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P R O T O K Ó Ł  Nr XLII / 14 
 

z odbytej Sesji Rady Gminy Cielądz w dniu  28 maja 2014 roku. 
 

Sesję rozpoczęto o godz. 10:00 
a zakończono o godz.   11:30 

 
Ustawowa liczba radnych  - 15 

Radnych obecnych na Sesji:    

− do punktu 3-go włącznie:  - 13 

 radni nieobecni: Iwona Machnicka, Elżbieta Wieteska; 

− od punktu 4-go:  - 14  

radni nieobecni: Elżbieta Wieteska.  

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

1. Paweł Królak     Wójt Gminy 
2. Gabriela Milczarska   Skarbnik Gminy 
3. Sylwester Krawczyk   Sekretarz Gminy 
4. Grażyna Jarzyńska   Dyrektor SP w Sierzchowach 
5. Małgorzata Stolarek   Dyrektor SP w Cielądzu 
6. Aldona Trzcińska   Kierownik GOPS 
7. 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 XLII Sesji Rady 

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

 

Punkt 2. 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie Sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu Nr: XLI/14 z Sesji Rady Gminy w dn. 17.04.2014 r. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-

2022. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Cielądz. 

7. Interpelacje.  
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8. Wolne wnioski. 

9. Zakończenie obrad XLII 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 XLI/14 z Sesji Rady Gminy w dn. 17.04.2014 r. został wyłożony do wglądu. Radni 

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

 

Punkt 4. 

Na Sesję Rady Gminy przybyła radna Iwona Machnicka. Przewodniczący Rady Gminy 

stwierdzając obecność 14 – stu radnych i quorum zdolne do podejmowania prawomocnych 

uchwał przystąpił do realizacji kolejnego punktu: podjęcie uchwały w sprawie: zmiana 

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022. Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy – Gabriela Milczarska. Skarbnik Gminy 

poinformowała, że należy dokonać zmiany w limicie wydatków na zadania: 

− „Budowa Gminnego Domu Kultury w Cielądzu” – zwiększyć limit wydatków w 2014 

roku o kwotę 2.596,00 zł (po zmianach limit wynosi 600.293,00 zł); 

− „Remont drogi gminnej Grabice” – zmniejszyć wartość wydatków o kwotę 43.219,00 zł 

(po zmianach limit na 2014 rok: 61.781,00 zł); 

− „Remont drogi gminnej w Stolnikach” – zwiększyć limit o kwotę 6.406,00 zł (po 

zmianach limit na 2014 rok: 406.406,00 zł); 

− „Remont drogi gminnej w Komorowie” – zwiększyć limit wydatków o kwotę 36.813,00 

zł (po zmianach limit na 2014 rok: 241.813,00 zł).  

Należy również uaktualnić dochody bieżące:  

− z subwencji ogólnej zmniejszenie o kwotę 9.123,00 zł (po zmianach subwencje wyniosą: 

5.997.299,00 zł); 

− z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększenie o kwotę 

612.373,02 zł (po zmianach: 2.287.215,02 zł); 

− dochody majątkowe z tytułu dotacji zwiększenie o kwotę: 89.197,00 zł.  

Aktualne dochody wyniosą 12.262.165,02 zł, wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 583.330,02 zł 

(po zmianach wydatki bieżące 11.032.896,02 zł). Zwiększenie wydatków majątkowych ogółem 

na kwotę 110.827,00 zł (po zmianach wydatki majątkowe: 2.649.831,00 zł). Wydatki ogółem: 

13.682.709,02 zł.  
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Skarbnik Gminy poinformowała, że proponowane zmiany w limitach wydatków wynikają                              

z przeprowadzonych przetargów, z zadania remont drogi w Grabicach zostały środki,                     

a brakowało środków na zadanie remont drogi w Komorowie, dlatego proponuje się je przesunąć.  

