytanej uchwały.  

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski przeprowadził głosowanie.  

Radni w głosowaniu jawnym 12 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” podjęli 

uchwałę.   

Uchwała Nr XXXIII/158/2013 stanowi załącznik do protokołu.  
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Punkt 5.  

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu obejmującego podjęcie 

uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.  

 

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska. Projekt uchwały 

otrzymali wszyscy radni. Skarbnik Gminy poinformowała, że należy zwiększyć dochody                    

w związku z podpisaną umową z PUP na finansowanie  robót publicznych i prac interwencyjnych 

w dz. 600 i 750 oraz darowizny na organizację festiwalu piosenki, zwiększyć plan dochodów             

w dz. 700 w związku z wydzierżawieniem nieruchomości rolnej, zwiększyć plan dochodów w dz. 

852 w związku z podpisaniem aneksu do umowy z 2009 r. na środki z Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały. Proponuje się również w związku           

z podpisaną umową PUP  na finansowanie robót publicznych i prac interwencyjnych zwiększyć 

plan wydatków na wynagrodzenia (dz. 600 i 750), zwiększyć wydatki bieżące w promocji                        

i wydatki bieżące w dz. 600 oraz zwiększyć wydatki na realizację projektu systemowego             

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Bądź Aktywny – zgodnie z załącznikiem Nr 2 

do uchwały. Zgodnie z załącznikiem Nr 3 proponuje się w dz. 852 zwiększyć plan na 

dofinansowanie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki                    

a zmniejszyć własne zasiłki celowe, w dz. 750 zwiększyć plan na wynagrodzenia i pochodne                

a zmniejszyć wydatki na wynagrodzenia w dz. 900, zwiększyć wydatki na zadania inwestycyjne 

fundusz sołecki Mała Wieś – wyposażenie placu zabaw a zmniejszyć wydatki bieżące funduszu 

sołeckiego Mała Wieś.  

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że dzierżawa nieruchomości rolnej dotyczy buchty                   

w Stolnikach, która została wynajęta, w związku z tym planowane dochody to 11.900 zł,                

w wydatkach środki te będą przeznaczone na drogi. Buchta została wynajęta na produkcję 

zwierzęcą, nic innego nie może być tam prowadzone. Jeśli chodzi o kwotę 14.760,00 zł – jest to 

darowizna od firmy Herco na organizację Festiwalu Disco Polo.  

 

 

Ponieważ do projektu uchwały uwag nie zgłoszono, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Michał 

Trzciński odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.  

Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami „za” podjęli uchwałę.   

Uchwała Nr XXXIII/159/2013 stanowi załącznik do protokołu. 
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Punkt 6. 

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu obejmującego podjęcie 

uchwały w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z udostępnionych dla wszystkich 

operatorów i przewoźników przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina 

Cielądz. 

 

 Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk poinformował, że Rada Gminy w zeszłym roku 

podjęła taką uchwałę. W uchwale tej przyjęto, że przewoźnik lub operator będzie uiszczał opłaty 

za każde zatrzymanie się na przystanku, ustalono, że wysokość opłat wprowadzi Wójt Gminy 

Zarządzeniem. Komisja Rewizyjna dokonując kontroli wykonania uchwał z zeszłego roku 

stwierdziła, że Zarządzenie takie nie zostało wprowadzone. Ze względu na to, że gmina ma tylko 

dwa przystanki, a z przeprowadzonej analizy wynika, że rocznie wpływałoby do budżetu gminy 

70 zł z tego tytułu - operator stwierdził,  że nie będzie się zatrzymywał na tych przystankach.           

Nie chcąc pozbawić mieszkańców możliwości korzystania z transportu zbiorowego, proponuje 

się nie pobierać opłaty od przewoźnika za korzystanie z przystanków i podjąć taką uchwałę. 

 

 Radny Grzegorz Stępniak zapytał,  jak to jest, że gmina jest właścicielem tylko dwóch 

przystanków i za korzystanie z nich może pobierać opłaty, a sprząta wszystkie, które są na terenie 

gminy.  

 Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk poinformował, że istotnie jest tak, że gmina może 

pobierać opłaty za korzystanie tylko z tych przystanków, których jest właścicielem, ale 

zobowiązana jest utrzymywać w czystości wszystkie te, które znajdują się na jej terenie.  Wynika 

to z dwóch odrębnych ustaw, w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zapisano, 

że za utrzymanie przystanków w czystości odpowiada gmina, na której terenie te przystanki się 

znajdują, natomiast ustawa o publicznym transporcie zbiorowym stanowi, że opłaty za 

korzystanie z przystanków pobiera właściciel tych przystanków. Stąd taka sytuacja, niestety 

gmina nie ma na to wpływu, ponieważ tak stanowią przepisy.  

