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P R O T O K Ó Ł  Nr VIII/15 
 

z odbytej Sesji Rady Gminy Cielądz w dniu  27 maja 2015 roku. 
 

Sesję rozpoczęto o godz. 13:00 
a zakończono o godz.    16:10 
 

 
 
Punkt 1. 

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa stwierdzając obecność 13-stu radnych 

(nieobecni: Lech Owczarek i Michał Gaca) i quorum zdolne do podejmowania prawomocnych 

uchwał, otworzyła obrady VIII Sesji Rady Gminy Cielądz.  

Powitała przybyłych na Sesję radnych oraz zaproszonych gości, w tym przedstawicieli 

firmy Windprojekt oraz  media – Joannę Kielak. 

Listy obecności: radnych, sołtysów oraz zaproszonych gości, stanowią załączniki do protokołu.  

 

Punkt 2. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła porządek obrad: 

1. Otwarcie Sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu Nr VII/15 z Sesji Rady Gminy z dn. 24.04.2015 r.  

4. Przedstawienie nowej koncepcji budowy farmy wiatrowej „Rzeczyca-Cielądz”. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Cielądz. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych, zlokalizowanych na terenie Gminy Cielądz. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej 

mienie komunalne Gminy Cielądz. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-

2022. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Cielądz. 
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13. Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał 

Rady Gminy.   

14. Interpelacje.  

15. Wolne wnioski. 

16. Zakończenie obrad VIII Sesji Rady Gminy.  

 

Przewodnicząca Rady Gminy przeprowadziła głosowanie nad przedstawionym porządkiem 

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

 

Punkt 3.  

Protokół Nr VII/15 z Sesji Rady Gminy w dn. 24.04.2015 r. został wyłożony do wglądu poprzez 

opublikowanie jego projektu na stronie internetowej oraz udostępnienie w wersji papierowej -                               

w dwóch egzemplarzach.  

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

przyjęty. 

 

 Zanim przystąpiono do obrad nad kolejnym tematem porządku obrad, Przewodnicząca 

Rady Gminy Małgorzata Rosa udzieliła głosu Pani Aldonie Trzcińskiej - Kierownikowi 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.  

 Pani Kierownik poinformowała, iż udało się uzyskać 2 rowery, które ufundowane zostały 

przez PCK. Po dokonaniu rozeznania potrzeb w zakresie wyposażenia w ten sprzęt ustalono, iż 

niniejsze rowery rehabilitacyjne należy przekazać dwóm osobom: Panu Janowi Toczek i Panu 

Andrzejowi Machnickiemu. 

Następnie Pani Kierownik wspólnie z Wójtem Gminy, po odczytaniu stosownego dokumentu 

potwierdzającego przekazanie roweru, przekazali je wymienionym osobom. 

     

Punkt 4.  

Dalej przystąpiono do realizacji punktu dotyczącego przedstawienia przez firmę 

Windprojekt z Inowrocławia nowej koncepcji budowy farmy wiatrowej „Rzeczyca-Cielądz”. 

Przedstawiciele firmy na wstępie poinformowali, iż chcą przedstawić wersję kompromisową 

budowy farmy wiatrowej, którą za zgodą Rady i Wójta chcieliby zrealizować. Różnica pomiędzy 

poprzednią wersją a obecną polega na zmniejszeniu liczby siłowni wiatrowych: było 8, a obecnie 

jest przewidzianych 5. Zrezygnowano z dwóch elektrowni w Gortatowicach oraz zrezygnowano   

z jednej w Wylezinku . Bez zmian są planowane dwie elektrownie w Mroczkowicach. 

