P R O T O K Ó Ł N r IX/1 5
z odbytej Sesji Rady Gminy Cielądz w dniu 25 czerwca 2015 roku
Sesję rozpoczęto o godz. 10:00
a zakończono o godz.

12:50

Punkt 1.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa stwierdzając obecność 14-stu radnych
(nieobecny: Sławomir Zaręba) i quorum zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał,
otworzyła IX obrady Rady Gminy Cielądz.
Powitała przybyłych na sesję radnych, sołtysów oraz zaproszonych gości w osobach:
Starostę Rawskiego – Józefa Matysiaka, Wójta Gminy – Pawła Królaka, Sekretarza Gminy –
Sylwestra Krawczyka, Skarbnika Gminy _ Gabrielę Milczarską oraz dyrektorów i kierowników
gminnych jednostek.
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 VIII/15 z Sesji Rady Gminy w dn. 27.05.2015 r.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr V.33.15. Rady Gminy Cielądz z dnia 27 lutego
2015 roku w sprawie poboru w formie inkasa od osób fizycznych podatku od nieruchomości,
podatku rolnego, podatku leśnego na terenie gminy Cielądz.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie na 2015 rok.
6. 1) rozpatrzenie sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2014 rok;
2) rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Cielądz za 2014 rok;
3) przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Cielądz;
4) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie sprawozdania
Wójta Gminy Cielądz z wykonania budżetu za 2014 rok;
5) zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy
Cielądz;
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6) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi dotyczącą wniosku
Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2014 rok;
7) dyskusja;
8) podjęcie

uchwały

w

sprawie

zatwierdzenia

sprawozdania

finansowego

wraz

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Cielądz za 2014 rok;
9) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Cielądz.
7. Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady
Gminy.
8. Interpelacje.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad IX 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 VIII/15 z sesji Rady Gminy w dn. 27.05.2015 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, 14 głosami „za”
został przyjęty.

