
1 
 

PP  RR  OO  TT   OO  KK   ÓÓ  ŁŁ     NNrr   XXXXVVII //1177  
 

zz  ooddbbyytteejj   SSeessjj ii   RRaaddyy  GGmmiinnyy  CCiieelląąddzz  ww  ddnniiuu  2277  kkwwiieettnniiaa  22001177  rrookkuu  
  

Sesję rozpoczęto o godz. 10:00 

a zakończono o godz.    11.40 

 

Punkt 1. 

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa stwierdzając obecność 11 radnych 

(nieobecni w chwili rozpoczęcia sesji radni: Michał Gaca, Lech Owczarek,  Tadeusz Miazga                   

i Tymoteusz Damaz ) i quorum zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał, otworzyła 

XXVI obrady Rady Gminy Cielądz.  

Powitała przybyłych na sesję radnych, sołtysów, zaproszonych gości. 

Listy obecności: radnych, sołtysów oraz zaproszonych gości, stanowią załączniki do protokołu.  

 

Punkt 2. 
 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła porządek obrad, który radni otrzymali wraz                       

z materiałami na sesję, a następnie zwróciła się z zapytaniem, czy są uwagi bądź wnioski do 

niniejszego porządku. 

Do porządku obrad nie zgłoszono żadnych wniosków ani uwag. Wobec tego 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie porządek obrad, który został przyjęty 

jednogłośnie - 12 głosami „za” . (Na sesję przybył radny Michał Gaca). 

Porządek obrad przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie Sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu Nr XXV/17 z sesji Rady Gminy z dn. 23.03.2017 r.  

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

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

6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Cielądz z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego  i o wolontariacie za 2016 rok. 
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7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie nieruchomości  

stanowiącej własność Gminy Cielądz położonej w miejscowości Ossowice  użytkowaniem 

na rzecz Województwa Łódzkiego. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę                  

na terenie Gminy Cielądz. 

9. Podjęcie uchwały zatwierdzenia grup ścieków i  taryf opłat za wprowadzenie ścieków                   

do urządzeń kanalizacyjnych  na terenie Gminy Cielądz. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za oczyszczanie ścieków dowożonych do 

gminnej oczyszczalni ścieków w Cielądzu. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania                    

i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Cielądz. 

12.  Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXIII/160/2013 w sprawie określenia 

warunków i zasad korzystania z udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników 

przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Cielądz. 

13. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XX/107/09 Rady Gminy Cielądz w sprawie 

ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania 

dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, tryb i kryteria 

przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze oraz szczegółowe zasady 

przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych 

w szkołach prowadzonych przez Gminę Cielądz. 

14. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XV.102.16 w sprawie Regulaminu 
dofinansowania kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest 
z terenu gminy Cielądz. 

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

16. Interpelacje.  

17. Wolne wnioski. 

18. Zakończenie obrad XXVI Sesji Rady Gminy.  
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Punkt 3.  

Protokół Nr XXV/17 z sesji Rady Gminy z dn. 23.03.2017 r. został wyłożony do wglądu 

poprzez opublikowanie jego projektu na stronie internetowej oraz udostępnienie w wersji 

papierowej.  

Radni do protokołu nie wnieśli uwag i protokół w głosowaniu jawnym 12 głosami „za” 

został przyjęty. 

 

Punkt 4.  

Kolejny punkt porządku sesji dotyczył podjęcia w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy na lata 2017-2028.  

Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa poprosiła 

Skarbnika Gminy o przedstawienie tematu. 

Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska wyjaśniła, iż zmieniany jest WPF gdyż dodaje się 

nowe przedsięwzięcie mające charakter majątkowy, związany z planowanym złożeniem wniosku 

do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie projektu, którego celem są e-usługi społeczne 

dla mieszkańców gminy. Planowana realizacja projektu jest na 3 lata tj. 2018-2020 i należy 

wprowadzić wkład własny w wysokości 156.180 zł, w poszczególnych latach po 562.060 zł.  

