P R O T O K Ó Ł Nr XXXIV/13
z odbytej Sesji Rady Gminy Cielądz w dniu 16 września 2013 roku.
Sesję rozpoczęto o godz. 10:00
a zakończono o godz. 12:20.
Ustawowa liczba radnych

- 15

Radnych obecnych na Sesji:
−

do punktu 9 włącznie: 15

−

od punktu 10:

14 (radny nieobecny: Grzegorz Stępniak)

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Ponadto udział w posiedzeniu wzięli:
1. Paweł Królak
2. Gabriela Milczarska
3. Sylwester Krawczyk
4. Ireneusz Jędrzejczyk
5. Małgorzata Stolarek
6. Grażyna Jarzyńska
7. Teresa Łucka
8. Aldona Trzcińska
9. Marian Krawczyk
10. Jadwiga Gaćkowska

Wójt Gminy Cielądz
Skarbnik Gminy
Sekretarz Gminy
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rawie Maz.
Dyrektor SP w Cielądzu
Dyrektor SP w Sierzchowach
Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Cielądzu
Kierownik GOPS
Kierownik Referatu Budownictwa i Rolnictwa
Kierownik GZEAS

oraz inne osoby wg załączonych list obecności.
Punkt 1.
Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski stwierdzając obecność 15-stu radnych
i quorum zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał, otworzył obrady XXXIV Sesji Rady
Gminy Cielądz. Powitał przybyłych na Sesję radnych oraz zaproszonych gości.

Punkt 2.
Przewodniczący Rady Gminy zaproponował, aby w porządku obrad dokonać następujących
zmian:
− punkt 4 „Przyjęcie protokołu Nr XXXIII/13 z Sesji Rady Gminy w dn. 21.06.2013 r.
przesunąć na punkt 3;
− punkt 3 omówić w punkcie 5;
− jako punkt 4 wprowadzić dodatkowy punkt „Ocena przygotowania placówek
oświatowych do nowego roku szkolnego”;
− pozostałe punkty przesunąć o jeden w dół.
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Ponieważ do przedstawionej propozycji uwag nie zgłoszono, Przewodniczący Rady Gminy
przedstawił proponowany
porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Nr: XXXIII/13 z Sesji Rady Gminy w dn. 21.06.2013 r.
4. Ocena stanu przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.
5. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii na temat zagrożenia afrykańskim
pomorem świń.
6. Przedstawienie Informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 20132016.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących
mienie komunalne gminy Cielądz.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Wspierania Rodziny na lata 2013 –
2015 dla Gminy Cielądz.
11. Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał
Rady Gminy.
12. Interpelacje.
13. Wolne wnioski.
14. Zakończenie obrad XXXIV Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad przedstawionym porządkiem obrad.
Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przyjęli przedstawiony porządek obrad.

Punkt 3.
Protokół Nr XXXIII/13 z Sesji Rady Gminy w dn. 21.06.2013 r. został wyłożony do wglądu.
Radni do protokołu nie wnieśli uwag i protokół w głosowaniu jawnym, 15 głosami „za” został
przyjęty.