Punkt 4.
W kolejnym punkcie Sesji przystąpiono do realizacji punktu dotyczącego podjęcia
uchwały zmieniającej uchwałę Nr V.33.15. Rady Gminy Cielądz z dnia 27 lutego 2015 roku w
sprawie poboru w formie inkasa od osób fizycznych podatku od nieruchomości, podatku rolnego,
podatku leśnego na terenie gminy Cielądz. O przedstawienie tematu Przewodnicząca Rady
Gminy Małgorzata Rosa poprosiła Wójta Gminy – Pawła Królaka.
Wyjaśniając niniejszy temat Wójt Gminy zaznaczył, iż podczas podejmowania uchwały
w lutym br. w sprawie wynagradzania sołtysów za pobór podatków w drodze inkasa wkradł się
błąd, który polegał na tym, iż został zmieniony minimalny poziom wysokości prowizji dla
sołtysów ze 100 zł na 150 zł, a ponadto nie uwzględniono w wynagrodzeniu sołtysa stałej kwoty
w wysokości 150 zł, którą sołtysi mieli zagwarantowaną obowiązującą poprzednio uchwałą.
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Wójt Gminy dodał następnie, iż sołtysi będą mieli wyrównane za I kwartał, gdyż uchwała
zaczęła obowiązywać później niż termin wypłaty wynagrodzenia sołtysom za pobór podatku w
formie inkasa. Dalej przeprosił sołtysów za to, że niestety za II kwartał będą jednak stratni.
Będąc przy głosie wyjaśnił następnie sprawę zamieszania z tablicami dla sołtysów.
Poinformował, iż na początku było zakupionych tyle tablic z orzełkiem, na ile zostało przez
sołtysów złożone zapotrzebowanie. Teraz jednak są już zakupione dla pozostałych sołtysów i są
do odbioru.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa wyjaśniła, iż projekt uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie poboru w formie inkasa od osób fizycznych podatku od nieruchomości,
podatku rolnego, podatku leśnego na terenie gminy Cielądz został pozytywnie zaopiniowany
przez wszystkie komisje na posiedzeniu wspólnym w dniu 22 czerwca. Następnie zwróciła się
z zapytaniem do sołtysów, czy mają uwagi do przedstawionego projektu uchwały.
Jadwiga Mantorska – Sołtys sołectwa Niemgłowy wyraziła opinię, iż są zastrzeżenia tylko
do ostatniego zdania w uzasadnieniu uchwały i dlatego prosi o wyjaśnienie w tej kwestii.
Wójt Gminy Paweł Królak stwierdził, iż jest to tylko uzasadnienie do uchwały, co nie
oznacza że od tej pory będą Państwo sołtysi „na łańcuszku”. Dodał, że zawsze sołtysi byli
pomocni, a jeżeli ktoś odmówi pomocy to nie oznacza to, że będą dokonywane jakieś potrącenia,
gdyż jest to wynagrodzenie sołtysa wyłącznie za pobór podatków w drodze inkasa. Na
zakończenie wyraził zdanie, że z tytułu podjęcia tej uchwały sołtysi nie będą mieli nałożonych
większych obowiązków.
Sołtys sołectwa Niemgłowy Jadwiga Mantorska poprosiła o wykreślenie tego zdania
z uzasadnienia, które mówi o innych obowiązkach niż podatkowe.
Sołtys sołectwa Ossowice Wiesław Kruśliński zauważył, iż sołtysi nie będą otrzymywać
150 zł, lecz 115 zł, a w prasie opisuje się, ze sołtys ma większe pieniądze.
Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska wyjaśniła, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami
przychód uzyskany przez sołtysów – inkasentów podlega opodatkowaniu.
Radna Iwona Machnicka wyraziła zdanie, iż tak naprawdę w uzasadnieniu powinno być
napisane, że był popełniony błąd.
Wójt Gminy zauważył, iż to słowo właśnie padło na początku, gdy wyjaśniał temat.
Następnie zaproponował, że jeżeli Pani Sołtys Jadwiga Mantorska sobie życzy, to wykreśli w
uzasadnieniu do projektu uchwały kwestionowane przez nią zdanie i postawi na potwierdzenie
tego swoją parafkę z datą – co zostało następnie wykonane przez Wójta.
Więcej uwag do niniejszego tematu nie zgłoszono. Wobec tego Przewodnicząca Rady
Gminy Małgorzata Rosa odczytała projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr V.33.15. Rady
Gminy Cielądz z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie poboru w formie inkasa od osób fizycznych
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podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego na terenie gminy Cielądz, a
następnie zarządziła głosowanie.
Uchwała została podjęta 11 głosami „za”, przy 3 głosach „wstrzymujących się”.
Uchwała Nr IX.52.15 stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 5.
Zmiany w budżecie były kolejnym punktem porządku Sesji. Projekt uchwały otrzymali
wszyscy radni. Projekt uchwały był przedmiotem dyskusji na wspólnym posiedzeniu komisji
Rady Gminy w dn. 22.06.2015 r. r.
Skarbnik Gminy poinformowała, że po posiedzeniu wspólnym komisji została podpisana
umowa z firmą Herco na promocję na kwotę 12.195 zł. W związku z tym, dochody i wydatki nie
zostaną zwiększone o kwotę 10.810 zł lecz o kwotę 23.005 zł i zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do
uchwały dotyczą :
