P R O T O K Ó Ł N r XIV/ 16
z odbytej Sesji Rady Gminy Cielądz w dniu 25 stycznia 2016 roku
Sesję rozpoczęto o godz. 10:00
a zakończono o godz.

12.20

Punkt 1.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa stwierdzając obecność 12 radnych
(nieobecni radni: Jarosław Budek, Anna Kłos i Michał Gaca.) i quorum zdolne do podejmowania
prawomocnych uchwał, otworzyła XIV obrady Rady Gminy Cielądz.
Powitała przybyłych na sesję radnych, sołtysów oraz zaproszonych gości.
Listy obecności: radnych, sołtysów oraz zaproszonych gości, stanowią załączniki do protokołu.
Punkt 2.
Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła porządek obrad, który radni otrzymali wraz
z materiałami na sesję, a następnie zwróciła się z zapytaniem, czy są uwagi bądź wnioski do
niniejszego porządku.
Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk zabierając głos przypomniał, iż na posiedzeniu komisji
informował, iż będzie prawdopodobnie wnioskowane o wprowadzenia dwóch projektów uchwał:
- w sprawie przeprowadzenia zabiegów sanitarno-pielęgnacyjnych i konserwatorskich
pomnika przyrody alei lipowo-kasztanowcowej Stolniki,
- w sprawie pomnika przyrody „Alei Lipowo-Kasztanowcowej” w Stolnikach,
Warunkiem wystąpienia z wnioskiem było otrzymanie opinii z Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska w Łodzi. W związku z tym, iż posiadamy pozytywną opinię, to prosi
o wprowadzenie w/w tematów – jako ostatnich w porządku sesji – po bloku uchwał jako punkty
13 i 14.
Z uwagi na brak więcej uwag i wniosków do porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy
poddała pod głosowanie porządek obrad z uwzględnieniem wniosku zgłoszonego przez
Sekretarza, który został przyjęty jednogłośnie tj. 12 głosów „za”.
Porządek obrad po zmianach przedstawiał się następująco:
1.

Otwarcie Sesji.

2.

Przyjęcie porządku obrad.

3.

Przyjęcie protokołu Nr XIII/15 z Sesji Rady Gminy z dn. 28.12.2015 r.

4.

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 20162022.
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5.

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok.

6.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego.

7.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Cielądz.

8.

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy Cielądz na lata 2016-2020.

9.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na
cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg gminnych na terenie
Gminy Cielądz.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Cielądz na 2016 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy
Cielądz na 2016 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Cielądz na 2016 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia zabiegów sanitarno-pielęgnacyjnych i
konserwatorskich pomnika przyrody alei lipowo-kasztanowcowej Stolniki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie pomnika przyrody „Alei Lipowo - Kasztanowcowej”
w Stolnikach.
15. Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady
Gminy.
16. Interpelacje.
17. Wolne wnioski.
18. Zakończenie obrad XIV Sesji Rady Gminy.

Punkt 3.
Protokół Nr XIII/15 z sesji Rady Gminy z dn. 28.12.2015 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 12 głosami „za”
został przyjęty.

Punkt 4.
W kolejnym punkcie sesji przystąpiono do realizacji punktu dotyczącego uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2022.
Temat omówiła Gabriela Milczarska – Skarbnik Gminy.
Wyjaśniła, iż Prognoza Finansowa została opracowana na podstawie ustawy o finansach
publicznych - na lata 2016-2022 tj. na okres spłaty zaciągniętych zobowiązań.
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Przy jej opracowywaniu wzięte było pod uwagę wykonanie budżetu za rok 2015, dane
z Ministerstwa Finansów oraz z Urzędu Skarbowego.
Dochody na 2016 rok zostały zaplanowane w wysokości 12.020.460 zł, w tym bieżące
12.020.460 zł. Na lata 2017 -2019 został zaplanowany niewielki wzrost dochodów – o ok. 1 %,
a na lata 2020-2022 – wzrost o 0,5 %.
Wydatki na 2016 rok zostały zaplanowane

wysokości 12.321.950 zł, w tym bieżące –

11.199.999,98 zł, majątkowe 1.121.950,02 zł.
Wynik budżetu zamyka się deficytem w wysokości 301.490 zł.
Wydatki na lata 2017- 2018 planowane są na poziomie roku 2016, a na lata 2019-2022
planowany jest wzrost o ok. 2%. Planowany dług na koniec 2016 roku to kwota 2.941.398 zł.
Wobec braku uwag i zapytań w niniejszej sprawie Przewodnicząca Rady Gminy
Małgorzata Rosa stwierdziła, iż projekt uchwały otrzymali wszyscy radni, był przedmiotem
posiedzenia komisji w dniu 23.11.2015 r. i został pozytywnie zaopiniowany.
(Na sesję przybył radny Wiceprzewodniczący Rady Michał Gaca).
Przewodnicząca Rady Gminy w związku z brakiem uwag i zapytań odczytała najpierw
uchwałę Kolegium Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie
projektu uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej ( Uchwała RIO w załączeniu do
protokołu) a następnie projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, po czym
zarządziła głosowanie.
Uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 13 głosami „za”. Uchwała Nr XIV.85.16 stanowi
załącznik do protokołu.