( Na Sesję przybył radny Michał Gaca) 
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Przedstawiciele firmy przedstawiając temat zwrócili uwagę na następujące zagadnienia: 

- zasady lokalizacji siłowni wiatrowych tj. odległości od zabudowań i spełnienie poziomu hałasu 

przy zabudowaniach ( 40-50 dB), odległość łopaty rotora od dróg publicznych (15-50 m); 

-  odpowiednia wietrzność – średni wiatr powinien wynosić 100 m nad gruntem 6,40 m/s; 

- konieczność opracowania raportu, gdyż jest to przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać 

na środowisko; 

- występowanie efektu kumulacji, gdy elektrownie ze sobą sąsiadują, również pod kątem 

sąsiedztwa z Gminą Rzeczyca, na terenie której jest planowanych 9 elektrowni; 

- hałas mechaniczny i aerodynamiczny turbin wiatrowych; 

- oddziaływanie akustyczne plus infradźwięki czyli tony niesłyszalne; 

- oddziaływanie na zwierzęta np. na nietoperze, ptaki itp.; 

- oddziaływanie cienia, elektromagnetyczne; 

- wygląd terenu budowy. 

Podsumowując swoje wystąpienie przedstawiciel firmy Windprojekt zaznaczył, że eksploatacja 

planowanych elektrowni wiatrowych nie wpłynie niekorzystnie na zdrowie i życie ludzi. 

Po zaprezentowaniu tematu przez przedstawicieli firmy Windprojekt, radny Grzegorz 

Rogulski zwrócił się z zapytaniem jakie było podejście do niniejszego tematu na terenie 

sąsiednich gmin. 

Przedstawiciele firmy odpowiedzieli, iż na terenie Gminy Regnów nie było żadnych 

sprzeciwów, są już uchwalone 2 plany miejscowe oraz jest pozwolenie na budowę pod 3 

elektrownie i w roku bieżącym pierwsze trzy elektrownie będą wybudowane. Pozostałe 3 są 

planowane jako jeden wspólny park z Cielądzem i Rzeczycą. Przedstawiciel firmy zaznaczył, iż 

został przedstawiony nowy projekt, gdyż zostały wyeliminowane sporne elektrownie i dlatego 

dzisiaj to spotkanie. 

Radny Sylwester Stefański zabierając głos stwierdził, iż skład Rady bardzo się zmienił                

i wiele osób temat ten słyszy po raz pierwszy i nie są w nim zorientowani. 

Przedstawiciel firmy zobowiązał się, że jeżeli będzie zapotrzebowanie na spotkanie               

w szerszym gronie to są chętni przyjechać w każdym zaproponowanym terminie. Dodał, że są na 

początku drogi administracyjnej i czeka ich min. proces uzyskania decyzji środowiskowej,                   

w której przewidziany jest udział społeczeństwa. 

Radna Iwona Machnicka zwróciła się do Wójta Gminy, by również zabrał głos w tym 

temacie. 

Wójt Gminy - Paweł Królak zapewnił, iż nie popełnimy błędu i będą organizowane 

spotkania i będą rozmowy z mieszkańcami, zwłaszcza tam gdzie blisko będą lokalizowane 
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wiatraki. Jednocześnie zaznaczył, iż nie można być azylem i uchylać się od wszystkiego co 

nowe, zwłaszcza że widać, iż sąsiednie gminy „zbroją się” w źródła dochodu. 

Przewodnicząca Rady - Małgorzata Rosa z uwagi na brak więcej pytań do niniejszego 

tematu, kończąc obrady w niniejszym punkcie obrad, podziękowała przedstawicielom firmy za 

udział w sesji i stwierdziła, że jest zapotrzebowanie na konsultacje z mieszkańcami w tych 

miejscowościach, gdzie jest planowana budowa wiatraków. 

Następnie ogłosiła przerwę w obradach. 

 

Po przerwie, Przewodnicząca Rady Gminy - Małgorzata Rosa, z uwagi na złe samopoczucie                           

i konieczność opuszczenia obrad, do dalszego prowadzenia obrad wyznaczyła 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy - Michała Gacę. 

 

Punkt 5. 

Przystąpiono do realizacji punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Cielądz. O przedstawienie tematu 

poproszony został Sekretarz Gminy. 