 

W dyskusji głos zabrali: 

 

− Radny Krzysztof Żatkiewicz stwierdził, że na remont drogi w Grabicach było 

zaplanowane 105.000 zł, po przetargu kwota wynosi 61.781,00 zł, skoro zostało tyle 

środków, czy nie można ich przeznaczyć na dalszy ciąg drogi i zrobić dłuższy odcinek; 

− Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska poinformowała, że w przetargu zaplanowany był 

określony odcinek i na taki odcinek jest kosztorys, nie można zmienić zakresu robót; 

− Wójt Gminy Paweł Królak dodał, że prowadzone były rozmowy odnośnie poszerzenia  

drogi i wykopania rowu, ponieważ działka ma tylko 3 m szerokości, jedni mieszkańcy się 

zgadzali, inni nie, dlatego odstąpiliśmy od poszerzenia, natomiast przepust zostawiliśmy              

i będzie wykonany, będzie zabezpieczenie przed podtopieniami. Na początku zjazd 

zaplanowany był pod kątem prostym do drogi powiatowej, zabezpieczyliśmy koszty              

w związku ze zmianą zjazdu, jednakże przeprowadzono rozmowy z p. Kilman, która 

stwierdziła, że ze względu na przepisy nie uzgodni takiego zjazdu, dlatego zjazd został 

taki, jaki był w projekcie – prostopadły;  

− Radny Krzysztof Żatkiewicz stwierdził, że wieś fundusz sołecki przeznacza na remonty 

dróg, zwrócił się z prośbą o dołożenie dodatkowych 13.000 zł z budżetu gminy do tej 

drogi, żeby równiarką rozłożyć kamień i utwardzić drogę (na odcinku do p. Traczyka). 

Wieś na 150 m odcinek drogi czeka 4 lata, dobrze, że po przetargu koszty się obniżyły, 

ale jak wieś złoży następne podanie,  to po jakim czasie wykonane zostanie następne 200 

m drogi;  

− Wójt Gminy Paweł Królak stwierdził, że robimy 230 m drogi, w przetargu jest termin do 

końca czerwca na remont drogi w Komorowie i w Grabicach. W każdym przetargu są 

oszczędności a środki, które zostają powodują, że zmniejszamy kredyt, który miał być 

zaciągnięty. W tym przypadku kwota zostanie przekazana na remont drogi                            

w Komorowie bo akurat w tym przetargu zabrakło środków. Należy się cieszyć,                      

że zaplanowane kwoty się zrównoważyły. Co do kamienia, rozkładarka rzeczywiście ma 

sens i tam będzie, nie wiadomo jeszcze jakie będą koszty na tym odcinku, firma musi               

to wycenić, wtedy można będzie rozmawiać jaka to będzie kwota.  
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− Radny Krzysztof Żatkiewicz poprosił, aby z tych oszczędności, które zostały                         

po przetargach dać na drogę w Grabicach, dobrze, że są oszczędności, tylko,                       

że mieszkańcy Grabic następnych pieniędzy się nie doczekają. 

− Wójt Gminy stwierdził, że rok temu robiona była droga w Ossowicach, też były 

oszczędności, radny z Ossowic też mógł chcieć środków, które zostały i każda 

miejscowość by tak chciała, ale tak się nie da, należy dyskutować czy stać nas na dalszy 

odcinek, w tej chwili będzie robione 230 m. 

− Mieszkaniec Grabic p. Wojciechowski – w Grabicach zaplanowano tylko 240 m,                      

a w Komorowie zaplanowano dużo więcej, równie dobrze można było w Grabicach 

zaplanować odcinek drogi do mojej posesji. Mieszkaniec zapytał, dlaczego tak jest.  

− Wójt Gminy poinformował, że zaplanowano taki odcinek, na który nas stać, na więcej nie, 

musimy robić tyle, ile możemy, takie są realia, działamy według naszych możliwości. 

− Mieszkaniec P. Zaręba stwierdził, że ma wątpliwości co do prawdomówności w kwestii 

podejmowanych prób poprowadzenia drogi inaczej, gdyby kroki rzeczywiście były 

podejmowane, to trzeba byłoby przeprowadzić zamianę działki z p. Żatkiewiczem, 

natomiast on nie zauważył, żeby w tej kwestii były  podejmowane jakiekolwiek kroki.  

− Wójt Gminy poinformował, że po rozmowach w Starostwie okazało się, że taki projekt 

nie zostanie uzgodniony, dlatego odstąpiliśmy od tego i robimy tak, jak jest w projekcie.              

A wydzielenie części działki dla gminy jest inną kwestią, odstąpiliśmy od tego bo to nie 

było priorytetem, priorytetem było przeprowadzenie przetargu i wykonanie drogi jak 

najszybciej.  

