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PP  RR  OO  TT   OO  KK   ÓÓ  ŁŁ     NNrr   XXVVII II //1166  
 

zz  ooddbbyytteejj   SSeessjj ii   RRaaddyy  GGmmiinnyy  CCiieelląąddzz  ww  ddnniiuu    2222  cczzeerrwwccaa  22001166  rrookkuu  
  

Sesję rozpoczęto o godz. 9:00 

a zakończono o godz.    11.00 

 

Punkt 1. 

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa stwierdzając obecność 14-stu radnych 

(nieobecny 1 radny: Sławomir Zaręba) i kworum zdolne do podejmowania prawomocnych 

uchwał, otworzyła obrady XVII Sesji Rady Gminy Cielądz.  

Powitała przybyłych na sesję radnych, sołtysów oraz zaproszonych gości: Wójta Gminy – 

Pawła Królaka, Sekretarza Gminy – Sylwestra Krawczyka,  Skarbnika Gminy _ Gabrielę 

Milczarską, dyrektorów i kierowników gminnych jednostek, przedstawicieli Komendy 

Powiatowej Policji z Panią podinspektor Anną Dyśko – Komendantem Powiatowym Policji oraz 

media. 

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

 

Punkt 2. 
 

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa po stwierdzeniu, iż porządek obrad został 

radnym dostarczony wraz z materiałami na sesję,  zwróciła się z zapytaniem, czy są uwagi bądź 

wnioski do niniejszego porządku. 

Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk zabierając głos wyjaśnił, iż w imieniu Wójta Gminy 

chciałby zgłosić dodatkowe dwa punkty do porządku obrad tj.:  

- jako punkt 6 - podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz 

Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji w Łodzi z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej 

Policji w Rawie Mazowieckiej; 

- jako punkt 7 – podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz 

Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z przeznaczeniem dla 

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej. 

Z uwagi na brak więcej uwag i wniosków do porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy 

poddała pod głosowanie zgłoszone wnioski, które zostały przyjęte w głosowaniach jawnych 

jednogłośnie tj. 14 głosów „za”. 

Porządek obrad po zmianach przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie Sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 
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3. Przyjęcie protokołu Nr XVI/16 z sesji Rady Gminy w dn. 17.05.2016 r. 

4. Przedstawienie przez Komendanta Policji w Rawie Mazowieckiej mapy zagrożeń dla Gminy 
Cielądz.  

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie na 2016 rok. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Wojewódzkiego 
Funduszu Wsparcia Policji w Łodzi z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji              
w Rawie Mazowieckiej. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Wojewódzkiego 
Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z przeznaczeniem dla Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej. 

8. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2015 rok: 

1)  rozpatrzenie sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2015 rok; 
2) rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Cielądz za 2015 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 2015 rok; 
5) zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy 

Cielądz; 
6) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi dotyczącą wniosku 

Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2015 rok; 
7) dyskusja; 
8) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz                     

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Cielądz za 2015 rok; 
9) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Cielądz. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Cielądz. 

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

11. Interpelacje.  

12. Wolne wnioski. 

13. Zakończenie obrad XVII Sesji Rady Gminy.  

 

Punkt 3.  

Protokół Nr XVI/16 z sesji Rady Gminy z dn. 17.05.2016 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 niniejszym punkcie obrad Komendant Powiatowy Policji w Rawie Mazowieckiej Pani 

Anna Dyśko podziękowała najpierw za możliwość przedstawienia mapy zagrożeń czyli 
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informacji na temat stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Cielądz. Stwierdziła, iż z danych 

statystycznych wynika, iż Gmina Cielądz należy do najspokojniejszych gmin w powiecie 

rawskim. Na potwierdzenie tego przedstawiła kilka danych liczbowych na temat ilości 

poszczególnych rodzajów wykroczeń. Następnie zwróciła się do uczestników sesji o zgłaszanie 

uwag w sprawie stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Cielądz. 

 Sołtys wsi Grabice Adam Michalak wystąpił z zapytaniem, czy może dzielnicowy zwolnić 

sołtysa z tej funkcji. 

