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Sesję rozpoczęto o godz. 09:00 

a zakończono o godz.    11:00 

 

Punkt 1. 

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa stwierdzając obecność 12 radnych 

(nieobecni radni: Michał Gaca, Tymoteusz Damaz, Lech Owczarek) i kworum zdolne do 

podejmowania prawomocnych uchwał, otworzyła XXI obrady Rady Gminy Cielądz.  

Powitała przybyłych na sesję radnych, sołtysów, zaproszonych gości.  

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

 

Punkt 2. 
 

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa 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. 

Uwag ani wniosków do porządku obrad nie zgłoszono. Wobec powyższego Przewodnicząca 

Rady Gminy poddała pod głosowanie porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie - 12 

głosami „za” . 

Porządek obrad przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie Sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu Nr XX/16 z sesji Rady Gminy w dn. 27.10.2016 r. 

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

5. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej 
jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Cielądz. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych 
przez Gminę Cielądz.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do partnerstwa w projekcie pn. „Utworzenie 
zintegrowanego systemu zarządzania usługami administracyjnymi”, przewidzianym do 
realizacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, działanie 2.18 
Wysokiej jakości usługi administracyjne.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy Cielądz. 
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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 przyjęcia na 2017 rok Programu współpracy Gminy Cielądz                  
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  o których mowa w art.  3 ust. 3 ustawy                    
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości. 

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

13. Interpelacje.  

14. Wolne wnioski. 

15. Zakończenie obrad XXI Sesji Rady Gminy.  

 

Punkt 3.  

Protokół Nr XX/16 z sesji Rady Gminy z dn. 27.10.2016 r. został wyłożony do wglądu 

poprzez opublikowanie jego projektu na stronie internetowej oraz udostępnienie w wersji 

papierowej. 

Radni do protokołu nie wnieśli uwag i protokół w głosowaniu jawnym 12 głosami „za” 

został przyjęty. 

 

 W związku z obecnością na sesji przedstawiciela firmy PROMAG, zajmującej się między 

innymi instalacją paneli słonecznych i fotowoltaiką, uczestnicy sesji zapoznani zostali                              

z informacją na temat pozyskiwania dofinansowania na niniejsze instalacje. 

Przedstawiciel firmy Promag poinformował, iż zajmują się instalacjami i pozyskiwaniem na te 

instalacje dofinansowania z różnych źródeł, a obecnie dofinansowanie do obydwu instalacji 

wynosi 50 % kosztów. Najbliższej realizowany obecnie program w tym zakresie jest w Rawie 

Mazowieckiej. Minimum osób, jakie musi być objęte programem to 50 i taka ilość jest, lecz 

można teraz dowolną - większą liczbę objąć dofinansowaniem. 

Przedstawiciel firmy poinformował jak działa program tj.: 

- należy wpisać się na listę, 

- wykonywany jest najpierw bezpłatny audyt, który oceni czy można zamontować daną instalację 

i doradzić jaką, 

- podpisanie umowy – nie jest jeszcze zobowiązujące, gdyż zapłata dopiero po montażu, 

- wykonują około 400 instalacji miesięcznie, a czas montażu jednej instalacji to 4-6 godzin, 

- można bilansować energię, czyli nadwyżka podawana jest do sieci za pośrednictwem licznika, 

który bezpłatnie zainstaluje zakład energetyczny. 
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 Wiceprzewodniczący Rady Grzegorz Rogulski wystąpił z zapytaniem do przedstawiciela 

firmy Promag na temat dotacji, czy po jej otrzymaniu właściciel musi odprowadzić podatek oraz 

czy musi przelewem czy może z własnych środków zapłacić firmie. 

 Przedstawiciel firmy wyjaśnił, iż oni jako firma rozliczają się z podatku i wypełniają 

wszystkie formularze. Płacić natomiast można zarówno gotówką, przelewem jak również 

udzielają pomocy w uzyskaniu kredytu. 

  Na pytanie Wiceprzewodniczącego na temat odpłatności za dokumentację, wyjaśniono też, 

że nie można pobierać żadnych pieniędzy przed montażem.  

 Radni zadawali ponadto pytania na temat gwarancji, rodzaju technologii, montażu UPS 

oraz okresu gwarancji, a także oczekiwania na czas wymiany licznika. 

 Sołtys Sołectwa Sanogoszcz Ewa Kielan zapytała czy można skorzystać                                                

z przeprowadzenia audytu, a nie podpisywać umowy. 

 Przedstawicieli firmy oznajmił, że można, lecz w odpowiednim czasie należy udzielić 

odpowiedzi. 

 W związku z brakiem więcej zapytań ze strony uczestników sesji, Przewodnicząca Rady 

Gminy podziękowała przedstawicielowi firmy Promag za obecność na sesji i przystąpiono do 

obrad na kolejnym punktem sesji. 

 

Punkt 4.  