− Radny Krzysztof Żatkiewicz zapytał, czy mieszkańcy Grabic mogą liczyć na to,                

że jeżeli koszty rozkładania kamienia przekroczą ich fundusz sołecki, to dostaną 

dodatkowe pieniądze z budżetu gminy.  

− Wójt Gminy poinformował, że dla wszystkich drogi są najważniejsze i jego zdaniem nikt 

nie będzie się przeciwstawiał, jeśli zabraknie 5 czy 6 tys. zł, ale dziś nie jesteśmy w stanie 

powiedzieć o jakich środkach mowa. Wójt dodał, że do wspólnych komisji 9 czerwca 

skalkuluje koszty, żeby było wiadomo o jakie środki chodzi i wtedy można będzie 

decydować.  

− Mieszkaniec gminy p. Zaręba odnośnie działki należącej do gminy, poinformował,                    

że dochodzą słuchy, że są zamiary tę działkę sprzedać. Mieszkańcy chcieliby uzyskać 

zapewnienie, że nie będzie prób sprzedaży tej działki, jest ona potrzebna mieszkańcom.  
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− Wójt Gminy stwierdził, że nie wie skąd takie informacje, ale żadne kroki nie są 

podejmowane i nie będą podejmowane. Bez wiedzy mieszkańców na temat tak 

strategicznej działki nic nie będzie robione, działka nie jest do sprzedaży. 

− Radny Jarosław Budek poinformował, że w wyniku tej dyskusji czuje się tak, jakby 

Komorów zabierał pieniądze na drogę Grabicom, a przecież tak nie jest. W Komorowie 

nie ma zamiaru przedłużania drogi, droga będzie robiona tak jak była zaplanowana, jest 

cztery razy dłuższa, ale koszt jest taki jak w Grabicach.  

− Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że środki zostały po przetargu, trzeba je tylko 

przesunąć, nikt nikomu nic nie zabiera, to kosztorysant ocenia koszty.  

− Radny Krzysztof Żatkiewicz zapytał, czy niska kwota z przetargu nie odbije się na jakości 

remontu. 

− Wójt Gminy poinformował, że nie, ponieważ w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia do przetargu wszystko jest dokładnie określone, m.in. materiały.  

− Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski zapytał, czy nie lepiej byłoby  

betonem kłaść zamiast rozkładarką. 

− Wójt Gminy poinformował, że nie jest co do tego przekonany, ponieważ beton kładzie się 

na drogi gruntowe, ale zobaczymy jakby to wyglądało technicznie. 

 

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.  

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski odczytał projekt uchwały w sprawie: zmiana             

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022.  

Radni w głosowaniu jawnym wszyscy za 14  głosami  „za” podjęli uchwałę.   

Uchwała Nr XLII.200.2014 stanowi załącznik do protokołu. 

 
Punkt 5. 

Przystąpiono do realizacji punktu obejmującego podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie 

gminy na 2014 rok. Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. Projekt uchwały przedstawiła 

Skarbnik Gminy – Gabriela Milczarska. Skarbnik Gminy poinformowała, że proponuje się 

zwiększenie dochodów i wydatków w dz. 852 (ogólna kwota 46.550 zł) w związku                          

z podpisaniem aneksu do umowy z 2009 r. na środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami (zgodnie                          

z załącznikami Nr 1 i 2 do projektu uchwały.  Zgodnie z załącznikiem Nr 3 proponuje się w dz. 

600 przesunięcia między zadaniami inwestycyjnymi, w dz. 750 przesunięcia z wydatków 

majątkowych na bieżące o kwotę 1.870 zł,  w dz. 754 przesunięcia z wydatków majątkowych na 

bieżące o kwotę 800 zł, w rozdz. 85214 zwiększenie wydatków z udziałem środków UE o 1.600 
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zł, a zmniejszenie w rozdz. 85295 o kwotę 5.250 zł i zwiększenie o 3.650 zł na wydatki                

z udziałem środków UE, w dz. 900 przesunięcie z wydatków bieżących na inwestycyjne kwoty 

9.800 zł, w dz. 921 zwiększenie wydatków z udziałem środków UE o kwotę 7.662 zł (na dom 

kultury, nadzór, zmniejszenie na zakup wyposażenia 1.596 zł. W zadaniach inwestycyjnych 

zmiany w kwotach po przetargach.  

 

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.  

