P R O T O K Ó Ł Nr XXV/12
z odbytej Sesji Rady Gminy Cielądz w dniu 22 października 2012 roku.
Sesję rozpoczęto o godz. 13:00
a zakończono o godz. 15:30.
Ustawowa liczba radnych
Radnych obecnych na Sesji:

- 15
- 11

Radni nieobecni:
1. Budek Jarosław.
2. Jakubik Renata.
3. Pytka Józef.
4. Stępniak Grzegorz.

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Ponadto udział w posiedzeniu wzięli:
1. Paweł Królak
2. Wiesława Libera
3. Sylwester Krawczyk
4. Krzysztof Zbiros
5. Andrzej Bargieła
6. Teresa Łucka
7. Małgorzata Stolarek
8. Grażyna Jarzyńska
9. Grażyna Michniewska

Wójt Gminy
Skarbnik Gminy
Sekretarz Gminy
aspirant sztabowy Komenda Powiatowa Policji
Projektant
Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Cielądzu
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cielądzu
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sierzchowach
GOPS w Cielądzu

oraz inne osoby wg załączonych list obecności.
Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski stwierdzając obecność 11-stu radnych
i quorum zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał otworzył obrady XXV Sesji Rady
Gminy Cielądz.
Powitał przybyłych na Sesję radnych oraz zaproszonych gości, następnie zaproponował
aby z porządku obrad wykreślić punkt 6 „Podjęcie uchwały w sprawie: zmiana Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2012-2015”. Poprosił Skarbnik Gminy o wyjaśnienie.
Skarbnik Gminy Wiesława Libera wyjaśniła, że z uwagi na fakt, że nie ma jeszcze
podpisanej umowy na realizację projektu pn. „Indywidualizacja nauczania w klas I-III w Gminie
Cielądz”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości
usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie
szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic
w jakości usług edukacyjnych”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego nie ma jeszcze możliwości zmiany Wieloletniej
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Prognozy Finansowej. Nie ma jeszcze również aneksu do umowy z Urzędem Marszałkowskim na
budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Dopiero po podpisaniu tych umów trzeba będzie
zmienić Wieloletnią Prognozę Finansową.
Do przedstawionej propozycji radni nie wnieśli uwag.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy przedstawił proponowany

porządek obrad:
1.

Otwarcie Sesji.

2.

Przyjęcie porządku obrad.

3.

Przyjęcie protokołu Nr XXIV/12 z Sesji Rady Gminy w dn. 26.09.2012 r.

4.

Informacja w zakresie bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Cielądz za okres
III kwartałów 2012 roku.

5.

Przedstawienie wstępnej koncepcji zmian studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Cielądz.

6.

Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy na rok 2012.

7.

Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Cielądz na okręgi wyborcze oraz ustalenia
ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

8.

Wskazanie przedstawiciela Gminy Cielądz do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Rawie
Mazowieckiej na kadencję 2013-2016.

9.

Przedstawienie założeń do Regulaminu gospodarki odpadami na terenie gminy Cielądz.

10.

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

11.

Interpelacje.

12.

Wolne wnioski.

13.

Zakończenie obrad XXV Sesji Rady Gminy.

Punkt 2.
Przewodniczący

Rady

Gminy

Bogumił

Grabowski

przeprowadził

głosowanie

nad

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

Punkt 3.
Protokół Nr XXIV/12 z Sesji w dn. 26.09.2012 r. został wyłożony do wglądu. Radni do
protokołu nie wnieśli uwag i protokół w głosowaniu jawnym 11 głosami „za” został przyjęty.
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Punkt 4.
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu obejmującego
Informację w zakresie bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Cielądz za okres
III kwartałów 2012 roku. Analizę stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Cielądz
w okresie od 01.01.2012 do 30.09.2012 przedstawił aspirant sztabowy z Komendy Powiatowej
Policji w Rawie Mazowieckiej Krzysztof Zbiros. Analiza stanowi załącznik do protokołu.