Punkt 5.
W następnym punkcie porządku sesji obradowano nad projektem uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Cielądz na 2016 rok.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa oznajmiła, iż projekt uchwały otrzymali wszyscy
radni, a następnie o przedstawienie tematu poprosiła Skarbnika Gminy.
Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska przedkładając projekt budżetu na 2016 rok zwróciła uwagę
na następujące zagadnienia:
- dochody zaplanowane zostały w wysokości 12.020.460 zł, w tym dochody bieżące w kwocie
12.020.460 zł.
- wydatki zaplanowane są w kwocie 12.321.950 zł w tym, majątkowe w wysokości 1.101.950,02
zł, a bieżące w kwocie 12.199.999,98 zł, w której zawarte są wydatki na wynagrodzenia, zadania
statutowe, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, obsługę długu
publicznego;
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- różnica między dochodami a wydatkami w wysokości 301.489 zł pokryta zostanie przychodami
z wolnych środków.
W dalszej kolejności głos zabrał Wójt Gminy Paweł Królak, który omówił wykaz zadań
inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2016 roku.
Wymienił następujące zadania:
- remont drogi powiatowej – przeznaczona dotacja dla Powiatu w wysokości 175.110 zł,
- remont dróg gminnych – w Ossowicach tzw. „góry” przy współfinansowaniu z Urzędu
Marszałkowskiego ze środków na drogi dojazdowe do pól,
- zakup samochodu strażackiego,
- remont dachu OSP Sierzchowy,
- wykonanie dokumentacji projektowej szkoły w Cielądzu,
- budowa kompleksu sportowego przy szkole w Sierzchowach,
- oświetlenie uliczne,
- zadania z funduszy sołeckich.
Wójt wyraził nadzieję, że nie jest to koniec inwestycji w 2016 roku. Chciałby np. z PROW-u
pozyskać środki na drogę w Łaszczynie. Ponadto jest konieczność wykonania prac przy stacji
uzdatniania wody w Cielądzu. Jednak na chwilę obecną zadania inwestycyjne muszą się zamknąć
kwotą 1.101.950 zł.
Po wystąpieniu Wójta Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa oznajmiła, iż projekt
budżetu był przedmiotem posiedzeń komisji na wspólnym posiedzeniu w dniu 23 listopada
i Komisji Budżetowej w dniu 30 listopada. Poprosiła zatem Przewodniczących Komisji
o przedstawienie opinii wypracowanych na temat projektu budżetu.
Przewodniczący poszczególnych Komisji przedstawili opinię, które stanowią załączniki do
protokołu:
- Iwona Machnicka przedstawiła opinię Komisji Rewizyjnej, z dn. 23.11.2015 r.
- Beata Lewandowska przedstawiła opinię Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia z dn.
23.11.2015 r.
- Przemysław Jędrzejczak przedstawił opinię Komisji Budżetu i Rolnictwa z dn. 23.11.2015 r.
i z dn. 30.11.2015 r.
Przewodnicząca Rady zapoznała następnie Radę z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Łodzi w sprawie projektu budżetu na 2016 rok, a Wiceprzewodniczący Rady Michała Gaca –
z kolejną opinią dotyczącą planowanego deficytu. Opinie RIO stanowią załączniki do protokołu.
Wobec braku uwag i zapytań Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cielądz na 2016 rok, a następnie dobyło się głosowanie
nad jej przyjęciem.
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Uchwała Nr XIV.86.16 została podjęta jednogłośnie tj. 13 głosów „za” i stanowi załącznik
do protokołu.

