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 Protokół 
 

ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu i Rolnictwa oraz Komisji 

Oświaty. Kultury, Sportu i Zdrowia w dniu 24 lutego 2015 roku. 

 
Radnych obecnych na posiedzeniu Komisji:  14 
 
Radny nieobecny: Michał Gaca (członek Komisji Budżetu i Rolnictwa) 
 
Obecni na posiedzeniu wg załączonych list obecności. 
 
Ponadto w posiedzeniu brali udział: 

Paweł Królak  - Wójt Gminy 

Gabriela Milczarska - Skarbnik Gminy 

Agnieszka Zielińska - Referent 

Barbara Pytka  - Inspektor 

 

Zgodnie z § 50 ust. 3 Statutu Gminy posiedzeniu przewodniczyła Pani Iwona Machnicka – 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. 

 

Punkt 1. 

Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 10:00 dokonała Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 

Iwona Machnicka, witając członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdziła istnienie 

quorum w każdej komisji oraz quorum wspólnego posiedzenia i uprawnienie Komisji do 

podejmowania wiążących decyzji.  

 

Punkt 2.  

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła proponowany  porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie przez poszczególne Komisje protokołu ze wspólnego posiedzenia komisji             

z dnia 12.01.2015 r.  

4. Wyrażenie przez poszczególne komisje opinii do projektu uchwały w sprawie 

utworzenia Zespołu Szkół w Cielądzu.  

5. Wyrażenie przez poszczególne komisje opinii do projektu uchwały w sprawie zmian 

budżetu  i w budżecie gminy na 2015 rok.  
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6. Wyrażenie przez poszczególne komisje opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany 

uchwały Nr IV/31/03 Rady Gminy Cielądz z dnia 28 lutego 2003 roku w sprawie 

przystąpienia Gminy Cielądz do Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury                       

i przyjęcia Statutu Stowarzyszenia. 

7. Wyrażenie przez poszczególne komisje opinii do projektu uchwały w sprawie 

ustanowienia przedstawicieli Gminy Cielądz w Samorządowym Stowarzyszeniu 

Rozwoju Ziemi Rawskiej.  

8. Wyrażenie przez poszczególne komisje opinii do projektu uchwały w sprawie nabycia 

nieruchomości.  

9. Wyrażenie przez poszczególne komisje opinii do projektu uchwały w sprawie 

zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Cielądz.  

10. Wyrażenie przez poszczególne komisje opinii do projektu uchwały w sprawie 

zatwierdzenia taryfy za wprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych na terenie 

Gminy Cielądz.  

11. Wyrażenie przez poszczególne komisje opinii do projektu uchwały w sprawie 

uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cielądz. 

12. Wyrażenie przez poszczególne komisje opinii do projektu uchwały 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. 

13. Wyrażenie przez poszczególne komisje opinii do projektu uchwały w sprawie terminu, 

częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

14. Wyrażenie przez poszczególne komisje opinii do projektu uchwały w sprawie 

zarządzenia poboru w formie inkasa od osób fizycznych podatku od nieruchomości, 

podatku rolnego, podatku leśnego na terenie gminy Cielądz.  

15. Wyrażenie przez poszczególne komisje opinii do projektu uchwały w sprawie 

udzielenia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi                       

o stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Cielądz wniesioną przez Prokuratora 

Rejonowego w Rawie Mazowieckiej. 

16. Dyskusja w zakresie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz 

sołecki.  

17. Dyskusja dotycząca możliwości dzierżawy działki stanowiącej mienie gminy Cielądz.  
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18. Sprawy różne. 

19. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Do przedstawionego porządku posiedzenia uwag nie zgłoszono. Porządek posiedzenia              

w głosowaniu 14 głosami „za” został przyjęty. 

 

Punkt 3. 

Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji z dn. 12.01.2015 r. został wyłożony do wglądu.  

 

Członkowie Komisji Rewizyjnej do protokołu nie wnieśli uwag.  

Protokół w głosowaniu 5 głosami „za” został przyjęty jednogłośnie. 

Członkowie Komisji Budżetu i Rolnictwa do protokołu nie wnieśli uwag.  

Protokół w głosowaniu 4 głosami „za” został przyjęty jednogłośnie. 

Członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia do protokołu nie wnieśli uwag. 

