
1 
 

P R O T O K Ó Ł  Nr XLIV/14 
 

z odbytej Sesji Rady Gminy Cielądz w dniu  25 sierpnia 2014 roku. 
 

Sesję rozpoczęto o godz. 13:00 
a zakończono o godz.  16:00 

 
 
Ustawowa liczba radnych   - 15 
Radnych obecnych na Sesji:    - 11   

Radni nieobecni:  

1. Budek Jarosław.  

2. Kupis Robert.  

3. Trzciński Michał. 

4. Żatkiewicz Krzysztof.  

 
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. Ireneusz Jędrzejczyk   Powiatowy Lekarz Weterynarii 
5. Magdalena Ostalska   Autor Programu Ochrony Środowiska dla gminy 
6. Małgorzata Stolarek   Dyrektor SP w Cielądzu 
7. Grażyna Jarzyńska   Dyrektor SP w Sierzchowach 
8. Teresa Łucka    Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Cielądzu 
9. Aldona Trzcińska   Kierownik GOPS 
10. Jadwiga Gaćkowska   Kierownik GZEAS 
11. Marian Krawczyk   Kierownik Referatu  Budownictwa i Rolnictwa 

 
oraz inne osoby wg załączonych list obecności. 
 
Punkt 1. 

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski stwierdzając obecność 11-stu radnych                                    

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

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

 

Punkt 2. 
 
Przewodniczący Rady Gminy zaproponował, aby w porządku obrad dokonać następujących 

zmian: 

− dodać dodatkowy punkt „Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii na temat 

zagrożenia afrykańskim pomorem świń” i omówić go w punkcie 4.; 



2 
 

− punkt 9 „Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Cielądz na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021 

omówić w punkcie 5;  

− punkt 5 „Ocena stanu przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2014-

2015” omówić w punkcie 6; 

− pozostałe punkty przesunąć w dół.  

 

Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do zgłoszonej propozycji. 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: XLIII/14 z Sesji Rady Gminy w dn. 24.06.2014 r.  

4. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii na temat zagrożenia afrykańskim 

pomorem świń.  

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla 

Gminy Cielądz na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021.  

6. Ocena stanu przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2014-2015.    

7. Przedstawienie informacji dotyczącej prowadzonych działań związanych z gospodarką 

odpadami na terenie miejscowości Ossowice. 

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

2022. 

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

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawskiemu. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących 

mienie komunalne gminy Cielądz. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/152/2013 Rady Gminy 

Cielądz z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości             

i porządku na terenie Gminy Cielądz. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/139/2013 Rady Gminy Cielądz 

z dnia 11.03.2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomość opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
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14. Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał 

Rady Gminy.   

15. Interpelacje.  

16. Wolne wnioski. 

17. Zakończenie obrad XLIV Sesji Rady Gminy.  

 

Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad przedstawionym porządkiem obrad.   

Radni w głosowaniu jawnym 11 głosami „za” przyjęli przedstawiony porządek obrad.  

 

Punkt 3.  

Protokół Nr XLIII/14 z Sesji Rady Gminy w dn. 24.06.2014 r. został wyłożony do wglądu. Radni 

do protokołu nie wnieśli uwag i protokół w głosowaniu jawnym, 11 głosami „za” został przyjęty. 

 

Punkt 4 

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu obejmującego 

Informację na temat zagrożenia afrykańskim pomorem świń. Informację przedstawił Powiatowy 

Lekarz Weterynarii Ireneusz Jędrzejczyk. Poinformował on, że ze względu na bardzo duże 

zagrożenie chorobowe, zorganizowano ponowną prezentację na temat choroby. Afrykański 

pomór świń (ASF) to szybko szerząca się zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie 

domowe oraz dziki. Choroba ta wywoływana jest przez wirusa odpornego na warunki 

środowiskowe, jest chorobą nieuleczalną. Ludzie nie są wrażliwi na wirusa, u ludzi podobnym 

wirusem jest wirus Ebola.  Populacja świń i dzików jest wrażliwa na wirus, śmiertelność wśród 

świń wynosi ok. 100 %, u dzików ok. 97 %. Wirus szerzy się przez krew, wydzielinę, odpady, 

produkty mięsne, obecnie jest 9 przypadków u dzików i 2 przypadki u świń. Cała Europa i świat 

wstrzymał eksport żywności z Polski. Jest ogromna oporność wirusa na czynniki środowiska, 

przy granicy Białorusi po stronie rosyjskiej Rosjanie ulokowali potężną fermę świń (ok. 1 mln 

świń), stwierdzono tam przypadki wirusa. Wędliny rozeszły się po całej Rosji, niewykluczone,  

że trafią również do Polski poprzez ludzi, którzy przyjeżdżają do pracy, mogą  oni przywieść 

żywność. Bardzo dużym zagrożeniem są odpady, ptaki, gryzonie, owady czy dziki. Wirus            

z opakowań może dostać się do naszych zwierząt. Należy spodziewać się, że choroba może 

ogniskowo występować nie tylko na wschodzie Polski, ale również w innych województwach. 