Punkt 4.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił Dyrektorów Szkół o przedstawienie stanu przygotowania
placówek oświatowych do roku szkolnego.
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Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Cielądzu Teresa Łucka poinformowała, że w czasie
wakacji w szkole obyło się malowanie. Jest sześć klas po dwa oddziały. Łącznie uczy się 134
uczniów (w klasach I po 24 uczniów, klasy II – 18 i 20 uczniów, w klasach III – po 24 uczniów).
Zatrudnionych jest 15 nauczycieli, psycholog na 2/20, jeden etat na 2/18, jeden nauczyciel
dopełnia etat w szkole podstawowej w Sierzchowach. Jeden nauczyciel poszedł na urlop
rodzicielski, jego godziny zostały rozdysponowane innym nauczycielom. Szkoła posiada
wszystkie badania, dopuszczenia do funkcjonowania takie jak, np. Sanepid.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sierzchowach Grażyna Jarzyńska poinformowała,
że szkoła jest przygotowana, funkcjonuje normalnie, Sanepid nie miał zastrzeżeń. W wakacje
wykonano chodnik koło szkoły, zabezpieczono oczyszczalnię ścieków przy szkole. W stosunku
do projektu organizacyjnego nastąpiła niewielka zmiana, planowano dwóch nauczycieli
na niepełne etaty, jednak pierwszego września okazało się, że jest dużo dzieci do oddziału
zerowego, w związku z czym zerówka pracuje w dwóch oddziałach, wszyscy nauczyciele
na pełne etaty. W oddziałach zerowych jest 28 dzieci. W szkole uczy się 93 uczniów łącznie
z zerówką. Zatrudnionych jest 14 nauczycieli łącznie z dyrektorem (3 osoby zatrudnione
na niepełne etaty: 2/18 etatu, 4/18 etatu i 2/20 etatu. Łącznie jest 11,43 etatu. Liczba godzin
zwiększyła się o te godziny, które doszły w oddziałach zerowych.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cielądzu Małgorzata Stolarek poinformowała,
że w szkole uczy się 189 uczniów, są trzy oddziały przedszkolne, w których łącznie uczy się 57
dzieci (oddział A – 24, B – 15 i C - 18). W klasie I – 21 uczniów ,II – 25 uczniów, III – 17, IV –
18, VA – 15, VB – 15 i VI – 20 uczniów. Zatrudnionych jest 18 nauczycieli, piętnastu
nauczycieli na pełne etaty i trzech nauczycieli na etaty niepełne, jedna osoba jest Prezesem ZNP,
w związku z czym ma zmniejszenie o 3,5 godz. Łącznie jest 350 godzin, z czego 57,5 to godz.
ponadwymiarowe. Dyrektor poinformował, że w wakacje okazało się , że główny budynek
przesiąka, nawet posadzka w korytarzu, konieczne jest natychmiastowe odwodnienie dwóch
rynien, póki co jest dobrze na tyle, na ile musi, ale jest to poważny problem, który należy szybko
rozwiązać.

Przewodniczący Rady Gminy podziękował dyrektorom zabranie głosu. Ponieważ nikt inny głosu
nie zabrał przystąpiono do kolejnego punktu.

Punkt 5.
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu obejmującego
Informację na temat zagrożenia afrykańskim pomorem świń. Informację przedstawił Powiatowy
Lekarz Weterynarii Ireneusz Jędrzejczyk. Afrykański pomór świń (ASF) to szybko szerząca się
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zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki. Najczęstszych
sposobem zakażenia zwierząt jest bezpośredni lub pośredni kontakt ze zwierzętami zakażonymi.
W przypadku terenów o wysokim zagęszczeniu gospodarstw utrzymujących świnie,
rozprzestrzenianie się wirusa między gospodarstwami jest stosunkowo łatwe za pośrednictwem
osób odwiedzających gospodarstwo, jak również przez zakażoną paszę, wodę, wyposażenie oraz
skarmianie zwierząt odpadami kuchennymi. W chwili obecnej liczne ogniska ASF występują na
terytorium Federacji Rosyjskiej, na początku sierpnia 2012 roku wystąpienie choroby
odnotowano na Ukrainie, a 21 czerwca br. na Białorusi. Wprowadzenie ASF do Polski jest
możliwe przez przewożenie przez osoby spoza wschodniej granicy żywności – a następnie
skarmianie świń resztkami, środki transportu lub migrację zwierząt dzikich – zagrożenie głównie
dotyczy woj. wschodnich. W przypadku przedostania się wirusa ASF na obszar kraju
najważniejszym jest nie dopuszczenie do zawleczenia wirusa do stada świń. W przypadku
zakażenia stada najważniejsze jest szybkie wykrycie jego obecności w populacji świń.
Najczęściej obserwowane objawy kliniczne ujawniają się dopiero w 6-10 dni po zakażeniu,
pierwszym objawem choroby jest gorączka 41-420C. Gorączkujące świnie mają zachowany
apetyt, niektóre wykazują objawy podniecenia. Gorączka utrzymuje się 3-4 dni, później spada
poniżej normy i pojawiają się inne objawy kliniczne, np. sinica skóry, uszu, boków brzucha,
drobne lecz liczne wybroczyny w skórze, duszność, pienisty wypływ z

