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P R O T O K Ó Ł  Nr XI/11 
 

z odbytej Sesji Rady Gminy Cielądz w dniu  6 lipca 2011 roku. 
 

Sesję rozpoczęto o godz. 10:00 
a zakończono o godz. 12:05 

 
 
Ustawowa liczba radnych               -  15 
Radnych obecnych na Sesji            -  14 
 
Radni nieobecni: 

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

1. Paweł Królak   Wójt Gminy  
2. Wiesława Libera  Skarbnik Gminy 
3. Janina Ciesielska  Sekretarz Gminy 
4. Józef Matysiak   Starosta Rawski 
5. Sylwester Krawczyk   Kierownik Biura Rady Powiatu 
6. Aldona Trzcińska  Dyrektor GOPS  
7. Maria Ciesielska  Kierownik Referatu Organizacyjnego 

 
 

 
oraz inne osoby wg załączonych list obecności. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski stwierdzając quorum zdolne do 

podejmowania prawomocnych uchwał otworzył obrady XI Sesji Rady Gminy Cielądz. 

Powitał przybyłych na Sesję radnych oraz zaproszonych gości, następnie przedstawił 

proponowany  

porządek obrad: 

1. Otwarcie Sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu Nr X/11 z Sesji Rady Gminy w dn. 20.06.2011 r.  

4. Zmiany budżetu gminy na 2011 rok – podjęcie uchwały. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu Opiniującego zgłaszanych 

kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego.  

6. Przedstawienie Listu Intencyjnego dotyczącego realizacji projektu „Rawskiej 

Regionalnej Sieci Teleinformatycznej” oraz rozbudowy „Łódzkiej Regionalnej Sieci 

Teleinformatycznej”.  
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7. Omówienie kwestii działania oświetlenia ulicznego i podjęcie decyzji w tej sprawie.  

8. Interpelacje.  

9. Wolne wnioski 

10. Zakończenie obrad XI Sesji Rady Gminy.  

 

Punkt 2. 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

 

Punkt 3.  

Protokół Nr X z Sesji w dn. 20.06.2011 r. został wyłożony do wglądu. Radni do protokołu nie 

wnieśli uwag i protokół zostały przyjęty jednogłośnie. 

 

Punkt 4  

Skarbnik Gminy Wiesława Libera poinformowała, że w związku z podpisaniem umowy 
dotacji na Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych należy zwiększyć dochody i 
wydatki o kwotę 72 tys. zł na przebudowę drogi w Łaszczynie.   Łączne koszty finansowe w 
zadaniach inwestycyjnych na tę drogę zmienią się z 436 tys. zł na 508 tys. zł.   

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski przedstawił projekt uchwały w 

sprawie dokonania zmian budżetu na rok 2011.  

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XI/48/2011 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Punkt 5 

Sekretarz Gminy Janina Ciesielska poinformował, że zarówno radni jak  i sołtysi są 
odpowiednio zorientowani odnośnie wyboru ławników na kadencję 2012 -2015, 
przekazywane były pisma, informacje. Do 30 czerwca br. był termin zgłaszania kandydatów 
na ławników, wpłynęły trzy zgłoszenia a powinniśmy wybierać pięciu kandydatów. Spośród 
radnych i pracowników urzędu powinien być powołany zespól opiniujący, który na sesji 
przedstawi swoją opinię o zgłoszonych kandydatach. Do końca października br.  Odbędą się 
wybory. Poprosiła o zgłaszanie kandydatów do składu zespołu opiniującego zgłoszonych 
kandydatów na ławników na kadencję lat 2012-2015.  

Zgłoszono kandydatury radnego Józefa Pytki, Sekretarz Janiny Ciesielskiej, radnej Iwony 
Machnickiej, Elżbiety Wieteski, Renaty Jakubik oraz Przewodniczącego Rady Gminy 
Bogumiła Grabowskiego. Radny Józef Pytka nie wyraził zgody na kandydowanie do składu 
zespołu opiniującego, reszta osób wyraziła zgodę.  
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Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski przedstawił projekt uchwały w 

sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników na kadencję 

2012-2015. 

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XI/49/2011 stanowi załącznik do protokołu. 