- zwiększenie dochodów i wydatków w związku z podpisanym porozumieniem z Ministrem
Gospodarki na realizację aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest – kwota
8.000 zł;
- w administracji publicznej zwiększenie dochodów i wydatków w związku z podpisaną umową
z Powiatowym Urzędem Pracy na dofinansowanie prac interwencyjnych – kwota 2.810 zł;
Ponadto zgodnie z załącznikiem Nr 3 proponuje się:
- w dziale rolnictwo i łowiectwo zwiększenie kwoty o 85.000 zł z przeznaczeniem na budowę
wodociągu w Cielądzu;
- w dziale rolnictwo zmniejszenie wydatków o kwotę 7.477 zł z tytułu oszczędności po
zrealizowanym zadaniu zakupu psionów, a zwiększenie o kwotę 12.953 zł z przeznaczeniem na
zakup pompy głębinowej;
- w dziale drogi – zmniejszenie o kwotę 476 zł z tytułu oszczędności na drogach.
Skarbnik Gminy zakończyła swoją wypowiedź podsumowaniem, że wprowadzane są do budżetu
dwa zadania: budowa wodociągu i zakup pompy głębionej.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa poprosiła następnie o wyjaśnienie na temat
kwoty 85.000 zł z przeznaczeniem na wodociąg.
Wyjaśnienia do w/w kwestii udzielił Wójt Gminy Paweł Królak. Poinformował, iż temat
dotyczy wodociągu o długości 830 m – od Pana Detkowskiego w kierunku Pana Prokopczyka,
rura ø 110 z hydrantami oraz przyłącza o długości 140 mb. Dodał, iż rozumie, że kością niezgody
Rady są przyłącza. Możemy sobie jednak je odpuścić, a według wyliczeń to koszt ich budowy
top kwota 4.200 zł ( 140 x 3 zł). Zaznaczył, że zadaniem własnym gminy jest zaopatrzenie
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mieszkańców w wodę. Następnie zaproponował zapoznanie się projektem technicznym budowy
wodociągu.
Radny Jarosław Ciesielski zadał pytanie, czy gmina musi pokrywać koszty wykonania
przyłączy, czy nie może tego uczynić sam właściciel. Wie, że nie są to duże pieniądze, lecz
bardziej chodzi o sprawiedliwość społeczną.
Wójt zauważył, że temat dotyczy dwóch przyłączy i trzech przepięć. W kwestii obciążenia
kosztami poprosił o udzielenie wyjaśnień przez Sekretarza Gminy.
Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk na wstępie podkreślił, iż zgodnie z tym co jest
w budżecie – nazwa zadania to budowa sieci wodociągowej, a nie przyłączy. Dalej wyjaśnił
kwestie, które jak zauważył były też przedmiotem posiedzenia komisji tj. kto powinien
realizować przyłącza wodociągowe i jak obciążać kosztami.
W sprawie obciążania kosztami wyjaśnił, iż jest jasno orzecznictwo w tej kwestii, że nie można
w formie uchwały wprowadzić opłaty jako opodatkowanie, gdyż jest to niezgodne z prawem
obciążanie mieszkańców. W drugiej sprawie, dotyczącej po czyjej stronie jest obowiązek
wykonawstwa przyłącza wyjaśnił, iż jest to obowiązek odbiorcy wody i posiada w tej kwestii
również opinię naszego prawnika. Dodał ponadto, iż obecne przepisy prawa budowlanego
pozwalają, by przyłącze wodociągowe budowane mogło być bez zgłoszeń oraz pozwoleń.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa zabierając głos stwierdziła, iż całe zamieszanie
w tej sprawie, wzięło się z tego powodu, że mowa była o budowie wodociągu z przyłączami,
a jest tylko sieć.
Radny Józef Pytka stwierdził, iż zdaje się, iż to z jego wypowiedzi wszystko wyniknęło.
Dodał też, że skoro pyta, czy może zabrać głos to chyba ma prawo mówić. Zadał następnie
pytanie, czy mówił, że zabrania Pani Ciesielskiej na podłączenie wody. Stwierdził, że przecież
takie słowo nie padło, a ktoś po nocach wydzwania i twierdzi, że tak powiedział.
Wójt ustosunkowując się do powyższego oznajmił, iż nie wie, jak ma się odnieść do tej
sytuacji i czy może zabronić wydzwaniać do radnych. Stwierdził, iż nie rozumie tego.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa jeszcze raz zaznaczyła, że jest mowa o zadaniu
w zakresie budowy tylko sieci bez przyłączy.
Sołtys Sołectwa Komorów Franciszek Zieliński zwrócił się z zapytaniem, czy jest
możliwość, by Pan Misztal i Pan Kurek, którzy mieszkają na peryferiach w Komorowie mieli
doprowadzoną wodę. Dodał, że P.Misztalowie prosili kilkakrotnie o to. Prosi zatem, by zadbać o
tych mieszkańców i w jakiś sposób doprowadzić do nich wodę.
Wójt Gminy po rozmowie z Panem Starostą Rawskim rozważał, czy nie lepiej byłoby od
stacji Pukinin doprowadzić wodę, gdyż odległość byłaby taka sama.
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Więcej zapytań ani uwag nie zgłoszono w niniejszym temacie. . W związku z powyższym
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały, a następnie odbyło się głosowanie nad
przyjęciem uchwały. Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami „za” (jednogłośnie) podjęli
uchwałę.
Uchwała Nr VII.53.15 stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 6.
Przewodnicząca