Punkt 6.
Temat kolejny porządku sesji, dotyczący projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Powiatu Rawskiego, przedłożył Wójt Gminy Paweł Królak.
Poinformował, iż corocznie dla Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej jest
udzielana dotacja z przeznaczeniem na poradnictwo zawodowe. W roku bieżącym również
wpłynął taki wniosek i w związku z tym jest ten temat w porządku sesji.
Do przedstawionego tematu nie zgłoszono uwag. Przewodnicząca Rady poinformowała, iż
projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje, następnie odczytała jego treść,
po czym odbyło się głosowanie nad przyjęciem uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 13 głosami „za”.
Uchwała Nr XIV.87.16 stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 7.
Kolejny punkt dotyczył podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Programu usuwania
azbestu i wyrobów azbestowych na terenie Gminy Cielądz.
Niniejszy temat przedstawił Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk. Poinformował, iż
dokument ten jest pokłosiem decyzji Rządu z 2009 roku oraz przepisów unijnych, by Polska do
2032 roku była wolna od wyrobów azbestowych. Obowiązkiem gminy było przeprowadzenie
inwentaryzacji w tym zakresie i zgłoszenie do bazy azbestowej, by potem realizować usuwanie
azbestu. Sekretarz dodał, że realizacja Programu jest rozłożona na III etapy. W I etapie zakładane
jest usunięcie 25 % azbestu - do roku 2018. Ponadto w Programie jest zawarty taki element jak
skala pilności, który dotyczy ok. 260 gospodarstw domowych i zakres ten też będzie realizowany
w I etapie. Program będzie podlegał modyfikacjom. Przyjęty Program daje możliwość
pozyskiwania środków nie tylko dla gminy lecz i dla osób fizycznych. Dlatego prosi o przyjęcie
Programu, by rozwiązać problem wyrobów azbestowych na terenie Gminy.
Do przedstawionego tematu nie zgłoszono uwag. Przewodnicząca Rady poinformowała, iż
projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje – po korekcie pewnych
literówek, a następnie odczytała jego treść, po czym odbyło się głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 13 głosami „za”.
Uchwała Nr XIV.88.16 stanowi załącznik do protokołu.
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Punkt 8.
Następny punkt porządku sesji dotyczył podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniego Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy.
Temat przedstawił Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk. Poinformował, iż poprzedni
Program był uchwalony w 2013 roku. Jednak od tego czasu zasób mieszkaniowy się znacznie
zmienił. Nastąpiła sprzedaż lokali w Cielądzu, a ponadto druga kwestia, iż Dom Środowiskowy
w Gułkach należałoby wpisać do zasobu jako lokal socjalny. Zostały bowiem wykonane
przeglądy i założona została książka obiektu. Pozostałe lokale to dwa w Kuczyźnie oraz
w Sierzchowach i Sanogoszczy. Sekretarz poinformował, iż w Programie zostały też określone
środki na modernizację lokali oraz zasady polityki czynszowej.
Do przedstawionego tematu nie zgłoszono uwag ani zapytań. Przewodnicząca Rady
Gminy Małgorzata Rosa zaznaczyła, iż projekt uchwały był przedmiotem obrad na posiedzeniu
wspólnym komisji i został pozytywnie zaopiniowany, z uwzględnieniem wykreślenia w § 6 ust. 3
zapisu dotyczącego, iż w 2016 roku nie planuje się sprzedaży lokali.
Następnie odczytała projekt uchwały, po czym odbyło się głosownie nad jej przyjęciem.
Uchwała została podjęta jednogłośnie – 13 głosów „za”.
Uchwała Nr XIV.89.16 stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 9.
Następnym punktem porządku sesji było podjęcie uchwały w sprawie stawek za zajęcie
pasa drogowego dróg gminnych.
Temat przestawił Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk. Wyjaśnił, iż cel, jaki
przyświecał to dość istotne podniesienie stawek, by w ten sposób zrekompensować uszkodzenia
spowodowane w pasie drogowym nieprawidłowym wykonaniem np. przecisku. Zaproponowany
został także nowy element zajęcia pasa drogowego tj. w poprzek jezdni.
Do przedstawionego tematu nie zgłoszono uwag ani pytań.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa poinformowała, iż projekt uchwały opiniowany
był na posiedzeniu wspólnym komisji w dniu 19 stycznia. Następnie odczytała projekt uchwały,
po czym odbyło się głosownie nad jej przyjęciem. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr XIV.90.16 stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 10.
Kolejny temat sesji dotyczył uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok.
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O przedłożenie planu pracy Komisji na 2016 rok Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa
poprosiła Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Iwonę Machnicką.
Do w/w tematu nie zgłoszono uwag. Projekt uchwały był przedmiotem posiedzeń Komisji w dniu
19 stycznia.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa odczytała projekt uchwały, po czym odbyło się
głosownie nad jej przyjęciem. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr XIV.91.16 stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 11.
W następnym punkcie sesji obradowano nad uchwaleniem planu pracy stałych Komisji
Rady Gminy.
Temat przedstawili:

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa - Przemysław

Jędrzejczak oraz Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia - Beata
Lewandowska.
Do przestawionych planów pracy w/w Komisji również nie zgłoszono uwag.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa poinformowała, ż projekt uchwały został pozytywnie
zaopiniowany przez komisje na posiedzeniu w dniu 19 stycznia, po czym odczytała projekt
uchwały. Następnie odbyło się głosownie nad jej przyjęciem. Uchwała została podjęta
jednogłośnie.
Uchwała Nr XIV.92.16 stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 12.
Kolejny punkt sesji dotyczył projektu uchwały w sprawie uchwalenia na 2016 rok planu
pracy Rady Gminy.
Plan pracy przedstawiła Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa. Uwag nie zgłoszono.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr XIV.93.16 stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 13, 14.
W dalszej kolejności omówione zostały przez Sekretarza Gminy dwa projekty uchwał dotyczące
pomnika przyrody tj.
-

projekt

uchwały

w

sprawie

przeprowadzenia

zabiegów

sanitarno-pielęgnacyjnych

i konserwatorskich pomnika przyrody alei lipowo-kasztanowcowej Stolniki,
- projekt uchwały w sprawie pomnika przyrody Alei Lipowo-Kasztanowcowej w Stolnikach.
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Sekretarz wyjaśnił, iż powód w/w tematu w porządku sesji to uporządkowanie sfery
prawnej pomnika, a przyspieszony tryb wynika z możliwości złożenia wniosku do
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i uzyskania dofinansowania do 95 % kosztów.
Sekretarz poinformował, iż posiadamy pozytywną opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska w sprawie projektu uchwały dotyczącego pomnika przyrody. Wyjaśnił, iż po
przyjęciu uchwał będzie ogłoszony przetarg na wykonanie prac pielęgnacyjnych.
Do tematu pomnika przyrody głos zabrał radny Tymoteusz Damaz. Zapytał, czy był
rozważany temat dotyczący nazwy pomnika. Zaproponował, by nazwać pomnik aleją Lecha
Kaczyńskiego .
Sekretarz wyjaśnił, iż zaproponowana została nazwa utarta i przyjęta już tj. Aleja LipowoKasztanowcowa.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa zwróciła się do radnego Tymoteusza Damaza
z zapytaniem, czy zgłoszony przez niego przed chwilą wniosek to wniosek formalny.
Radny potwierdził, że tak.
Sekretarz wyjaśnił, iż nadawanie nazw nie może odbywać się w ten sposób. Istnieje
fundacja, która zajmuje się tą tematyką.
Radny Tymoteusz Damaz stwierdził więc, że ewentualnie w przyszłości można byłoby się
zastanowić nad tym tematem.
Radny Lech Owczarek też wyraził zdanie, by temat pozostawić do dalszego
zastanowienia.
Wobec braku więcej uwag i zapytań Przewodnicząca Rady Gminy odczytała treść
pierwszego projektu uchwały tj. w sprawie przeprowadzenia zabiegów sanitarno-pielęgnacyjnych
i konserwatorskich pomnika przyrody alei lipowo-kasztanowcowej Stolniki .
Uchwała Nr XIV.94.16 została podjęta jednogłośnie – 13 głosów „za” i stanowi załącznik
do protokołu.
W dalszej kolejności przedłożony został pod głosowanie - po odczytaniu - projekt
uchwały w sprawie pomnika przyrody Alei Lipowo-Kasztanowcowej w Stolnikach. Uchwała Nr
XIV.95.16 r. również została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 15.
Kolejny punkt dotyczył informacji o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym
i wykonaniu uchwał Rady Gminy.
Informację przedstawił Wójt Gminy – Paweł Królak. Informacja stanowi załącznik do
protokołu.
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Punkt 16.
Interpelacji nie zgłoszono.
Punkt 17.
W wolnych wnioskach głos zabrali:
Radny Sylwester Stefański wyraził słowa podziękowania Radzie Gminy za udział
w pogrzebie jego brata.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Grzegorz Rogulski zwrócił się do Wójta z prośbą
o przedstawienie szczegółowej informacji na temat zakupu nowego wozu strażackiego.
Wójt Gminy poinformował, iż będzie to wóź średniej klasy, MAN, z napędem na cztery
koła. Dodał, iż właśnie w celu poznania szczegółów wybierają się w najbliższym czasie do Kielc.