Po przedstawionej informacji Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk zwrócił uwagę, że
służby ponadnormatywne były finansowane nie tylko przez Starostwo Powiatowe, ale również
przez gminę Cielądz. Gmina Cielądz również przeznaczyła środki na ten cel, które wpłynęły na
poprawę stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy.
Aspirant sztabowy Krzysztof Zbiros na pytanie Sekretarza odnośnie tendencji
przestępstw wyjaśnił, że tendencja jest spadkowa, popełniono mniej przestępstw niż
w poprzednim roku.

Ponieważ nikt z obecnych nie zabrał więcej głosu Przewodniczący Rady Gminy
podziękował za przybycie na Sesję i przedstawienie informacji oraz analizy stanu bezpieczeństwa
publicznego na terenie Gminy Cielądz.

Punkt 5.
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu obejmującego
przedstawienie

wstępnej

koncepcji

zmian

studium

uwarunkowań

i

kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy Cielądz.

Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk poinformował, że należy zmienić studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Cielądz, ze względu na
konieczność dostosowania studium do obowiązujących przepisów prawnych, w szczególności
dotyczy to przepisów prawa geologicznego i górniczego. Należy również wyjść naprzeciw
inwestorom, w szczególności firmom, które są zainteresowane postawieniem elektrowni
wiatrowych na terenie Gminy. Firma Windprojekt jest zainteresowana, zaoferowała, że będzie
partycypować w kosztach projektu zmiany studium w kwocie 36 tys. zł (koszt gminy to 15 tys.
zł). Należy zatem wykorzystać tę szansę. Należy również stworzyć ofertę terenową pod
ewentualny przemysł i budownictwo mieszkaniowe. Dlatego pracujemy nad projektem zmiany
studium.
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Projektant Andrzej Bargieła przedstawił plansze obejmujące:
− opracowanie ekofizjograficzne, podstawowe, syntetyczną mapę kompleksowej oceny
i waloryzacji – strukturę przestrzenną środowiska;
− uwarunkowania rozwoju przestrzennego;
− strukturę funkcjonalno-przestrzenną – kierunki rozwoju, koncepcję;
Projektant Andrzej Bargieła poinformował, że zgodnie z ustawą o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym każda gmina musi mieć studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które po konsultacjach społecznych zatwierdza
Rada Gminy. Poprzednio gmina posiadała plan zagospodarowania przestrzennego Gminy.
Gmina nie ma obowiązku posiadania planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego
dla całej gminy, wówczas pozwolenia na budowę wydawane są w oparciu o decyzje
administracyjne o warunkach zabudowy. W gminie Cielądz jest wydawanych ok. 50 decyzji
rocznie na inwestycje newralgiczne a gmina posiada cząstkowe plany zagospodarowania
przestrzennego. Jeśli gminne studium nie wskazuje określonych kierunków zagospodarowania,
nie można uchwalić planów miejscowych. Poprzednie studium było uchwalone w 2000 roku,
od tego czasu przepisy się zmieniły i należy dokonać zmian studium. Dlatego zaproponował
przystąpić do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego. Zespół projektowy z Łowicza opracuje ekofizjograficzną inwentaryzację
ekoGminy, projekt studium, planszę uwarunkowań wraz z tekstem i opisem.
Po sporządzeniu projektu należy jeszcze opracować prognozę wpływu na środowisko.
Ogólna charakterystyka Gminy: niewielka ilość gruntów klasy III – w rejonie Cielądza
niewielkie fragmenty i drobne plamki w całej gminie. Słaba struktura jakości rolniczej –
niewielkie fragmenty terenów produkcyjnych, natomiast reszta to grunty klasy V i VI.
W Cielądzu płynie rzeka Ryłka, wpływa do niej kanał regnowski, jest też sporo stawów
rybackich. Główną osią drogową jest droga wojewódzka Cielądz – Nowe Miasto nad Pilicą
i droga powiatowa do Gminy Czerniewice. Do drogi wojewódzkiej prowadzi szereg dróg
powiatowych i gminnych. Droga wojewódzka wskazuje znaczny wskaźnik ruchu i stanowi
o zagrożeniu w postaci emisji spalin i wibracji akustycznych. Obecnie dochodzą jeszcze
stanowiska archeologiczne, złoża geologiczne i obiekty ferm wiatrowych.
Przyjęto zasady tworzenia studium, głównie stworzenie oferty zachęcającej inwestorów,
teren jest podatny na zabudowę. Typując tereny budowlane opieramy się na istniejącej sieci
wodociągowej i drogowej, w poszczególnych miejscowościach nie tworzymy osiedli
mieszkaniowych. Gdybyśmy chcieli tworzyć ofertę osiedli mieszkaniowych to byłyby
ogromne koszty. Dlatego przyjęto, że wykorzystujemy wszystkie drogi i sieci wodociągowe,
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powstają również nowe drogi, niektóre z kolei są już utrzymywane przez gminę. Jeśli chodzi
o miejscowość Cielądz to jest tu oczyszczalnia ścieków, ujęcie wody, sieci energetyczne,
główne tereny pod zabudowę jednorodzinną to tereny wokół szkoły i przy drodze powiatowej
do Regnowa za lasem. Natomiast nowe oferty pod zabudowę to głównie zabudowa
produkcyjna. W Komorowie cały teren (dojeżdżając do wsi w stronę kurników) to oferta
produkcyjna, również teren po cegielni. Tereny produkcyjne proponujemy również przy
drodze z Cielądza do Ossowic (po drugiej stronie oczyszczalni ścieków), kolejny rejon to
tereny przy firmie Herco w Cielądzu (od dróżki do lasu, po drugiej stronie powiększenie
i przesunięcie do dróżki polnej).