Rady

Gminy

Małgorzata

Rosa

poprosiła

Skarbnika

Gminy

o przedstawienie tematu.
Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska przedstawiła: sprawozdanie z wykonania budżetu
gminy za 2014 rok, sprawozdanie finansowe Gminy Cielądz za 2014 rok oraz Informację o
stanie mienia komunalnego Gminy Cielądz. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014
rok wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji
kultury-Gminnej Biblioteki Publicznej w Cielądzu oraz Informację o stanie mienia komunalnego
wszyscy radni otrzymali w dniu 30.03.2015 r., sprawozdanie finansowe Gminy Cielądz za 2014
rok w dniu 18.05.2015 r. Sprawozdania oraz informacja o stanie mienia komunalnego stanowią
załączniki do protokołu.
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok wraz z Informacją o stanie mienia
komunalnego zostały szczegółowo przeanalizowane i omówione na wspólnym posiedzeniu
Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia oraz Komisji Budżetu i
Rolnictwa w dniu 22.06.2015 r., na którym przeanalizowano również sprawozdanie finansowe
gminy oraz na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 08.06.2015 r.
Na prośbę Przewodniczącej Rady Gminy Małgorzaty Rosa Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Michał Gaca przedstawił treść Uchwały Nr III/98/2015 Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Łodzi z dn. 18.05.2015 r. w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania
Wójta Gminy Cielądz z wykonania budżetu za 2014 rok. Uchwała stanowi załącznik do
protokołu.
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o przedstawienie wniosku Komisji
Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Cielądz. Wniosek Komisji Rewizyjnej
wypracowany na posiedzeniu w dniu 08.06.2015 r. przedstawił Zastępca Przewodniczącej
Komisji Jarosław Budek. Wniosek ten został przekazany Radzie Gminy w dn. 08.06.2015 r.
Wniosek stanowi załącznik do protokołu.
W dalszej części obrad Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa przedstawiła
kolejną Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi Nr
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III/176/2015 z dnia 12.06.2014 r. w sprawie opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Cielądz w sprawie absolutorium za 2014 rok. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady Gminy otworzyła następnie dyskusję w niniejszym punkcie obrad,
prosząc o zadawanie pytań i zgłaszanie uwag.
Ponieważ nikt głosu nie zabrał, Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa odczytała
projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu Gminy Cielądz za 2014 rok i zapytała, czy są uwagi do jej treści. Do treści
odczytanej uchwały uwag nie zgłoszono.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa przeprowadziła głosowanie.
W chwili głosowania na sali obecnych było 14 radnych.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami „za” podjęli uchwałę.
Uchwała Nr IX.54.15 stanowi załącznik do protokołu.

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa odczytała projekt uchwały
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Cielądz i zapytała, czy są uwagi do jej treści.
Do treści odczytanej uchwały nie zgłoszono uwag.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa przeprowadziła głosowanie.
W chwili głosowania na sali obecnych było 14 radnych.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie - 14 głosami „za” podjęli uchwałę.
Uchwała Nr IX.55.15 stanowi załącznik do protokołu.
Wójt Gminy Paweł Królak podziękował za udzielenie absolutorium i okazane zaufanie.
Zaznaczył, iż, że okazane zaufanie dotyczy nie tylko Wójta, ale przede wszystkim

jest to

zaufanie wobec wszystkich pracowników Urzędu, którzy ciężko pracują i starają się jak najlepiej
realizować powierzone im zadania. Wójt dodał, że nie będzie składał obietnic, lecz będzie starał
się wykonywać wyznaczone zadania jak najlepiej. Na zakończenie przytoczył treść motta,
według którego stara się postępować, a które umieszczone jest na statuetce jego w gabinecie.

Punkt 7.
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.
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Punkt 8.
Interpelacji nie zgłoszono.