Pozostałe zmiany w WPF dotyczą uaktualnienia dochodów i wydatków - zgodnie z uchwałami 

Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta. 

(Na sesję przybyli: radny Lech Owczarek i radny Tymoteusz Damaz). 

Do tematu nie zgłoszono uwag ani zapytań.  

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa poinformowała, że projekt uchwały był 

przedmiotem posiedzenia wspólnego Komisji został pozytywnie przez komisje zaopiniowany. 

Następnie odczytała projekt uchwały, stwierdziła kworum- 14 radnych, po czym odbyło się 

głosownie nad przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie – 14 głosów „za”. 

Uchwała Nr XXVI/162/17 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Punkt 5.  

 W następnym punkcie porządku sesji obradowano nad projektem uchwały w sprawie 

przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Cielądz. 

 Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa oznajmiła, iż projekt uchwały otrzymali 

wszyscy radni, a następnie o przedstawienie tematu poprosiła Panią Aldonę Trzcińską 

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cielądzu. 
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 Kierownik GOPS poinformowała, iż corocznie w informacji o działalności GOPS 

przedkłada główne zadania realizowane przez Ośrodek, a niniejszy dokument jest bardzo 

szczegółową informacją zawierającą rok oceny tj. 2016 oraz 2 lata poprzednie i prognozę na rok 

następny. 

Do w/w tematu nie zgłoszono więcej uwag ani zapytań.  

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa odczytała projekt uchwały, po czym odbyło się 

głosownie nad jej przyjęciem. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXVI/163/17 

stanowi załącznik do protokołu.  

 

Punkt 6. 

 Kolejny punkt dotyczył  przyjęcia sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy 

Cielądz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy              

o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie za 2016 rok. 

  Komentarza do niniejszego tematu udzielił Wójt Gminy Paweł Królak. Zaznaczył, że                   

w dniu wczorajszym na wspólnym posiedzeniu Komisji temat został dokładnie przedstawiony 

przez inspektora Piotra Króla, dlatego teraz omówi najważniejsze zagadnienia: 

- na realizację Programu zaplanowano w budżecie 2016 roku środki w wysokości 108.000 zł; 

- realizowane były następujące zdania: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 68 tys. 

zł, szerzenie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa- 24 tys. zł, działalność na rzecz 

osób niepełnosprawnych – 13 tys. zł oraz działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa – 3 tys. zł. 

- na sport wpłynęły 2 oferty: LKS „Orlęta – kwota 50 tys. zł i LKS w Grabicach – 18 tys. zł; 

- na działania w zakresie szerzenia kultury i sztuki przeznaczono: „Cymbarka „ – 10 tys. zł, 

Towarzystwo Ziemi Sierzchowskiej – 5 tys. zł i Stowarzyszenie Wsi Opoczyńsko- Rawsko –

Mazowieckiej – 3 tys. zł; 

- zadania są kontrolowane tj. czy z godnie z ofertą są realizowane, był tylko jeden problem, lecz 

kwota została zwrócona wraz z odsetkami. 

 Do sprawozdania nie zgłoszono uwag ani zapytań.  Sprawozdanie zostało przez Radę 

Gminy Cielądz przyjęte i stanowi załącznik do protokołu. 

 

Punkt 7.  

 W następnym punkcie porządku sesji obradowano nad projektem uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Cielądz 

położonej w miejscowości Ossowice - użytkowaniem na rzecz Województwa Łódzkiego. 
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 Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa o przedstawienie tematu poprosiła Wójta 

Gminy. 

Wójt Gminy poinformował, iż temat dotyczy wyrażenia zgody na szlak konny w Ossowicach               

(tzw. Ossówek) ze względu na trwałość projektu – do 19 września 2018 roku. Dodał, że znajduje 

się tam również grill i altana, lecz są niewidoczne z drogi. Zaznaczył, że nic nie sprzedajemy, 

lecz tylko oddawane jest w użytkowanie. 

