P R O T O K Ó Ł Nr IV/15
z odbytej Sesji Rady Gminy Cielądz w dniu 19 stycznia 2015 roku.
Sesję rozpoczęto o godz.
a zakończono o godz.
Ustawowa liczba radnych
Radnych obecnych na Sesji:

10:00
12:30

- 15
- 14

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

Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Dyrektor SP w Cielądzu
Dyrektor SP w Sierzchowach
Dyrektor Publicznego Gimnazjum
Kierownik GOPS
Kierownik GZEAS
Kierownik Referatu Budownictwa i Rolnictwa

oraz inne osoby wg załączonych list obecności.

Punkt 1.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa stwierdzając obecność 14-stu radnych
i quorum zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał, otworzyła obrady IV Sesji Rady
Gminy Cielądz. Powitała przybyłych na Sesję radnych oraz zaproszonych gości.
Punkt 2.
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała, czy są uwagi i propozycje do porządku obrad.
Wójt Gminy Paweł Królak zaproponował, aby do porządku obrad dodać punkt „Podjęcie
uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia stawki tej opłaty” i omówić go w punkcie 4, pozostałe punkty przesunąć o jeden
w dół. Wójt Gminy dodał, że propozycja podyktowania jest koniecznością zmiany ostatnio
podjętej uchwały, którą zasugerowała Regionalna Izba Obrachunkowa. Do przedstawionej
propozycji uwag nie zgłoszono.
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Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Nr III/14 z Sesji Rady Gminy z dn. 29.12.2014 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2015-2022.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów
podróży służbowej radnych Rady Gminy Cielądz.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla przewodniczących organu
wykonawczego jednostki pomocniczej z terenu Gminy Cielądz.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów oraz rad sołeckich na
terenie gminy Cielądz.
10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia i nadania Statutu Gminnemu Domowi Kultury
w Cielądzu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Cielądz na 2015 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy
Cielądz na 2015 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Cielądz na 2015 rok.
14. Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał
Rady Gminy.
15. Interpelacje.
16. Wolne wnioski.
17. Zakończenie obrad IV Sesji Rady Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy przeprowadziła głosowanie nad przedstawionym porządkiem
obrad. Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami „za” przyjęli porządek obrad.

Punkt 3.
Protokół Nr III/14 z Sesji Rady Gminy w dn. 29.12.2014 r. został wyłożony do wglądu. Radni do
protokołu nie wnieśli uwag i protokół w głosowaniu jawnym, 14 głosami „za” został przyjęty.
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Punkt 4.
Przystąpiono do realizacji punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. Projekt uchwały był przedmiotem dyskusji na
posiedzeniu komisji Budżetu i Rolnictwa w dn. 16.01.2015 r. Wójt Gminy poinformował,
że uchwała w tej sprawie była została podjęta na ostatniej Sesji. Jednakże RIO zwróciło uwagę,
że nie powinna ona zawierać definicji gospodarstwa domowego oraz stwierdziło, że zapis
dotyczący wejścia w życie uchwały jest nieprawidłowy. Wobec powyższego, proponowane
zmiany w stosunku do ostatniej uchwały są nieznaczne – nie ma definicji gospodarstwa
domowego oraz zmieniono § dotyczący wejścia uchwały w życie.

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa odczytała projekt uchwały w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej
opłaty. Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Radni w głosowaniu jawnym 6 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw” i 6 głosach
„wstrzymujących się” podjęli uchwałę.
Uchwała Nr IV.13.15 stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 5.
Przystąpiono do realizacji punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022. Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni.
Projekt uchwały był przedmiotem dyskusji na wspólnym posiedzeniu komisji rady gminy w dn.
12.01.2015 r. oraz na posiedzeniu Komisji Budżetu i Rolnictwa w dn. 16.01.2015 r. Projekt
Wieloletniej Prognozy Finansowej szczegółowo przedstawiła Skarbnik Gminy Gabriela
Milczarska.

Wiceprzewodniczący

Rady

Gminy

Grzegorz

Rogulski

przedstawił

Uchwałę

Nr III/399/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 12.12.2014 r.
w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Cielądz.