Punkt 9.
W wolnych wnioskach głos zabrali:
Radny Tymoteusz Damaz zadał pytanie dotyczące drogi w Stolnikach, a dotyczące kwestii
skąd takie standardy, że buduje się drogę o szerokości 4 metrów. Oznajmił, iż nie chce takich
dróg, gdyż są trudności w mijaniu. Przypomniał, że w alei lip był śmiertelny wypadek, a ponadto
są tam dwa zakręty a nie ma znaków ostrzegawczych. Poza tym na terenie gminy znaki
ostrzegawcze są stare i należałoby je wymienić na bardziej widoczne.
Radny podjął następnie kwestię skrzyżowania i zapytał, czy nie

ma możliwości, by

zorganizować na nim ruch okrężny. Uważa, iż przed rozpoczęciem budowy należałoby o tym
pomyśleć, jak również by szerokość drogi była chociaż 4,5 metra.
Radna Iwona Machnicka zwróciła się z pytaniem do Wójta Gminy, czy w miejscowości
Wisówka będzie nowy przystanek.
Radny Przemysław Jędrzejczak wyraził podziękowanie za uprzątnięcie terenu przy stawie,
ale jednocześnie prosi o wykoszenie trawy na terenie po byłej szkole. Zapytał też, czy znany jest
stan drogi, której remont został sfinansowany z funduszu sołeckiego, gdyż budzi sprzeciw jej
stan techniczny. Zdaniem radnego poprzednio było grząsko, a teraz wystają pręty metalowe.
Uważa, iż należałoby zwrócić się do wykonawcy o należyte wykonanie robót, gdyż jest to duży
problem.
Sołtys Sołectwa Ossowice Kruśliński zwrócił się do Starosty Rawskiego w sprawie drogi
w Ossowicach oraz drogi przy stawach, na której był wypadek. Dlatego proponuje, by może
zamontować jakieś zabezpieczenie (barierki). Na drodze na górach są natomiast doły i należałoby
poprawić stan tej drogi.
Wiceprzewodniczący Michał Gaca zwrócił uwagę na konieczność przeprowadzenia do
2016 r. remontu Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach, gdyż NFZ nie przedłuży umowy.
Radny Józef Pytka, zwracając się do Starosty zgłosił prośbę o spowodowanie ograniczenia
prędkości na drodze w Niemgłowach, szczególnie z uwagi na małe dzieci.
Radny Jarosław Ciesielski poruszył temat stanu drogi w Stolnikach, która w roku
ubiegłym była remontowana.
Radny Sylwester Stefański zgłosił wniosek o poprawę stanu drogi na moście
w Ossowicach - jest tam wyrwa). Zwrócił uwagę na problem bardzo głębokich rowów, a także
podjął kwestię drogi Sanogoszcz –Ossowice - połączenie.
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Sołtys Sołectwa Grabice Adam Michalak zadał pytanie, czy będą wycięte krzaki przy
remontowanej drodze oraz zapytał o remont dalszego odcinka tej drogi.
Sołtys Sołectwa Stolniki Piotr Pawlak zgłosił uwagę, iż od strony Grabic nie ma żadnego
znaku, że jest teren zabudowany.
Radny Tadeusz Miazga podjął sprawę drogi w Mroczkowicach oraz obcięcia gałęzi.
Radna Iwona Machnicka zgłosiła potrzebę obcięcia gałęzi przy drodze w kierunku Gułek
od drogi od Nowego Miasta, gdyż samochód ciężarowy będzie ocierał o nie.
Sołtys Sołectwa Ossowice – Wiesław Kruśliński podziękował za wykaszanie poboczy
przy drogach oraz terenu za boiskiem, a zwracając się do Starosty poprosił, by pamiętał o drodze
w kierunku Świnic.
Sołtys Sołectwa Gułki Władysław Dobrowolski zgłosił problem zaniedbanej drogi
i trudności z przejazdem po niej kombajnem.
Radny Tadeusz Miazga zwrócił się z zapytaniem, kiedy rozpoczęty zostanie remont drogi
w kierunku Bartoszówki gdyż powinna mieć 12 m a jest 4 m.
Radna Iwona Machnicka wystąpiła ze sprawą tablic informacyjnych zawierających dane
na temat numerów posesji.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa zwracając się do Starosty zgłosiła brak