Punkt 6 

Starosta Rawski Józef Matysiak poinformował, że w imieniu zarządu Stowarzyszenia 
Rozwoju Ziemi Rawskiej skierował list do Rady i Wójta w kwestii współdziałania w 
utworzeniu Rawskiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej, mającej na celu dostęp do 
szerokopasmowego Internetu na terenie powiatu. Jest to nowe wyzwanie technologiczne i 
działanie przede wszystkim dla młodszych . Można tego uniknąć ale jest określona szansa i 
można z niej skorzystać. Projekt dotyczy powiatu rawskiego oraz gminy Głuchów. Poprosił 
przedstawiciela Stowarzyszenia  p. Sylwestra Krawczyka o dokładne wyjaśnienie projektu.  

Sylwester Krawczyk poinformował, że badania środków unijnych wykazały ze jest znaczna 
pula środków w Programie Innowacyjna Gospodarka na działanie 8.3 „przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu”. Program skierowany jest do społeczności lokalnych. Okres 
programowania kończy się z 2013 rokiem i nie wiadomo czy w kolejnych latach środki na 
takie działania będą dostępne. Jeżeli teraz nie sięgniemy po te środki być może taka szansa się 
nie powtórzy. Ostatni nabór wniosków na to działanie kończy się 28 października br. Podjęta 
została próba w tym terminie złożyć wniosek i pozyskać środki na budowę Rawskiej 
Regionalnej Sieci Teleinformatycznej. Program przewiduje 85 % dofinansowania i 15 % 
wkładu własnego beneficjenta – konsorcjum gmin powiatu, powiatu oraz gminy Głuchów. 
Wstępne szacowania dają przybliżoną skalę kwoty podmiotów, mówi się, że będzie to kwota 
rzędu 4 – 4,5 mln zł w zależności od lokalizacji. 15 % - to w granicach 700 tys. zł rozłożone 
na 8 samorządów. W związku z tym, że rawska siec musi mieć dostęp do sygnału operatora, 
który zajmuje się takimi łączami powstał pomysł żeby skorelować tą sieć z łódzką siecią 
informatyczną. Marszałek nie miał w planie łącza światłowodowego, poczyniliśmy jednak 
starania, budujemy rawską sieć informatyczną a w zamian za to Marszałek ma przyłączyć 
naszą  do wojewódzkiej sieci teleinformatycznej. Jeżeli podpiszemy list z marszałkiem 
będziemy zobligowani do pewnych działań a sygnał zostanie do nas doprowadzony. Grupą 
docelowa projektu są w głównej mierze osoby z terenów wiejskich o najniższym standardzie 
– sytuacji finansowej, niepełnosprawność, z domu dziecka, rodziny zastępcze itp. Wstępnie 
szacujemy ok. 350 osób oraz ogólnodostępne punkty w placówkach – szkoły, świetlice, 
środowiskowe domy kultury, OSP (dostęp do sieci komputerowych, programy będą dostępne 
dla mieszkańców). Szacujemy, że kupilibyśmy ok. 1000 komputerów. Okres realizacji 
projektu to 1,5 roku. Rozmieszczenie instalacji będzie takie żeby po okresie wdrożenia 
projektu można było podłączać wszystkich mieszkańców, ustawa stanowi, że każdy operator 
musi świadczyć usługi odpłatnie, dlatego usługi będą odpłatne dla tych, którzy potem się 
podłączą. Ważną sprawą jest też prędkość – sygnał do ostatecznego odbiorcy będzie docierał 
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na poziomie 3 mbit/sek. Instalacja światłowodowa jest przyszłością Internetu. Ewentualne 
kolejne elementy już po programie można będzie instalować, na każdym etapie będzie można 
sieć modernizować. 

W dyskusji głos zabrali: 

− Skarbnik Gminy Wiesława Libera – czy w tym projekcie podatek VAT jest kosztem 
kwalifikowanym. 

− Sylwester Krawczyk – tak. 
− Radny Jarosław Budek – czy to ma być Internet radiowy, czy nie będzie zakłóceń w 

docieraniu sygnału.  
− Radny Tomasz Dewille – miałem problemy sygnał radiowo do mojego domu nie 

docierał i byłem zmuszony zmienić Internet,  u nas teren nie jest zbyt dobry do 
odbioru. 