Zagrożenie należy likwidować poprzez spalanie odpadów po gościach ze wschodu. W mięsie 

mrożonym wirus przeżywa nawet do tysiąca dni. Jeśli chodzi o zwalczanie, w pierwszej 

kolejności należy uniemożliwiać wprowadzenie wirusa na obszar kraju. W Rosji do 2014 r. było 

ok. 600 ognisk, w tej chwili jest dużo więcej, na Ukrainie w 2014 roku odnotowano jedno 
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ognisko u dzików i jedno u świń, na Litwie dwa ogniska u dzików, w 2013 roku na Białorusi dwa 

ogniska u świń. Wirus szerzy się przez transport drogowy, kolejowy, przez wędliny poddane 

nieodpowiedniej obróbce termicznej, odpadki ze statków, samolotów. Za ochronę stada przed 

chorobą odpowiada właściciel. Objawy kliniczne ujawniają się w 6-10 dni po zakażeniu, 

pierwszym objawem choroby jest gorączka 41-420C. Gorączkujące świnie mają zachowany 

apetyt, niektóre wykazują objawy podniecenia. Gorączka utrzymuje się 3-4 dni, później spada 

poniżej normy i pojawiają się inne objawy kliniczne, np. sinica skóry, uszu, boków brzucha, 

drobne lecz liczne wybroczyny w skórze, duszność, pienisty wypływ z nosa, biegunka                       

z domieszką krwi, wymioty. Przebieg choroby jest z reguły ostry, w ciągu kilku – kilkunastu dni 

świnie masowo padają. Jeśli zauważymy objawy to najważniejszą i pierwszą rzeczą jest 

zgłoszenie tego faktu do lekarza weterynarii oraz urzędu gminy. Najważniejsze jest jednak 

zapobieganie, ponieważ do tej pory nie ma sposobu leczenia, pozostaje jedynie niedopuszczenie 

do wystąpienia wirusa na terenie kraju, np. odpowiednie ogrodzenie, nie wpuszczanie na teren 

gospodarstwa pojazdów oraz postronnych osób, zmiana obuwia i odzieży przez osoby 

przebywające w gospodarstwie, przed wejściem do gospodarstwa rozłożenie mat 

dezynfekcyjnych, higiena, zabezpieczenie gospodarstwa przed dostępem dzików. Niebezpieczne 

także dla ludzi są również kleszcze, przenoszą one wiele wirusów, w tym groźną dla człowieka 

boreliozę. Problemu tego nie należy lekceważyć. Wśród populacji kleszczy ok. 1/3 jest zakażona 

m.in. boreliozą. Jeśli chodzi o afrykański pomór świń, gmina musi wyznaczyć na swoim terenie 

miejsce, gdzie będzie można dokonywać spalenia sztuk, które padły na te chorobę. Wójtowie 

gmin będą musieli wyznaczyć takie miejsca i podać tę informację do publicznej wiadomości.  

 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii za wystąpienie 

i przystąpiono do kolejnego punktu.  

 

Punkt 5. 

Zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu dotyczącego podjęcia uchwały          

w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Cielądz na lata 

2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021. Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. Projekt 

uchwały wraz z programem przedstawiła autor programu - mgr inż. Magdalena Ostalska. 

Poinformowała, że obowiązkiem gminy jest aktualizacja i opracowanie programu ochrony 

środowiska co cztery lata. Program był opracowany w 2005 r. i aktualizowany w 2010. Ustawa 

wprowadza na poszczególne szczeble administracji wymóg sporządzania wojewódzkich, 

powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska. Program ma na celu efektywne 

zarządzanie ochroną środowiska zgodnie z polityką ekologiczną państwa. Projekt programu 
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poddany był uzgodnieniom z odpowiednimi organami, m.in. państwowym wojewódzkim 

inspektorem sanitarnym, regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, zarządem powiatu. 

Organy te pozytywnie zaopiniowały projekt programu. Zgodnie z ustawą zapewniono również 

możliwość udziału społeczeństwa. Program zawiera pełną diagnozę stanu środowiska oraz 

podstawowe cele do osiągnięcia w perspektywie 8 letniej. Przedstawia również kierunki działań 

w formie szczegółowego zestawienia zadań dla okresu 8 letniego. Harmonogram realizacji zadań 

z zakresu ochrony środowiska zawiera zestaw działań w czteroletniej perspektywie lat 2014 - 

2017 oraz wstępnie oszacowane kierunki działań do 2021 roku. W Programie dokonano wstępnej 

oceny poziomu kosztów poszczególnych zadań oraz wskazano możliwe źródła ich finansowania. 

Najistotniejsze zadania do rozwiązania na terenie gminy sprowadzają się głównie do zagadnień 

dotyczących gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, poprawy stanu zasobów 

wodnych, poprawy jakości powietrza atmosferycznego, zachowania walorów przyrodniczych             

i krajobrazowych. Całość zadań z zakresu ochrony środowiska została szczegółowo opisana               

w następujących działach tematycznych: ochrona zasobów wodnych, zmniejszenie 

energochłonności i wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, ochrona powierzchni ziemi, 

gospodarka odpadami, ochrona powietrza atmosferycznego i przeciwdziałanie hałasowi, ochrona 

przyrody i krajobrazu, edukacja ekologiczna. W rozdziale 5 przedstawiono harmonogram 

realizacji zadań na lata 2014-2017 z perspektywą do troku 2021, w formie tabelarycznej zawarto 

proponowane przedsięwzięcia z podaniem szacunkowych kosztów i terminów realizacji. 

Priorytety polityki ekologicznej gminy obejmują: 

1. działania o charakterze systemowym: 

− udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska (edukacja ekologiczna        

w szkołach, przedszkolach, placówkach edukacyjnych, wszelkie formy działalności 

skierowanej do społeczeństwa, dzieci i młodzieży, zaangażowanie mieszkańców w procesy 

decyzyjne, organizowanie konkursów o tematyce ekologicznej, promocja walorów 

środowiskowych gminy, tzw. zielona szkoła, sprzątanie świata itp.); 

− uwzględnienie zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych (uwzględnianie celów 

ochrony środowiska w dokumentach strategicznych gminy takich jak strategie, programy, 

plany w postaci oceny potencjalnych skutków realizacji zapisów tych dokumentów dla 

środowiska);   

− aspekty ekologiczne w planowaniu przestrzennym (uwzględnianie w planach 

zagospodarowania przestrzennego gminy wymagań przepisów ochrony środowiska                     

i gospodarki wodnej , wyników monitoringu środowiska w zakresie powietrza, hałasu i wód, 

wdrożenie przepisów umożliwiających przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania 
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na środowisko już na etapie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego).    