tablicy kierunkowej przy zjeździe Łaszczyn – Dębina oraz poprosiła o dokończenie drogi RylskCielądz - chociaż na długości 500 metrów.
Sołtys Sołectwa Grabice Adam Michalak poruszył problem nieobrabianej dwu hektarowej
działki czwartej klasy ziemi, porośniętej chwastami, co powoduje rozsiewanie chwastów
i właściciele sąsiednich pól zgłaszają ten problem, a właściciel działki nie chce oddać jej
w dzierżawę.
Sołtys Sołectwa Komorów Franciszek Zieliński, nawiązując do objazdu dróg przez
radnych, zwrócił się do Wójta z wnioskiem o wyrównanie bardzo małego odcina drogi
w Komorowie – od środka wsi w kierunku Łaszczyna , gdyż są tam duże doły.
Radny Tadeusz Miazga wystąpił z prośbą, by wystosować do właściciela pola
w Mroczkowicach pismo, by zlikwidował oset który porasta na tej działce, gdyż mieszkańcy
obawiają się, że jak zacznie kwitnąć to rozsieje się po innych polach.
Do zgłoszonych wyżej wniosków ustosunkował się najpierw Wójt Gminy Paweł Królak.
W sprawie szerokości drogi 4 czy 5 m – stwierdził iż nie pamięta dokładnie, ale chyba
w projekcie jest 4,20 m plus pobocza, a to dlatego gdyż jest już gotowa podbudowa, co znacznie
obniża koszty. Stwierdził, iż aleja lipowa to specyficzna droga i konserwator nie na wszystkie
działania pozwala. W kwestii zjazdu z tej drogi uważa, że jest też problem wody. Oznakowanie
natomiast jest ujęte w projekcie i będzie wykonane.
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Wójt Gminy na temat koszenia boiska i terenu przy szkole zapewnił, iż będzie pokoszone. Dodał
też, że chce spotkać się z Panem Cieślakiem.
Radna Iwona Machnicka zwróciła w tym miejscu uwagę, czy nie jest tam zatrudniony
pracownik.
Wójt Gminy potwierdził, że jest, lecz nie dojedzie do wszystkich miejsc kosiarką, a na
temat terenu przed szkołą będzie przeprowadzona z nim rozmowa.
W kwestii dotyczącej remontu drogi w Grabicach Wójt Gminy wyjaśnił, iż wykonawca nie
ucieka się od odpowiedzialności za poprawę tej drogi. Jeśli bowiem wytniemy zakrzaczenia, to
przesunie tę drogę na właściwy tor. Wójt poinformował, iż w dniu wczorajszym wykonał telefon
w tej sprawie, gdyż właśnie zostało wykonane usuwanie krzaków.
Sołtys Sołectwa Grabice Adam Michalak zadał pytanie, czy droga ta będzie dalej
remontowana, czy nadal będzie jeździł po cudzych polach. Uważa, iż należy zorganizować w tej
sprawie spotkanie, aby mieszkańcy wypowiedzieli się.
Wójt odpowiedział, iż odbyło się przecież w tej sprawie spotkanie, w którym sołtys też
uczestniczył i było powiedziane już na początku, że środków nie wystarczy. Zostało
przywiezionych 14 samochodów na jedną drogę, 6 na drugą, a wykonawca sam jeszcze dołożył 2
transporty.
Wójt Gminy poinformował, iż na chwilę obecną ze środków budżetowych nie zakupiono
jeszcze kamienia. W każdym bowiem sołectwie są drogi, które należałoby nawieść kamieniem.
W sprawie drogi w Niemgłowach wyjaśnił, iż jest umówiony na spotkanie z Panem Fiutowskim,
gdyż to jego inwestycja uszkodziła stan drogi.
Na temat znaków zawierających informacje o numerach posesji Wójt oznajmił, iż rozważana jest
propozycja - z inicjatywy Pani Przewodniczącej, by zakupić tablice dla całej gminy.
W kwestii Ośrodka Zdrowia, który to problem zgłosił Wiceprzewodniczący Rady Michał
Gaca, Wójt Gminy poinformował, iż rozmawiał z Panem Popławskim, by dokonał oględzin
i określił przewidywane koszty remontu. Ponadto są pierwsze rozmowy w zakresie sprzedaży
tego obiektu.
Zwracając się do Sołtysa wsi Gułki Władysława Dobrowolskiego w sprawie wycinki