− Sylwester Krawczyk – to ma być sygnał radiowy, nowoczesne urządzenia radiowe 
pozwalają na dostarczenie sygnału wszędzie, rozmieszczenie masztów radiowych 
będzie takie żeby wszędzie dotarł sygnał i na takim poziome żeby końcowy odbiorca 
miał prędkość co najmniej 3 megabity na sekundę.  

− Radny Adam Michalak – to byłoby ok. 100 tys. zł w ciągu półtora roku, zatem 
musielibyśmy zaplanować środki w budżecie, z tego zyska ok. 50 osób a zwykły 
obywatel będzie musiał płacić. Do tego jeszcze koszty utrzymania sieci. Nie jestem  
pewny czy powinniśmy się zaangażować i budować sieć, nie wiem czy to jest dobre, 
technologia idzie do przodu i za kilka lat każdy będzie miał Internet pewnie 
mniejszym kosztem.  

− Sylwester Krawczyk – przez okres pięciu lat środki na utrzymanie będą pochodzić z 
projektu, potem zakładamy, że odbędzie się przetarg na administrowanie instalacją i 
wejdzie nowy operator, który będzie świadczył usługi a  my na tym zarabiamy, 
możemy również tą sieć rozszerzyć o inne usługi np. darmowe połączenia miedzy 
mieszkańcami, transportowanie danych, czytniki wodomierzy itd. mnóstwo bardzo 
przydatnych rzeczy dla samorządów. 

− Radny Adam Michalak – czy dobrze rozumiem, że po pięciu latach jest szansa na 
zysk. 

− Starosta Rawski – tak, jest szansa na zwrot i ewentualny zysk. Będzie szeroka 
dostępność Internetu w instytucjach publicznych, szkołach, urzędach. W szkołach 
będzie można stworzyć wiele stanowisk.  

− Sylwester Krawczyk – beneficjent powinien uczestniczyć w programie przez 5 lat, po 
tym okresie ani on ani my nie musimy w tym uczestniczyć. 

− Radny Jerzy Pieczątka – technika idzie do przodu, na początku zawsze są duże kwoty 
a po kilku latach można kupić to samo za niewielkie pieniądze, dokładnie tak było z 
telefonami, teraz tak jest z oczyszczalniami. 

− Sylwester Krawczyk – jedynym operatorem na naszym terenie jest TP, która wycofuje 
się z rynku internetowego, nie sądzę żeby pojawił się nowy operator, który będzie 
świadczył takie usługi tak tanio. 

− Radny Adam Michalak – uważam, że to będą pieniądze wyrzucone w błoto. 
− Radny Jarosław Budek – co będzie jeśli powiedzmy po okresie tych pięciu lat Starosta 

sprzeda tą linię. 
− Sylwester Krawczyk – majątek tej sieci znajdujący się na terenie danej gminy będzie 

majątkiem tej gminy. 
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− Skarbnik Gminy – a co z Internetem w szkołach, który jest obecnie, czy będzie 
funkcjonował jednocześnie. Jaki będzie udział środków w tym roku.  

− Sylwester Krawczyk – będziecie mogli Państwo z niego zrezygnować bo nasz będzie 
dużo tańszy. W tym roku nie będzie żadnych środków, projekt jest na lata 2012-2013,  
dopiero wtedy będzie mowa o środkach.  

− Starosta Rawski – pojawią się operatorzy konkurencyjni i dobrze bo będzie to 
wymuszać niższe ceny, operator miejscowy musi być. To jest przedsięwzięcie 
samorządowe. Nie jesteśmy tu po to żeby na siłę Państwa przekonywać, to jest tylko 
szansa na skorzystanie ze środków To jest zbudowanie 70 km kabla – światłowodu z 
Łodzi do Rawy, jesteśmy na końcu województwa, to jest ogromny skok do przodu. To 
jest światłowód - nowoczesna linia przesyłowa, która tu zostanie i kosztuje dużo.  
Marszalek się zdecydował i powinniśmy z tego skorzystać.  