2. ochronę zasobów naturalnych: 

− ochrona przyrody i krajobrazu – na terenie gminy nie ma parków krajobrazowych i obszarów 

chronionego krajobrazu czy rezerwatów przyrody. Obecne są jedynie pomniki przyrody: 

drzewostan w pasie drogi gminnej w Stolnikach – aleja lipowa i grupa drzew – 5 wiązów 

szypułkowych w Sierzchowach. Celem strategicznym jest utrzymanie bogatej różnorodności 

biologicznej na terenie gminy.  

− ochrona i zrównoważony rozwój lasów – lasy stanowią niewielki % powierzchni gminy, ale 

mamy największą lesistość – 18,9% powierzchni gminy. Gminie daleko jeszcze do 

standardów wymaganych przez UE, jednakże ważne jest to, aby utrzymać stan lesistości               

i w miarę możliwości zwiększać go poprzez zalesianie najsłabszych gruntów.  

− racjonalne gospodarowanie zasobami wód – gmina jest uboga w zasoby wód 

powierzchniowych i podziemnych ze względu na niekorzystne warunki klimatyczne (niskie 

opady atmosferyczne) a także położenie geologiczne, nie ma dużych rzek, największą rzeką 

jest Rylka, zasoby wody są słabe, nie ma dużych zbiorników wodnych i woda nie jest 

magazynowana. W Polsce zajęto się tym problemem, nasz region jest podatny na susze, 

która jest wynikiem klimatu, w jakim się znajdujemy, dlatego należy magazynować zasoby 

wodne. Zgodnie z wymogami prawa wodnego działania związane z ochroną przed suszą 

prowadzone są zgodnie z planami przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy 

(plany przygotowuje Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej) oraz planami 

przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych (przygotowują dyrektorzy 

regionalnych zarządów gospodarki wodnej). W 2006 r. Sejmik Województwa Łódzkiego 

zatwierdził wojewódzki program małej retencji dla województwa łódzkiego, w którym 

znalazł się planowany zbiornik w Cielądzu o powierzchni 13 ha i pojemności 190 tys. m3 

usytuowany na kanale Ossowice-Regnów, zbiornik ten jest również ujęty w działaniach 

długoterminowych gminy.   

− ochrona powierzchni ziemi – gmina Cielądz ma charakter rolniczy, użytki rolne stanowią 

75% powierzchni ogólnej, przeważają łąki i grunty orne. Przeważająca część gleb zaliczana 

jest do IV, V i VI klasy bonitacyjnej, gleby są słabe i zakwaszone, dlatego powinny być 

poddawane wapnowaniu.   

− racjonalne gospodarowanie zasobami geologicznymi – województwo łódzkie i nasza gmina 

należy do obszarów zasobnych w kruszywo naturalne. Na terenie gminy znajduje się 8 złóż 

piasków i żwirów. Celem właściwej gospodarki w zakresie wydobycia surowców 

mineralnych jest poszukiwanie oraz prawidłowe rozpoznanie zasobów kopalin, ich właściwa 
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eksploatacja w połączeniu z minimalizowaniem negatywnych oddziaływań na środowisko 

naturalne oraz poddawanie wyrobisk poeksploatacyjnych rekultywacji celem przywrócenia 

wartości przyrodniczych.    

3. poprawę jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego: 

− stan powietrza atmosferycznego – na terenie gminy nie ma dużych zakładów, zbyt dużego 

natężenia ruchu kolejowego czy drogowego, dlatego nie jest źle. Jest emisja powierzchniowa 

pochodzącą z palenisk w domach, dlatego ważne jest zastępowanie tradycyjnych paliw 

paliwami ekologicznymi, modernizacja nawietrzni dróg, termomodernizacja budynków, 

wymiana pokryć dachowych zawierających azbest, propagowanie ruchu rowerowego, 

bieżące remonty dróg czy edukacja ekologiczna społeczeństwa dotycząca odnawianych 

źródeł energii.  

− odnawialne źródła energii – ważnym elementem polityki ekologicznej państwa jest  

wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii i w 2020 roku uzyskanie 15 % w skali kraju 

udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, dlatego ważne kierunki działań             

to wspieranie przedsięwzięć energii wiatrowej, słonecznej, geotermalnej, przeglądy 

budynków w celu możliwości zainstalowania energooszczędnego oświetlenia ulicznego, 

wprowadzenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii do gminnych planów 

energetycznych i planu przestrzennego gminy oraz propagowanie ich wśród rolników. 

− ochrona wód – podstawowym problemem gminy jest duża dysproporcja miedzy długością 

sieci wodociągowej a kanalizacyjnej, stopień zwodociągowania w ginie wynosi 98 %, 

podczas, gdy liczba ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej to 696 osób, co stanowi ok. 

17 % ogółu mieszkańców. Większość gospodarstw korzysta ze zbiorników bezodpływowych 

opróżnianych przez tabor asenizacyjne, są również przydomowe oczyszczalnie ścieków              

z indywidualnym systemem kanalizacyjnym. Istotnym problemem jest brak szczelności 

szamb, a tym samym odpływ zanieczyszczeń do gruntu, a następnie do wód gruntowych             

i powierzchniowych oraz głębszych warstw gleby. Dlatego podstawowymi kierunkami 

działań jest budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizacja gminnej 

oczyszczalni ścieków, rozbudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej itp. 