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa odczytała projekt uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022. Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
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Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” podjęli
uchwałę.
Uchwała Nr IV.14.15 stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 6.
Przystąpiono do realizacji punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia budżetu
na 2015 rok. Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. Projekt uchwały był przedmiotem
dyskusji na wspólnym posiedzeniu komisji rady gminy w dn. 12.01.2015 r. oraz na posiedzeniu
Komisji Budżetu i Rolnictwa w dn. 16.01.2015 r. Projekt budżetu gminy szczegółowo
przedstawiła Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska.
Wójt Gminy szczegółowo przedstawił planowane zadania inwestycyjne (zgodnie z tabelą
3a):
− modernizacja stacji uzdatniania wody w Kuczyźnie 150.000zł;
− zakup PSION 30.000 zł;
− remont drogi powiatowej Cielądz-Regnów wraz z budową chodnika 100.000 zł;
− remont drogi w Niemgłowach - f. sołecki 11.753,11 zł;
− remont drogi w Komorowie (w tym: f. sołecki 16.734) 60.000 zł;
− remont drogi Nowa Mała Wieś 96.000 zł;
− remont drogi Stolniki 280.000 zł;
− modernizacja pomieszczeń socjalnych w Kuczyźnie 10.000 zł;
− zakup sprzętu komputerowego, modernizacja serwerowni 22.000 zł;
− zakup altany z wyposażeniem (f. sołecki Łaszczyn) 6.000 zł;
− dokumentacja na budowę Szkoły Podstawowej w Cielądzu 39.931 zł;
− wykonanie oświetlenia ulicznego (f. sołecki Cielądz, Stolniki) 24.000 zł
− rewitalizacja zabytkowego Parku w Cielądzu z budową ścieżek, drewnianych altan, węzła
sanitarnego z przyłączami elektroenergetycznymi, wodociągowym i kanalizacji sanitarnej
oraz z infrastrukturą towarzyszącą 72.000 zł;
− plac zabaw (f. sołecki Ossowice) 15.111,14 zł;
− zakup wyposażenia plac zabaw (f. sołecki Zuski) 6.083,56 zł.
Zadania inwestycyjne we 2015 roku łącznie: 922.878,81

Radny Józef Pytka stwierdzając, że planuje się modernizację stacji uzdatniania
w Kuczyźnie zapytał, ile środków zostanie pozyskanych na to zadanie.
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Wójt Gminy poinformował, że poprzednia kadencja pokazała, że nie opieramy się jedynie
na środkach własnych, natomiast w tej chwili nie można stwierdzić kwotowo, ile środków uda się
pozyskać. Jeśli tylko będzie możliwość pozyskania środków, na pewno takie starania
podejmiemy i pozyskamy.
Radny Sylwester Stefański poruszył kwestię środków na bieżące remonty dróg.
Wójt Gminy poinformował, że są zapisane środki na bieżące remonty dróg, o czym była
mowa na komisjach. Drogi będą robione, zabezpieczono 74.000 zł (w tym odśnieżanie), jeśli
chodzi o drogę w Stolnikach jest zlecona dokumentacja, nie wiadomo, ile środków uda się
pozyskać, być może 15-20 %. Środki, które zostaną pozyskane i zostaną zwrócone do budżetu
również zostaną przeznaczone na remonty dróg. Wójt Gminy dodał, że należy zastanowić się
również nad dochodami gminy, nie tylko nad wydatkami. Wójt przypomniał, że aby móc
cokolwiek robić, gmina musi mieć dochody.
Dyrektor Gimnazjum Teresa Łucka zapytała, czy jest szansa wykonania modernizacji sali
gimnastycznej jeszcze w tym roku.
Wójt Gminy poinformował, że z zeszłego roku ta inwestycja została przeniesiona na ten
rok, powinno udać się zrobić to w wakacje.