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski odczytał projekt uchwały w sprawie zmian            

w budżecie gminy na 2014 rok. 

Radni w głosowaniu jawnym 14  głosami  „za” podjęli uchwałę.   

Uchwała Nr XLII.201.2014 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Punkt 6. 

Przystąpiono do realizacji punktu obejmującego podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny 

zasobów pomocy społecznej Gminy Cielądz. Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. Projekt 

uchwały wraz z oceną zasobów pomocy społecznej szczegółowo omówiła Kierownik GOPS – 

Aldona Trzcińska. Kierownik poinformowała, że ocena obejmuje lata 2011 – 2013 i lata 

następne, na tej podstawie planuje się środki na następne lata celem realizacji obowiązkowych 

zadań.  

 

W dyskusji głos zabrali: 

− Radny Robert Kupis stwierdził, że  prognozuje się wzrost bezrobocia, natomiast minister 

twierdzi, że jest odwrotnie. W związku z tym zapytał, czy GOPS ma jakieś narzędzia do 

zmniejszania bezrobocia.  

− Kierownik GOPS poinformowała, że prognozy biorą się stąd, że wskaźniki są brane              

z poprzednich lat, skoro stopa bezrobocia przez ostatnie trzy lata rosła, prognozuje się,          

że w kolejnych latach też wzrośnie. W naszej gminie, jeśli chodzi o miejsca pracy nie jest 

zbyt dobrze, nie ma dużych zakładów pracy, nie ma również widoków na jakieś 

inwestycje, żeby zatrudnienie mogło się zwiększyć. Są zmiany, jeśli chodzi                               

o funkcjonowanie urzędów pracy, wiec może sytuacja się polepszy. Teraz urzędy będą 

bardziej nastawione na aktywizację bezrobotnych, zmienia się ustawa, która ma na celu 

poprawę tej sytuacji. Dotychczas współpraca była na takiej zasadzie, że Urząd pracy 

dawał zaświadczenie o bezrobociu, taka osoba trafiała do GOPS celem uzyskania 

świadczenia pieniężnego. Teraz ma się to zmienić. Wyrażamy nadzieję, że sytuacja się 

poprawi bo obecnie młodzi ludzie zakładając rodzinę i mając jedno dziecko już składają 
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wnioski o świadczenia pieniężne. A samo pobieranie świadczeń nie jest wyjściem                    

z sytuacji. Młodzi ludzie powinni mieć pracę i uczciwie pracować, żeby utrzymać 

rodzinę, a nie żyć tylko ze środków pomocy społecznej (oczywiście nie chodzi o sytuację, 

gdzie jest, np. niepełnosprawność i tego typu rzeczy).  

− Radny Tomasz Dewille zapytał, czy te osoby, które są w domu opieki nie mają rodzin, 

dlaczego gmina płaci za ich utrzymanie.  

− Kierownik GOPS poinformowała, że osoby te mają emerytury, z których 70 % podbiera 

dom pomocy. Trzy osoby są osobami chorymi psychicznie. Domy pomocy są 

odpowiednio dla takich osób przygotowane. Jedna osoba ma dziecko, ale zostało ono 

zwolnione z alimentacji, ponieważ ma swoją rodzinę i nie stać go na utrzymanie. 

Problemem jest również to, że takie osoby potrzebują opieki 24 godziny na dobę, której 

GOPS nie jest w stanie zapewnić.  

 

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.  

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Teresa Stępniak odczytała projekt uchwały w sprawie 

przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Cielądz.  

Radni w głosowaniu jawnym 14  głosami  „za” podjęli uchwałę.   

Uchwała Nr XLII.202.2014 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Punkt 7.  

Interpelacji nie zgłoszono.  

 

Punkt 8.  

W wolnych wnioskach głos zabrali: 
 

Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że w porządku obrad nie znalazł się punkt 

dotyczący sprawozdania Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał, 

jednakże w wolnych wnioskach chciałby je przedstawić. Ponieważ uwag nie zgłoszono Wójt 

przedstawił sprawozdanie. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. Wójt zaprosił również 

wszystkich na Powiatowy Dzień Dziecka w dn. 01.06.2014 r. w Sadkowicach oraz na Powiatowe 

Święto Strażacko-Ludowe w Cielądzu w dn. 08.06.2014 r. o godz. 14:00.   