− gospodarka odpadami – zasadniczą zmianą nowego systemu gospodarowania odpadami jest 

przejęcie przez gminę obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie zagospodarowania 

odpadów komunalnych. Obecnie nie ma konieczności sporządzania planu gospodarowania 

odpadami, jak miało to miejsce dotychczas, obecnie plan taki jest sporządzany na szczeblu 

wojewódzkim i wyższym, na obszarze powiatu rawskiego funkcjonuje regionalna instalacja 

do przetwarzania odpadów komunalnych w Pukininie. Kierunkami działań są zwiększenie 

udziału odzysku w szczególności recyklingu odpadów takich jak szkło, metale, tworzywa 
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sztuczne, papier, tektura, zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowiska, 

wyeliminowanie praktyk nielegalnego składowania odpadów itp.  

− oddziaływanie hałasu i pól elektromagnetycznych – występujący w środowisku naturalnym 

hałas spowodowany ludzką działalnością to hałas komunikacyjny i przemysłowy, żaden            

z nich nie jest szczególnym zagrożeniem na terenie gminy, niemniej jednak podstawowym 

działaniem polegającym na ograniczaniu uciążliwości hałasu komunikacyjnego jest poprawa 

stanu technicznego dróg. Źródłami niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego 

mającego negatywny wpływ na środowisko są linie przesyłowe energii elektrycznej, stacje 

elektromagnetyczne, stacje radiowe i telewizyjne, stacje telefonii komórkowej. Celem 

strategicznym jest minimalizacja zagrożenia mieszkańców hałasem komunikacyjnym                 

i utrzymanie na dotychczasowym poziomie wartości promieniowania elektromagnetycznego.   

 

Wiceprzewodnicząca Teresa Stępniak zapytała, co można zrobić ze stawem w Sierzchowach, 

który zarasta trzciną.  

 P. Magdalena Ostalska stwierdziła, że można zastanowić się nad wydzierżawieniem stawu 

kołu rybackiemu, które mogłoby wprowadzić ryby roślinożerne, należałoby również odmulić 

staw i zbadać jakość wody, niewykluczone, że możliwa byłaby hodowla ryb.  

 

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Cielądz na lata 2014-2017 z perspektywą 

na lata 2018-2021 i zapytał, czy są uwagi do jej treści. Nikt nie zgłosił uwag do treści odczytanej 

uchwały.  

Radni w głosowaniu jawnym 11 głosami „za” podjęli uchwałę.   

Uchwała Nr XLIV.206.2014 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Punkt 6. 

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu: ocena stanu 

przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2014-2015.    

 Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cielądzu Małgorzata Stolarek poinformowała,                     

że w stosunku do projektu organizacyjnego, który był przedstawiany w maju nie ma dużych 

zmian. Jedna nauczycielka wraca do pracy, pojawiły się zatem drobne zmiany w przydziale, jest 

mniej o jedną godzinę ponadwymiarową. Liczba uczniów – 200. Odbył się remont, obecnie 

trwają drobne prace porządkowe, jedną salę trzeba było przeznaczyć dla fundacji Familijny 

Poznań, resztę pomieszczeń trzeba zaadaptować na sale lekcyjne. Szkoła zaczyna realizować 

projekt „ekopracownia”, zamówienia na wyposażenie będą realizowane, cztery klasy zostały 
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odmalowane, szatnia dostosowana dla młodszych dzieci, jedna klasa została przygotowana pod 

bibliotekę szkolną, dokończono plac zabaw, pozostało tylko dowiezienie piasku do piaskownicy. 

Prace poszły sprawie, do pierwszego września wszystko będzie dokończone. Dyrektor dodała,             

że pojawiły się pewne niejasności odnośnie projektu,  wnioski o środki, z których realizowane są 

place zabaw napisały szkoły wraz z urzędem gminy, nie fundacja Familijny Poznań. 

Sprostowanie pojawi się w lokalnej prasie.  

 Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sierzchowach Grażyna Jarzyńska poinformowała,                

że w szkole obecnie trwają zaawansowane prace przy sali gimnastycznej, ale jest trochę czasu,  

do pierwszego września wszystko będzie gotowe.  

 Dyrektor Publicznego Gimnazjum Teresa Łucka poinformowała, że w gimnazjum nie ma 

poważniejszych zmian w stosunku do projektu organizacyjnego, jeden nauczyciel z dniem 

pierwszego września idzie na urlop dla poratowania zdrowia, wobec czego na część etatu 

zatrudniono nowego pracownika. Trwają niewielkie prace porządkowe, szkoła jest przygotowana 

do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.  

 

 Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu, Przewodniczący Rady Gminy podziękował 

dyrektorom za informacje i przystąpiono do kolejnego punktu.  

 

Punkt 7. 

Przystąpiono do realizacji punktu obejmującego przedstawienie informacji dotyczącej 

prowadzonych działań związanych z gospodarką odpadami na terenie miejscowości Ossowice. 

Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk poinformował, że wszystkie szczegóły 

prowadzonych działań i postępów w sprawie zostaną przekazane również mieszkańcom wsi 

Ossowice na zebraniu, które wkrótce zostanie zorganizowane. Dziś natomiast przedstawi 

pokrótce informację na temat postępów. Sekretarz poinformował, że na skutek naszych 

interwencji Marszałek wydał decyzję uchylającą poprzednią decyzję dotyczącą pozwolenia na 

gospodarowanie odpadami, nakazując uporządkowanie terenu. W dn. 07 sierpnia firma złożyła 

odwołanie od decyzji do Ministra Środowiska, sprawa jest w toku. Kolejnym elementem jest 

nowelizacja ustawy o ochronie środowiska, która z dniem 23.01.2015 r. cofa pewne uprawnienia 

dla firm. Nowelizacja stanowi, że jeśli firmy nie uzyskają decyzji środowiskowych, a tak jest                    

w przypadku firmy działającej w Ossowicach, to istnieje możliwość wygaszenia działalności. 