 W trakcie dyskusji wywołanej wystąpieniem sołtysa ostatecznie Pani Komendant 

stwierdziła, że nie jest to kwestia poruszona przez Sołtysa, nie powinna być raczej dyskutowana 

na sesji, a jeśli  są zastrzeżenia do interwencji Policji to prosi o zgłoszenie tej sprawy                                   

i o rozmowę. 

 Radny Jarosław Ciesielski wystąpił z wnioskiem o zwiększenie patroli w porze nocnej                    

z uwagi na wandalizm (wymalowane przystanki), głównie w miejscowości Cielądz, ale okolice 

również.   

 Pani Komendant poinformowała, iż dysponują 90 etatami policjantów lecz można 

zwiększyć obsadę o patrole ponadnormatywne. Stwierdziła, iż największym problemem są                            

uszkodzenia mienia. 

 Wiceprzewodniczący Grzegorz Rogulski zgłosił wniosek, by policjanci trochę 

tolerancyjnym okiem spojrzeli na rolników i sprzęt, jakim będą w czasie żniw wyjeżdżać. Nie 

zawsze bowiem stać rolnika na nowy, dobry sprzęt. 

 Dzielnicowy zabierając w tej sprawie głos zaznaczył, iż dwie podstawowe sprawy muszą 

być spełnione: osoba musi być trzeźwa a pojazd powinien być ubezpieczony. 

 Pani Komendant zaznaczyła, że nie może taki pojazd stwarzać zagrożenia dla innych. 

 Następnie poprosiła uczestniczących w sesji, by przekazywali mieszkańcom, że 

począwszy od 25 lipca będzie nasilony ruch kolejowy w związku ze Światowymi Dniami 

Młodzieży i należy zachować szczególną ostrożność przy przekraczaniu CMK, gdyż nawet co 4 

minuty mogą jeździć pociągi. 

 Wójt Gminy Paweł Królak podziękował przedstawicielom Policji za obecność na sesji, 

poprosił o wyrozumiałość i dobrą współpracę skierowaną bardziej na działania prewencyjne.  

 Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk, zabierając głos nawiązał do wcześniejszego 

spotkania, podczas którego była mowa o reaktywacji małych posterunków policji. Zauważył, czy 

nie należałoby rozważyć, by obecność dzielnicowego na terenie Gminy była usankcjonowana                   

w konkretnych dniach i godzinach. Zwrócił się z prośbą o przeanalizowanie tej możliwości                      

i powrót do tego pomysłu. 
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 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Aldona Trzcińska w pełni poparła 

powyższą propozycję, by w ten sposób ułatwić kontakt Ośrodka z dzielnicowym. 

 

Punkt 5.  

 W następnym punkcie porządku sesji obradowano nad projektem uchwały w sprawie zmian 

w budżecie 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. 

Gabriela Milczarska poinformowała, iż dochody – załącznik Nr 1- zwiększone zostają                      

o kwotę 15.379 zł w związku  z podpisaniem umowy z PUP na roboty publiczne i prace 

interwencyjne – kwota 14.179 zł oraz darowizną na organizację Dnia Dziecka od firmy BUD- 

MAX – kwota 1.200 zł . 

W załączniku nr 2 – wydatki - zmiany dotyczą zwiększenia wydatków na wynagrodzenia                  

i pochodne w związku z  umową z PUP oraz na zadania bieżące. 

W załączniku nr 3 zmiany dotyczą przeniesień w palnie wydatków tj: 

- zwiększenie o kwotę 9.000 zł na plany zagospodarowania przestrzennego, 

- zwiększenie wydatków na Straż i Policję – jako inwestycyjne wydatki, a zmniejszenie 

wydatków w strażach; 

- zwiększenie o 10.000 zł w dziale 400 –dostarczanie wody – na zakup pompy głębinowej                  

w Kuczyźnie; 

- przeniesienie wydatków funduszu sołeckiego wsi Mroczkowice i Cielądz z bieżących na 

inwestycyjne oraz zwiększenie wydatków inwestycyjnych na drogę w Niemgłowach – 24.000 zł; 

- w związku z wnioskiem Kierownika GZEAS, który wpłynął po posiedzeniu wspólnym 

Komisji – przesuniecie między działami tj. z działu 801 na 854 kwoty 6.000 zł – na 

wynagrodzenia. 