 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do obrad 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 załącznikiem Nr 1 dokonuje się następujących zmian                   

w dochodach gminy: 

- w dziale 756 zmniejszenie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych – 

129.061 zł; 

- w dziale 801 zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu otrzymania dofinansowania na 

budowę boiska w Sierzchowach – 110.036 zł, 

a w pozostałych działach przesunięcia do osiągniętych dochodów. 

Skarbnik Gminy poinformowała, iż Załącznikiem Nr 2 dokonywane są zmiany w wydatkach, 

które dotyczą:  

- w dziale 400, 900 i 921 zmniejszone wydatki dotyczące podatku od nieruchomości, 
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- w dziale 801 zwiększono i zmniejszono wydatki inwestycyjne na budowę boiska                                      

w Sierzchowach – 110 tys. zł oraz zmniejszono wydatki na projekt szkoły o 39.170 zł,                              

a zwiększono o wydatki bieżące w szkołach oraz w dziale 600 - na dokończenie remontu dróg, 

- w dziale 600 zmniejszono wydatki inwestycyjne – przebudowa drogi Kuczyzna – Stolniki oraz 

do wysokości wydatków na przebudowę drogi szkolnej w Cielądzu, 

- w funduszu sołeckim Sierzchowy dokonano  przesunięcia miedzy rozdziałami – 2 tys. zł. 

Skarbnik Gminy dodała, że zmienia się też załącznik inwestycyjny w pozycji 4 i 6 tj. droga 

szkolna i przebudowa drogi Kuczyzna – Stolniki. 

Załącznikiem Nr 4 następuje zmniejszenie planowanego kredytu z kwoty 803.801 zł i wynosić 

będzie teraz 98.963 – jako kredyt do zaciągnięcia w tym roku. 

Do przedstawionych zmian w budżecie nie zgłoszono pytań. Przewodnicząca Rady 

Małgorzata Rosa poinformowała, iż projekt uchwały był pozytywnie zaopiniowany przez 

poszczególne komisje. Następnie Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały, 

stwierdziła kworum i zarządziła głosowanie. 

Uchwała w sprawie zmian budżetu i budżecie Gminy została podjęta jednogłośnie tj. 12 

głosów „za”. Uchwała Nr XXI/134/16 stanowi załącznik do protokołu.  

  

Punkt 5.  

 W następnym punkcie porządku sesji obradowano nad projektem uchwały w sprawie 

organizacji wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej jednostek organizacyjnych 

prowadzonych przez Gminę Cielądz. 

 Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa oznajmiła, iż projekt uchwały otrzymali 

wszyscy radni, a następnie o przedstawienie tematu poprosiła Agnieszkę Zielińską Kierownika 

Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół.  

 Agnieszka Zielińska poinformowała, iż podjęcie uchwały wynika ze zmiany ustawy                                                                         

z 2015 roku o samorządzie gminnym. Rada Gminy w drodze uchwały określić ma jednostki 

obsługujące oraz obsługiwane oraz zakres obowiązków powierzonych jednostce obsługującej                   

w ramach wspólnej obsługi.  

Do niniejszego tematu nie zgłoszono uwag ani zapytań.  

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa stwierdziła, iż projekt był omówiony na 

posiedzeniu wspólnym komisji i został pozytywnie zaopiniowany. Następnie przeczytała projekt 

uchwały, stwierdziła, iż jest kworum i zarządziła głosowanie nad uchwałą. 

Uchwała Nr XXI/135/16 została podjęta jednogłośnie – 12 głosów „za” i stanowi załącznik 

do protokołu.  
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Punkt 6.  

Kolejny punkt porządku sesji dotyczył podjęcia w sprawie określenia opłat za korzystanie 

z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.  

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa poprosiła Wójta Gminy Pawła Królaka o przedstawienie 

tematu 

Wójt Gminy poinformował, że z dniem 1 stycznia Gmina Cielądz przejmuje trzy oddziały 

przedszkolne, dwa w Cielądzu i jeden w Sierzchowach. Po wielu latach dobrej współpracy                       

z Familijnym Poznaniem jest postanowienie o przejęciu oddziałów przedszkolnych. Darmowy 

będzie pobyt dzieci do 5 godzin dziennie. Do tej pory rodzice ponosili opłatę w wysokości 80 zł – 

70 zł. Propozycja jest teraz, by opłata wynosiła 1 zł/godzinę. Rodzice będą składali deklaracje,                     

a odpłatność będzie tylko za rzeczywisty czas pobytu w przedszkolu. Będzie lepsza oferta – od 

września wprowadzony zostanie język angielski i logopedia oraz podział dzieci będzie inny – 

szczególnie najmłodszych. Z Familijnym Poznaniem nastąpi rozstanie gdyż model finansowania 

byłby bardzo niekorzystny dla Gminy.  

Wójt dodał jeszcze, że w dniu dzisiejszym odbędzie się spotkanie z nauczycielami                    

w szkole w Cielądzu, jutro z rodzicami, a w piątek w z rodzicami w szkole w Sierzchowach. 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa poinformowała, że projekt uchwały był 

przedmiotem posiedzenia wspólnego Komisji i został chyba wyczerpująco przeanalizowany.  