− Sylwester Krawczyk – taka szansa już się nie powtórzy, inny operator nie ma szans na 
skorzystanie z dofinansowania na taki projekt, tylko samorządy i dlatego inny operator 
sam tego nie zrobi, to są za duże koszty. Uważam, że jest o co walczyć. 

− Radny Józef Pytka – czy jeśli inni poza przewidzianą grupą ok. 50 osób, którzy będą 
chcieli się podłączyć do sieci będą musieli płacić sami. 

− Sylwester Krawczyk – grupa docelowa dostanie przyłącze, komputer, szkolenie i 
oprogramowanie, inni, którzy będą chcieli się przyłączyć będą musieli płacić 
abonament. 

− Radny Józef Pytka – uważam, że skłócimy mieszkańców.   
− Starosta Rawski – natomiast ja uważam, że lepiej dać mieszkańcom ten komputer i  

przyłącze niż pieniądze. Projekt nie przewiduje żeby osoby docelowe płaciły, musimy 
mieć odwagę w podejmowaniu decyzji. Muszą być klarowne zasady w wyborze 
danych osób. Jest to działanie przeciwko wykluczeniu społecznemu. Możemy nie 
robić nic i czekać aż jakiś operator się zainteresuje albo podjąć ryzyko i próbować coś 
zrobić. Stajemy przed pewną szansą, możemy zaryzykować i ją wykorzystać.  

− Radny Jarosław Budek – radny Pieczątka mówił o telefonach, ale gdybyśmy my jako 
wsie nie założyli wtedy tych telefonów to dziś nie mielibyśmy Internetu. 

− Radna Elżbieta Wieteska – to jest duża szansa dla nas.  
− Sylwester Krawczyk – naszym celem jest aby jak największa liczba mieszkańców z 

tego korzystała, nie ma w tym względzie ograniczeń, jeżeli stacje bazowe w gminie 
rozmieścimy tak żeby sygnał docierał wszędzie to potem wystarczy tylko podłączyć 
pojedyncze osoby i to już nas nie będzie kosztować. 

− Radny Adam Michalak – czyli w Cielądzu byłaby np. jedna antena. 
− Sylwester Krawczyk – będą fachowcy i pomierzą sygnały tak żeby dotarły wszędzie. 
− Starosta – wstępna koncepcja zakłada stacje bazowe w Rawie Mazowieckiej, Babsku, 

Białej Rawskiej, Sadkowicach i w Cielądzu a dalej to już wystarczą przekaźniki. 
− Radny Krzysztof Żatkiewicz – czy jeśli podłączy się 100 % mieszkańców to sygnał 

wystarczy dla wszystkich czy nie będzie tak, że Internet będzie wolniej chodził. 
− Sylwester Krawczyk – przepływowość będzie dobra, wszystkie punkty przekazowe, 

anteny itp. chcemy umieścić na budynkach należących do gminy, częściowo te 
pieniądze do gminy wrócą w postaci dzierżaw.  

− Radny Lech Owczarek – nie powinniśmy się bać nowoczesności, dzieci lepiej 
wypowiedziałyby się od nas, my niewiele wiemy na ten temat, ale jakość Internetu u 
nas jest fatalna a te 70 czy 50 osób nie będzie przecież wyróżnionych, przecież to będą 
najmniej zamożne osoby czy takie, które mają w inny sposób bardzo trudną sytuację 
życiową. 

− Radny Jarosław Budek – chciałbym wiedzieć jakie jest zdanie Wójta na ten temat.  
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− Wójt Gminy – rozwój światłowodu jest nieunikniony, prędzej czy później nas to 
czeka, jest pytanie czy wykorzystamy tą szanse dziś i zaangażujemy się w ten projekt, 
jestem świadomy, że mamy wiele innych zadań, przede wszystkim drogi, ale jeżeli 
taki projekt będzie kosztował ok. 80 czy 100 tys. zł z budżetu to jakoś się 
zmobilizujemy i znajdziemy te pieniądze a korzyści będą ogromne, wszystkie wsie 
będą miały dostęp do Internetu, a majątki mamy w każdej miejscowości, żeby można 
było na nich umieścić anteny. Państwa głos jest najważniejszy, ja natomiast uważam 
że powinniśmy przystąpić do tego projektu ze względu na przyszłość młodzieży. 11 
lipca br. mamy wybrać się do Marszałka w tej sprawie – on ciągnąłby światłowód a 
my przystąpilibyśmy do projektu. 