nosa, biegunka

z domieszką krwi, wymioty. Przebieg choroby jest z reguły ostry, w ciągu kilku – kilkunastu dni
świnie masowo padają. Kraj, w którym wystąpi ASF narażony jest na bardzo duże straty
ekonomiczne w przemyśle mięsnym oraz hodowli, powodowane upadkami świń, kosztami
likwidacji ognisk choroby, a także wstrzymaniem obrotu i eksportu świń, mięsa wieprzowego
oraz produktów pozyskiwanych od świń. Od zakażenia do rozpoznania choroby w terenie upływa
ok. 1 – 3 miesiące. Natomiast w laboratorium 4 godziny. W razie zauważenia objawów
nasuwających podejrzenie choroby zakaźnej posiadacz zwierząt obowiązany jest powiadomić
powiatowego lekarza weterynarii bezpośrednio lub za pośrednictwem wójta.

Na pytanie Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Teresy Stępniak odnośnie plagi lisów,
Powiatowy Lekarz Weterynarii poinformował, że jedyną metodą jest odstrzał przez myśliwego,
na zwierzęta wolnożyjące zakazane jest wykładanie trucizn, problemy takie należy zgłaszać do
kół łowieckich.
Na pytanie radnego Tomasza Dewille odnośnie choroby Aujeszkiego p. Jędrzejczyk
poinformował, że nasz teren uznany jest za wolny od tej choroby, ale na terenie powiatu jest
jedno ognisko tej choroby, wystąpił wirus u maciory, która została zlikwidowana, ubite zostaną
również dwa warchlaki, zatem chorobę te uda się zlikwidować.
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Powiatowy Lekarz Weterynarii poinformował również, że Starosta zlecił przeprowadzenie
cyklu szkoleń na temat chorób w szkołach średnich. Jeśli Rada byłaby zainteresowana takie
szkolenie można zorganizować również w gimnazjum.

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii za wystąpienie
i przystąpiono do kolejnego punktu.

Punkt 6.
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu obejmującego
przedstawienie Informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 roku. Informację
otrzymali wszyscy radni. Informacja została szczegółowo przeanalizowana na wspólnym
posiedzeniu komisji Rady gminy w dn. 09.09.2013 r.

Skarbnik

Gminy

Gabriela

Milczarska

szczegółowo

przedstawiła

Informację

z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 roku wraz z Informacją z wykonania planu
finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Cielądzu. Informacje te stanowią załącznik
do protokołu.
− planowane dochody budżetowe w wysokości 12.791.930,51 zł osiągnięto w wysokości
6.021.289,83 zł, co stanowi 47,1 % wykonania budżetu;
− planowane dochody własne w wysokości 3.251.518,92 zł osiągnięto w wysokości
1.432.059,74 zł, co stanowi 44 %;
− planowane wydatki budżetowe w wysokości 13.067.324,51 zł zrealizowano w wysokości
5.551.276,73 zł, co stanowi 42,5 % wykonania planu, z tego:
−

wydatki bieżące na plan 11.083.621,51 zł wydatkowano kwotę 5.479.449,71 zł,
co stanowi 49,4 %;

−

inwestycje: plan: 1.983.703,00 zł, wykonanie: 71.827,02 zł, co stanowi 3,6 %.

Do Informacji uwag nie zgłoszono. Informacja została przyjęta.