      

Ponieważ więcej uwag nie zgłoszono, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Teresa Stępniak 

odczytała  projekt uchwały w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z udostępnionych 

dla wszystkich operatorów i przewoźników przystanków komunikacyjnych, których właścicielem 

jest Gmina Cielądz. 

Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami „za” podjęli uchwałę.   

Uchwała Nr XXXIII/160/2013 stanowi załącznik do protokołu. 
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Punkt 7. 

Kolejny punkt porządku obrad dotyczył podjęcia uchwały w sprawie wyznaczenia Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Cielądzu do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie 

wspierania rodziny.  

  

Projekt uchwały przedstawiła Kierownik GOPS Aldona Trzcińska. Projekt uchwały 

otrzymali wszyscy radni. Kierownik GOPS poinformowała, że od 2012 roku weszła w życie 

ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która jednocześnie uchyliła 

obowiązujące przepisy ustawy o pomocy społecznej w części dotyczącej opieki nad dzieckiem     

i rodziną. Dotychczas wszystkie zadania związane z rodzicielstwem zastępczym, prowadzeniem 

placówek opiekuńczo-wychowawczych czy ośrodków adopcyjno- opiekuńczych było 

przyporządkowane jako zadanie własne powiatom. Obecnie ustawa o wspieraniu rodziny               

i systemie pieczy zastępczej nakłada na wszystkie szczeble samorządu terytorialnego zadania 

związane z wykonywaniem ustawy, a organ stanowiący gminy wyznacza podmiot do realizacji 

zadań własnych gminy zawartych  w ustawie. Podmiotem takim może być Ośrodek Pomocy 

Społecznej. Dotyczy to m.in. sytuacji, gdy na terenie gminy są rodziny dysfunkcyjne, sąd 

ustanawia rodziny zastępcze lub dzieci są umieszczane w domu dziecka. Dotychczas koszty              

w całości pokrywało PCPR, obecnie to gmina będzie również ponosić koszty. Np. jeśli dziecko 

będzie przebywało w domu dziecka lub w rodzinie zastępczej (spokrewnionej lub nie), gmina                  

w pierwszym roku pobytu będzie pokrywać 10 % kosztów pobytu, w drugim roku 30 %, po 

trzech latach i w latach następnych 50 %. Obecnie nie mamy takich przypadków, bo nie ma 

dzieci z naszego terenu w domach dziecka czy w rodzinach zastępczych, ale jeśli dojdzie do 

takiej sytuacji, gmina będzie musiała mieć na to środki. W dalszej kolejności trzeba będzie 

również opracować i uchwalić Gminny Program Wspierania Rodziny, taki program jest już 

opracowywany. W 2014 roku dojdzie jeszcze obowiązek zatrudnienia asystenta rodziny, który 

będzie pracował bezpośrednio w środowisku, z konkretnymi rodzinami, nie w Urzędzie.   

 Radny Robert Kupis zapytał, czy na te zadania będzie możliwość pozyskania środków.  

Kierownik GOPS poinformowała, że obecnie nic na ten temat nie wiadomo, ale jeśli tylko 

będzie taka możliwość, będziemy się starali pozyskać środki.  

Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk dodał, że ustawa ta jest przykładem delegowania 

kompetencji na niższe szczeble administracji, bez dawania na to środków. Budżety gmin są w ten 

sposób uszczuplane. Za jakiś czas, część środków trzeba będzie przeznaczyć dla podmiotu 

zewnętrznego w trybie konkursu na pomoc rodzinie i dzienne domy opieki.                                   
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Długo czekaliśmy z przedstawieniem tej uchwały do podjęcia, ale nadzór nas ponaglił i należy              

tę uchwałę podjąć.  

Ponieważ do projektu uchwały uwag nie zgłoszono, Przewodniczący Rady Gminy Bogumił 

Grabowski odczytał  projekt uchwały w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Cielądzu do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania 

rodziny.  

Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami „za” podjęli uchwałę.   

Uchwała Nr XXXIII/161/2013 stanowi załącznik do protokołu. 

  

Punkt 8. 

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu dotyczącego informacji 

Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Gminy.  

Informację z pracy w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Gminy 

przedstawił Wójt Gminy – Paweł Królak. Informacja stanowi załącznik do protokołu.  

 

Punkt 9. 