W Małej Wsi przy drodze powiatowej (skrzyżowanie)

proponuje się zabudowę produkcyjno-usługową. Pozostają jeszcze tereny górnicze, które
mamy udokumentowane, np. w Niemgłowach i na granicy gminy Regnów. Proponuje się
wyznaczyć potencjalny teren eksploatacji, aż do lasków pod Zuski, ponieważ tu mogą
występować potencjalne złoża geologiczne. Jeżeli ktoś udokumentuje tam złoże geologiczne
i będzie to ujęte w studium to nie trzeba będzie tego zmieniać. Muszą również zostać
wyznaczone obszary potencjalnych turbin wiatrowych. Jest propozycja dwóch turbin
w Cielądzu i jednej w Ossowicach. Od turbiny do najbliższej zabudowy musi być odległość
400 do 500 m. Wyznaczono tereny, gdzie można byłoby umieścić turbiny. Inwestor bierze pod
uwagę teren, np. grząskość czy lasy (od lasu zależy wysokość turbiny). Jeżeli w studium
zostaną określone tereny pod turbiny, to później na wniosek inwestora na te tereny trzeba
będzie opracować plan zagospodarowania miejscowego. Dzisiejsze spotkanie to jest dopiero
jeden z punktów, jakie należy wykonać. Do podjęcia uchwały jeszcze daleka droga.
U pracownika w Urzędzie Gminy jest założony zeszyt, można składać wnioski i uwagi do
studium. Na początku nowego roku zostanie przygotowana dokumentacja do zaopiniowania
przez inne organy, np. sąsiednie gminy. Po uzyskaniu opinii i uzgodnień studium zostanie
wyłożone do wglądu na trzy miesiące. Będzie można składać do niego uwagi.
Radny Adam Michalak stwierdził, że ze względu na szkodliwość turbin może
należałoby je usytuować tak, aby od zabudowań były w odległości kilometra.
Projektant Andrzej Bargieła poinformował, że na terenie gminy nie ma takiego terenu,
żeby można było oddalić turbiny od zabudowań o kilometr. Jeśli natomiast chodzi
o uciążliwości to zaczyna narastać baza opracowań z już istniejących ferm wiatrowych,
prowadzone są obserwacje w zakresie ptactwa, nietoperzy itp. Przy odległości 400-500 m
akustyka nie przekracza dopuszczalnych norm. Najgorszym elementem może być tzw.
migotanie, tj. jeżeli okna budynku będą wychodzić na turbinę i będzie słońce to przez ok. pół
godziny pióra przecinają promień słoneczny i powstaje migotanie Jeśli chodzi o wibracje to
odległość 500 m wyklucza przenoszenie wibracji, wykluczony jest również problem hałasu bo
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musi być pozytywna decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych. Turbiny mogą być
stawiane nawet bliżej niż 500 m od zabudowań.
Radna Elżbieta Wieteska stwierdziła, że jedna turbina w Gortatowicach ma być
usytuowana za blisko plantacji wieloletnich.
Projektant Andrzej Bargieła poinformował, że wszelkie normy odnoszą się do
budynków. Nie stwierdzono natomiast, aby akustyka była szkodliwa dla upraw, szum
wydawany przez wiatraki jest niższy niż, np. przez media (w ilości decybeli).
Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk poinformował, że postępowanie administracyjne
jest na etapie zbierania wniosków, opinii i konsultacji, opracowywany jest raport
oddziaływania na środowisko. Jeśli chodzi o stronę ekologiczną to chcemy mieć
zabezpieczenie, dlatego dopuściliśmy do postępowania organizacje ekologiczne. Nie
poczynimy dalszych kroków dopóki nie będzie jasności, że inwestycja nie wpływa negatywnie
na środowisko. Należy również wziąć pod uwagę fakt, że gminy, które już mają takie fermy
wiatrowe osiągają niebagatelne przychody do budżetu gminy, należy wykorzystać szansę
zdobycia środków dla naszej gminy.