Punkt 7.
Kolejny punkt porządku obrad dotyczył podjęcia uchwały w sprawie: zmiana Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2013-2016. Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. Projekt
uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska, projekt uwzględnia wszystkie
ustalenia dokonane na wspólnym posiedzeniu komisji w dn. 09.09.2013 r.
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Skarbnik Gminy poinformowała, że proponuje się zmiany w limicie wydatków na zadania
„Budowa Gminnego Domu Kultury w Cielądzu” – zmniejszenie limitu wydatków w 2013 r.
o kwotę 103.944 zł (po zmianach limit wyniesie 629.525 zł, a w 2014 r. 817.000 zł). Na zadanie
„remont drogi gminnej Cielądz-Ossowice” zmniejszenie wartości wydatków o kwotę 74.287 zł
(po zmianach limit na 2013 r. wyniesie 472.505 zł). Na zadanie „wykonanie szatni” zmniejszenie
limitu wydatków o kwotę 2.000 zł (po zmianach limit wydatków w 2013 r. wyniesie 28.000 zł,
a w 2014 r. 30.000 zł). Zmiany te są wynikiem zmian kwot po rozstrzygniętych przetargach.
Proponuje się również dodanie przedsięwzięcia remont drogi w Grabicach. Łączne nakłady
finansowe na lata 2013-2014: 140.000 zł (limit wydatków w 2013 r. 32.000 zł, w 2014 r.-105.000
zł).

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. Wiceprzewodniczący Rady Gminy Michał Trzciński
odczytał projekt uchwały w sprawie: zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 20132016.
Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski przeprowadził głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami „za” podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXXIV/162/2013 stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 8.
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu dotyczącego podjęcie
uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok. . Projekt uchwały otrzymali wszyscy
radni. Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska, projekt został
omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji w dn. 09.09.2013 r.
Skarbnik Gminy poinformowała, że w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody
o zwrocie części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 r. należy
zwiększyć plan dotacji celowych o kwotę 39.860,49 zł oraz plan wydatków na zakup usług
i materiałów związanych z remontami dróg (załącznik Nr 1 i 4 do projektu uchwały). W związku
z podpisaniem umowy na dofinansowanie z Województwa Łódzkiego dotacji na realizację
zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych” (droga Ossowice-Cielądz) należy
zwiększyć dochody i wydatki w dz. 600 o kwotę 155.960 zł (załącznik Nr 2 i 5 do projektu
uchwały). W związku z podpisaniem z WFOŚiGW w Łodzi umowy na dofinansowanie zakupu
oprogramowania administrującego gospodarkę odpadami na terenie gminy należy zwiększyć
dochody i wydatki w dz. 750 o kwotę 7.736 zł (załącznik Nr 2 i 5 do projektu uchwały).
W związku z brakiem dofinansowania z Powiatu Rawskiego zadania „Remont drogi CielądzOssowice” należy zmniejszyć dochody w dz. 600 o kwotę 71.000 zł (załącznik Nr 3 do projektu
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uchwały) oraz w związku z nieprzekazaniem dofinansowania do Powiatu Rawskiego zadania
„Remont drogi Cielądz-Regnów” zmniejszyć wydatki w dz. 600 o kwotę 75.200 zł (załącznik
Nr 6 do projektu uchwały). W związku z podpisanym aneksem do umowy na dofinansowanie
w ramach działania „podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” (budowa
przydomowych oczyszczalni ścieków) należy zmniejszyć dochody w dz. 900 o kwotę 41.267 zł
(załącznik Nr 3). Proponuje się zwiększenie środków na remont świetlicy w Komorowie o kwotę
15.000 zł, a w Kuczyźnie o kwotę 20.000 zł. Pozostałe zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 9
do projektu uchwały.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski
odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXXIV/163/2013 stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 9.
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu dotyczącego uchwały
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy
Cielądz. Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy
Sylwester Krawczyk, projekt został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji w dn.
09.09.2013 r.
Sekretarz Gminy poinformował, że proponuje się przeznaczyć do sprzedaży działki rolne
w Łaszczynie: Nr 159 o pow. 0,0400 ha i Nr 162 o pow. 0,3000 ha. Chodzi o działki, które
są uprawiane od lat przez dzierżawców, którzy mają prawo pierwokupu i są tym zainteresowani
(gmina jest współwłaścicielem działek). Działki zostały wycenione. Szacuje się, że do budżetu
gminy wpłynie ok. 6 tys. zł.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. Wiceprzewodniczący Rady Gminy Michał Trzciński
odczytał projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących
mienie komunalne gminy Cielądz.
Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski przeprowadził głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami „za” podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXXIV/164/2013 stanowi załącznik do protokołu.
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Punkt 10.
Sesję Rady Gminy (za zgodą udzieloną przez Przewodniczącego Rady Gminy) opuścił radny
Grzegorz Stępniak. W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy od punktu 10-go
stwierdził obecność 14-stu radnych i quorum zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał.
Następnie przystąpiono do realizacji punktu dotyczącego uchwały w sprawie uchwalenia
Programu Wspierania Rodziny na lata 2013 – 2015 dla Gminy Cielądz. Projekt uchwały
otrzymali wszyscy radni. Projekt uchwały i Program przedstawiła Kierownik GOPS Aldona
Trzcińska, projekt został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji w dn. 09.09.2013 r.
Kierownik GOPS poinformowała, że obowiązek uchwalenia Programu wynika z ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Program ten ma na celu zbudowanie spójnego
systemu pomocy rodzinie wykorzystując zasoby gminne, rodziny dysfunkcyjne mają prawo
do wsparcia i pomocy ze strony państwa. Obowiązek wspierania rodziny oraz organizacja pieczy
zastępczej w zakresie ustalonym ustawą spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego
oraz

