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P R O T O K Ó Ł  Nr XXXV/13 
 

z odbytej Sesji Rady Gminy Cielądz w dniu  29 października 2013 roku. 
 

Sesję rozpoczęto o godz. 10:00 
a zakończono o godz. 12:45. 

 
Ustawowa liczba radnych  - 15 

Radnych obecnych na Sesji:   - 13  

 

Radni nieobecni: 
1. Józef Pytka. 
2. Michał Trzciński. 

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

1. Paweł Królak    Wójt Gminy Cielądz 
2. Gabriela Milczarska   Skarbnik Gminy 
3. Sylwester Krawczyk   Sekretarz Gminy 
4. Józef Matysiak   Starosta Powiatu Rawskiego 
5. Krzysztof Zbiros   Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej 
6. Andrzej Bargieła   Projektant Studium uwarunkowań (…) 
7. Małgorzata Stolarek   Dyrektor SP w Cielądzu 
8. Grażyna Jarzyńska   Dyrektor SP w Sierzchowach 
9. Teresa Łucka    Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Cielądzu  
10. Aldona Trzcińska   Kierownik GOPS 
11. Marian Krawczyk   Kierownik Referatu Budownictwa i Rolnictwa 
12. Jadwiga Gaćkowska   Kierownik GZEAS 

 
oraz inne osoby wg załączonych list obecności. 
 
Punkt 1. 

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski stwierdzając obecność 13-stu radnych 

i quorum zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał, otworzył obrady XXXV Sesji Rady 

Gminy Cielądz. Powitał przybyłych na Sesję radnych oraz zaproszonych gości.   

 

Punkt 2. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił proponowany  

porządek obrad: 

1. Otwarcie Sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu Nr: XXXIV/13 z Sesji Rady Gminy w dn. 16.09.2013 r.  

4. Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy                

Cielądz.  
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5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Cielądz.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwoju Gminy Cielądz na lata 

2014-2020”. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.   

8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad sprawiania pogrzebu na koszt gminy i określenia 

zasad zwrotu poniesionych kosztów.  

9. Informacja o stanie zagospodarowania mienia komunalnego gminy Cielądz.  

10. Przedstawienie informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych przez radnych 

Rady Gminy oraz pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych. 

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

Rady Gminy.   

12. Interpelacje.  

13. Wolne wnioski. 

14. Zakończenie obrad XXXV Sesji Rady Gminy.  

 

Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad przedstawionym porządkiem obrad.   

Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami „za” przyjęli przedstawiony porządek obrad.  

 

Punkt 3.  

Protokół Nr XXXIV/13 z Sesji Rady Gminy w dn. 16.09.2013 r. został wyłożony do wglądu. 

Radni do protokołu nie wnieśli uwag i protokół w głosowaniu jawnym, 13 głosami „za” został 

przyjęty. 

 

Punkt 4. 

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do Informacji Komendanta Powiatowego 

Policji o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Cielądz. Informację – Analizę stanu 

bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Cielądz w okresie 01.01.2013 – 28.10.2013 r. 

przedstawił przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej Krzysztof 

Zbiros. Analiza została dokonana w porównaniu z rokiem ubiegłym. Analiza stanowi załącznik 

do protokołu.  

 

 Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk zapytał, czy prowadzone są analizy dotyczące 

oznakowania na terenie gminy czy powiatu. Czy w świetle statystyk wypadków wskazane byłoby 

dokonanie jakichś zmian w oznakowaniu przez zarządców dróg.  
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 Krzysztof Zbiros poinformował, że w każdym przypadku dotyczącym nieprawidłowości     

w oznakowaniu dróg policjanci zgłaszają ten fakt przełożonemu, który zajmuje się dalej tą 

kwestią. Na dzień dzisiejszy nie ma uwag co do oznakowania dróg gminnych.  