Sekretarz Gminy - Sylwester Krawczyk zwracając się najpierw do radnego Tymoteusza 

Damaza, wyraził zdanie, iż radny zachował się nieelegancko w stosunku do pracownicy. 

Następnie przystąpił do omawiania tematu i stwierdził, iż na skutek działań jednej z mieszkanek 

naszej gminy regulamin nasz jest przedmiotem badań Prokuratury. Prokurator już występował do 

nas, aby dokonać w nim zmian, gdyż były w nim uregulowania, które wykraczały poza 

kompetencje rady gminy.  

Sekretarz dodał, że pierwotnie regulaminy były bardzo podobne i miały wspólny szkielet. Jednak 

na skutek działań Prokuratury musimy weryfikować pewne zapisy, które wynikają                             

z orzecznictwa sądowego. Prokurator zarzuca min. że nałożyliśmy na właścicieli pewne 

obowiązki, a nie ma podstaw prawnych do tego. W związku z tym uznaliśmy, że skoro 

orzecznictwo sądowe idzie w takim kierunku, to należy uwzględnić zarzuty prokuratura i zmienić 

zakwestionowane zapisy. 

Do przedstawionego tematu nie zgłoszono uwag ani zapytań.  

Wiceprzewodniczący Rady - Michał Gaca odczytał zatem projekt uchwały, po czym 

zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

  W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 13 radnych, (radni nieobecni: Małgorzata 

Rosa i Lech Owczarek) 12 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” podjęli uchwałę:                       

Nr VIII.44.15 w sprawie uchwalenia Regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Cielądz, 

która stanowi załącznik do protokołu. 



5 
 

Punkt 6. 

Przystąpiono do realizacji punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie terminu, 

częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

O przedstawienie tematu Wiceprzewodniczący Rady Gminy poprosił Sekretarza Gminy. 

Sekretarz Gminy - Sylwester Krawczyk wyjaśniając temat poinformował, iż przedłożony projekt 

uchwały niewiele różni się od dotychczas obowiązującej uchwały. Zawiera jedynie uregulowanie 

o terminie uiszczania opłaty od domków letniskowych oraz uzupełnia o zapis, iż opłatę uiszcza 

się z dołu. 

Do przedstawionego tematu nie zgłoszono uwag.  

Wiceprzewodniczący Rady - Michał Gaca stwierdził, iż komisje pozytywnie 

zaopiniowały niniejszy projekt uchwały, a następnie odczytał jego treść. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie – 13 głosami „za”. Uchwała Nr VIII.45.15 stanowi 

załącznik do protokołu. 

 

Punkt 7.  

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, było kolejnym tematem Sesji. 

Wiceprzewodniczący Rady przechodząc do niniejszego tematu zaznaczył, iż po dzisiejszych 

zmianach mamy trzeci projekt tejże uchwały, a następnie zwrócił się do Sekretarza Gminy                    

o zabranie głosu  w tej sprawie. 

Sekretarz Gminy - Sylwester Krawczyk stwierdził na wstępie, iż rozumie częściowo 

sposób myślenia Państwa radnych, że coś nie zostało przeanalizowane, i że nie macie 

kompetentnych urzędników, władzy, ale chciałby zaznaczyć, iż nie jesteśmy odosobnionym 

urzędem, który po raz kolejny ustala opłatę za śmieci. Oznajmił, iż po konsultacjach                        

z mieszkańcami ustalono, iż wybrana zostanie metoda nie od ilości wody, czy powierzchni 

mieszkań, a od gospodarstwa domowego. Nie była to metoda doskonała, gdyż w ustawie nie ma 

definicji gospodarstwa. Jest natomiast pojęcie mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość 

i zaproponowane zostało, aby wybrać metodę ustalenia stawki w zależności od ilości osób 

zamieszkujących daną nieruchomość.  