− Radny Tomasz Dewille – a jeśli wi ększość gmin nie przystąpi to koszty się rozbiją. 
− Starosta Rawski – wtedy odpuścimy, nie będzie to miało ma sensu, jest to dla nas 

wszystkich wyzwanie, my też mamy wiele wątpliwości, moim celem nie jest też 
namawianie, każdy samorząd sam odpowiada za swoje decyzje, ja również mam 
wątpliwości, również jestem pełen obaw, może wyjdzie dobrze a może będą jakieś 
problemy, zawsze tak jest, że nie mamy pewności 100 %, ale dziś stoimy przed pewną 
szansą i to m. in. od Państwa zależy czy z niej skorzystamy. 

− Radny Lech Owczarek – dla osób, które mają cięższe położenie życiowe, druga 
sprawa – to jest 85 % dofinansowania, które skończy się w 2013 roku i pieniędzy już 
nie będzie, pieniądze są ważne, ale póki możemy skorzystać ze środków zewnętrznych 
i jest szansa to musimy to musimy ją wykorzystać, później już nic nie będzie, żadnych 
środków a przecież technika, informatyka idzie do przodu, to wszystko jest szansa dla 
młodzieży i te decyzje podejmujemy dla młodego pokolenia.  

− Radny Adam Michalak – dziękuję p. Staroście i p. Krawczykowi, że zechcieli nam 
sprawę przedstawić i wyjaśnić, zostałem przekonany co do słuszności projektu, po tej 
dyskusji uważam, że nie możemy tego zablokować i doprowadzić do tego, żeby cały 
projekt upadł. 

− Radny Jarosław Budek– również uważam, że powinniśmy przystąpić do projektu,  to 
jest bardzo potrzebne, nawet firmy nie będą chciały i nas inwestować, jeśli nie będą 
miały porządnego Internetu, bez Internetu nie będą mogły funkcjonować. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski przeprowadził głosowanie. Wszyscy radni 
jednogłośnie opowiedzieli się za przystąpieniem do projektu.  

Punkt 7 

Wójt Gminy poinformował, że na komisjach i na sesji została podjęta decyzja o wyłączeniu 
oświetlenia na okres letni, oszczędności z tego są ogromne, ale powinno być osiągnięte 
porozumienie, pojawiły się protesty i uwagi, że w jednych miejscowościach się świeci a w 
innych nie. Mamy okres letni i powinniśmy ustalić co dalej, czy lampy maja się świecić w 
lipcu, sierpniu w godzinach wieczornych czy wcale.  

W dyskusji głos zabrali: 

− Radny Tomasz Dewille – jeżeli lampy mają świecić to albo wszędzie albo nigdzie. 
− Radna Elżbieta Wieteska – nie byłam co prawda na jeden sesji, ale nie wiedziałam ,że 

lampy mają być wyłączone. 
− Przewodniczący Rady Gminy –temat był omawiany nie raz, na komisjach i na sesji 

również. 



7 

 

− Radny Jarosław Budek –nie było podjętej decyzji, była rozmowa i niektórzy mówili 
tak a inni inaczej, wnioskuję żeby lampy świeciły chociaż godzinę. 

− Radny Józef Pytka- jeżeli są spore oszczędności to możemy zaoszczędzić, do godz. 22 
jest widno, są wakacje. 

− Radny Jarosław Budek – droga wojewódzka jest oświetlona w innych gminach tylko 
do godz. 24 :00 a później już nie, a nam resztę się całkowicie wyłącza, mieszkańcy 
Komorowa chcą żeby chociaż tę godzinę wieś była oświetlona. 

− Radny Tomasz Dewille – tu chodzi o psy, które biegają, należałoby wystosować 
pisma żeby przypomnieć mieszkańcom, że mają obowiązek trzymać psy na posesji. 