 Starosta Rawski Józef Matysiak poinformował, że w powiecie jest Komisja Przeglądowa 

Dróg, co roku robiony jest przegląd dróg powiatowych i dokonywane są analizy. Starosta zwrócił 

się do obecnych o zgłaszanie ewentualnych uwag, to użytkownicy dróg maja najlepszą wiedzę. 

Starosta dodał, że jeśli np. droga powiatowa krzyżuje się z drogą wojewódzką to zarządcą drogi 

jest Marszałek, jeśli np. droga gminna krzyżuje się z powiatową to zarządcą jest powiat.  

 Radna Teresa Stępniak zwróciła się z prośbą o częstsze patrole policji w soboty wieczorem 

i w święta, kiedy to najczęściej dochodzi do kradzieży czy dewastacji mienia.  

 Radny Jarosław Budek zwrócił się z prośbą o częstsze kontrolowanie prędkości pojazdów 

na terenie gminy.  

 Krzysztof Zbiros poinformował, że policja postara się częściej kontrolować pojazdy.  

 

Przewodniczący podziękował za przedstawienie analizy. Przystąpiono do kolejnego punktu.  

 

Punkt 5.  

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu obejmującego 

podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Cielądz. Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 

Projekt uchwały wraz ze studium był omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji Rady 

Gminy w dn. 09.09.2013 r. Projekt uchwały przedstawił  urbanista Andrzej Bargieła. 

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. 

 

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski 

odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Cielądz.  

Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami „za” podjęli uchwałę.   

Uchwała Nr XXXV/167/2013 stanowi załącznik do protokołu. 
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Punkt 6. 

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu obejmującego podjęcie 

uchwały w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwoju Gminy Cielądz na lata 2014-2020”. Projekt 

uchwały otrzymali wszyscy radni. Sekretarz poinformował, że Strategia Rozwoju Gminy 

omawiana była na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy w dniu 09.09.2013 r. oraz w dniu 

25.10.2013 r. Projekt uchwały wraz ze Strategią został pozytywnie zaopiniowany przez komisje 

na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy w dn. 25.10.2013 r.    

 Projekt uchwały wraz ze Strategią przedstawił Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk.               

Jest to jeden z najważniejszych dokumentów strategicznych, który będzie decydował o absorpcji 

środków zewnętrznych na realizację określonych zadań. Dokument ten był szeroko 

konsultowany, również z mieszkańcami gminy poprzez ankiety. Diagnoza pozwoliła określić 

główne cele i zdania, jakie powinny być ujęte w Strategii. Jest to kluczowy dokument, który 

dokonuje podsumowania słabych i mocnych stron gminy oraz szans i zagrożeń, a także zawiera 

wszystko, co gmina chce realizować w najbliższych latach.  

 

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Teresa Stępniak 

odczytała projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwoju Gminy Cielądz na lata 

2014-2020”. 

Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie.  

Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami „za” podjęli uchwałę.   

Uchwała Nr XXXV/167/2013 stanowi załącznik do protokołu. 

  

Punkt 7. 

Kolejny punkt porządku obrad dotyczył podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 

2013 rok.  Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik 

Gminy Gabriela Milczarska, projekt uwzględnia wszystkie ustalenia dokonane na wspólnym 

posiedzeniu komisji oraz został pozytywnie zaopiniowany przez komisje na wspólnym 

posiedzeniu Komisji Rady Gminy w dn. 25.10.2013 r    

 

Skarbnik Gminy poinformowała, że proponuje się zwiększenie planu wydatków na 

opłacenie składek do izb rolniczych (1.000 zł), wydatków związanych z wynagrodzeniem dla 

sołtysów (7.200 zł), zmniejszenie planu wydatków na zadania bieżące oraz zwiększenie planu 

wydatków na stypendia dla uczniów i zmniejszenie na zakup pomocy dydaktycznych. Proponuje 

się również zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na modernizację oczyszczalni ścieków                 

w Cielądzu i na modernizację wieży ciśnień 30.000 zł, oraz dodanie nowego zadania 
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inwestycyjnego i zwiększenie wydatków na zadanie Modernizacja stacji uzdatniania wody                 

w Sierzchowach 79.950 zł (65.000 zł na modernizację i 14.950 na zadania statutowe).  