Interpelacji nie zgłoszono.  

 

Punkt 10.  

W wolnych wnioskach głos zabrali: 

 Sekretarz Gminy odnośnie gospodarki odpadami poinformował, że ogólna liczba 

nieruchomości w gminie to 1.080, deklaracje złożyło 873 gospodarstw, wysłano 192 wezwania, 

reszta wezwań  będzie jeszcze wysyłana. Gospodarstw jednoosobowych jest 107, małych – 158, 

średnich – 448 a gospodarstw dużych 158. Przy obecnej stawce średni koszt na mieszkańca 5,45 

zł brutto. Odbył się przetarg, który wygrała firma Veolia, przetarg odbył się na półtora roku. 

Będzie brakowało środków, ok.  12 tys. zł rocznie będziemy musieli dołożyć, będzie problem              

z bilansowaniem się systemu gospodarki odpadami. Jesteśmy zobowiązani wyposażyć 

wszystkich w pojemniki, koszt pojemnika wzrósł z 80 zł na 140 zł. We wspólnocie 

mieszkaniowej będą pojedyncze pojemniki, nie będą liczeni jako wspólnota (66 rodzin  x 2 

pojemniki).  Firma będzie musiała dokupić 440 pojemników i rozstawić.  

 Radny Adam Michalak zapytał, co z koncepcją, że to gmina zakupi pojemniki.  

 Sekretarz Gminy poinformował, że był taki pomysł, jednakże nie było na to pieniędzy 

zewnętrznych, dostaliśmy jedynie ok. 7 tys., zł na program komputerowy do obsługi gospodarki 

odpadami. Dlatego gmina nie będzie kupować pojemników.  
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 Radny Robert Kupis zapytał, co z tymi pojemnikami, które już są wymienione.  

 Sekretarz Gminy poinformował, że te pojemniki zostają, jednak będą musiały być 

oznakowane przez firmę. Ci, którzy nie mają kompostownika będą mieli 4 worki i 1 kosz na 

gospodarstwo. W umowie firma ma przedstawić harmonogram wywozu odpadów, mieszkańcy 

zostaną poinformowani o wywozach. Odnośnie wezwań do złożenia deklaracji, Ci, którzy mimo 

wezwania nie złożą deklaracji poniosą konsekwencje w postaci decyzji administracyjnej 

nakładającej opłatę. Wszystkie odpady będą odbierane raz w miesiącu (oprócz odpadów 

wielkogabarytowych, które trzeba będzie dowozić we własnym zakresie do punktu zbierania 

odpadów, będą również organizowane zbiórki objazdowe na terenie gminy).  

 Radny Jerzy Pieczątka zwrócił uwagę na fakt, że mieszkańcy prowadzący jednoosobowe 

lub dwuosobowe gospodarstwo twierdzą, że będą musieli płacić opłaty a nie będą mieli takiej 

ilości odpadów.  

 Sekretarz Gminy poinformował, że obowiązuje stawka ryczałtowa, to oznacza, że nie ma 

znaczenia, jaką ilość odpadów wyprodukuje dane gospodarstwo. Bez względu na ilość 

wyprodukowanych odpadów opłatę trzeba zapłacić, a odpady muszą być odbierane. Skutkiem 

takiego systemu ma być wyeliminowanie procederu wywożenia śmieci, np. do lasów.  

 Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski poruszył temat nie odbierania 

wszystkich ścieków dowożonych przez oczyszczalnię w Cielądzu. 

 Sekretarz Gminy poinformował, że do obsługi osadów dowożonych wybranych zostało 

dwóch operatorów. Nasza oczyszczalnia nie jest w stanie przyjąć wszystkich ścieków, 

dowiezienie np. 20 tys. litrów ścieków jest zabiciem życia biologicznego na miesiąc, nie mogą 

być dowożone ścieki bez badania. Jeśli przyjeżdża ktoś, kogo nie znamy pracownik musi się 

przyjrzeć i w razie potrzeby odmówić. Nasza oczyszczalnia nie jest w stanie przyjąć wszystkich 

ścieków, są oczyszczalnie np. w Białej Rawskiej i Rawie Mazowieckiej, które przyjmą wszystkie 

ścieki, my nie możemy. Na terenie gminy jest dwóch operatorów, którzy znają stawki, ile i jak 

dowozić ścieki.  

 Radna Teresa Stępniak poruszyła kwestię naprawy parkingu przy kościele                                

w Sierzchowach i stojącej tam wody.  

 Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że po ostatnich ulewach najważniejsze były 

drogi, ponieważ część z nich była nieprzejezdna, więc to był priorytet, w dalszej kolejności 

pomyślimy o parkingu, odprowadzimy wodę na działkę, należącą do Parafii.  

 Radna Iwona Machnicka stwierdziła, że parafianie Parafii Sierzchowy powinni się dołożyć 

jeśli im zależy na parkingu, to nie gmina powinna robić parking parafialny z budżetu. 
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 Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski i radny Grzegorz Stępniak poparli 

radną Machnicką i stwierdzili, że Proboszcz i Rada Parafialna powinni poprawić parking, gmina 

już sporo na ten cel wydała, parafia powinna to sfinansować.  

 Radna Iwona Machnicka podziękowała za działalność Wójta na rzecz Gułek i Grabic. 

Dodała, że  droga do p. Kłosa nie jest jeszcze zreperowana, należałoby dać tam więcej piachu. 

 Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że na ten odcinek konieczny będzie żwir.  

 Radny Tomasz Dewille poprosił o interwencję u Starosty odnośnie drogi powiatowej 

odcinek od Sanogoszczy do Świnic.  

 Wójt Gminy poinformował, że według jego wiedzy Starostwo nie ma pieniędzy na 

kamień, jedynie trochę na równiarkę.  

 Sołtys Franciszek Zieliński poinformował, że wielu ludzi zgłasza nieprawidłowości                 

w działaniu nowych przydomowych oczyszczalni ścieków, należałoby im pomóc. Poinformował 

również, że należy zrobić przepust przy drodze powiatowej do Podskarbic i drugi przy 

przystanku.  

 Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk odnośnie przydomowych oczyszczalni ścieków 

poinformował, że jeśli chodzi o te, które zostały wykonane w poprzednim roku mecenas 

wystosował odpowiednie wezwanie wykonawcy do wykonania naprawy, jeśli to nic nie da, 

wystąpimy do sądu. Mamy cztery oczyszczalni gratis, zostaną one postawione tam, gdzie jest 

najgorzej. Jeśli chodzi o te nowe, od poniedziałku reklamacje będą realizowane, termin się trochę 

przesunął, ponieważ należało poczekać na osuszenie. Do obsługi oczyszczalni jest nowy 

pracownik, poprzedni zrezygnował z powodów osobistych.  

 Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski stwierdził, że sprawy tej należy 

dopilnować, żeby nie doszło do takiej sytuacji, jak z poprzednimi oczyszczalniami, że gmina 

musiała jeszcze dołożyć 40 tys. zł.  

 Sekretarz Gminy poinformował, że jesteśmy zdecydowani i pójdziemy do sądu, jeśli firma 

nie wywiąże się z obowiązków. Sekretarz Gminy poinformował również, że Komornik ogłosił 

już drugą licytację na sprzedaż majątku Spółdzielni Produkcyjno-Handlowej „Agrovit” w Małej 

Wsi.  Jest ok. 9 ha 35 arów, w skład powierzchni wchodzi działka z siedliskiem spółdzielni ok. 

5,5 ha, uzbrojona w stację uzdatniania wody i oczyszczalnię ścieków, pozostałe działki 

satelitarne ok. 4 ha przeznaczone byłyby do sprzedaży. Ceną wywoławczą jest ok. 244 tys. zł, 

natomiast należności na rzecz gminy wraz z odsetkami wpisane do księgi wieczystej wynoszą ok. 

16 tys. zł, ze sprzedaży działek byłoby ok. 87 tys. zł, w związku z tym gdyby gmina zdecydowała 

się przystąpić do licytacji i kupiła majątek, zakup wyniósłby ok. 150 tys. zł. Wartość samego 

ujęcia wody to ok. 300 tys. zł, należałoby się zatem zastanowić, czy nie byłoby dobrze kupić 

majątek i przejąć za ok. 150 tys. zł majątek o dużo większej wartości. W związku z tym Sekretarz 
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zaproponował, aby zwołać wyjazdowe posiedzenie wszystkich komisji, aby wszyscy radni mogli 

dokładnie obejrzeć majątek i zdecydować czy warto przystąpić do licytacji.  

  

Wyjazdowe posiedzenie wspólnych komisji  ustalono na dzień 05.07.2013 r. o godz. 8:30                

w Małej Wsi.  

 

Punkt 11. 

Przewodniczący Rady Gminy zakończył obrady XXXIII Sesji Rady Gminy. 

  

  

Protokół zakończono i podpisano.  
        
 
Protokołowała :  
      
mgr Olga Kmita 