na

organach

administracji

rządowej

(ustawa

określa

podział

kompetencji).

Nowym zadaniem, jakie zostało nałożone na gminy jest obowiązek zatrudnienia asystenta
rodziny. Asystent ten będzie zatrudniony do bezpośredniej pracy z rodziną, będzie on zajmował
się (niezależnie od pracowników socjalnych) wyłącznie pomocą i pracą z rodziną.
Jego głównym zadaniem będzie niedopuszczenie do oddzielenia dzieci od rodziny oraz podjęcie
działań zmierzających do zażegnania kryzysu w rodzinie. Asystent rodziny kierowany będzie
do pracy tylko z tymi rodzinami, w których sytuacja małoletniego dziecka wymaga wsparcia
zewnętrznego. Potrzeba jego zatrudnienia ustanie wraz z osiągnięciem przez rodzinę
umiejętności samodzielnego, prawidłowego wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
Odbiorcami programu będą rodziny zamieszkałe w naszej gminie, doświadczające problemów
opiekuńczo-wychowawczych, zagrożone umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej lub takie,
którym została odebrana lub ograniczona władza rodzicielska poprzez umieszczenie dzieci
w pieczy zastępczej. Nowym zadaniem własnym gminy jest współfinansowanie pobytu dziecka
w pieczy zastępczej. W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu
dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej
lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina (właściwa ze względu na miejsce
zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej) ponosi
odpowiednio wydatki w wysokości:
− 10 % - w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
− 30 % - w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
− 50 % - w trzecim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej.
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Gminny Ośrodek Pomocy w terminie do 31 marca każdego roku sporządzał będzie sprawozdanie
rzeczowo-finansowe z zakresu wspierania rodziny.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Teresa Stępniak
odczytała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Wspierania Rodziny na lata 20132015 dla Gminy Cielądz.
Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski przeprowadził głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami „za” podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXXIV/165/2013 stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 11.
Kolejny punkt dotyczył Informacji Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym oraz
z wykonania uchwał Rady Gminy. Informację z pracy w okresie międzysesyjnym oraz
z wykonania uchwał Rady Gminy przedstawił Wójt Gminy – Paweł Królak. Informacja stanowi
załącznik do protokołu.

Punkt 12.
Interpelacji nie zgłoszono.