 

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 13 głosami „za” podjęli uchwałę.   

Uchwała Nr XXXV/168/2013 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Punkt 8. 

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu dotyczącego podjęcie 

uchwały w sprawie zasad sprawiania pogrzebu na koszt gminy i określenia zasad zwrotu 

poniesionych kosztów. Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni, został on pozytywnie 

zaopiniowany przez komisje na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy w dn. 25.10.2013 r   

Projekt uchwały przedstawiła Kierownik GOPS Aldona Trzcińska.  

Kierownik GOPS poinformowała, że zgodnie z ustawą o pomocy społecznej do zadań 

własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy sprawienie pogrzebu, w tym osobom 

bezdomnym. Gmina sprawia pogrzeb osobom zmarłym zamieszkałym lub przebywającym                

na terenie gminy, w stosunku do których nie ustalono osób zobowiązanych do ubiegania się                 

o uzyskanie świadczenia związanego ze śmiercią lub pogrzebem na podstawie odrębnych 

przepisów. Dotyczy to również osób, których tożsamości nie ustalono, po uzyskaniu zgody 

właściwego prokuratora. Sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez gminę, 

zgodnie z wyznaniem zmarłego. W przypadku pokrycia kosztów pogrzebu przez gminę, 

poniesione wydatki podlegają zwrotowi: 

− w całości z zasiłku pogrzebowego, o ile taki zasiłek przysługuje z ubezpieczenia 

społecznego; 

− w całości z masy spadkowej, jeżeli po osobie zmarłej nie przysługuje zasiłek 

pogrzebowy a zostawiła ona majątek; 

− jeżeli zmarły był osobą bezdomną, nie przysługiwał po nim zasiłek pogrzebowy            

z tytułu ubezpieczenia społecznego i nie pozostawił po sobie majątku, środki 

finansowe na sprawienie pogrzebu zabezpiecza w swoich planach finansowych 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.  

Jednakże GOPS może odstąpić od żądania zwrotu w całości lub w części wydatków na 

pokrycie kosztów pogrzebu przez spadkobierców, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie 

przekracza kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.  
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Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski  

odczytał projekt uchwały w sprawie zasad sprawiania pogrzebu na koszt gminy i określenia zasad 

zwrotu poniesionych kosztów. 

Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami „za” podjęli uchwałę.   

Uchwała Nr XXXV/169/2013 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Punkt 9. 

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu obejmującego 

Informację o stanie zagospodarowania mienia komunalnego gminy Cielądz. Informację otrzymali 

wszyscy radni. Informację przedstawił Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk. Sekretarz Gminy 

poinformował, że informacja przedstawia w sposób szczegółowy, jakie przeznaczenie faktyczne 

danych nieruchomości jest obecnie. Jeśli jest współwłasność, osoby mają prawo pierwokupu. 

Informacja była przedstawiona na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy w dniu 

25.10.2013 r.  

 

Do informacji uwag nie zgłoszono. 

 

Punkt 10.  

Następnie przystąpiono do realizacji punktu dotyczącego przedstawienia informacji o złożonych 

oświadczeniach majątkowych przez radnych Rady Gminy oraz pracowników Urzędu Gminy                

i jednostek organizacyjnych. 

 Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski przedstawił: Informację dotyczącą 

oświadczeń majątkowych złożonych przez Radnych Rady Gminy Cielądz za rok 2012                   

oraz Informację Wojewody o oświadczeniach majątkowych za 2012 rok złożonych przez 

Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wójta Gminy, a także sprawozdanie Naczelnika Urzędu 

Skarbowego z analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych złożonych przez 

radnych i pracowników samorządowych.  