− Radny Jarosław Budek – ale potem sąsiedzi twierdzą, że te wszystkie psy nie są ich.  
− Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski – to obowiązkiem gminy jest 

wyłapywanie bezpańskich psów. 
− Skarbnik Gminy – utrzymujemy już jednego psa w hotelu przez 3 lata – płacimy za 

jego utrzymanie 196 zł miesięcznie, możemy wyłapywać psy ale wtedy będziemy 
płacić duże pieniądze za ich utrzymywanie. 

− Sekretarz Gminy Janina Ciesielska – bezpańskie psy to jest zadanie własne gminy, 
rada podejmuje uchwałę o wyłapywaniu psów, wywiesza się obwieszczenie na wsiach 
z informacją, w którym dniu odbędzie się wyłapywanie,  płacimy osobno za 
wyłapanie psa, odesłanie do hotelu i potem za utrzymanie psa w hotelu. Jeden pies 
kosztuje 196 zł na miesiąc, SA to koszty i zadanie własne gminy. Takie pieniądze to 
więcej niż utrzymanie człowieka np. podopiecznego. 

− Radny Jarosław Budek – uciekam od pomysłu wyłapywania psów bo zaraz będziemy 
mieli ich dużo, nikt się do psów nie przyzna a samo jedno złapanie kosztuje ok. 400 zł.  

− Sołtys Władysław Dobrowolski – należałoby wystosować pisma aby mieszkańcy 
trzymali psy zamknięte na posesjach.  

− Sołtys Wiesław Kruśliński - kiedyś już była próba wyłączenia światła a później 
potrzebna była konserwacja żeby od nowa włączyć i to wyszło w końcu drożej. 

− Sekretarz  Gminy – ale to była kwestia dłuższego wyłączenia światła a teraz chodzi o 
raptem o miesiąc. 

− Radna Teresa Stępniak – proponuję aby oświetlenie uliczne świeciło godzinę od 22:00 
do 23:00. 

− Radny Tomasz Dewille – proponuję aby oświetlenie całkowicie wyłączyć od 1 
sierpnia br.  
 

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski przeprowadził głosowanie. Za 
wnioskiem o działanie oświetlenia ulicznego przez godzinę, w godzinach wieczornych 
głosowało 7 radnych, za wnioskiem o całkowite wyłączenie od 1 sierpnia głosowało 7 
radnych. Przewodniczący Rady powtórzył głosowanie. Za działaniem oświetlenia ulicznego 
przez godzinę w godzinach wieczornych głosowało 7 radnych, za wnioskiem o wyłączenie 
głosowało 7 radnych. Przewodniczący Rady Gminy uznał, że jego głos jako 
Przewodniczącego Rady jest decydujący a Rada do tej decyzji nie wniosła zastrzeżeń, w 
związku z powyższym zdecydowano, że oświetlenie będzie działało przez godzinę w 
godzinach wieczornych.  

Punkt 8. 

W sprawy różnych głos zabrali: 
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− Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski – poinformował, że wpłynęło 
pismo pani Idzikowskiej odnośnie po malowania klatki schodowej w ośrodku zdrowia 
w Sierzchowach i wymiany drzwi wejściowych zewnętrznych oraz wniosek p. 
Słodkiego o podłączenie do kanalizacji, wpłynęło również  pismo odnośnie 
zorganizowania spotkania inwestora z mieszkańcami w sprawie biomasy.  

− Wójt Gminy – firma Joka jest zainteresowana inwestowaniem w biogazownię na 
terenie naszej gminy, ale musi mieć kontrahentów, którzy by dostarczali biomasę, 
proszą o zorganizowanie spotkania. 

− Radny Jarosław Budek – najpierw muszą być uzgodnienia środowiskowe. 
− Wójt Gminy – ale to jest na razie spotkanie informacyjne, najpierw muszą nabyć grunt 

od osób prywatnych. 
− Radny Robert Kupis – co to jest biomasa. 
− Wójt Gminy – przede wszystkim kukurydza, sianokiszonka, osad z oczyszczalni,  

odpady – buraki może kapusta, kalafiory. 
− Radny Jarosław Budek – to jest to samo co kompostowania a kompostowania w 

Ossowicach nie dostała pozwolenia na budowę. 
 

Uzgodniono, że spotkanie zostanie zorganizowane w OSP w Cielądzu dnia 13 lipca br. o 
godz. 17:00. 