Protokół w głosowaniu 4 głosami „za” przy 1 wstrzymującym się został przyjęty jednogłośnie. 

 

Punkt 4. 

Przystąpiono do realizacji punktu: wyrażenie przez poszczególne komisje opinii do projektu 

uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Cielądzu. Projekt uchwały otrzymali wszyscy 

radni. Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy.   

 Wójt Gminy poinformował, że na początku 2015 r. złożył wniosek do Kuratora Oświaty 

w Łodzi w sprawie wydania opinii o utworzeniu Zespołu Szkół w Cielądzu. Kurator wydał 

opinię pozytywną. Rady Pedagogiczne Szkół również wydały pozytywne opinie. Wójt dodał,    

że już 4 lata temu była taka próba, jednak nie było pozytywnej opinii kuratora. Połączenie szkół 

uporządkuje wiele spraw, niekoniecznie ekonomicznych, ale przede wszystkim 

organizacyjnych. Po połączeniu będzie wspólna dokumentacja, jeden Nr NIP, ustawa                

o zamówieniach publicznych będzie prawidłowo stosowana. Wójt dodał, że chce wszystko 

uporządkować, imprezy, rady pedagogiczne, zakup paliwa wszystko będzie na jedną jednostkę, 

nie rozdzielone jak dotychczas. Jeśli chodzi o kwestie kadrowe, żadnych zwolnień nie  będzie, 

będzie zabezpieczenie, bo jeśli np. nauczycielowi będzie brakować godzin w jednej szkole, 

będzie można je uzupełnić w drugiej. Wójt dodał, że będzie jeden dyrektor, który powinien 

zająć się zarządzaniem placówką, nie tak jak dotychczas miał i lekcje i nadgodziny.  
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Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa stwierdziła, że potrzebny będzie 

wicedyrektor. 

Wójt Gminy poinformował, że tak, zastępca nie będzie zarabiał tyle co dyrektor, 

dyrektor ma być od zarządzania placówką, ma być menadżerem, zajmować się np. 

pozyskaniem środków zewnętrznych dla placówki, do tej pory to  było na barkach urzędu.  

Radny Jarosław Budek zapytał, czy będą jakieś zmiany, np. w cateringu czy służbach 

sprzątających. 

Wójt Gminy poinformował, że stołówka nie będzie likwidowana, cateringu nie będzie.  

Radna Iwona Machnicka stwierdziła, że Rada zbyt późno dowiaduje się o takich 

planach.  

Wójt Gminy przypomniał, że już 3 lata temu były takie plany, trwały dyskusje, była 

podjęta uchwała Rady w tej sprawie, jednakże kurator negatywnie zaopiniował wniosek.                    

W wyniku ówczesnych doświadczeń najpierw uzyskaliśmy opinię kuratora, żeby teraz  

przedyskutować tę kwestię z Radą.   

Radny Lech Owczarek stwierdził, że wszędzie w każdych gminach i miastach są  

zespoły szkół. Nie ma co dyskutować, jesteśmy jedyną gminą, gdzie nie ma zespołu, to jest              

z korzyścią dla gminy, należy podjąć tę uchwałę.   

 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia 5 głosami „za” wyraziła pozytywną opinię do 

projektu uchwały.  

Komisja Budżetu i Rolnictwa 5 głosami „za” wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.  

Komisja Rewizyjna 5 głosami „za” wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.  

 

Punkt 5.  

Przystąpiono do realizacji punktu: wyrażenie przez poszczególne komisje opinii do projektu 

uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok. Projekt uchwały otrzymali 

wszyscy radni. Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska.   

 Radny Przemysław Jędrzejczak zapytał, czy zakup działki w Gułkach będzie odpłatny           

i jaka jest cena działki pod drogę.   

Inspektor Barbara Pytka wyjaśniła, że gmina musi zapłacić za grunt. W 2009 r. była 

remontowana droga, granice jednak nie były wskazywane, wykonano remont na części gruntów 

mieszkańca. Mieszkaniec teraz wnioskuje o wykup przez gminę, ponieważ droga gminna 
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znajduje się na części jego gruntów. Wójt ustalił cenę (mieszkaniec chciał 12 zł za metr2, 

rzeczoznawca nieformalnie twierdził 8 zł, ustalono 10 zł).  

 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia 4 głosami „za” przy 1 wstrzymującym się 

wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.  