Dlatego, jeśli nie uda się utrzymać w mocy decyzji Marszałka, istnieje możliwość wygaszenia tej 

działalności na skutek nieuzyskania decyzji środowiskowej. Mamy nadzieję, że dzięki naszym 

interwencjom, protokołom z kontroli decyzja zostanie utrzymania i z dniem 16.09.2014 r. 

działalność firmy się skończy. Jeśli chodzi o usunięcie odpadów, jest decyzja Wójta 
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zobowiązująca firmę do usunięcia odpadów, była kontrola realizacji tej decyzji, spółka robi 

wszystko, żeby tego uniknąć. Nasze postępowanie ukierunkowane jest na informowanie WIOŚ         

o sprawie. Prowadzona jest korespondencja z firmą, do której jak twierdzi spółka przekazała 170 

megaton odpadów zgodnie z decyzją, jednak firma nie potwierdziła, że przyjęła odpady. Trzecim 

elementem jest działalność WIOŚ – dostaliśmy skrócony raport, który zawiera dwa elementy. Po 

pierwsze - nie ma zagrożenia w zakresie ewentualnego skażenia wód, po drugie – wykonano trzy 

rodzaje badań na występowanie metali ciężkich w tym obrębie , jest 11 metali ciężkich, badania 

dają podstawę do twierdzenia, że nie ma przekroczeń metali ciężkich. Raport kończy się tym,            

co budzi nasz niepokój, mianowicie Wójt wydał decyzję nakazującą wydobycie pozostałej części 

odpadów, mamy świadomość, że wydanie kolejnej decyzji to ryzyko, ponieważ jeśli spółka nie 

zrealizuje obowiązku, najpierw nakłada się na nią grzywnę, jeśli nadal nie realizuje decyzji, 

gmina sama pokrywa koszty wydobycia odpadów, a potem toczy się postępowanie egzekucyjne 

celem ściągnięcia należności. Mamy nadzieję, że pomału problem ten zostanie rozwiązany.  

 

Radny Tomasz Dewille zapytał, czy wiadomo, która firma dzierżawi ten teren, bo firmy 

miały się ustosunkować, która ma jaką część. Radny zapytał również, czy coś jest robione              

w planie zagospodarowania przestrzennego gminy.   

Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk poinformował, że mimo zobowiązania w protokole 

z kontroli, firma nie chce udostępnić umowy dzierżawy powołując się na tajemnicę handlową, 

niestety nie mamy prawa żądać wglądu do umowy. Natomiast mamy mapę, gdzie jest wskazany 

teren działalności, zmusiliśmy również pełnomocnika, żeby pokazał bezpośrednio na gruncie, 

jakie są granice spółki. Spółka określiła, ze naturalne granice są w ich dyspozycji objęte umową 

dzierżawy. Jeśli chodzi o plan zagospodarowania przestrzennego patrząc na to, co się obecnie 

dzieje liczymy, że to spowoduje, że nic nowego nie powstanie, a to co teraz prowadzi spółka 

zostanie wygaszone.  

Sołtys Wiesław Kruśliński stwierdził, że przez tyle lat nic nie było zrobione, dopiero teraz 

po interwencjach mieszkańców coś zaczęło się dziać.  

Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk stwierdził, że rzeczywiście wcześniej był problem, 

ale nie aż taki jak teraz, tak naprawdę problem ten zaczął funkcjonować od półtora roku,                  

ale w tych warunkach udało się zrobić tyle. ile się udało.  

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski stwierdził, że przepisy nie są do końca 

sprawiedliwe, ponieważ decyzję i pozwolenie na składowanie odpadów wydaje inny organ,              

ale już uprzątnięcie odpadów należy do gminy.  
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Punkt 8. 

Przystąpiono do realizacji 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 ze względu na zmianę w przedsięwzięciach proponuje się zwiększenie limitu na zadanie 

„remont drogi gminnej w Stolnikach” o kwotę 45.067,00 zł, limit po zmianach na 2014 r. wynosił 

będzie  451.473,00 zł. Uaktualnienie dochodów ogółem 12.416.078,02 zł i wydatków ogółem 

13.817.992,02 zł. Zmniejszenie przychodów z tytułu pożyczki o kwotę 18.630,00 zł, przychody 

po zmianach: 1.124.385,00 zł.  

 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Teresa Stępniak odczytała projekt uchwały w sprawie: zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022 i zapytała, czy są uwagi do jej treści.              

Do treści odczytanej uchwały uwag nie zgłoszono.  

Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził glosowanie.  

Radni w głosowaniu jawnym 11 głosami „za”, podjęli uchwałę.   

Uchwała Nr XLIV.207.2014 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Punkt 9.  

Zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu dotyczącego podjęcia 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 planu dochodów oraz wydatków w dz. 801 na 

wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zgodnie z decyzją 

Wojewody o kwotę 4.145 zł, w dz. 852 o kwotę 631 zł na finansowanie składek na ubezpieczenie 

zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, w dz. 600 w związku                        

z podpisaniem umowy na dofinansowanie dotacji na realizację zadania remont drogi                    

w Stolnikach 94.550 zł, w dz. 750  w związku z podpisaniem umowy z Powiatowym Urzędem 

Pracy na finansowanie robót publicznych kwota: 21.078 zł i darowizna od firmy Herco na 

organizację festynu rodzinnego 15.000 zł. Zgodnie z załącznikiem Nr 5 proponuje się 

zmniejszenie wydatków na modernizację stacji uzdatniania wody w Sierzchowach i jednocześnie 

zmniejszenie zaplanowanej pożyczki o kwotę 18.630 zł. Zgodnie z załącznikiem Nr 6 proponuje 

się w wyniku przeprowadzonych przetargów zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w dz. 010, 

400 a zwiększenie wydatków za zapłatę VAT od inwestycji, zmniejszenie kwot wydatków            

na remont drogi w Stolnikach, a zwiększenie o kwotę 20.000 zł na przekazanie dotacji celowej 

dla powiatu rawskiego na remont drogi powiatowej w Zuskach, zwiększenie wydatków 
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inwestycyjnych na rewitalizację zabytkowego parku w Cielądzu w dz. 900 oraz przesunięcia 

wydatków na wynagrodzenia i pochodne między dz. 801 a 854. Skarbnik Gminy Gabriela 

Milczarska odnośnie kwoty 20.000 zł dla Powiatu Rawskiego dodała, że był wniosek                                      

o dofinansowanie remontu drogi powiatowej w Zuskach w wysokości 40.000 zł. Wniosek był 

przedmiotem dyskusji na posiedzeniu komisji budżetu i rolnictwa. Komisja zdecydowała,                  

że gmina może przekazać maksymalnie 20.000 zł, dlatego taką kwotę proponuje się Radzie do 

przyjęcia.  

 

W dyskusji głos zabrali: 

Radny Józef Pytka stwierdził, że już raz droga była dofinansowywana, kiedyś już 

przekazano 30 tys. zł, teraz proponuje się kolejne 20 tys. zł, to daje już kwotę 50 tys. zł. 

Nadleśnictwo miało sponsorować i powiat miał dać środki, nikt nic nie dał, dwie wywrotki nie 

kosztowałyby dużo. Radny dodał, że zawsze popiera remonty dróg, ale jeśli powiat coś chce,             

to też powinien coś dać.  

Radny Lech Owczarek  odnośnie wskaźnika spłat zobowiązań i wskaźnika dochodów 

bieżących zapytał, skąd się bierze taka różnica, w tym roku jest 4,4% a w przyszłym roku 10 %. 

Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska wyjaśniła, że jest to wskaźnik liczony z roku 

poprzedniego, jest 150 tys. zł dochodu ze sprzedaży majątku, jak uchwalano WPF i budżet gminy 

zakładano, że będą dochody ze sprzedaży mieszkań w Domu Nauczyciela (sprzedaż była 

podzielona na 2 lata), wskaźnik jest liczony automatycznie.  

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski poruszył kwestię dofinansowania 

podręczników. 

Kierownik GZEAS Jadwiga Gaćkowska poinformowała, że na ćwiczenia było po 39,50 

zł, a na książki do angielskiego po 24,75 zł i dotacja została zmniejszona o 1,50 zł na podręcznik. 

Dotacja wynosi 4.145 zł. Trwają konsultacje, zobaczymy jaka będzie cena książek, książki mają 

być darmowe do klasy pierwszej. Na jedno dziecko dostaliśmy subwencję 72,72 zł.   

Sekretarz Gminy poprosił o przedstawienie opinii komisji budżetu odnośnie 20.000 zł dla 

Powiatu. 

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski poinformował, że w tej sprawie odbyło 

się posiedzenie komisji budżetu i rolnictwa, we wniosku zwrócono się o dotację w wysokości 40 

tys. zł. Po burzliwej dyskusji Komisja co prawda przychyliła się do wniosku, ale stwierdziła,              

że gmina może przeznaczyć maksymalnie 20 tys. zł. Droga jest już zrobiona.  

Radny Józef Pytka stwierdził, że nie ma sensu się spierać, trzeba dać te środki, ale Powiat 

nie daje nawet wywrotki tłucznia, powinno być coś za coś.  
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Wójt Gminy Paweł Królak stwierdził, że pod uwagę brane jest to, że jest to droga, z której 

korzystają nasi mieszkańcy, nie budzi wątpliwości fakt, że droga służy naszym mieszkańcom               

i naszej gminie, gmina łata dziury na drogach powiatowych, ale od powiatu wzięliśmy 6 tys. 

litrów emulsji i grys, za które nic nie zapłaciliśmy. Staramy się współpracować, współpraca                 

z powiatem jest dobra. Wójt poprosił o przegłosowanie kwoty 20 tys. zł.  

Radny Adam Michalak stwierdził, że to są niewielkie pieniądze i uchwała powinna zostać 

przegłosowana.  

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski dodał, że droga ta jest wreszcie 

skończona, dotychczas była w tragicznym stanie, a przecież to jest droga służąca naszym 

mieszkańców. Przewodniczący zwrócił się do radnych o przegłosowanie proponowanych zmian            

i pomocy dla Powiatu.  

 

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski odczytał projekt uchwały w sprawie zmian         

w budżecie gminy na 2014 rok i zapytał, czy są uwagi do jej treści. Nikt nie zgłosił uwag             

do treści odczytanej uchwały.  

Radni w głosowaniu jawnym 11 głosami „za” podjęli uchwałę.   

Uchwała Nr XLIV.208.2014 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Punkt 10.  

Zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu dotyczącego podjęcia uchwały         

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawskiemu. Projekt uchwały otrzymali 

wszyscy radni. Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska. Skarbnik 

Gminy poinformowała, że jak już mówiono w poprzednim punkcie proponuje się udzielić 

pomocy finansowej Powiatowi Rawskiemu na realizację zadania inwestycyjnego „Remont 

nawierzchni metodą powierzchniowego utrwalenia drogi powiatowej Nr 4105ERossocha-Zuski – 

droga wojewódzka Nr 707” w wysokości 20.000 zł. Pomoc zostanie udzielona w formie dotacji 

celowej z budżetu gminy w 2014 r. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Teresa Stępniak odczytała projekt uchwały w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawskiemu i zapytała, czy są uwagi do jej treści. Nikt 

nie zgłosił uwag do treści odczytanej uchwały.  

Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie. 

Radni w głosowaniu jawnym 10 głosami „za”,  przy 1 głosie wstrzymującym się podjęli uchwałę.   

Uchwała Nr XLIV.209.2014 stanowi załącznik do protokołu.  
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Punkt 11. 

Zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu dotyczącego podjęcia uchwały          

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy 

Cielądz. Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy 

Sylwester Krawczyk. Sekretarz Gminy poinformował, że wskazano nieruchomości, które winny 

być sprzedane celem zrealizowania założeń budżetu i wzrostu dochodów ze sprzedaży majątku. 

Wszystkie te nieruchomości omawiane były wraz z Informacją o stanie mienia komunalnego.              

Są to działki rolne, część z nich stanowi współwłasność, gdzie jest prawo pierwokupu, wszyscy 

współwłaściciele wyrazili chęć nabycia udziałów. Szacuje się, że cena wyjściowa to 55 tys. zł, 

które mogą wpłynąć do budżetu gminy. 

 

Radny Grzegorz Stępniak zapytał, dlaczego w projekcie nie ma ujętej działki przy działce 

parafialnej, czy jest ona sprzedana. 

Sekretarz Gminy wyjaśnił, że tamta działka już jest włączona do sprzedaży, ale na razie 

nie było chętnych, działki wymienione w uchwale to działki, które wcześniej nie były 

przeznaczone do sprzedaży.  

 

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski odczytał projekt uchwały w sprawie 

przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Cielądz                 

i zapytał, czy są uwagi do jej treści. Nikt nie zgłosił uwag do treści odczytanej uchwały.  

Radni w głosowaniu jawnym 11 głosami „za” podjęli uchwałę.   

Uchwała Nr XLIV.210.2014 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Punkt 12. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/152/2013 Rady Gminy Cielądz z dnia 

25 kwietnia 2013 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Cielądz. Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy 

Sylwester Krawczyk. Sekretarz Gminy poinformował, że minął rok od obowiązywania nowego 

systemu gospodarki odpadami i funkcjonowania odbioru odpadów przez firmę zewnętrzną.                

Z końcem roku wygasa umowa z firmą i do tego czasu należy przeprowadzić nowy przetarg. 

Przygotowując się do kolejnego przetargu wyciągamy wnioski, kalkulujemy, żeby koszty 

funkcjonowania nie były większe niż dotychczas. Będzie to trudne, ponieważ wszystkie firmy 

podniosły kwoty za składowanie (na razie o 17 zł na megatonie). Doszły nowe obowiązki dla 

firm wywożących, które również podniosą ceny. Proponowana zmiana Regulaminu dotyczy 

wywożenia odpadów wielkogabarytowych oraz zmiany lokalizacji centralnego punktu 
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selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Dotychczas Regulamin przewidywał, że odpady 

wielkogabarytowe będą odbierane raz na kwartał, jednakże okazało  się, że jest to zbyt często, 

dlatego proponuje się  raz na pół roku (wiosną i jesienią). Dwa razy w roku  w zupełności 

wystarczy. Natomiast centralny punkt dotychczas był w Ossowicach, proponuje się przenieść go 

do Cielądza. Lokalizacja w Ossowicach powoduje, że część mieszkańców ma zbyt daleko               

i rezygnuje. Punkt jest mobilny, podjeżdża firma i odbiera, mieszkańcy rzadko korzystali z tego 

punktu, często pojazd stał i nie odbierał żadnych odpadów. Dotychczas było w środy i piątki, 

teraz proponuje się jeden dzień w tygodniu – w poniedziałki w godz. 15:00 – 17:00. Gdyby 

okazało się, że jeden dzień w tygodniu to za mało, będziemy zwiększać ilość godzin. Na razie 

proponuje się te dwie zmiany. Wpłyną one na niższe koszty firmy i są zasadne, poza tym                   

w Cielądzu byłby zdecydowanie lepszy nadzór ze względu na bliskość urzędu. Centralny punkt 

byłby w Cielądzu przy remizie OSP, w bocznej części (będzie podjeżdżał samochód 

kontenerowy i zabierał odpady), nie są to odpady zapachowe ani powodujące jakieś uciążliwości.  

 

 Radna Elżbieta Wieteska zapytała, czy są zaległości w opłatach za odpady.  

 Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk poinformował, że poprzedni rok zakończyliśmy 

niedoborem na poziomie ok. 10 tys. zł. Niedobór ten będzie się utrzymywał, ponieważ są to               

te same osoby, które nie płacą i nadal nie będą płacić. Odbywały się kontrole, ale nie da się 

zabezpieczyć wpłat w 100 %.  

 Sołtys Tadeusz Miazga zapytał, co zrobić ze zdjętym eternitem (w Mroczkowicach 

znajduje się koło remizy) i gdzie go złożyć. 

 Sekretarz  Gminy poinformował, że na razie najlepiej byłoby się wstrzymać, na razie 

prowadzona jest inwentaryzacja, która jest niezbędna, żeby otrzymać dofinansowanie. Na razie 

nie ma koncepcji, może będzie konkretna decyzja i wtedy będzie wiadomo co robić dalej.  

 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Teresa Stępniak odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany 

uchwały Nr XXXII/152/2013 Rady Gminy Cielądz z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cielądz i zapytała, czy są uwagi 

do jej treści. Nikt nie zgłosił uwag do treści odczytanej uchwały.  

Przewodniczący rady gminy przeprowadził glosowanie.  