 Wójt Gminy przedstawił Informację dotyczącą oświadczeń majątkowych złożonych             

przez pracowników Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych Gminy Cielądz za rok 2012.  

 

Informacje stanowią załączniki do protokołu.  

Do informacji uwag nie zgłoszono. 
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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: 

 Radni Teresa Stępniak i Jerzy Pieczątka zgłosili konieczność załatania dziur w drogach 

emulsją (w Sierzchowach koło OSP i asfalt w Łaszczynie).  

 Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że niestety nie ma już emulsji. Połatano tyle 

dziur ile się dało w Ossowicach, ale emulsja była pożyczona z Białej Rawskiej (kilkaset litrów).  

 Radny Jerzy Pieczątka zaproponował, aby za pieniądze, które zostały po przetargach na 

świetlice kupić emulsję. 

 Wójt Gminy poinformował, że propozycja zostanie przemyślana.  

 Radny Adam Michalak poruszył kwestię herbu gminy, herb był kilka razy omawiany, 

projekt zaakceptowany przez radnych i na razie nic w tej kwestii się nie dzieje. Zapytał również 

co z malowaniem dachu na budynku Urzędu Gminy.  

 Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że Komisja Heraldyczna jest nieugięta, 

przedstawiony projekt nie uzyskał pozytywnej opinii, jeszcze szukamy innych pomysłów, które 

mogłyby zadowolić komisję i być odpowiednie dla naszej gminy. Odnośnie malowania dachu 

rzeczywiście nie został on pomalowany, teraz jest już późno i zostanie to wykonane w przyszłym 

roku.  

 Sołtys Franciszek Zieliński stwierdzając, że sołectwu braknie środków z funduszu 

sołeckiego zwrócił się z prośbą o dołożenie środków z budżetu i dokończenie odcinka drogi 

Komorów-Łaszczyn. 

 Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że rady sołeckie powinny tak planować 

fundusze sołeckie, żeby wystarczyło im środków na dane zadanie. Sam zakup kamienia to nie 

wszystko, do tego trzeba jeszcze pokryć koszty profilowania, rozkładarki czy wałowania. Gmina 

już dokończyła, dołożyła do tego z budżetu. Przerwany został ciąg od p. Grotek i rozłożono 

resztę na najgorszym odcinku, dalej usunięto zakrzaczenia.   
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 Radna Iwona Machnicka stwierdziła, że tak nie można robić, jeśli gmina ma dokładać                

do funduszu sołeckiego to powinna dokładać wszystkim wsiom, a nie tylko wybranym. 

 Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że fundusz sołecki wynosi ok. 200 tys. zł,                   

ale zawsze wychodzi tak, że gmina potem musi dołożyć jeszcze, ok. 100 tys. zł. Należy się              

w ogóle zastanowić czy tworzyć ten fundusz.  

 Przewodniczący Rady Bogumił Grabowski stwierdził, że należałoby zamiast kamieniem 

robić drogi betonem, na 1 m2 jest drożej o ok. 2 zł, ale za to będzie na długo. 

 Sołtys Wiesław Kruśliński poinformował, że należy dokończyć odcinek drogi powiatowej 

od Ossoowic do Świnic (od skrzyżowania w stronę p. Banacha).  

 Radna Teresa Stępniak zgłosiła konieczność poprawienia parkingu w Sierzchowach (koło 

cmentarza).  

 Radny Jerzy Pieczątka zgłosił konieczność remontu drogi powiatowej od Cielądza             

do Łaszczyna (od krzyża).  

 Sołtys Bożena Woźniak zgłosiła konieczność dokończenia drogi powiatowej w Zuskach, 

wycięcia zakrzaczeń na zakręcie za p. Woźniakami oraz postawienia znaku z nazwą 

miejscowości Zuski.  

 Sołtys Franciszek Zieliński zgłosił konieczność udrożnienia trzech przepustów (odcinek 

przy skręcie do sklepu, przy przystanku i na drodze do Podskarbic obok sołtysa).  