Radny Tomasz Dewille stwierdził, że strażacy są przekonani, że Święto odbędzie się 

01.06.2014, a nie 08.06.2014 r.  
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Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że od początku było mówione, że święto 

odbędzie się 08.06.2014 r. Skoro jednak nie wszyscy o tym wiedzą, poinformujemy wszystkich 

telefonicznie.  

 Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cielądzu Małgorzata Stolarek poinformowała,                      

że fundacja Familijny Poznań we współpracy z gminą będzie realizować projekt „Utworzenie 2 

punktów przedszkolnych w gminie Cielądz”. Czas trwania projektu: 01.09.2014 – 31.05.2015 r. 

Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych 45 dzieci w wieku 3-5 lat zamieszkałych na 

terenie gminy. W ramach projektu utworzone zostaną dwa punkty przedszkolne: w Cielądzu dla 

25 dzieci i w Sierzchowach dla 20 dzieci. Punkty zostaną zlokalizowane w pomieszczeniach 

szkół – salach szkolnych. W obu punktach będzie realizowany program dydaktyczny zgodny                

z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Punkty będą pracowały 9 godzin dziennie 

od poniedziałku do piątku (w godzinach 7:30 – 16.30). Placówki zapewnią wyżywienie dzieciom 

za pośrednictwem firmy cateringowej (trzy posiłki dziennie) za niewielką dopłatą rodziców              

(w większej części płatność za posiłki będzie pokryta z budżetu projektu). W placówkach 

realizowane będą bezpłatne zajęcia (warsztaty) z języka angielskiego, zajęcia logopedyczne, 

psychologiczne, warsztaty dotyczące tolerancji „inne jest ciekawe”. Aby wziąć udział                         

w projekcie rodzice zobowiązani są wypełnić niezbędne dokumenty projektowe.                            

Przy przyjmowaniu dzieci będą brane pod uwagę kryteria rekrutacyjne określone w projekcie, 

m.in. kryterium dochodu rodziców. O szczegółach rekrutacji i zebraniu informacyjnym rodzice 

będą informowani. Dyrektor dodała, że z obecnego oddziału 15 dzieci przejdzie do oddziału             

w szkole, zrobi się więc miejsce dla 15 kolejnych dzieci. Obecnie prowadzony jest nabór                  

do drugiego oddziału. Z pierwszego naboru część dzieci nie było przyjętych, można jeszcze 

przyjąć 14 dzieci. Z analiz wynika, że gdyby przyszło 100% dzieci to było by jeszcze na 2 

oddziały, do grupy 25 dzieci możemy jeszcze przyjąć 14. Być może nastąpią przesunięcia między 

oddziałami w Cielądzu i Sierzchowach. Dyrektor zwróciła się z prośbą do radnych i sołtysów                  

o przekazanie informacji na wsiach, żeby zgłaszali się rodzice 3-4 letnich dzieci, którzy chcieliby 

posyłać dzieci do przedszkola.  

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sierzchowach Grażyna Jarzyńska dodała,                             

że w Sierzchowach wychowaniem przedszkolnym objętych będzie 20 dzieci. Jutro odbędzie się 

spotkanie z rodzicami dzieci. Zwróciła się do obecnych o ewentualne przypomnienie rodzicom            

o spotkaniu.  

Radny Adam Michalak zapytał, czy skoro posiłki będą zapewniane przez firmę 

cateringową, to stołówka w szkołach będzie normalnie funkcjonować.  

Dyrektor SP w Cielądzu Małgorzata Stolarek poinformowała, że jeśli chodzi o stołówkę 

dla szkoły, to się nie zmienia. Sposób nauczania i karmienia dzieci uzależniony jest od zapisów 
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projektu. W projekcie jest mowa o firmie cateringowej i nie możemy dawać posiłków                        

ze stołówki. Stołówka dla szkoły będzie normalnie funkcjonować, ale szkoła nie może 

sprzedawać posiłków, a to byłaby sprzedaż dla fundacji, dlatego nie można dawać posiłków               

ze stołówki.  

Sołtys Małgorzata Rosa stwierdziła, że jak powstawało przedszkole i obiady były 

przywożone przez firmę cateringową, to nie nadawały się dla dzieci.  

Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk poinformował, że nie możemy wystawiać 

rachunków, dlatego musi być firma zewnętrzna. Natomiast firma będzie tak wyłoniona, żeby 

wykorzystywać naszą bazę, żeby posiłki nie były przywożone, ale robione w obu punktach, ten 

problem prawdopodobnie zostanie rozwiązany.  