Ponieważ nikt więcej głosu nie zabrał Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do
kolejnego punktu.

Punkt 6.
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu obejmującego Podjęcie
uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2012.
Skarbnik Gminy Wiesława Libera przedstawiła proponowane zmiany budżetu gminy na
2012 r. Proponuje się zwiększyć dochody w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie
z WFOŚiGW w Łodzi „Budowy przydomowych oczyszczalni ścieków” a zmniejszyć
zaplanowane przychody z tytułu zaciągniętych kredytów na tę inwestycję, o kwotę 160.000 zł.

Ponieważ do projektu uchwały uwag nie zgłoszono Przewodniczący Rady Gminy Bogumił
Grabowski odczytał projekt uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2012.
Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski przeprowadził głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym 11 głosami „za” podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXV/109/2012 stanowi załącznik do protokołu.
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Punkt 7.
Kolejny punkt porządku obrad dotyczył podjęcia uchwały w sprawie podziału Gminy Cielądz na
okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym
okręgu wyborczym.
Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że Radzie oraz sołtysom przedstawiono projekt
podziału gminy na Sesji Rady Gminy w dniu 26.09.2012 r., projekty były również umieszczone
na stronie internetowej gminy celem konsultacji. Wójt Gminy przedstawił wniosek w sprawie
podziału Gminy Cielądz na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Cielądz. Kserokopia
wniosku stanowi załącznik do protokołu. Wójt Gminy poinformował, że proponowany podział
jest odzwierciedleniem istniejących od wielu lat powiązań społecznych. Granice okręgów
w sytuacjach, gdy w skład okręgu wchodzi kilka sołectw wynikają z istniejących zależności
komunikacyjnych, więzi funkcjonalnych i kulturowych. Przypisanie poszczególnych okręgów do
lokali wyborczych nastąpiło z uwzględnieniem podziałów parafialnych w taki sposób, aby
poprzez uczestnictwo mieszkańców w mszach świętych zwiększona była frekwencja wyborcza.
Z uwagi na fakt, że miejscowości wchodzące w skład jednego okręgu wyborczego sąsiadują
ze sobą, mają wspólne ciągi komunikacyjne, każde podejmowane przedsięwzięcia skutkować
będą dla wszystkich miejscowości danego okręgu.