 Radna Renata Jakubik zgłosiła konieczność udrożnienia przepustu przy drodze                   

w Sanogoszczy (przy przystanku). 

 Radna Elżbieta Wieteska zgłosiła konieczność  przeczyszczenia rowów w miejscowości 

Gortatowice przy drodze powiatowej.  

 Radna Iwona Machnicka zgłosiła konieczność przecięcia drzew w miejscowości Gułki 

przy drodze od drogi nowomiejskiej.   

  Radny Adam Michalak poruszył kwestię szpitala w Rawie Mazowieckiej.  

 Starosta Rawski Józef Matysiak ustosunkowując się do zgłoszonych wniosków 

podziękował za zgłaszanie bieżących potrzeb, poinformował jednakże, że powiat nie jest w stanie 

zrealizować wszystkich zgłoszonych wniosków. Jest ok. 400 km dróg powiatowych                    

do utrzymania, żywotność dobrze zrobionej nowej drogi to ok. 20 lat. Żeby wszystko jakoś 

utrzymać należałoby odbudowywać ok. 20 km rocznie, co nie jest realne. Duże miasta korzystają 

ze środków zewnętrznych bo dla nich są odpowiednie programy. Natomiast na drogi lokalne ma 

nie być środków, a jeśli będą to tylko na takie drogi, które łączą się, np. z drogą krajową. Starosta 

poinformował, że będziemy współpracować celem przygotowania i złożenia dwóch wniosków            

o dofinansowanie. W tym roku złożono dwa wnioski z tzw. schetynówek. Jeden z wniosków 

dotyczy drogi do miejscowości Ossa. Odnośnie drogi w Zuskach Starosta poinformował,                 
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że dopóki powiat nie będzie właścicielem gruntu, odcinek ten nie zostanie dokończony, nikt             

nie zdecyduje się wydać publicznych pieniędzy na nie swoją własność, a sprawa własności wciąż 

nie jest uregulowana. Odnośnie przepustów Starosta poinformował, że odbędzie się przegląd 

dróg w terenie, jednakże w większości rolnicy sami zaorali lub pozasypywali rowy, a teraz się 

skarżą, że ich nie ma.  Nie powinno tak być, my robimy nowe drogi a rolnicy sami je niszczą. 

Starosta odnośnie zarwanych przepustów poinformował, że jeżeli komisja stwierdzi naruszenia 

(bo to jest zajęcie pasa drogowego) to zacznie się naliczanie opłat i może to pomoże. Starosta 

poinformował, że jest też kłopot z robotami publicznymi polegający na tym, że Urząd Pracy 

podlega Powiatowi, ale powiat nie może korzystać z pracowników zatrudnionych w ramach robót 

publicznych, co jest dużym utrudnieniem, jednakże prawo ma się w tej kwestii zmienić.  

Starostwo zakupiło wykaszarkę, będzie prośba do Wójta o udostępnienie pracowników                 

i wykaszanie zakrzaczeń. Starosta poinformował, że zgłoszone wnioski zostały zapisane i będą 

realizowane w miarę możliwości, znak z nazwą miejscowości Zuski zostanie postawiony. 

Odnośnie szpitala Starosta poinformował, że gdyby nie pomoc publiczna powiatu rawskiego          

to szpital byłby dawno zamknięty, powiat przekazał 16 mln zł. Jedna karetka stoi już od roku, 

uzgodniono z Wojewodą i Ministerstwem, że jeśli będą oszczędności to przywrócimy karetkę,  

po czym przyszło oficjalne pismo, że mimo oszczędności Minister nie wyraża zgody. Obecnie 

wybrano wariant – dzierżawę , gdzie do drugiego etapu przeszły dwa podmioty, spółka została 

wyłoniona i obecnie jesteśmy przed podpisaniem umowy. Warunki, jakie będą stawiane to m. in. 

zatrudnienie pracowników co najmniej przez rok, prowadzenie w nieprzerwanej ciągłości               

i w niezmniejszonej wielkości świadczeń medycznych. Firma deklaruje nieprzerwane działanie. 