− Skarbnik Gminy Wiesława Libera – odnośnie malowania i wymiany drzwi w ośrodku 
zdrowia to pewne rzeczy trzeba zaplanować, albo planujemy większy remont łącznie z 
wymianą drzwi albo zrobimy samo malowanie, samo malowanie to nie jest dużo, 
można kupić farbę i pomalować, ale okna i drzwi to już są większe koszty, które 
należy zaplanować w budżecie .Możemy  ustalić co możemy, co chcemy zrobić  i 
większe remonty zaplanować na przyszły rok bo na dziś nie ma zaplanowanych takich 
wydatków.  

− Sekretarz Gminy – klatka jest urządzeniem wspólnym.  
− Radny Jarosław Budek– mamy pracowników publicznych, można kupić farbę i 

pomalować.  
− Radny Tomasz Dewille –  można w uzgodnieniu z nią kupić farbę i pracownicy 

pomalują.  
− Sekretarz – odnośnie podłączenia do kanalizacji dom u pana Słodkiego, który 

poprzednio miał p. Klimaszewski. Teraz p. Słodki kupił dom i nie ma możliwości 
wybudowania jakiegokolwiek wc i postawienia szamba bo tam nie ma miejsca. Jak 
była robiona kanalizacja poprzedni właściciele nie chcieli i nie podłączyli się, później 
próbowaliśmy przejściem asfaltu gdzie  jest sklep p. Wiśniewskiego, ale  nie wyraził 
zgody. Teraz budynki kupił młody pan i należałoby mu pomóc.  Wysyłałam już faxem 
dokumentację do p. Dutkiewicza, ewentualnie przeciskiem pod jezdnią do pana 
Radowskiego do studzienki, ale też konieczny jest pomiar bo ta studzienka jest 
początkiem kanalizacji i jest ona dość płytka lub przeciskiem pod jezdnią – to ok. 500 
zł , od p. Słodkiego będzie ok. 12 m szerokości to jest ok. 6 tys. zł  plus dokumentacja 
to może być nawet ok. 10 tys. zł. Powstaje pytanie kto ma za to zapłacić, 
dokumentacja była zrobiona w ramach sieci głównej, każdy robił sobie własne  
przyłącze. Jest jeszcze druga możliwość – podłączenie się, ale żeby nie rujnować  
asfaltu  może skarpą na terenie gminy koło bramy wyjazdowej, tam jest nasza 
studzienka i przejście, ale tam jest wysoko, tu byłoby może troszkę taniej. Od p. 
Klimaszewskiego do placu przy bramie będzie ok. 80 m, ale to trzeba pomierzyć bo są 
spadki. Działkę kupił również p. Stawiński, jeżeli również chciałby się podłączyć to 
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musielibyśmy umożliwi ć   im wybudowanie tej sieci a potem już oni przyłącze. Na 
dzień dzisiejszy trudno jest powiedzieć jakie byłyby to koszty, ale ok. 8 – 10 tys. zł 
kosztowałoby a właściciele już później swoje własne przyłącze musieliby 
wybudować.  

− Radny Jarosław Budek – jak będziemy każdemu podłączać to nie będzie dobrze, kupił 
działkę tanio, wiedział jaka to jest działka, uważam, że trzeba mu dać pozwolenie na 
przyłączenie się do sieci a w jaki sposób sobie to zrobi to już jest jego sprawa. 

− Sekretarz – wszystko się zgadza, ale tak naprawdę u p. Słodkiego nie ma możliwości 
wybudowania jakiejkolwiek ubikacji, była stara, została  rozebrana.  

− Radny Jarosław Budek – ale nikt mu nie kazał tej działki  kupować, wiedział co 
kupuje.  

− Sołtys Tadeusz Miazga – w straży w Mroczkowicach jest zapchana rynna, zalewa mur 
i okna, woda się przelewa. 

− Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski –mamy jeszcze problem z buchtą 
w Stolnikach, lekarz weterynarii chce ją zamknąć ze względu na niespełnianie 
różnych wymogów, będziemy musieli to ogrodzić bo inaczej buchta zostanie 
zamknięta a do tego nie możemy dopuścić, Wójt dał pracowników, sołtys się bardzo 
zaangażował, za co dziękuję. 