W związku z brakiem uwag do przedstawionych zmian w budżecie, Przewodnicząca Rady 

Gminy, zaznaczając iż projekt uchwały był pozytywnie zaopiniowany przez Komisje na 

wspólnym posiedzeniu w dniu 17 czerwca,  odczytała projekt uchwały, a następnie zarządziła jej 

przegłosowanie. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XVII.108.16 stanowi załącznik do 

protokołu.  

 

Punkt 6. 

W następnym punkcie porządku sesji obradowano nad projektem uchwały w sprawie  

przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej. 
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Temat przedstawił  Wójt Gminy Paweł Królak, zaznaczając, iż jednocześnie omówi 

następny temat – dotyczący przekazania środków dla Straży. 

Poinformował, iż wpłynęły jakiś już czas temu dwa pisma: od Policji – o 5 tys. zł  i od 

Straży o środki w wysokości 10 tys. zł. Jak wynika z dyskusji na posiedzeniu Komisji zdania na 

temat przekazania środków dla wymienionych instytucji były podzielone. Wójt stwierdził, że 

ważne jest jednak to wsparcie, zwłaszcza w sytuacji, gdy komendanci są nowo wybrani na te 

stanowiska. 

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa potwierdziła, iż zdania były podzielone, 

jednak Rada większością głosów podjęła decyzję o przekazaniu 3 tys. zł dla Policji. 

Więcej uwag ani zapytań w tym temacie nie zgłoszono. Przewodnicząca Rady Gminy 

zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała Nr XVII.109.16 została podjęta 

jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu. 

 

Punkt 7. 

Kolejny punkt porządku sesji dotyczył przekazania środków dla Komendy Straży 

Pożarnej w Rawie Mazowieckiej.  

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa oznajmiła, iż komisje pozytywnie 

zaopiniowały projekt uchwały. 

Z uwagi na brak uwag i zapytań Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały, 

po czym odbyło się głosowanie nad jej przyjęciem. Uchwała Nr XVII.110.16 została podjęta 

jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu. 

 

Punkt 8. 

W następnym punkcie porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa 

oznajmiła, iż sprawozdanie  z wykonania budżetu gminy za 2015 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 17.06.2016 r., na którym przeanalizowano również sprawozdanie 

finansowe gminy, oraz na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 25.05.2016 r.  Dodała, iż 

sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem rocznym                              

z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury: Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Cielądzu i Gminnego Domu Kultury w Cielądzu oraz Informację o stanie mienia 

komunalnego a także sprawozdanie finansowe Gminy Cielądz za 2015 rok, wszyscy radni 

otrzymali w wymaganych terminach. Następnie Przewodnicząca Rady poprosiła Skarbnika 

Gminy o przedstawienie  tematu. 
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Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu 

gminy za 2015 rok, zwracając uwagę na planowane i wykonane dochody i wydatki,                          

z podziałem na majątkowe i bieżące. Przedstawiła stan zadłużenia Gminy na koniec 2015 roku 

oraz omówiła zadania inwestycyjne zrealizowane w 2015 roku. Ponadto omówiła sprawozdanie 

finansowe Gminy Cielądz za 2015 rok oraz Informację o stanie mienia komunalnego Gminy 

Cielądz, zaznaczając też zmiany jakie nastąpiły w tym zakresie w 2015 roku. Sprawozdania oraz 

informacja o stanie mienia komunalnego stanowią załączniki do protokołu.  