Dalej Sekretarz poruszył kwestię wysokości stawki przy jednej osobie zamieszkującej 

nieruchomość. Zaznaczył, iż na posiedzeniu Komisji nie podzielony został podgląd, że przy 

stawce 16 zł rodzina składająca się z jednej osoby jest pokrzywdzona. Dodał, iż Pani sołtys była 

orędownikiem krzywdy społecznej właśnie w tej kwestii. Dlatego z Wójtem zaczęli się 

zastanawiać nad tą sprawą. Podczas konsultacji  z Regionalna Izbą Obrachunkową też było 

pytanie ze strony RIO dlaczego tak wysoka stawka. W dniu wczorajszym skonsultowana została 
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z RIO nie tylko stawka, lecz także techniczne zapisy projektu uchwały. W stosunku do obecnych 

stawek jest zaproponowane lekkie zwiększenie w gospodarstwach wieloosobowych. 

Wyjaśnił, iż dlatego dzisiaj został przedłożony jednak ten nowy projekt, gdyż od 1 lipca muszą 

być nowe deklaracje, a uchwała podlega publikacji w dzienniku urzędowym i była obawa, że nie 

zdążymy. Podjęcie natomiast nowej uchwały jest konieczne, gdyż musi być zgodna z aktualnym 

prawem. 

Na zakończenie Sekretarz zwrócił się z prośbą o analizę w sumieniach, choć wie, że brak 

jest ochoty na podjęcie tej uchwały. Zauważył też, że niepodjęcie tej uchwały będzie miało 

konsekwencje dla budżetu. 

Do wystąpienia Sekretarza Gminy odniosła się Pani Jadwiga Mantorska – sołtys wsi 

Niemgłowy. Zwróciła się z pytaniem, dlaczego tak usilnie podejmowane są działania, by od liści 

osób w budynku była ustalana stawka, a nie od osoby. Stwierdziła, żeby winą nie należy obarczać 

ludzi, gdyż to urząd wprowadził w błąd. Dodała też, że nieprawdą jest, że nie ma definicji 

gospodarstwa domowego. W GUS można bowiem uzyskać taką definicje, wystarczy zadzwonić. 

Pani Sołtys wspomniała o nieprawidłowościach w ustalaniu gospodarstw domowych np. osoby 

mieszkały w różnych budynkach, a była deklaracja że jedno gospodarstwo. Dalej zwróciła się do 

Sekretarza Gminy, by wskazał rodzinę, w której jest ośmioro dzieci niepełnoletnich. Stwierdziła, 

że przecież sam Sekretarz mówił, że przetarg wygrany został za 4,80 zł na osobę. Dodać jeszcze 

zatrudnienie pracownika, ale nie będzie to stanowiło i tak 8 zł od osoby. Podkreśliła, iż na 

śmieciach nie wolno zarabiać, a gdyby Wójt dał stawkę przyzwoitą, to wszyscy płaciliby za 

śmieci. Jeszcze raz stwierdziła, iż na osobę nie wychodzi więcej niż 4,80 zł. 

Sekretarz oznajmiał, iż czuje się zwolniony z odpowiedzi na wcześniejsze wystąpienie, 

gdyż w tej sprawie było wieje korespondencji. Stwierdził, iż to od Państwa radnych zależy, czy 

będzie ustalona stawka od 1 osoby, czy zróżnicowana w zależności od ilości osób 

zamieszkujących daną nieruchomość. Uważa jednak, iż ta druga metoda jest bardziej 

sprawiedliwa społecznie. Następnie Sekretarz odniósł się do kosztów. Zauważył, że 

najważniejszy to koszt transportu, który jest taki sam od każdej nieruchomości, a w przypadku 

gdy daną nieruchomość zamieszkuje dużo osób, to na jednego mieszkańca będzie mniejszy. 