Zapytań do w/w tematu nie głoszono. 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa poinformowała, że projekt uchwały był 

przedmiotem posiedzenia wspólnego Komisji i został pozytywnie przez komisje zaopiniowany. 

Następnie odczytała projekt uchwały, stwierdziła kworum,  po czym odbyło się głosownie nad 

przyjęciem niniejszej uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie – 14 głosów „za”. Uchwała 

Nr XXVI/164/17 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Punkt 8.  

Kolejny punkt porządku sesji dotyczył podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za 

zbiorowe zaopatrzenie w wodę. 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa stwierdziła, iż projekt uchwały otrzymali wszyscy 

radni, a następnie o przedstawienie tematu poprosiła Wójta Gminy. 

 Wójt Gminy zaznaczył, iż w dniu wczorajszym na posiedzeniach komisji miała miejsce 

bardzo merytoryczna dyskusja, podczas której doszło do konsensusu. Były zaproponowane 

stawki 2,25 zł za1 m3 wody i 2 zł stała opłata, a po dyskusjach Wysoka Rada przychyliła się do 

kwot: 2,20 zł za 1m3 wody i 1,50 zł – opłata stała. Po tej podwyżce i tak Gmina ma najniższe 

stawki – chyba też nawet w województwie łódzkim. Wyjaśnił, iż z uwagi na obecność sołtysów 

jeszcze raz powie, iż dlatego podwyżka gdyż Gmina jest przed inwestycją oraz są coraz większe 

wymagania o coraz lepszą jakość wody. Poinformował, iż z tytułu podwyżki ceny za wodę 

wpłynie więcej do budżetu w skali roku około 26 tys. zł. 

 Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa potwierdziła, iż była burzliwa dyskusja i ostatecznie 

zaakceptowano 2,20 za 1 m3 wody i 1,50 zł – stała opłata miesięczna.  

Z uwagi na brak zapytań i uwag do w/w tematu Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa 

przystąpiła do odczytania projektu uchwały, stwierdziła kworum,  po czym odbyło się głosownie 

nad przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta 12 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 1 

głosie „wstrzymującym się”. Uchwała Nr XXVI/165/17 stanowi załącznik do protokołu.  
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Punkt 9.  

 W następnym punkcie sesji obradowano nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia 

grup ścieków i taryf opłat za wprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. 

 Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa oznajmiła, iż projekt uchwały otrzymali 

wszyscy radni, był przedmiotem posiedzenia wspólnego komisji i o przedstawienie tematu 

poprosiła Wójta Gminy. 

 Wójt Gminy Paweł Królak przypomniał, iż dotychczas obowiązywały stawki: 2,50 zł za 

ścieki bytowe, 4,00 zł – za ścieki przemysłowe i 4 zł za ścieki dowożone. Po dyskusji na 

posiedzeniu komisji wypracowano stanowisko z następującymi kwotami: 2,80 zł za ścieki 

bytowe, 5,00 zł – za ścieki przemysłowe i 4,30 zł za ścieki dowożone.  

W powyższym temacie również nie zgłoszono pytań. 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa odczytała zatem projekt uchwały, stwierdziła 

kworum,  po czym odbyło się głosownie nad przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta 12 

głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”. Uchwała Nr XXVI/166/17 

stanowi załącznik do protokołu.  

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka zgłosiła uwagę, że miało być 

powiedziane, by do końca maja były wykonane odczyty. 

 

Punkt 10.  

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu w sprawie 

ustalenia opłat za oczyszczanie ścieków dowożonych do gminnej oczyszczalni ścieków                         

w Cielądzu. 

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa stwierdziła, iż projekt uchwały otrzymali 

wszyscy radni i był przedmiotem posiedzenia wspólnego komisji. 