W dalszej kolejności Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa zapoznała 

uczestników sesji z treścią Uchwały Nr III/114/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Łodzi  z dn. 12 maja 2016 roku w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania 

Wójta Gminy Cielądz z wykonania budżetu za 2015 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 25 maja 2016 roku przedstawiła Iwona Machnicka 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. 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 

III/154/2016 z dnia 01czerwca 2016 roku w sprawie opinii dotyczącej wniosku Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Cielądz w sprawie absolutorium za 2015 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 Gminy Cielądz wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2015 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 XVII.111.16 stanowi załącznik do protokołu. 
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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 XVII.112.16 stanowi załącznik do protokołu.  

Wójt Gminy Paweł Królak podziękował za udzielone jednogłośnie absolutorium                              

i okazane zaufanie. Zaznaczył, iż jest to też potwierdzenie tego, że potrafimy ze sobą rozmawiać.  

 

Punkt 9. 

 W następnym punkcie porządku sesji obradowano nad projektem uchwały w sprawie 

wynagrodzenia dla Wójta Gminy Cielądz. 

 Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa oznajmiła, iż projekt uchwały zawiera 

propozycję podwyższenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy o 10 %. Dodała, iż na wspólnym 

posiedzeniu komisji był temat analizowany i komisje pozytywnie zaopiniowały zaproponowaną 

podwyżkę. 

Do w/w tematu nie zgłoszono więcej uwag ani zapytań.  

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa odczytała projekt uchwały, po czym odbyło się 

głosownie nad jej przyjęciem. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XVII.113.16 

stanowi załącznik do protokołu.  

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa pogratulowała Wójtowi okazanego 

zaufania, a jednocześnie wyraziła nadzieję, iż będzie to motywacją do dalszej wytężonej pracy na 

rzecz społeczności Gminy Cielądz. 

Następnie głos zabrał Wójt Gminy Paweł Królak. Stwierdził, iż udzielone absolutorium 

jest to ocena pracy całego Urzędu i zbiegło się to z kontrolą RIO. Dodał że w związku  tym, iż 

jesteśmy świeżo po kontroli to chciałby podziękować pracownikom za fachowość                                        

i zaangażowanie w pracę , gdyż kontrola wypadła bardzo dobrze. Cieszy go to zwłaszcza dlatego, 

ze kontrolą objęty był okres jego pracy w Urzędzie. 

Wójt Gminy podziękował Radzie, zwłaszcza za to, że wyszła z propozycją podwyższenia 

mu wynagrodzenia. Jest świadom i dostrzega to, że jest bardzo duża odpowiedzialność.  
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Punkt 10 

 W kolejnym punkcie sesji Wójt Gminy przedstawił informację z pracy w okresie 

międzysesyjnym  i wykonania uchwał Rady Gminy.   

 Informacja stanowi załącznik do protokołu.  

 

Punkt 11. 

Interpelacji nie zgłoszono.  

 

Punkt 12. 

 W wolnych wnioskach podjęte zostały następujące tematy: 

Wójt Gminy poinformował o najbliższych następujących imprezach: 

- 2 lipca –  Rajd Rowerowy  

- 26 czerwca – przywitanie lata w Sierzchowach. 

- 14.08 – piknik rodzinny, który w tym roku będzie połączony z  militarnym. 

Oznajmił, iż Gmina otrzymała dofinansowanie na samochód strażacki w wysokości 280 tys. zł –  

i jest tutaj dylemat do rozważenia przez Radę Gminy . 

Poinformował, iż zgłosiła się firma, by przejąć ośrodki zdrowia. Jest zdania, iż nie ominie nas 

dyskusja co dalej z Ośrodkiem Zdrowia w Sierzchowach, a w tym roku kończy się umowa                           

z Panem Szymańskim. Stwierdził, iż jest to temat do przedyskutowania. 

Wójt zwrócił się z prośbą do sołtysów i radnych, by zastanowili się i przedyskutowali                                    

z mieszkańcami sprawę rozmieszczenia tablic z numerami w poszczególnych miejscowościach. 

 Radny Sylwester Stefański w imieniu swoim i mieszkańców Ossowic podziękował 

Wójtowi i radnym za wybudowanie drogi. 