− Wójt Gminy Paweł Królak – musimy tam ogrodzić, również woda jest zdewastowana, 
ale dzierżawca robi na swój koszt, musimy poprawić wodę, chciałbym pochwalić 
sołtysa i serdecznie podziękować za postawę i zaangażowanie, to jest nasze wspólne 
dobro, w Sadkowicach skup zamknięto, nie możemy dopuścić żeby i u nas tak się 
stało, dzierżawca płaci dość wysokie podatki. 

− Radny Adam Michalak – czy jest zainteresowany kupnem. 
− Wójt Gminy – nie jest zainteresowany kupnem, pomoże, wybiałkuje i zagospodaruje,  

ale nie kupi. 
− Radny Michał Trzciński – proszę o uporządkowanie rowów przy pasie drogi, 

wyczyszczenie krzaków od skrzyżowania od Sierzchów do Mroczkowic ok. 400 m. 
− Radny Józef Pytka –należy skończyć drogę powiatową, autobus się niszczy. 
− Starosta Rawski – jak będzie własnością powiatu to będzie to zrobione. 
− Radny Jerzy Pieczątka – na drodze od Cielądza w kierunku  Rylska Małego potrzebna  

jest równiarka od czasu do czasu, należy również wyciąć krzaki od krzyża. 
− Radny Grzegorz Stępniak – w kierunku p. Suskiego, Szulca woda przepływa przez 

drogę w łąki, nie można jeździć, należy udrożnić przepusty, trzeba również wyciąć 
gałęzie w kierunku starego sołtysa (topoli).  

− Starosta Rawski Józef Matysiak – w Komorowie jest problem dosyć kosztowny, 
myślę, że jest to kwestia przyszłego roku bo obecnie nie ma środków w budżecie.  Jest 
wiele zgłoszeń, dróg powiatowych jest wiele, ale możemy również je robić wspólnie, 
jak najbardziej jestem otwarty na wspólne działanie. Możemy współfinansować 
pewne przedsięwzięcia, gminy przekazują część środków, np. gmina Rawa daje 50 % 
środków i wspólnie robimy drogę. To są mocne argumenty, może nie 50 % ale jakąś 
część również gmina może dołożyć. Każda gmina ma swoją specyfikę i potrzeby,  
proponuję współdziałanie, np. 30 % daje gmina resztę Powiat. Czy jest to droga 
powiatowa czy tez gminna jeżdżą po niej mieszkańcy, którym w zasadzie jest 
wszystko jedno czyja jest droga, ważne żeby była dobra. Droga od Cielądza do 
Sierzchów przez Sanogoszcz jest w coraz gorszym stanie, przyjdzie pora na to aby się 
wspólnie zastanowić, który odcinek zrobić, trzeba ustalić jakieś zadanie na przyszły  
rok a nie będzie to łatwe. Również dokończenie odcinka drogi w Zuskach trzeba  
zrobić. Uwidacznia się efekt ścinania poboczy tam gdzie zostały ścięte woda odpływa  
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i nie ma zastoin. Są również pewne ograniczenia, w tym roku zrezygnowaliśmy z 
pracowników z urzędu pracy, różne były doświadczenia. Na drodze od Cielądza do 
Regnowa, która była robiona 20 lat temu już następują spękania i proces degradacji 
będzie postępował. Jest 400 km dróg, musimy rozmawiać o problemach, one się same 
nie rozwiążą. Deklaruję otwartość, chciałbym w przyszłym rok jeden porządny 
odcinek drogi zrobić i namawiam Państwa na 30 % współfinansowania.  

− Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski – poinformował, że wpłynęło 
pismo z Zarządu Dróg w Tomaszowie Mazowieckiem, w którym poinformowano, że 
odcinek drogi powiatowej od Sierzchów do Chociwia zostanie zrobiony.  

 

Ponieważ nikt więcej głosu nie zabrał Przewodniczący Rady Gminy zakończył obrady XI Sesji Rady 

Gminy. 

 

Protokół zakończono i podpisano.  
 
         
Protokołowała :  
      
mgr Olga Kmita.       

 
 

 

 

 