Konieczne będzie doposażenie szpitala (ok. 25 mln zł na pawilon, 5 mln zł sprzęt). Umowa             

jest opracowywana. Firma jest zobowiązana do przedstawienia zabezpieczenia na kwotę 4 mln 

600  tys. zł w postaci polisy ubezpieczeniowej. Takie zabezpieczenie wydaje się bezpieczne.            

Nie wiemy natomiast, jaki będzie kontrakt i polityka państwa. Złożono wniosek                            

o dofinansowanie termomodernizacji z przebudową kotłowni (wkład własny w wysokości 1 mln 

800 tys. zł). Szpital pozostaje własnością powiatu a dzierżawcą jest spółka. Niezależnie jak się 

sprawy potoczą, obecnie jesteśmy na dobrej drodze. Przedsięwzięcie to nie jest proste, w żaden 

sposób nie zdejmuje odpowiedzialności z powiatu.  

 Radny Grzegorz Stępniak zapytał, jaki był koszt wykonania zatoczek autobusowych przy 

drodze powiatowej Cielądz-Regnów. Jego zdaniem zatoczki były zbędne, niepotrzebnie wydano 

na to pieniądze.  

 Starosta poinformował, że w przypadku dróg, które mają dofinansowanie konieczne jest 

wykonanie zatoczek bo inaczej wniosek nie przejdzie i nie będzie żadnego dofinansowania, 

dlatego zatoczki są robione, żeby w ogóle uzyskać jakieś środki.       
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 Radny Jerzy Pieczątka stwierdził, że są pracodawcy zainteresowani stażami, jednakże 

Urząd Pracy nie daje stażystów twierdząc, że nie ma środków, a jest przecież dopiero 

październik. Zapytał, z czego to wynika.  

            Starosta poinformował, że takie są realia budżetu państwa, Starostwo jest tylko 

wykonawcą, otrzymało określoną pulę środków na staże i tylko tyle może zrealizować, środki          

w tym roku już się skończyły i nie będzie w tym roku kolejnych staży. Problem nie tkwi                  

w realizowaniu staży, ale w ilości miejsc pracy. Na dziecięciu stażystów, po odbyciu stażu jest 

jedno miejsce, gdzie stażysta może zostać zatrudniony, a dla reszty miejsc pracy nie ma. Państwo 

musi stworzyć mechanizmy, dzięki którym powstaną nowe miejsca pracy.  

 Radna Teresa Stępniak poinformowała, że na parkingu w Sierzchowach jest spalona lampa 

i należałoby ją wymienić, trzeba również zastanowić się nad przesunięciem jej w kierunku 

cmentarza (na środek parkingu).  

 Sołtys Małgorzata Rosa zgłosiła konieczność zrobienia oznakowania w Łaszczynie              

(np. Łaszczyn Nr 10-20 itp.), wyrównania wjazdu do remizy strażackiej oraz zajęcia się 

bezdomnymi psami ( w Łaszczynie wałęsa się bezdomna suka z pięcioma małymi).  

 Sekretarz Gminy przedstawił obecnym informację finansową za gospodarowanie 

odpadami, należności wynikające ze złożonych deklaracji to kwota 62.958 zł, faktyczny wpływ 

to kwota 48.369 zł, różnica wynosi 14.589 zł, zobowiązania gminy wobec firmy VEOLIA 57.808 

zł. Należy wziąć pod uwagę fakt, że niektórzy mieszkańcy nie wpłacili wcale, inni wpłacili               

z góry za kolejny kwartał.  

   

Punkt 14. 

Przewodniczący Rady Gminy zakończył obrady XXXV Sesji Rady Gminy. 

  

  

Protokół zakończono i podpisano.  
        
 
Protokołowała :  
      
mgr Olga Kmita 