Punkt 13.
W wolnych wnioskach głos zabrali:
Radna Teresa Stępniak poruszyła temat złej jakości wody w Sierzchowach i rozważenia
budowy innej studni.
Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk poinformował, że próbki wody zostały przekazane
do analizy technologicznej i rzeczywiście jest źle, są ok. 10-krotne przekroczenia manganu
i ok. 100-krotne żelaza. Rozważano wykonanie nowej studni, ale w odległości ok. 1700 m
od aktualnego ujęcia wody woda jest taka sama i nie da się zlokalizować nowej studni. Celem
obniżenia poziomów żelaza i manganu przeprowadzone zostaną różne procesy technologiczne.
Jest już ekspertyza i jej wyniki są obiecujące, firma znalazła taki sposób oczyszczania wody,
żeby poprawić jej jakość. Firma potrzebuje jeszcze ok. tygodnia na dokładne analizy, wtedy
przekaże nam, jaką technologię należy zastosować i określi zakres prac. Sekretarz poinformował,
że jest nadzieja, że w okresie półtora miesiąca jakość wody zostanie poprawiona.
Radny Tomasz Dewille zgłosił konieczność wycięcia krzaków i zarośli przy drodze
na Ossówku oraz uzupełnienia asfaltu (ok. 1 m2 ) w Ossowicach (przed p. Matysiakiem). Radny
zapytał również, o okres dzierżawy działki po byłym kółku rolniczym i o kwotę z tego tytułu.
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Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że zakrzaczenia zostały usunięte, jest zrobione
ok. 3/4 , jutro będzie koparka i dokończy. Działka po byłym kółku została wydzierżawiona
na 3 lata, czynsz wynosi ok. 158 zł miesięcznie (był jeden zainteresowany).
Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk dodał, że czynsz z dzierżawy nie jest wysoki, ale
należy wziąć pod uwagę, że dzierżawca płaci podatek od nieruchomości ok. 5,5 tys. zł rocznie,
zatem łącznie z czynszem za dzierżawę do budżetu gminy wpływa znacznie więcej środków.
Sołtys Leon Kaliszewski zgłosił konieczność podcięcia lip w Kuczyźnie (przejazd jest
prawie niemożliwy).
Radny Jerzy Pieczątka zgłosił konieczność zabezpieczenia dołków w starym asfalcie
w Łaszczynie.
Sołtys Wiesław Kruśliński zgłosił konieczność wycięcia krzaków przy drodze
w Ossowicach (na zakręcie i przy skrzyżowaniu na moście).
Radna Iwona Machnicka poinformowała, że w drodze w Sutku należy zarównać dół
żwirem oraz poszerzyć wjazd.
Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że zakrzaczenia zostały podcięte na tyle,
na ile się dało, dalej grunt nie należy do gminy i nie możemy tam nic zrobić.
Sołtys Piotr Pawlak poruszył kwestię hydrantów. Poinformował, że należy zdjąć łańcuchy,
niedawno w czasie pożaru nie można było skorzystać z hydrantu i uzyskać wody, ponieważ był
łańcuch i nie było klucza. Taka sytuacja jest niedopuszczalna.
Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk poinformował, że podjęte zostały kroki w celu
rozwiązania tej kwestii. Sytuacja techniczna jest zła, hydranty nie działają, wysłano pisma do
konserwatorów o przejrzenie, sprawdzenie stanu technicznego hydrantów i określenie zakresu
napraw, wydano również polecenie zdjęcia łańcuchów i założenia końcówek do hydrantów.
Radna Elżbieta Wieteska poruszyła kwestię długoterminowych wycieków wody.
Poinformowała, że w przypadku awarii na jej usunięcie czeka się kilka dni, była taka sytuacja,
że po zgłoszeniu awarii przez 3 dni nie było reakcji. Należałoby kontrolować takie sytuacje.
Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk poinformował, że do usuwania awarii niezbędna
jest koparka, której gmina nie posiada. Były rozmowy na temat kupna koparki, jednakże
zrezygnowano z takiego zakupu. Na naszym terenie są dwa podmioty wynajmujące koparkę
(TRANSBET i DREWBUD), wynajęcie koparki to kwestia kilku dni, firma nie zawsze jest
w stanie przyjechać na miejsce od ręki. Zawsze jest jakieś opóźnienie również z tego powodu,
że nie od razu wyciek jest zauważony, zanim zostanie zauważony i zgłoszony woda wycieka
jakiś czas. Jeśli ktoś zgłosi wyciek do Urzędu Gminy, reakcja jest natychmiastowa, na miejsce
udaje się konserwator, który potwierdza awarię, następnie szukamy koparki. Nie zawsze jednak
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firma ma wolną koparkę, żeby przyjechać na miejsce od razu. Zatem trochę to trwa i nie mamy
na to wpływu.

Punkt 14.
Przewodniczący Rady Gminy zakończył obrady XXXIV Sesji Rady Gminy.

Protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała :
mgr Olga Kmita

11