Wójt Gminy powtórzył informację podaną podczas omawiania poprzedniego tematu sesji, 

że obecna stawka wynosi 4,00 zł , a proponowana podwyżka jest na kwotę 4,30 zł tj. o taką samą 

kwotę jak ścieki bytowe tj. o 30 gr.  

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa poinformowała, że projekt uchwały został 

pozytywnie przez komisje zaopiniowany, a następnie z uwagi na brak uwag do niniejszego 

tematu odczytała projekt uchwały, stwierdziła kworum,  po czym odbyło się głosownie nad 

przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta 13 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym 

się”. Uchwała Nr XXVI/167/17 stanowi załącznik do protokołu.  
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Punkt 11. 

Kolejny punkt porządku sesji dotyczył podjęcia uchwały w sprawie określenia górnych 

stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych oraz opróżniania  i transportu nieczystości ciekłych. 

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa stwierdziła, iż projekt uchwały otrzymali 

wszyscy radni i był przedmiotem posiedzenia wspólnego komisji. 

Wójt Gminy omawiając projekt uchwały przedstawił górne stawki za odbiór odpadów 

komunalnych odbieranych w sposób nieselektywny i selektywny. Zaznaczył, iż są to stawki,                    

zaproponowane po rozmowach z podmiotami, które świadczą te usługi. Są one niewiele wyższe 

od stawek jakie płacą obecnie właściciele nieruchomości. Następnie wyjaśnił, iż w paragrafie 2 

jest mowa o górnej stawce za wywóz nieczystości ciekłych. Obowiązująca obecnie stawka to 20 

zł i po rozmowach z podmiotem, który świadczy te usługi wynika, iż mieści się w tej kwocie                     

i wobec tego jest ona wystarczająca. 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa wystąpiła z zapytaniem, czy państwo sołtysi 

zrozumieli, kogo dotyczą stawki górne na odpady komunalne. 

Wójt dopowiedział, iż temat ten dotyczy takich podmiotów jak: sklepy, firmy, szkoły, gdyż 

to, że firma wygrała przetarg nie oznacza, że musi podpisać umową z tymi podmiotami na 

zaproponowaną kwotę. Określone w tej uchwale stawki będą stanowić zabezpieczenie przed zbyt 

dużymi stawkami przedsiębiorców, które odbierają odpady komunalne od wymienionych 

nieruchomości. 

Więcej uwag ani pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa odczytała projekt uchwały, stwierdziła kworum,  po 

czym odbyło się głosownie nad przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 14 

głosów „za”.  Uchwała Nr XXVI/168/17 stanowi załącznik do protokołu 

 

Punkt 12. 

Kolejny punkt porządku sesji dotyczył podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej określenia warunków i zasad korzystania z udostępnionych dla wszystkich operatorów 

i przewoźników przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Cielądz. 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa stwierdziła, iż projekt uchwały otrzymali wszyscy 

radni, a następnie o przedstawienie tematu poprosiła Wójta Gminy. 

Wójt Gminy wyjaśnił, iż PKS Rawa Mazowiecka wystąpiło z wnioskiem o wyrażenie 

zgody na dalsze korzystanie z przystanków będących własnością Gminy. Jednak określając 
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przystanki pominięty został jeden przystanek w Ossowicach. Były określone tylko przystanki                 

w Stolnikach i Wylezinku. Niniejszą uchwałą dodaje się przystanek w Ossowicach, którego 

właścicielem jest Gmina. Wójt wyraził spostrzeżenie, że Gmina jest właścicielem tylko trzech 

przystanków, a jednak musi malować, sprzątać wszystkie pozostałe. 

Do w/w tematu nie zgłoszono uwag ani zapytań.  

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa poinformowała, że projekt uchwały był 

przedmiotem posiedzenia wspólnego Komisji i został pozytywnie przez komisje zaopiniowany. 