zakrzaczeń stwierdził, iż tylko przy udziale sołtysa będzie to wykonane, a zwracając się do
radnego Tadeusza Miazgi oznajmił, iż nie chciałby tej drogi ruszać, gdyż może przy okazji
budowy wiatraków zostałaby wykonana jako droga techniczna.
Następnie głos zabrał Starosta Rawski Józef Matysiak.
Na wstępie podziękował za zaproszenie za sesję oraz pogratulował Radzie Gminy i Wójtowi
absolutorium oraz pozytywnych opinii organów z zewnątrz. Podziękował też za zgłoszone uwagi,
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gdyż to też jest forma współpracy. Zaznaczył, iż obecnie dróg gruntowych jest 28 km, a na
początku było 40 km.
Na temat remontu dróg tłuczniem - droga w Ossowicach wyjaśnił, iż dopiero jesienią
realizują naprawy w ten sposób – zgodnie z opracowanym harmonogramem.
W sprawie tablic informacyjnych wyraził opinię, iż wspólnie z Panem Wójtem zostanie
zadanie zrealizowane. Podkreślił, iż rocznie na odnowienie znaków drogowych wydatkowane jest
z budżetu 50 tys. zł.
Starosta wspomniał w swoim wystąpieniu również na temat pracy pogotowia.
Poinformował, iż podejmowane są działania w tym kierunku, by stworzyć jedną dyspozytornię na
rejon, gdyż niby ma to służyć racjonalizacji.
Następnie Starosta podziękował Radzie i Wójtowi za wsparcie 100 tys. zł na zadania w
zakresie poprawy dróg. Koszt całkowity wyniósł 700 tys. zł.
Starosta poinformował następnie, iż są szanse na uzyskanie dofinansowania na duży
wniosek, który obejmie wszystkie gminy w powiecie. Termin składania wniosku określony jest
na miesiąc wrzesień. Finansowanie będzie wynosiło 50 % - budżet państwa do 50 % samorządy. Składa propozycję, by z terenu gminy Cielądz ująć ciąg dwóch dróg tzw. „ring”,
gdyż są tam odcinki różnej jakości, a ponadto łączy się z drogą wojewódzką. Ponadto większe są
szanse na odbudowę „ringu”, niż na budowę nowej drogi. Cały wniosek obejmowałby kwotę ok.
6 mln zł. W Rawie Mazowieckiej uwzględniona zostałaby ul. Opoczyńska a Burmistrz również
deklaruje udział. Jeżeli przyjęta zostałaby propozycja wymienionej drogi, to udział Gminy
Cielądz wyniósłby ok. 200 tys. zł.
Na zakończenie swojego wystąpienia Starosta podziękował za dotychczasową współpracę
i wyraził nadzieję na przystąpienie do wspólnego wniosku. Dodał, że ponownie przyjedzie we
wrześniu z zapytaniem oraz by uzyskać odpowiedź, czy będzie realizowane przedsięwzięcie,
o którym mówił wcześniej.
Wiceprzewodniczący Rady Grzegorz Rogulski podziękował Staroście za zaangażowanie
w działania na rzecz Gminy Cielądz.
Radny Tymoteusz Damaz zwrócił się do Starosty z zapytaniem, jak zapatruje się na
sprawę drzew rosnących w rowach.
Starosta stwierdził, iż jest to problem, który raczej szybko nie zostanie rozwiązany.
Zaznaczył, iż na pewno nie da się tego tematu załatwić porządnie bez zaangażowania
miejscowych, a szczególnie poza terenami zabudowanymi.
Radny Tymoteusz Damaz podjął następnie temat drogi na Aleksandrówce, którą
wybudowano, a następnie potem zerwano.
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Starosta zabierając w tej w kwestii głos stwierdził, iż decyzje w tej sprawie podejmowało
Miasto, ale z tego co wie, droga ta była intensywnie wykorzystywana, co spowodowało jej
zniszczenie.

Punkt 10.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa
zakończyła obrady IX Sesji Rady Gminy.

Na powyższym protokół zakończono.

Przewodnicząca Rady Gminy
/-/ Małgorzata Rosa
Protokołowała :
/-/ Bogusława Kobacka
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