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Przewodniczących Komisji Rady Gminy
o przedstawienie opinii Komisji o projekcie budżetu.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka przedstawiła opinię Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy z dn. 12.01.2015 r. w sprawie projektu budżetu gminy Cielądz na rok
2015.
Przewodnicząca Komisji OKSiZ Beata Lewandowska przedstawiła opinię Komisji
Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Gminy z dn. 12.01.2015 r. w sprawie projektu budżetu
gminy Cielądz na rok 2015.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa Przemysław Jędrzejczak przedstawił opinię
Komisji Budżetu i Rolnictwa Rady Gminy z dn. 12.01.2015 r. oraz z dn. 16.01.2015 r. w sprawie
projektu budżetu gminy Cielądz na rok 2015.

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła Uchwałę Nr III/397/2014 z dnia 12
grudnia 2014 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie
opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Cielądz na 2015 rok.
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Wiceprzewodniczący Rady Gminy Michał Gaca przedstawił Uchwałę Nr III/398/2014
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 12 grudnia 2014 roku
w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Cielądz.

Opinie stanowią załączniki do protokołu.

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa przedstawiła projekt uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok. Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami „za” podjęli uchwałę.
Uchwała Nr IV.15.15 stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 7.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży
służbowej radnych Rady Gminy Cielądz. Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. Projekt
uchwały był przedmiotem dyskusji na wspólnym posiedzeniu komisji rady gminy w dn.
12.01.2015 r. Projekt uchwały szczegółowo przedstawił Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk.

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia
wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowej radnych Rady Gminy Cielądz.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Radni w głosowaniu jawnym 10 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 3 głosach
„wstrzymujących” podjęli uchwałę.
Uchwała Nr IV.16.15 stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 8.
Przystąpiono do punktu obejmującego podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla
przewodniczących organu wykonawczego jednostki pomocniczej z terenu Gminy Cielądz.
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. Projekt uchwały był przedmiotem dyskusji na
wspólnym posiedzeniu komisji rady gminy w dn. 12.01.2015 r. Projekt uchwały szczegółowo
przedstawił Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk.
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Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia
wysokości diet dla przewodniczących organu wykonawczego jednostki pomocniczej z terenu
Gminy Cielądz. Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami „za podjęli uchwałę.
Uchwała Nr IV.17.15 stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 9.
Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów oraz rad sołeckich na terenie gminy
Cielądz. Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. Projekt uchwały był przedmiotem dyskusji na
wspólnym posiedzeniu komisji rady gminy w dn. 12.01.2015 r. Projekt uchwały szczegółowo
przedstawił

Sekretarz

Gminy

Sylwester

Krawczyk.

Sekretarz

dodał,

że

terminarz

przeprowadzenia wyborów ustala Wójt, a szczegółowy tryb określają statuty sołectw.
Harmonogram zebrań wiejskich jest już przygotowany. Sekretarz poprosił sołtysów o odebranie
zaproszeń dla mieszkańców. Zaproszenia zostały przygotowane zgodnie z przepisami.

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa przedstawiła projekt uchwały w sprawie
zarządzenia wyborów sołtysów oraz rad sołeckich na terenie gminy Cielądz. wysokości diet oraz
zasad zwrotu kosztów podróży służbowej radnych Rady Gminy Cielądz. Do projektu uchwały
uwag nie zgłoszono.
Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami „za podjęli uchwałę.
Uchwała Nr IV.18.15 stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 10.
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia i nadania Statutu Gminnemu Domowi Kultury
w Cielądzu. Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. Projekt uchwały był przedmiotem
dyskusji na wspólnym posiedzeniu komisji rady gminy w dn. 12.01.2015 r. Projekt uchwały
szczegółowo przedstawił Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk.

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa przedstawiła projekt uchwały w sprawie
utworzenia i nadania Statutu Gminnemu Domowi Kultury w Cielądzu. Do projektu uchwały
uwag nie zgłoszono.
Radni w głosowaniu jawnym 9 głosami „za” przy 5 głosach „wstrzymujących” podjęli uchwałę.
Uchwała Nr IV.19.15 stanowi załącznik do protokołu.
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Punkt 11.
Przystąpiono do realizacji punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia planu
pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cielądz na 2015 rok. Plan pracy na 2015 rok
przedstawiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka. Poinformowała, że plan
pracy został ustalony na posiedzeniu w dniu 12.01.2015 r.