Jednocześnie Sekretarz stwierdził, iż to nie jest jednak najważniejsze. Stwierdził, iż pomimo 

tego, że tu nie mieszka, to umie słuchać ludzi i jest przekonany, że ten system jest bardziej 

sprawiedliwy społecznie, lecz co do wysokości to każdy może mieć własną ocenę. Jeszcze raz 

poprosił o analizę tematu. 

Radny Jarosław Budek wyraził opinię, by przyjąć propozycję Wójta. 

Radny Sylwester Stefański zauważył, że w czasie przerwy była dyskusja. 
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Więcej uwag do niniejszego tematu nie zgłoszono. Wobec tego Wiceprzewodniczący odczytał 

projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, a następnie zarządził głosowanie. 

Uchwała została podjęta 7 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw” i 4 głosach „wstrzymujących 

się”. Uchwała Nr VIII.46.15 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Punkt 8. 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych, zlokalizowanych na terenie Gminy Cielądz było przedmiotem kolejnego punktu 

porządku obrad. 

W związku z brakiem dyskusji w tym temacie Wiceprzewodniczący Rady odczytał 

projekt uchwały. Następnie odbyło się głosowanie nad jej przyjęciem. Uchwała została podjęta 

jednogłośnie - 12 głosami „za”(nieobecny był podczas głosowania radny Sławomir Zaręba). 

Uchwała Nr VIII.47.15  stanowi załącznik do protokołu. 

 

Punkt 9. 

Następnym punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży 

nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Cielądz. 

O przedstawienie tematu Wiceprzewodniczący Rady - Michał Gaca poprosił Sekretarza Gminy. 

Sekretarz Gminy- Sylwester Krawczyk wyjaśnił, iż przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość 

położona w miejscowości Komorów na rzecz jej użytkownika wieczystego. Użytkownik 

wieczysty zwrócił się bowiem z wnioskiem o nabycie prawa własności. Po oszacowaniu wartości 

nieruchomości zostanie podpisany akt notarialny. 

Do w/w tematu nie zgłoszono zapytań. Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt 

uchwały, a następnie odbyło się głosowanie nad jej przyjęciem. Uchwała została podjęta 

jednogłośnie - 13 głosami „za”. 

Uchwała Nr VIII.48.15  stanowi załącznik do protokołu. 

 

Punkt 10. 

Podjęcie uchwały dotyczącej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-

2022. O omówienie niniejszego punktu Wiceprzewodniczący Rady Michał Gaca poprosił 

Skarbnika Gminy Gabrielę Milczarską. 

Skarbnik Gminy poinformowała, iż podjęcie w/w uchwały jest wynikiem tego, iż do budżetu 

zostały wprowadzone wolne środki z 2014 roku w wysokości 31.054,66 zł, stanowiące udziały             
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w podatku dochodowym. Zostały też uaktualnione dochody bieżące – z tytułu dotacji i środków 

bieżących zwiększenie o kwotę 751.253,31. W związku z tym, iż zarządzeniem Wójta Gminy 

zostały wprowadzone do budżetu środki z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 3.540,00 

zł przeznaczeniem na diety dla członków komisji wyborczych, dochody bieżące po zmianach 

wynoszą  12.702.971,31 zł. 

Ponadto zwiększono dochody majątkowe o kwotę 6.500 zł , które po zmianach wynoszą 

609.387,60 zł. 

Dochody ogółem wynoszą 12.702.971,31 zł, a wydatki 12.615.597 zł. Kwota długu jest taka 

sama jak przy projekcie uchwały.  

Do przedstawionego tematu nie zgłoszono zapytań ani uwag. Wiceprzewodniczący Rady 

odczytał projekt uchwały, a następnie odbyło się głosowanie nad jej przyjęciem. 

Uchwała Nr VIII.49.15 została podjęta jednogłośnie 13 głosów „za” i stanowi załącznik do 

protokołu. 

  

Punkt 11. 

W kolejnym punkcie Sesji przystąpiono do realizacji punktu dotyczącego podjęcia 

uchwały w sprawie zmian budżetu na 2015 rok.  