Do końca miesiąca kwietnia jest czas na składanie wniosków do Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska, dofinansowanie jest rzędu 40 % kosztów zakupu. Ponadto będzie
dofinansowanie 100 tys. zł z Komendy i ze Związku 150 tys. zł.
Wójt zauważył, że pojazdy strażackie w ostatnim czasie zdrożały gdyż jest na nich popyt.
Radny Tymoteusz Damaz przestrzegł, by zwrócić uwagę przy zakupie, by np. sprawdzić
najpierw jaką mamy remizę.
Sołtys sołectwa Komorów Franciszek Zieliński podjął sprawę suchych drzew na
cmentarzu, że jest to ciągle nie załatwione, a jest to pilna sprawa. Zgłosił też wniosek o nową
tablicę ogłoszeń, gdyż obecna jest bardzo zniszczona. Prosił również o ustawienie znaku
w kierunku Podskarbic.
Do powyższych wniosków sołtysa ustosunkował się Wójt Gminy. Poinformował, iż gmina
nie jest właścicielem cmentarza. Jest jednak już decyzja - pozwolenie na ścięcie drzew, lecz
dalsze działanie jest w rękach administratora. W sprawie tablicy ogłoszeń stwierdził, iż
prawdopodobnie większość sołtysów też ma ten sam problem. Dlatego zaproponował, by sołtysi
we własnym zakresie może zadbali o tę sprawę.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa zwracając się do sołtysów zaproponowała,
by może ponegocjować na ten temat z wykonawcami przy realizacji zadań.
Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska zwróciła się do sołtysów z prośbą dotyczącą
realizacji zadań z funduszu sołeckiego, by sami ich nie realizowali lecz przy współpracy
z Urzędem, gdyż musi być zachowana odpowiednia procedura.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa oświadczyła, iż są skargi mieszkańców na
firmę odśnieżającą drogi, że odśnieżając drogi jeździ z podniesionym pługiem.
Wójt Gminy zapewnił, iż na pewno firma nie wyjechała bez zlecenia telefonicznego i nie
złożyła nie udokumentowanej prawidłowo faktury. Wyjaśnił, iż podjął decyzję, by jak
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najoszczędniej pracować, a chcemy oszczędzać jak najwięcej. Wójt stwierdził, że jeśli jednak
będzie potrzeba odśnieżania to będzie realizacja.
Radny Lech Owczarek podjął problem smrodu z kanalizacji. Oznajmił, iż przed
rozpoczęciem sesji konserwator wyjaśniał, iż jest to normalne. Zdaniem radnego jest to chyba
z dowożonych ścieków i ktoś nam je podrzuca. Uważa, że należy się temu przyjrzeć, by nie było
ze szkodą dla oczyszczalni.
Sołtys Sołectwa Ossowice Wiesław Kruśliński zwrócił się z zapytaniem, czy nie można
byłoby zrobić na skrzyżowaniu progu zwalniającego, gdyż bardzo szybko jeżdżą tam samochody.
Wójt oznajmił, iż Urząd zwróci się z takim zapytaniem do Zarządu Dróg Powiatowych,
lecz trzeba mieć na uwadze, że jedna osoba będzie się cieszyła z tego rozwiązania, a druga nie.
Ustosunkowując się do uwagi radnego Lecha Owczarka oświadczył, iż zrzutu ścieków na
pewno nie ma, studzienki są monitorowane, a ponadto Separator jeszcze nie rozpoczął
działalności a już są skargi na Policję. Wyjaśnił, iż fetor zdaniem konserwatora P. Andrzeja może
być. Teren tamten ma bowiem dwie przepompownie i gdy ścieki są ruszane to wtedy może być
czuć. Dodał, że sprawa ta będzie bardziej monitorowana.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa zgłosiła uwagę, że mieszkańcy skarżą się na
szybkie prędkości pojazdów na drodze Regnów-Cielądz.
Sołtys sołectwa Sanogoszcz Ewa Kwiatkowska-Kielan zgłosiła propozycję, czy nie można
byłoby ograniczyć tonażu samochodów, gdyż w niedługim czasie droga będzie zniszczona.
Wójt odpowiadając na powyższe uwagi stwierdził, iż w sprawie dopuszczalnych tonaży
pojazdów należałoby się zastanowić nad wszystkimi miejscowościami. Musi być jednak najpierw
zachowana odpowiednia procedura administracyjna, by postawiony znak nie był tylko
straszakiem.
Punkt 18.
Na powyższym wyczerpany został porządek obrad. Przewodnicząca Rady Gminy
Małgorzata Rosa zakończyła obrady XIV Sesji Rady Gminy.

Na powyższym protokół zakończono.
Przewodnicząca Rady Gminy
Małgorzata Rosa
Protokołowała :
Bogusława Kobacka
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