Komisja Budżetu i Rolnictwa 5 głosami „za” wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.  

Komisja Rewizyjna 5 głosami „za” wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.  

 

Punkt 6. 

Przystąpiono do realizacji punktu: wyrażenie przez poszczególne komisje opinii do projektu 

uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/31/03 Rady Gminy Cielądz z dnia 28 lutego 2003 

roku w sprawie przystąpienia Gminy Cielądz do Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza 

Bzury i przyjęcia Statutu Stowarzyszenia. Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. Projekt 

uchwały przedstawił Wójt Gminy Paweł Królak.   

 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia 4 głosami „za” przy 1 wstrzymującym się 

wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.  

Komisja Budżetu i Rolnictwa 5 głosami „za” wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.  

Komisja Rewizyjna 5 głosami „za” wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.  

 

Punkt 7. 

Wyrażenie przez poszczególne komisje opinii do projektu uchwały w sprawie ustanowienia 

przedstawicieli Gminy Cielądz w Samorządowym Stowarzyszeniu Rozwoju Ziemi Rawskiej. 

Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy Paweł 

Królak.   

 

Na przedstawiciela gminy z Rady Gminy zgłoszono radnego Przemysława Jędrzejczaka, który 

wyraził zgodę.  

 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia 4 głosami „za” przy 1 wstrzymującym się 

wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.  

Komisja Budżetu i Rolnictwa 5 głosami „za” wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.  

Komisja Rewizyjna 5 głosami „za” wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.  
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Punkt 8. 

Przystąpiono do realizacji punktu: wyrażenie przez poszczególne komisje opinii do projektu 

uchwały w sprawie nabycia nieruchomości. Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. Projekt 

uchwały przedstawił Wójt Gminy Paweł Królak.   

 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia 4 głosami „za” przy 1 wstrzymującym się 

wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.  

Komisja Budżetu i Rolnictwa 5 głosami „za” wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.  

Komisja Rewizyjna 5 głosami „za” wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.  

  

Punkt 9. 

Przystąpiono do realizacji punktu: wyrażenie przez poszczególne komisje opinii do projektu 

uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy 

Cielądz. Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. Projekt uchwały przedstawiła Referent 

Agnieszka Zielińska.   

 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia 4 głosami „za” przy 1 wstrzymującym się 

wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.  

Komisja Budżetu i Rolnictwa 5 głosami „za” wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.  

Komisja Rewizyjna 5 głosami „za” wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.  

  

Punkt 10. 

Przystąpiono do realizacji punktu: Wyrażenie przez poszczególne komisje opinii do projektu 

uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za wprowadzenie ścieków do urządzeń 

kanalizacyjnych na terenie Gminy Cielądz. Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. Projekt 

uchwały przedstawiła Referent Agnieszka Zielińska.   

 

 Wójt Gminy Paweł Królak dodał, że stawki proponuje się bez zmian, jedynie stawkę za 

ścieki dowożone w (pkt. 3) proponuje się podwyższyć do kwoty 4,00 zł. Dodatkowo proponuje 

się w punkcie 4 za tzw. ścieki przemysłowe 5,00 zł. Za ścieki dowożone była stawka 2,80 zł, 

ale rozmawialiśmy o dowożeniu przez operatora, sprawdziliśmy, zrobiliśmy rozeznanie 

cenowe, stawka 2.00 jest zdecydowanie za niska. Wójt dodał, że stawka 5,00 proponowana          
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w punkcie 4 dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, ścieki z takich 

podmiotów są trudniejsze, należy wyodrębnić taki punkt, a stawka jest do ustalenia.   

Radny Lech Owczarek stwierdził, że stawka od podmiotów prowadzących działalność 

gospodarczą będzie dotyczyć tak naprawdę kilku podmiotów. Radny stwierdził, że w jego 

przypadku kwota do zapłaty będzie dwa razy większa niż dotychczas. Jego firma, tyle ile 

pobiera wody, tyle ma za ścieki, a przecież większość jest zużywana do produkcji, a nie 

wrzucana do ścieków. Radny dodał, że do kanalizacji odprowadza może 10 % ścieków                      

z całości.  

Referent Agnieszka Zielińska poinformowała, że należałoby założyć ściekomierz, żeby 

uniknąć podwójnego płacenia, faktycznie za ścieki płaci się tyle ile pobiera się wody. 