Niniejszy punkt również przedłożyła Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska. 

Poinformowała, iż zmiany budżetu wynikają z : 

- zgodnie z załącznikiem nr 1 zwiększono dochody w związku z podpisaniem umowy                        

z Powiatowym Urzędem Pracy na dofinansowanie robót publicznych – 1 etat – kwota 8.782 zł 

oraz  w związku z opodatkowaniem dróg wewnętrznych gminnych – kwota 328.420,00 zł; 

- zgodnie z załącznikiem nr 2 zwiększono wydatki na sporządzenie dokumentacji Gminnego 

Programu Usuwania Azbestu – 10.000,00 zł, na podatek od nieruchomości od dróg 

wewnętrznych gminnych – 328.420,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne związane                                 

z zatrudnieniem pracownika w ramach robót publicznych – 8.782,00 zł, na oświetlenie uliczne – 

21.054,66 zł; 

- zgodnie z tabelą nr 1 wprowadzenie wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 31.054,66 zł; 

Z uwagi na brak uwag i zapytań, Wiceprzewodniczący Rady Michał Gaca przeprowadził 

głosowanie nad uchwałą, która została podjęta jednogłośnie 13 głosów „za”.  

Uchwała Nr VIII.50.15 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Punkt 12. 

W następnym punkcie obrad przedstawiony został temat dotyczący podjęcia uchwały                

w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej.  
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Komentarza do niniejszego tematu udzieliła Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej -Aldona Trzcińska. Wyjaśniła, iż ocena zasobów jest corocznie przedstawiana Radzie 

do zatwierdzenia. Zawiera informacje dotyczące roku poprzedniego, obecnego oraz prognozę na 

rok następny. Pani Kierownik zaznaczyła, iż przedstawiała już sprawozdanie z działalności 

Ośrodka za rok ubiegły. W ocenie zasobów znajdują się natomiast dodatkowe dane jak 

przeciwdziałanie alkoholizmowi, przemoc w rodzinie. Wyjaśniła, iż w dostarczonej tabeli są 

podane kwoty, które wynikają z realizowanych przez Ośrodek zadań, a w większości są to 

zadania, na które środki pochodzą z Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej – czyli są to zadania 

zlecone. Występujące w niektórych pozycjach zwiększenia kwot wynikają ze zwiększenia 

świadczeń. 

Do przedstawionego temat nie głoszono zapytań ani uwag. 

Wiceprzewodniczący Rady po odczytaniu projektu uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów 

pomocy społecznej gminy Cielądz, zarządził głosowanie. 

Uchwała Nr VIII.51.15 został podjęta jednogłośnie – 13 głosów „za” i stanowi załącznik do 

protokołu. 

 

Punkt 13.  

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

Rady Gminy.  

Informację przedstawił z uwagi na nieobecność Wójta w jego w zastępstwie, Sekretarz Gminy - 

Sylwester Krawczyk. 

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

Punkt 14. 

Interpelacji nie zgłoszono.  

 

Punkt 15.  

W wolnych wnioskach głos zabrali: 

Wiesław Kruśliński – Sołtys wsi Ossowice – zgłosił uwagę, dlaczego sołtysi nie otrzymali 

uchwał dotyczących stawek za odpady komunalne, by mogli się ustosunkować, a mają większą 

styczność z mieszkańcami w tej sprawie; 

Sekretarz przyznał, iż jest to słuszny wniosek i jeśli jest taka potrzeba to podjęte zostaną 

działania, by sołtysi otrzymywali projekty uchwał – z gruntu tych istotnych, a selekcji, które to są 

dokona urząd; 
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Radny Tymoteusz Damaz powiedział, iż chciałby ustosunkować się do dzisiejszej sytuacji                      

i  stwierdził, iż Sekretarz obwinił jego, ale to Sekretarz źle się ustosunkowuje. Wyraził opinię, iż 

pracownik bronił Wójta i Sekretarza własną piersią. Dodał, iż wielu radnych jest krótko, a coś się 

podrzuca w ostatniej chwili. Uważa, iż nie może Sekretarz obwiniać go za tę sytuację. Stwierdził, 

iż nie ma żalu za to co powiedział Sekretarz, gdyż było to z pobudek, że było mu żal pracownika.  