Następnie odczytała projekt uchwały, stwierdziła kworum,  po czym odbyło się głosownie nad 

przyjęciem niniejszej uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie – 14 głosów „za”. Uchwała 

Nr XXVI/169/17 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Punkt 13. 

 Kolejny punkt dotyczył podjęcia uchwały w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania 

nauczycieli. 

Niniejszy temat przedstawił Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk. Wyjaśnił, iż projekt 

uchwały dotyczy cząstkowej zmiany regulaminu tj. elementu dodatku funkcyjnego dla 

dyrektorów szkół. Zmiana ta jest pokłosiem realizacji projektów unijnych w szkołach, by 

dyrektorzy mogli otrzymać wynagrodzenie za pracę z tego tytułu. Proponuje się zapis                                

o zwiększeniu na czas realizacji projektów stawki dodatku funkcyjnego do 100 % obecnego 

dodatku. Na powyższym zakończono omawianie niniejszego tematu, uwag nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, iż projekt uchwały był omówiony na wspólnym 

posiedzeniu komisji i został pozytywnie zaopiniowany.  Następnie odczytała jego treść, 

stwierdziła kworum – 14 radnych, po czym odbyło się głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

Uchwała została podjęta 13 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw”. Uchwała Nr XXVI/170/17 

stanowi załącznik do protokołu. 

 

Punkt 14. 

 Kolejny temat sesji, dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zmiany Regulaminu 

dofinansowania kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu 

gminy Cielądz omówił Wójt Gminy Paweł Królak. 

 Wójt poinformował, iż w ostatnich dniach otrzymaliśmy pozytywną decyzję na temat 

przyznania środków na azbest w  kwocie 55 tys. zł. W związku z tym jednak, że udział środków 
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WFOŚ i GW jest inny niż określony w Regulaminie  - było 85 % a jest 80 % należy tę kwestię 

zmienić. Ponadto proponuje się uporządkować inne kwestie jak termin składania wniosków oraz 

odejście od obowiązku składania sprawozdań przez mieszkańców. 

Uwag ani zapytań do omawianego tematu nie zgłoszono.  

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa odczytała projekt uchwały i poddała go pod 

głosowanie. Uchwała została pojęta jednogłośnie – 13 głosami „za”(nieobecny radny Lech 

owczarek). Uchwała Nr XXVI/171/17 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Punkt 15. 

 Kolejny punkt dotyczył informacji o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym                

i wykonaniu uchwał Rady Gminy.   

Informację przedstawił Wójt Gminy – Paweł Królak.  

Poinformował o realizacji następujących zadań: 

- jest pozytywna decyzja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi w sprawie 

azbestu; 

- realizowane są projekty unijne w szkołach; 

- rozpoczęte zostały remonty dróg (teraz przerwa z uwagi na warunki pogodowe), prace 

porządkowe; 

- trwają przygotowania do przetargów na: drogę w Łaszczynie, na azbest i na betonowe drogi; 

- od 8 maja rozpoczną się prace interwencyjne; 

- Wojewoda wystąpił z pismem, by do dnia jutrzejszego do godz. 10.00 zgłaszać informacje                         

o stratach w uprawach polowych z powodu przymrozków wiosennych. Jakaś ogólna informacja 

najprawdopodobniej zostanie przekazana. Minister Rolnictwa chce mieć bowiem wiedzę jaką 

zabezpieczyć rezerwę na tę sytuację; 

- w dniu wczorajszym na posiedzeniu wspólnym Komisji była obecna P. M. Killman z Zarządu 

Dróg Powiatowych gdyż Powiat pozyskał środki na drogę powiatową Sierzchowy – Sanogoszcz 

na odcinek ok. 3,8 km. W związku  tym, iż odbyły się 2 przetargi i kwota w budżecie Powiatu 

jest niewystarczająca, zwrócono się o dofinansowanie w wysokości 115 tys. zł Jest to znikomy 

procent wartości całej inwestycji – jak obliczył radny Grzegorz Rogulski zaledwie 7 %. 