Ponieważ do projektu uchwały uwag nie zgłoszono Przewodniczący Rady Gminy Bogumił
Grabowski odczytał projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Cielądz na okręgi wyborcze oraz
ustalenia ich granic i numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski przeprowadził głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym 9 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciwnym” i 1 głosie
„wstrzymującym się” podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXV/110/2012 stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 8.
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu obejmującego
wskazanie przedstawiciela Gminy Cielądz do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Rawie
Mazowieckiej na kadencję 2013-2016.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w związku z upływającą kadencją
Powiatowej Rady Zatrudnienia w Rawie Mazowieckiej i koniecznością powołania Rady na lata
2013-2016 Starosta Rawski zwrócił się z wnioskiem o wytypowanie kandydata, przedstawiciela
naszej gminy do prac w posiedzeniach Powiatowej Rady Zatrudnienia na lata 2013-2016.
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Dotychczasowym członkiem Rady upływającej kadencji był Pan Paweł Królak. Przewodniczący
Rady poprosił o zgłoszenie kandydata.
Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk dodał, że stosownie do art. 23 ust. 4 ustawy z dnia
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, członków powiatowych
rad zatrudnienia powołuje Starosta Powiatu, spośród kandydatów zgłoszonych przez organy
jednostek samorządu terytorialnego. W związku z powyższym do Rady Gminy należy zgłoszenie
kandydata, który zostanie powołany przez Starostę. Z uwagi na fakt, że w skład Powiatowej Rady
Zatrudnienia wchodzą z reguły Wójtowie Gmin (osoby decyzyjne w zakresie prac
interwencyjnych, robót publicznych) zgłosił kandydaturę Wójta Gminy Pawła Królaka.
Wójt Gminy wyraził zgodę na kandydowanie.

Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym 11 głosami „za” wytypowała przedstawiciela gminy
Cielądz do prac w posiedzeniach Powiatowej Rady Zatrudnienia na lata 2013-2016: Wójta
Gminy Cielądz – Pawła Królaka.
Wójt Gminy Paweł Królak podziękował za wytypowanie jego osoby i zapewnił, że będzie
pracował sumienne i rzetelnie.

Punkt 9.
Kolejny punkt porządku obrad dotyczył przedstawienia założeń do Regulaminu gospodarki
odpadami na terenie gminy Cielądz. Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk poinformował, że
wszyscy radni i sołtysi otrzymali wstępne projekty pięciu uchwał, związanych z nowym
systemem gospodarki odpadami, które muszą zostać podjęte do końca br. roku. Są to uchwały:
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
stawki tej opłaty, w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, w sprawie określenia górnych stawek opłat
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości
nieczystości ciekłych, w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami

komunalnymi

składanej

przez

właścicieli

nieruchomości

zamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy Cielądz oraz Regulamin utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Cielądz.
Następnie Sekretarz Gminy przedstawił nowe ramy prawne systemu gospodarki
odpadami komunalnymi, zgodnie z prezentacją, która stanowi załącznik do protokołu.
Sekretarz zwrócił szczególną uwagę na niektóre elementy nowego systemu gospodarki
odpadami, m.in. :
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− rada gminy ustala w drodze uchwały stawkę opłaty oraz tryb i częstotliwość jej
uiszczania, proponuje się, aby w naszej gminie stawka opłaty w przypadku
nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy była zależna od liczby
mieszkańców,
− stawka opłaty za odpady selektywnie zebrane będzie musiała być niższa od tej za
odpady zebranie nieselektywnie,
− gmina będzie mogła ogłosić przetarg na odbieranie i zagospodarowanie odpadów
komunalnych, co proponuje się w naszej gminie,
− podmiot odbierający i gospodarujący odpadami zmieszane odpady komunalne, odpady
zielone a także pozostałości z sortowania przeznaczone do składowania będzie
przekazywał do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych,
wskazanych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami,
− gmina jest zobowiązana ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji, kierowanych na składowiska do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż
35 % wagowo w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.
− efektem wprowadzenia zmian ma być objęcie systemem wszystkich mieszkańców
gminy, likwidacja dzikich wysypisk, poprawa stanu środowiska, ograniczenie
składowania odpadów, upowszechnienie segregacji „u źródła”, powstanie instalacji do
zagospodarowania odpadów komunalnych.