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa przedstawiła projekt uchwały w sprawie
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cielądz na 2015 rok. Do projektu
uchwały uwag nie zgłoszono.
Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami „za” podjęli uchwałę.
Uchwała Nr IV.20.15 stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 12.
Przystąpiono do realizacji punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia
planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Cielądz na 2015 rok.

Plan pracy Komisji Budżetu i Rolnictwa na 2015 rok przedstawił Przewodniczący Komisji
Przemysław Jędrzejczak. Poinformował, że plan pracy został ustalony na posiedzeniu w dniu
12.01.2015 r.
Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia na 2014 rok przedstawiła
Przewodnicząca Komisji Beata Lewandowska. Poinformowała, że plan pracy został ustalony
na posiedzeniu w dniu 12.01.2015 r.

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa przedstawiła projekt uchwały w sprawie
zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Cielądz na 2015 rok. Do projektu
uchwały uwag nie zgłoszono.
Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami „za” podjęli uchwałę.
Uchwała Nr IV.21.15 stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 13.
Przystąpiono do realizacji punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia planu
pracy Rady Gminy Cielądz na 2015 rok. Plan pracy Rady Gminy na 2015 rok przedstawiła
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa, poinformowała, że został on ustalony na
wspólnym posiedzeniu komisji w dn. 12.01.2015 r.
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Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa przedstawiła projekt uchwały w sprawie
uchwalenia planu pracy Rady Gminy Cielądz na 2015 rok. Do projektu uchwały uwag nie
zgłoszono.
Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami „za” podjęli uchwałę.
Uchwała Nr IV.22.15 stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 14.
Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady
Gminy. Informację przedstawił Wójt Gminy Paweł Królak.

Punkt 15.
Interpelacji nie zgłoszono.