Dodał, że jeśli jest taki wulgarny, to więcej nie przyjdzie na Sesję. 

Jadwiga Mantorska – Sołtys sołectwa Niemgłowy wyraziła opinię, że Sekretarz chciał 

przeforsować uchwałę i bał się kontroli, która byłaby w czerwcu. 

Adam Michalak – Sołtys sołectwa Grabice poruszył temat prowizji sołtysów za zbierany 

podatek. Stwierdził, iż powinni sołtysi otrzymać 150 zł plus prowizję, a dostali tylko samą 

prowizję. Podjął też temat dotyczący remontu dróg. Zaznaczył, iż był przetarg, a sołtysi nie 

zostali poinformowani jaki towar zostanie przywieziony. Do niego przywieziono na drogę gruz                      

z drutami, a ponadto droga jest niedokończona i ma pytanie jak ma podpisać, że wydaje                      

z funduszu sołeckiego 12.000 zł. 

Władysław Dobrowolski – Sołtys wsi Gułki podjął również temat wynagrodzenia 

sołtysów za pobór podatków. Stwierdził, iż miało być tak jak było tj. 150 zł plus prowizja, nie 

mniejsza niż 100 zł. Teraz zostało zabrane 150 zł i ma pytanie kto to zmienił, a przecież Wójt 

obiecał, że zostanie wszystko na starych zasadach. 

Sołtys Wiesław Kruśliński zauważył, że jak kasa działała w urzędzie, to dostawali co 

kwartał 150 zł plus prowizje 9 %. Teraz jak jest przekazywane przelewem, to nie ma tej kwoty. 

Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, iż jest to pytanie do Wójta, należy go zapisać i na 

następnej Sesji będzie udzielona odpowiedź. 

Sekretarz Gminy – Sylwester Krawczyk ustosunkowując się do poruszonej przez 

sołtysów sprawy wynagrodzenia za pobór podatków stwierdził, że jeśli kwota 150 zł jest dla nich 

nie do przyjęcia to wrócimy do tego tematu. Zobowiązał się, że na posiedzeniach komisji 

przedstawi informację w tej sprawie. 

Wiceprzewodniczący Rady - Michał Gaca przedstawił treść pisma wniesionego do Rady 

Gminy przez Pana Adama Ciesielskiego. 

Nie podjęto dyskusji w tej sprawie. 

Jadwiga Mantorska – sołtys wsi Niemgłowy zgłosiła wniosek o wykoszenie boiska                    

i rowu. Dodała, że bardzo jej zależy, by było to zrobione przed Bożym Ciałem i oczekuje 

potwierdzenia wykonania tej pracy od Sekretarza. 

Sekretarz Gminy odpowiedział, że jeśli warunki pogodowe pozwolą, a siły pracownicze 

będą dostępne, to podjęte zostaną działania, aby było to wykonane. 
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Jadwiga Mantorska stwierdziła, iż rozumie to dwuznacznie: pogoda owszem zgadza się, 

ale siły robocze? 

Więcej wniosków ani uwag nie zgłoszono. 

 

Punkt 16.  

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady Gminy Michał Gaca 

zakończył obrady VIII Sesji Rady Gminy.  

  

 

Protokół zakończono i podpisano.       

 

              Przewodniczący obrad: 

 

Punkty: 1- 5   Przewodnicząca Rady Gminy 

Małgorzata Rosa 

 

Punkty 6- 16    Wiceprzewodniczący Rady Gminy  

 Michał Gaca 

Protokołowała : 

 

Bogusława Kobacka            

 