 Wiceprzewodniczący Rady Michał Gaca zwrócił się z zapytaniem czy coś wiadomo na 

temat skrzyżowania w Sierzchowach. Niedługo, bo 26 czerwca jest impreza, a kostka 

porozkładana jest na tym skrzyżowaniu. 

 Wójt stwierdził, iż nie wie dlaczego nie wykonują dalszych prac. Zorientuje się                                   

w Powiecie. 

 Radny Józef Pytka również wyraził słowa podziękowania za drogę w Niemgłowach. 

 Wiceprzewodniczący Rady Gminy Grzegorz Rogulski zapytał o kwestię modernizacji 

chodnika – czy przewiduje się dalej – do Pana Owczarka. 

 Wójt wyjaśnił, iż temat ten był poruszany z Marszałkiem. Jednak te środki, które będą 

pochodzą z oszczędności po przetargach i też są przyznane dzięki Panu Klimczakowi dla naszej 

gminy. Kostki będzie zatem tyle, ile wcześniej powiedział, więc w tym roku na pewno nie będzie 

więcej, ale może w przyszłym. 
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 Dyrektor Biblioteki Monika Kamińska podziękowała radnym za udział w obchodach 40-

lecia Biblioteki w Cielądzu oraz za prezent, który służy czytelnikom. Korzystając z okazji 

poinformowała, iż  Biblioteka otrzymała dotację  w wysokości 4.000 zł na nowości czytelnicze. 

Zwróciła się też z prośbą do Wójta o oznakowanie drogi wjazdowej do Domu Kultury. 

 Wójt odpowiedział, iż oznakowanie będzie wykonane w ramach ogólnego zlecenia tablic 

informacyjnych z numerami posesji. 

 Sołtys Sołectwa Zuski Bożena Woźniak przestawiła prośbę mieszkańców o wycięcie 

zakrzaczeń przy drodze na zakręcie, gdyż gałęzie sięgają jezdni. 

 Sołtys Sołectwa Ossowice Wiesław Kruśliński podjął problem drzewa, które po pomiarach 

geodety okazało się, że jest w drodze. Zgłosił też wniosek o wykoszenie boiska. 

          Sołtys wsi Niemgłowy Jadwiga Mantorska wystąpiła z prośbą o wykoszenie trawy na 

boisku w Niemgłowach. 

 Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa zapoznała uczestników sesji z odpowiedzią 

Wicewojewody Łódzkiego na stanowisko Rady Gminy w sprawie odmowy utworzenia SOR                       

w Szpitalu w Rawie Mazowieckiej  

 Wiceprzewodniczący Rady Grzegorz Rogulski wyraził obawę, czy jeśli doszłoby to 

likwidacji szpitala, to doszłoby też do likwidacji Powiatu? 

 Wójt ustosunkowując się do tej kwestii poinformował, iż w dniu 4 czerwca uczestniczył                     

w spotkaniu z dzierżawcą szpitala. Uważa, że wszystkim zależy na dobru Szpitala. Jednak partia 

rządząca działa tak, że skoro Starosta jest z PSL to nie pozwoli na utworzenie SOR w szpitalu. 

Podejście polityczne w tej sprawie jest dla Wójta niezrozumiałe. 

 Następnie Wójt wystąpił do sołtysów z wnioskiem, by zwrócili uwagę  na przeznaczanie 

funduszu sołeckiego na 2017 rok. Nigdy nie kwestionował przeznaczania środków z funduszu, 

lecz teraz chciałby zwrócić uwagę, by uwzględniane były też środki na utrzymanie placów 

zabaw, boisk i zieleni wokół tych obiektów. 

 Więcej spraw nie poruszono. 

 

Punkt 13. 

 Na powyższym wyczerpany został porządek obrad. Przewodnicząca Rady Gminy 

Małgorzata Rosa zakończyła obrady XVII Sesji Rady Gminy.   

Na powyższym protokół zakończono.       

   Przewodnicząca Rady Gminy 

 Małgorzata Rosa 

Protokołowała : 

Bogusława Kobacka            
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