Radny Robert Kupis zapytał, jak liczna w tym roku jest grupa dzieci 5-6 letnich.  

Dyrektor SP w Cielądzu Małgorzata Stolarek poinformowała, że w oddziałach 

przedszkolnych będzie 48 dzieci.  

Sołtys Małgorzata Rosa poprosiła o informacje na kartkach, żeby można było przekazać 

na wsiach.  

Dyrektor SP w Cielądzu Małgorzata Stolarek poinformowała, że zostawi informacje               

w urzędzie, można będzie je skserować i przekazać rodzicom.  

Sołtys Wylezinka Paweł Trzciński poprosił o równiarkę na terenie gminy. Dodał, że prosi 

o to od 4 lat, ludzie nie mogą przejeżdżać.  

Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że równiarka obecnie pracuje na drodze 

powiatowej, na razie nie mamy jej na terenie gminy, była kilka dni i zrobiła istotne drogi, resztę 

będzie realizować w przyszłości, również drogę, o którą wnioskuje sołtys. 

Radny Józef Pytka stwierdził, że należy porozmawiać z nadleśnictwem, ponieważ 

rozjechali drogę w Zuskach, droga jest nagminnie psuta. Radny dodał również, że należy wyciąć 

krzaki przy drodze (droga powiatowa) jak się wyjeżdża spod wiaduktu, jest tak zarośnięte,                

że grozi wypadkiem, jak będzie tłuczeń trzeba koniecznie poprawić tę drogę.  

Sołtys Grabic Andrzej Żak poinformował, że w Grabicach przepust jest zepsuty, taśmą 

było zaciągnięte, ale wszystko się pourywało i nie jest zabezpieczone (droga powiatowa). Należy 

się tym zająć.   

Radny Tomasz Dewille poinformował, że w Ossowicach przy drodze (koło p. 

Kamińskiego, jak jest zjazd z mostu w pole p. Banaszka) przepust jest zarwany. Radny zgłosił 

również konieczność wykoszenia przy drodze na Byszewice (jest wąsko), bibliotece, klubie                 

i przy boisku.  

Radny Jerzy Pieczątka zgłosił konieczność załatania dziur w asfalcie przez wieś. Radny 

stwierdził, że robi się drogi powiatowe, a o gminne się nie dba. Radny zwrócił się również                   
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z prośbą o informację, co z opłatami za odpady w sytuacji, gdy, np. rodzina wyjeżdża na okres 5 

miesięcy, czy nadal musi płacić za odpady, których nie wytwarza.  

Radny Jarosław Budek zgłosił do naprawy zarwany przepust pod drogą koło                           

p. Gawrzydka. 

Radna Iwona Machnicka poinformowała, że należy wyciąć gałęzie przy drodze od drogi 

nowomiejskiej w kierunku Gułek i Grabic.  

Sołtys Wiesław Kruśliński  zgłosił konieczność poprawienia drogi w Ossowicach                  

(na górach).  

Radny Jerzy Pieczątka zgłosił konieczność wykoszenie rowów (na zakręcie koło p. Kłosa) 

należy oczyścić i udrożnić ten zakręt, na tym zakręcie jest całkowicie załamany asfalt, ponieważ 

jeżdżą tiry.  

Sołtys Tadeusz Miazga zgłosił konieczność wykoszenia trawy koło straży                                

w Mroczkowicach.  

Sołtys Małgorzata Rosa zgłosiła konieczność postawienia znaku drogowego z nazwą 

miejscowości i numerami domów. Nie ma znaku i nikt nie może trafić do mieszkańców, należy 

oznaczyć wieś i posesje.  

Sołtys Leon Kaliszewski zgłosił konieczność wycięcia krzaków i gałęzi na zakręcie przy 

drodze od Gortatowic w lewo na Stolniki (po lewo naprzeciwko p. Zaręby).  

Przewodniczący Rady Bogumił Grabowski zgłosił konieczność łatania dołków przy 

drodze do Kuczyzny i w alei lipowej.  

 
 
    

Punkt 9. 
Przewodniczący Rady Gminy zakończył obrady XLII Sesji Rady Gminy. 

  
 
 
 
Protokół zakończono i podpisano.  
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