Punkt 16.
W wolnych wnioskach głos zabrali:
Sołtys Paweł Trzciński stwierdzając, że opłaty za odpady zostały podniesione, a przetarg
wyszedł taniej zapytał, czy gmina nadal będzie dokładać.
Radny Tadeusz Miazga zgłosił konieczność przeczyszczenia rowów, ze względu na
zalane łąki przez bobry oraz konieczność wymiany tabliczek dla sołtysów.
Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że w przetargu związanym z odpadami, jeden
oferent złożył ofertę na kwotę 1.082.387,88 zł, środki zabezpieczone na drugi przetarg to ok. 972
tys. zł. Wójt dodał, że życzyłby sobie, żeby doszło do takiej sytuacji, że będzie można zmniejszyć
stawki, jednak na dzień dzisiejszy są to koszty obsługi, pracownika, materiałów, długi.
Oszczędności z przetargu pokryją wymienione koszty. Sama obsługa i materiał to koszt ok. 50
tys. zł plus zadłużenie ok. 24 tys. zł, łącznie ok. 74 tys. zł. Nawet po przetargu będzie brakowało
środków na pokrycie tych kosztów. Co do możliwości zmniejszenia stawek, może będzie
możliwość porozmawia na ten temat w przyszłym roku, zobaczymy czy to się bilansuje. W tej
chwili nie ma możliwości obniżenia stawek. Natomiast może będzie lepsza ściągalność
zadłużenia, ponieważ zajmie się tym Urząd Skarbowy. Gmina na tym nie zarabia, po pierwsze
nie może, po drugie mamy niedopłaty, żadna stawka nie byłaby złotym środkiem. Jest wiele
postulowanych kwestii, których nie można wprowadzić, np. tego, że od gospodarstwa domowego
będziemy odbierać kosze np. raz na pół roku, jest Sanepid i inne obwarowania, których nie da się
przeskoczyć.
Radna Iwona Machnicka zapytała, czy umowa jest już podpisana.
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Wójt Gminy poinformował, że umowa jeszcze nie jest podpisana, czekamy czy firma,
która przegrała przetarg wniesie protest, jeśli nie, podpiszemy umowę. Obecnie firma Veolia
zabiera pojemniki, są głosy, że zabiera również pojemniki prywatne, już zareagowaliśmy na tę
sytuację. Veolia ma odebrać nieczystości do końca stycznia i zostawić worki foliowe zamiast
pojemników.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa zapytała, co dalej z tabliczkami kierunkowymi
z numerami posesji.
Sekretarz Gminy poinformował, że w zeszłym roku nie było środków w budżecie na
sfinansowanie, jest gotowe rozeznanie cenowe, są projekty, wzorce, tablice kierunkowe i nr
posesji. Jest to ważna kwestia szczególnie pod względem służb specjalnych, pogotowia, straży
itd. Będziemy wprowadzać tabliczki sukcesywnie, bo to będą spore środki, nie uda w jednym
roku zrobić wszędzie.
Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Charążka odnośnie wniosków dotyczących dróg
poinformowała, że będą przeglądy dróg powiatowych, komisja będzie jeździć i sprawdzać stan
dróg, będą o tym informowani sołtysi, również do Wójta Gminy wpłynie informacja, wtedy
można będzie skierować wnioski.
Radny Jarosław Budek poinformował, że już był zgłaszany wniosek o łuk drogi
w Komorowie o barierkę (były tylko słupki, ale to nie skutkuje, samochody dalej wpadają do
rowu). Również na zebraniu wyborczym mieszkańcy prosili Starostę o zlikwidowanie giełdy na
parkingu przy szpitalu.
Radny Tadeusz Miazga poinformował, że odnośnie drogi powiatowej łączącej
z Bartoszówką, Starosta niejednokrotnie obiecywał, że położy asfalt.
Radny Sylwester Stefański poinformował, że w Ossowicach w centrum wsi jest kawałek
drogi powiatowej i nic nie jest zrobione, przed wyborami było trochę kamienia i na tym koniec.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa zwróciła się z prośbą o dokończenie drogi
łączącej Rylsk-Cielądz, jak się droga kończy zabrakło raptem 500 m, należałoby to połączyć
z Łaszczynem. Poprosiła również o równiarkę w okresie wiosennym.
Sołtys Trzciński poinformował, że należy odwodnić boiska przy szkole w Sierzchowach,
zamiast boisk jest basen. Sołtys dodał, że nic się nie mówi na temat planu wodociągu
w Sierzchowach.
Wójt Gminy poinformował, że mamy 2 boiska i obydwa nadają się do przebudowy.
Natomiast, jeśli chodzi o wodociąg w Sierzchowach, Rada uchwaliła środki na dokumentację,
jest na etapie uprawomocniania się, jesteśmy gotowi, ale tak samo jak ze szkołą w Cielądzu, nie
udźwigniemy tego tematu bez środków zewnętrznych.
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Radny Jarosław Budek odnośnie szpitala i zarządzania przez firmę zewnętrzną zapytał,
czy jest trochę lepiej, czy dalej generowane są długi.
Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Charążka poinformowała, że to jest korzystne dla
powiatu, powiat nie ponosi tak dużych nakładów, jakie ponosił dotychczas. Powiat nie musi
finansować i nawet ma korzyści z czynszu. To spółka do końca 2016 roku jest obciążona
kosztami i utrzymaniem, ma być nowy pawilon, jest to odciążeniem dla powiatu.
Radny Jarosław Budek stwierdził, że w takim razie powiat będzie miał więcej środków na
inwestycje.
Przewodnicząca Maria Charążka poinformowała, że już w zeszłym roku dało się
zauważyć różnicę.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa odczytała podziękowanie szkoły dla Rady
Gminy za ekopracownię.
Wójt Gminy w związku z końcem kadencji sołtysów i zarządzeniem przez Radę Gminy
nowych wyborów, podziękował wszystkim sołtysom za wieloletnią współpracę i wraz
z Przewodniczącą Rady Powiatu, która odczytała treść podziękowania uroczyście wręczyli
sołtysom podziękowania.

Punkt 17.
Przewodnicząca Rady Gminy zakończyła obrady IV Sesji Rady Gminy.

Protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała :
mgr Olga Kmita
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