Stwierdził, że nie mówi jeszcze jaka konkretnie będzie kwota dofinansowania gdyż P. Skarbnik 

musi najpierw dokonać wyliczeń. Będzie dlatego też prawdopodobnie sesja nadzwyczajna w tej 

sprawie, a informuje o tym, by nie było nieporozumień, jak przy poprzedniej sesji. 
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Punkt 16. 

Interpelacji nie zgłoszono.  

 

Punkt 17. 

 W wolnych wnioskach głos zabrali: 

 Wójt Gminy oznajmił, iż rozpoczęte zostały prace porządkowe lecz aura nie sprzyja                       

i dlatego prosi o cierpliwość. Wszystkie drogi będą wyrównane. Stwierdził, iż najbliższe 2 lata 

będą ciężkie. Na środki w wysokości 100 tys. zł wraz z Sekretarzem były już podjęte pewne 

plany. Poinformował, iż gdy rozpoczną się prace interwencyjne, to będą montowane znaki 

kierunkowe w miejscowościach. Dodał jeszcze, że wystąpiono do Zarządu Dróg o zgodę na 

oznaczenie strefy gospodarczej, lecz tablica będzie umieszczona na ten temat dopiero po 

uzyskaniu pozytywnej decyzji. Również wystąpiono o zgodę na umieszczenie „witaczy” przy 

drodze wojewódzkiej. 

 Radny Jarosław Budek zgłosił problem przepustu w Komorowie. 

 Wójt stwierdził, iż jest kilka przepustów do zamontowania. Są umówieni z operatorem 

koparki, ale są jeszcze pewne dylematy jak np. w Małej Wsi co do zjazdu. Zwrócił też uwagę na 

kwestię gospodarowania swoimi polami, gdyż nie chciałby tłumaczyć przed mieszkańcami 

radnych czy sołtysów. 

 Wiceprzewodniczący Rady Michała Gaca podjął temat zmiany przepisów z zakresie 

zakupu paliwa w ilości powyżej 500 l. Poinformował, iż obowiązkowa jest wówczas rejestracja, 

więc może w takim razie po mniej kupować. 

 Sołtys Sołectwa Komorów Franciszek Zieliński zgłosił wniosek o chociaż 3 wywrotki 

żwiru na wyrównanie drogi w kierunku Podskarbic. 

 Sołtys Sołectwa Ossowice Wiesław Kruśliński podjął temat koszenia boiska i jak 

zorganizować zakup paliwa na ten cel z funduszu sołeckiego.   

 Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka zapytała kiedy Powiat będzie 

sprzątał rowy. 

 Wójt oznajmił, iż od 8 maja będą pracownicy interwencyjni, między innymi do prac 

porządkowych. 

 Radny Józef Pytka zapytał o drogę koło rzeki- czy będzie robiona. 
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 Wójt wyraził zdanie, że nie chciałby być nadgorliwym. Podał przykład, że wszyscy chcieli 

rów, a dzisiaj już go nie ma, a w przypadku chodnika zamiast podziękowań jest problem kto ma 

go odśnieżyć i sprzątać. 

 Sołtys wsi Stolniki Piotr Pawlak zgłosił uwagę, że na drodze do Kuczyzny jest bardzo 

dużo dołów. 

 Wójt poinformował w tym miejscu, o prowadzonym postępowaniu o rozgraniczenie przy 

tej drodze. 

  

Punkt 18. 

 Na powyższym wyczerpany został porządek obrad. Przewodnicząca Rady Gminy 

Małgorzata Rosa zakończyła obrady XXVI Sesji Rady Gminy.  

  

Na powyższym protokół zakończono.       

   Przewodnicząca Rady Gminy 

 Małgorzata Rosa 

Protokołowała : 

 

Bogusława Kobacka            