Radni w głosowaniu jawnym 11 głosami „za” podjęli uchwałę.   

Uchwała Nr XLIV.211.2014 stanowi załącznik do protokołu.  
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Punkt 13. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/139/2013 Rady Gminy Cielądz z dnia 

11.03.2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług                   

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 

tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomość opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. Projekt przedstawił Sekretarz 

Gminy Sylwester Krawczyk. Sekretarz Gminy poinformował, że jak już mówiono w poprzednim 

punkcie proponuje się przenieść punkt selektywnego zbierania odpadów do Cielądza. Punkt 

świadczył będzie usługi w poniedziałki w godzinach 15:00 – 17:00.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany 

uchwały Nr XXX/139/2013 Rady Gminy Cielądz z dnia 11.03.2013 r. w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian                

za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy są uwagi do jej treści. Nikt nie zgłosił uwag do treści 

odczytanej uchwały.  

Radni w głosowaniu jawnym 11 głosami „za” podjęli uchwałę.   

Uchwała Nr XLIV.212.2014 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Punkt 14. 

Kolejny punkt dotyczył 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 15. 

Interpelacji nie zgłoszono.  

 

Punkt 16.  

W wolnych wnioskach głos zabrali: 
 

Radna Iwona Machnicka  zgłosiła konieczność wycięcia zakrzaczeń przy drodze gminnej 

w Gułkach (koło sołtysa) oraz przekopania rowu w Sutku przy drodze gminnej (tłuczniowej).  
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Radna Elżbieta Wieteska poprosiła o pomalowanie przystanku w Gortatowicach                         

i zgłosiła, że stłuczona została szyba.  

Radny Jerzy Pieczątka zgłosił konieczność wycięcia gałęzi przy drodze gminnej                            

do Łaszczyna (od drogi regnowskiej, skręt na starą wieś).  

Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że gałęzie zostaną podcięte. Odnośnie 

przystanków Wójt dodał, że odnowiono te, które były pomalowane przez kibiców, do końca 

wakacji malowanie zostało wstrzymane bo mijało się to z celem. Pracownik pojedzie w teren            

i sprawdzi, które przystanki wymagają malowania.  

Sołtys Franciszek Zieliński poprosił o jeden samochód tłucznia na drogę gminną                       

w Komorowie (od krzyżówki od p. Czecha) celem zasypania dołków oraz o pomalowanie 

przystanku.   

Sołtys Wiesław Kuśliński poprosił o postawienie znaku tonażowego (do 8 ton)                         

w Ossowicach przy drodze oraz przekopanie rowu przy drodze.  

Sołtys Tadeusz Miazga zgłosił konieczność wycięcia zakrzaczeń przy drodze powiatowej 

w Mroczkowicach. 

Wójt Gminy stwierdził, że są większe potrzeby wycinania zakrzaczeń niż przy drodze,             

o której mówi sołtys Miazga. Tym powinien zająć się powiat.  

Sołtys Władysław Dobrowolski zwrócił się z prośbą o przeniesienie znaku 40 km/h, który 

został przy drodze (przenieść koło krzyża).  

Radny Grzegorz Stępniak  poinformował, że w Sierzchowach brakuje znaku ustąp 

pierwszeństwa (koło kościoła wjazd z drogi podporządkowanej od Bartoszówki). Poprosił 

również o wyrównanie drogi w Małej Wsi.  

Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że jesteśmy umówieni z zarządem dróg 

powiatowych, objedziemy drogi i zobaczymy, gdzie i co należy wykonać, jakie znaki czy tablice 

informacyjne postawić, gdzie wyciąć zakrzaczenia.  

Radny Józef Pytka zgłosił konieczność wycięcia gałęzi na zakręcie przy drodze                     

w Niemgłowach.   

Sołtys Bożena Woźniak stwierdziła, że przy nowo zrobionej drodze w Zuskach należy 

postawić znak ograniczający tonaż. 

Sołtys Paweł Trzciński stwierdził, że znak ograniczający tonażu należy postawić również 

w Wylezinku, należy również coś zrobić z drogą.  

 Wiceprzewodnicząca Rady Teresa Stępniak zgłosiła konieczność zlecenia wykonania 

projektu remontu budynku ośrodka zdrowia w Sierzchowach. 

Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że jeśli będzie okazja i wykonawca, będzie  

apelował o zrobienie powierzchniowego utrwalenia drogi (alei lipowej) w Stolnikach. Została 
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wylana emulsja i nawet nie ma śladu, jeżeli będzie możliwość, to na wspólnych komisjach temat 

zostanie poruszony, przedstawione zostaną wstępne koszty i Wójt będzie apelował, żeby chociaż 

dziury załatać, ponieważ droga jest w fatalnym stanie, nawet naprawiane już nic nie daje.  

Sołtys Paweł Trzciński poruszył kwestię przełożenia lamp w Wylezinku.  

Wójt Gminy poinformował, że najpierw musi być odbiór przez energetykę i dopiero 

wtedy będzie można przełożyć lampy. 

 Radny Tomasz Dewille poruszył kwestię wykupu mieszkań w Domu Nauczyciela.  

Wójt Gminy poinformował, że ustalono, że do końca września podpisane zostaną akty 

notarialne i nastąpią wpłaty. Niektóre rodziny prosiły o termin do końca października,                     

ale wszystkie mieszkania zostaną sprzedane.  

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski poinformował, że nastąpiła  zmiana 

organizacji ruchu przy szkole podstawowej w Cielądzu (zrobiono drogę jednokierunkową).  

 

Punkt 17. 

Przewodniczący Rady Gminy zakończył obrady XLIV Sesji Rady Gminy. 

  

 

Protokół zakończono i podpisano.          

   

 

 

Protokołowała : 

mgr Olga Kmita 