Radny Lech Owczarek stwierdził, że dla niego to będzie bardzo dużo i zapytał, czym 

taka zmiana jest uzasadniona.  

Referent Agnieszka Zielińska poinformowała, że uzasadnione jest to stanem 

oczyszczalni.  

Radny Lech Owczarek stwierdził, że tak naprawdę dotyczy to tylko trzech podmiotów          

z Cielądza, dla tych podmiotów jest to krzywdzące.  

Radny Tymoteusz Damaz stwierdził, że stawki trzeba wyodrębnić i powinny być 

regulowane. Nie może tak być, że gmina będzie dokładać do oczyszczalni, stawki powinny być 

takie, żeby pokryły koszty, nie mogą być wygórowane, ale przedsiębiorca powinien być 

rozpatrywany indywidualnie. Należałoby sprawdzić co wylewa, dokonać pomiarów ścieków, 

indywidualnie opłata miesięczna itd. Powinna być umowa za to, że są zrzuty, beczki 

przyjeżdżają robią zrzuty i musi płacić od metra sześciennego, jeżeli podniesiemy cenę, to czy 

stawka powinna być taka sama od mieszkańców z gminy i od tych spoza gminy. Należy  

wyodrębnić poszczególne rzeczy i poważnie podejść do tematu. 

Wójt Gminy opomiarowanie zrzutu i koszty modernizacji są bardzo wysokie, jeżeli 

Rada uważa, że ten punkt nie jest potrzebny, to należy to przegłosować.  

Radny Grzegorz Rogulski stwierdził, że stawki powinny być zróżnicowane, jeśli chodzi 

o zużycie wody i ścieków. 

 

Następnie przystąpiono do przegłosowania propozycji wykreślenia z projektu uchwały punktu            

4 oraz stawki za ścieki dowożone w wysokości 4,00 zł. Radni w głosowaniu 15 głosami 

zdecydowali wykreślić z projektu uchwały punkt 4 i pozostałe stawki pozostawić w wysokości 

zaproponowanej przez Wójta Gminy.  
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Punkt 11. 

Wyrażenie przez poszczególne komisje opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cielądz. Projekt uchwały 

otrzymali wszyscy radni. Projekt przedstawiła Referent Agnieszka Zielińska.  

Referent Agnieszka Zielińska poinformowała, że wpłynęła skarga Prokuratora                  

w sprawie regulaminu, prokuratura zarzuciła istotne naruszenie prawa poprzez wprowadzenie 

dodatkowych obowiązków nie wynikających z ustawy. Wobec powyższego Regulamin 

poprawiono i usunięto niewłaściwe zapisy. 

 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia 4 głosami „za” przy 1 wstrzymującym się 

wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.  

Komisja Budżetu i Rolnictwa 5 głosami „za” wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.  

Komisja Rewizyjna 5 głosami „za” wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.  

 

Punkt 12. 

Wyrażenie przez poszczególne komisje opinii do projektu uchwały 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. 

Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. Projekt przedstawiła Referent Agnieszka Zielińska.  

 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia 4 głosami „za” przy 1 wstrzymującym się 

wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.  

Komisja Budżetu i Rolnictwa 5 głosami „za” wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.  

Komisja Rewizyjna 5 głosami „za” wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.  

 

Punkt 13.  

Wyrażenie przez poszczególne komisje opinii do projektu uchwały w sprawie terminu, 

częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Projekt 

uchwały otrzymali wszyscy radni. Projekt przedstawiła Referent Agnieszka Zielińska.  

 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia 4 głosami „za” przy 1 wstrzymującym się 

wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.  
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Komisja Budżetu i Rolnictwa 5 głosami „za” wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.  

Komisja Rewizyjna 5 głosami „za” wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.  

 

Punkt 14. 

Wyrażenie przez poszczególne komisje opinii do projektu uchwały w sprawie zarządzenia 

poboru w formie inkasa od osób fizycznych podatku od nieruchomości, podatku rolnego, 

podatku leśnego na terenie gminy Cielądz. Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. Projekt 

przedstawił Wójt Gminy Paweł Królak.  

 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia 4 głosami „za” przy 1 wstrzymującym się 

wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.  

Komisja Budżetu i Rolnictwa 5 głosami „za” wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.  