Sekretarz Gminy dodał, że nowy system obecnie należy skonsultować z mieszkańcami,
przeprowadzić kampanię informacyjną i edukacyjną. Poprosił radnych i sołtysów
o zaangażowanie i informowanie mieszkańców o nowym systemie. Poinformował,
że po konsultacjach, na następnej Sesji zaproponowane zostaną do podjęcia uchwały,
które dziś wszyscy otrzymali.
Na wniosek radnego Jerzego Pieczątki o zorganizowanie zebrań wiejskich Sekretarz
Gminy poinformował, że wystąpimy do sołtysów o zorganizowanie zebrań wiejskich, celem
przedstawienia nowego systemu gospodarki odpadami wszystkim mieszkańcom naszej gminy.
Na pytanie radnej Elżbiety Wieteski odnośnie opłaty w przypadku osób, które
są zameldowane w danej nieruchomości, ale w niej nie przebywają, ze względu np. na studia
dzienne Sekretarz Gminy wyjaśnił, że do opłaty będzie brana pod uwagę liczba mieszkańców
zamieszkujących daną nieruchomość. W deklaracji właściciel będzie wskazywał liczbę
mieszkańców i dołączał do niej dokumenty potwierdzające zawarte w deklaracji dane, np.
dokument potwierdzający stałą nieobecność mieszkańca na terenie posesji, wystawiony przez
odpowiednie instytucje, np. uczelnię wyższą, dom spokojnej starości, jednostkę wojskową itp.
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Na pytanie Przewodniczącego Rady Gminy odnośnie odpadów wielkogabarytowych
Sekretarz Gminy poinformował, że nowy Regulamin przewiduje, że odpady komunalne
wielkogabarytowe wywożone będą w zabudowie wielorodzinnej raz na dwa tygodnie
a w zabudowie jednorodzinnej raz na kwartał, regulamin przewiduje również utworzenie
centralnego punktu selektywnego zbierania odpadów. Ze względu na koszty, na razie dla
potrzeb selektywnej zbiórki odpadów proponuje się utworzyć taki punkt tylko w Cielądzu,
jeśli jednak okaże się on mało wydolny, trzeba będzie poszukać kolejnej lokalizacji.
Na pytanie sołtys Małgorzaty Rosy czy obecną umowę należy rozwiązać z 30-dniowym
okresem wypowiedzenia Sekretarz Gminy poinformował, że to zależy od terminu
wypowiedzenia, jaki każdy ma określony w swojej umowie. Dotychczasowe umowy trzeba
będzie rozwiązać przed 01.07.2013 r.
Na pytanie radnego Jerzego Pieczątki odnośnie zbierania opon Sekretarz poinformował,
że regulamin przewiduje, że zużyte opony (ale również leki, baterie, akumulatory) trzeba
będzie przekazywać do centralnego punktu selektywnego zbierania odpadów. Natomiast
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, pochodzący z gospodarstw domowych należy
przekazywać do punktów zbierania zorganizowanych przez sprzedawców tego sprzętu lub
również do centralnego punktu selektywnego zbierania odpadów.
Sekretarz Gminy poinformował, że zorganizowane zostaną zebrania wiejskie,
na których nowy system gospodarki odpadami zostanie szczegółowo omówiony i wszelkie
propozycje skonsultowane z mieszkańcami.
Ponieważ nikt więcej głosu nie zabrał Przewodniczący Rady Gminy przystąpił
do kolejnego punktu.

Punkt 10.
Kolejny punkt porządku obrad 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 11.
Interpelacji nie zgłoszono.
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Punkt 12.
W wolnych wnioskach głos zabrali:

Na wniosek radnej Teresy Stępniak odnośnie stojącej wody na parkingu w Sierzchowach
Wójt Gminy odpowiedział, że rozmawiał z przedstawicielami firmy, która kończy realizację
zadań, wykonają drobny remont, jednakże sam remont nie rozwiązuje sytuacji, ponieważ trzeba
odprowadzić wodę, musimy znaleźć ujście.
Przewodniczący Rady Gminy podziękował za oczyszczenie drogi od Kuczyzny do
Gortatowic.
Radny Jerzy Pieczątka zgłosił konieczność wycięcia krzaków i gałęzi przy drodze od drogi
regnowskiej w stronę wsi.
Wójt Gminy poinformował, że pracownicy z robót publicznych zostaną tam wysłani.

Punkt 16.
Przewodniczący Rady Gminy zakończył obrady XXV Sesji Rady Gminy.

Protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała :
Olga Kmita
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