Komisja Rewizyjna 5 głosami „za” wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.  

 

Punkt 15.  

Wyrażenie przez poszczególne komisje opinii do projektu uchwały w sprawie udzielenia 

odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi o stwierdzenie 

nieważności uchwały Rady Gminy Cielądz wniesioną przez Prokuratora Rejonowego w Rawie 

Mazowieckiej. Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. Projekt przedstawił Wójt Gminy 

Paweł Królak.  

 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia 4 głosami „za” przy 1 wstrzymującym się 

wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.  

Komisja Budżetu i Rolnictwa 5 głosami „za” wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.  

Komisja Rewizyjna 5 głosami „za” wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.  

 

Punkt 16. 

Dyskusja w zakresie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.  

Wójt Gminy poinformował, że decyzja o wyodrębnieniu w budżecie środków 

stanowiących fundusz sołecki należy do Rady Gminy. Obecnie jest uchwała, zgodnie z którą 

fundusz jest wyodrębniany, jeżeli Rada nadal chce, aby był fundusz to nie trzeba podejmować 

uchwały i będzie obowiązywać dotychczasowa, jeśli Rada nie chce wyodrębnić funduszu                 

w 2016 r. to do końca marca tego roku trzeba będzie podjąć uchwałę. Wójt dodał, że 
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mieszkańcy chcą funduszu, więc chyba należałoby zostawić. Odnośnie kwestii rozliczania, 

dotowania przez urząd gminy będzie inaczej, nie będzie dokładania z budżetu, będzie też 

większe zwracanie uwagi na jaki cel przeznaczane są środki.  

Radny Józef Pytka zapytał, jak wygląda scalenie środków z funduszy.  

Wójt Gminy poinformował, że sołectwa muszą się porozumieć, wybrać wspólną 

drogową inwestycję i złożyć wniosek.  

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa poinformowała, że jej zdaniem fundusz sołecki 

powinien być nadal.   

 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia 4 głosami „za” przy 1 wstrzymującym się 

opowiedziała się za pozostawieniem funduszu sołeckiego.  

Komisja Budżetu i Rolnictwa 5 głosami „za” opowiedziała się za pozostawieniem funduszu 

sołeckiego. 

Komisja Rewizyjna 5 głosami „za” opowiedziała się za pozostawieniem funduszu sołeckiego. 

 

Punkt 17. 

Dyskusja dotycząca możliwości dzierżawy działki stanowiącej mienie gminy Cielądz.  

Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że wpłynęło pismo dotyczące dzierżawy 

działki Nr 187 w Cielądzu (na okres czterech lat). Po wstępnych rozmowach wnioskodawca 

zadeklarował, że pozostawi pas 5 m szerokości między ogrodzeniem i naszą działką (to jest 

tzw. korytarz szkolny, przejście dla dzieci ze szkoły do parku czy domu kultury). Po 4 latach, 

jeśli chcielibyśmy sprzedaż tę działkę wnioskodawca będzie miał prawo pierwokupu,                       

w wolnym przetargu można byłoby wziąć jakieś pieniądze, gdyby się zastanawiać nad 

sprzedażą.  

Radny Tymoteusz Damaz zaproponował, aby zorientować się w cenach i zastanowić 

nad sprzedażą działki. 

W wyniku dyskusji nie podjęto stosownej decyzji w tej sprawie. Wójt po dokonaniu 

rozeznania w zakresie cen nieruchomości, przedstawi Radzie propozycje, wtedy Rada podejmie 

decyzję, czy przystąpić do sprzedaży, czy wydzierżawić działkę.  

 

Punkt 18. 

W sprawach różnych głos zabrali: 
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Przewodnicząca Komisji OKSiZ Beata Lewandowska zgłosiła konieczność obcięcia  

konarów w Małej Wsi. 

Wójt Gminy poinformował, że w marcu z Urzędu odchodzi 3 pracowników, odbędą się 

konkursy.   

 

Punkt 19. 

Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej o godz. 

14:30  zamknęła wspólne posiedzenie Komisji. 

 

 

      Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej  
       Iwona Machnicka 

      Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa  
       Przemysław Jędrzejczak 
 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu 
i Zdrowia 
 Beata Lewandowska 

Protokołowała: 
mgr Olga Kmita. 
 