W związku  tym, iż do w/w tematu nie zgłoszono uwag ani zapytań Przewodnicząca Rady Gminy 

odczytała projekt uchwały, stwierdziła kworum, po czym odbyło się głosownie nad uchwałą. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie – 12. głosami „za”. Uchwała Nr XI/136/16 stanowi 

załącznik do protokołu.  

 

Punkt 7. 

Kolejny punkt porządku sesji dotyczył podjęcia w sprawie przystąpienia do partnerstwa  

w projekcie pn. „Utworzenie zintegrowanego systemu zarządzania usługami administracyjnymi”. 

Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa 

poprosiła Sekretarza Gminy o przedstawienie tematu 

Sekretarz wyjaśnił, iż projekt uchwały zawiera upoważnienie dla Wójta Gminy na 

podpisanie umowy partnerskiej. Projekt dotyczy wdrożenia usług administracyjnych do obsługi 

podatkowej przedsiębiorców, zarządzania nieruchomościami oraz obiegu dokumentów w tym 

zakresie w formie elektronicznej.  

Sekretarz poinformował, że w Urzędzie będą realizowane trzy projekty: przedstawiony 

wcześniej – bezfinansowy oraz dwa oświatowe o wartości około 700 tys. zł. Sekretarz zaznaczył, 
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że wszystkie te projekty zostały przygotowane i wdrożone kompetencjami pracowników, co 

powinno zostać uwzględnione przy przyjmowaniu budżetu na rok przyszły. 

Do w/w tematu nie zgłoszono uwag ani zapytań.  

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa poinformowała, że projekt uchwały był 

przedmiotem posiedzenia wspólnego Komisji i został pozytywnie przez komisje zaopiniowany. 

Następnie odczytała projekt uchwały, stwierdziła kworum,  po czym odbyło się głosownie nad 

przyjęciem niniejszej uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie – 12 głosów „za”. Uchwała 

Nr XXI/137/16 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa zarządziła przerwę w obradach podczas 

której dwie osoby wyznaczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymały rowery, 

przydzielone osobom niepełnosprawnym z Gminy Cielądz przez Łódzki Oddział PCK. 

  

Punkt 8. 

  W następnym punkcie porządku sesji obradowano nad projektem uchwały w sprawie 

zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy. 

 Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa o przedstawienie tematu poprosiła Sekretarza 

Gminy.  

Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk przypomniał, iż 23 sierpnia br. Rada Gminy podjęła 

uchwałę w tej sprawie. Zasady w niej zawarte oprócz przesłanek pozytywnych, zawierają też 

negatywne. Pismem z dnia 21 października br. poinformowano, że te przesłanki negatywne 

budzą zastrzeżenia organu nadzoru. Sekretarz przypomniał następnie treść tych przesłanek 

negatywnych. Stwierdził, iż zdaniem Wojewody Rada Gminy nie miała uprawnień do takich 

ograniczeń. By nie toczyć batalii z Wojewodą, jest propozycja usunięcia tych przesłanek                          

i przedstawiony projekt ich nie zawiera. 

 Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa zwróciła się z prośbą o zwolnienie jej                       

z odczytywania całości uchwały. Wobec braku sprzeciwu w tej sprawie, zarządziła 

przegłosowanie uchwały, wcześniej stwierdzając kworum posiedzenia. 

 Uchwała Nr XXI/138/16 została podjęta jednogłośnie (12 głosów „za”) i stanowi załącznik do 

protokołu. 

 

Punkt 9. 

 W następnym punkcie porządku sesji obradowano nad projektem uchwały w sprawie 

ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego. 
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 Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa oznajmiła, iż projekt uchwały otrzymali 

wszyscy radni, a następnie o przedstawienie tematu poprosiła Sekretarza Gminy Sylwestra 

Krawczyka.  

 Sekretarz przyznał, iż uchwała w niniejszej sprawie jest dość często poddawana pod ocenę 

Rady, a to dlatego, by chronić drogi gminne przez zniszczeniem. Stwierdził też, że mimo, że 

stawki już są dość duże, to jednak nie odstrasza to PGE od umieszczania linii energetycznych               

w pasach drogowych. Ciągle bowiem opłaca im się umieszczać te urządzenia w drodze, a nie                 

w gruntach prywatnych. Dlatego jest propozycja podniesienia stawki z 60 zł na 80 zł przy 

umieszczaniu urządzeń w poprzek drogi – gdyż często wykonywane są przeciski, które powodują 

zapadanie się drogi. Druga zmiana, którą przedstawił Sekretarz dotyczyła uregulowania sytuacji, 

gdy jest mniejsza powierzchnia rzutu urządzenia niż 1 m2. Wówczas stawka będzie jak za 1m2 – 

rekompensata czasu pracownika. 

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

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa odczytała projekt uchwały, stwierdziła, że jest 

kworum i następnie zarządziła głosowanie. Uchwała została podjęta jednogłośnie (12 głosów 

„za”). Uchwała Nr XXI/139/16 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Punkt 10. 

 Kolejny punkt sesji dotyczył projektu uchwały w sprawie uchwalenia na 2017 rok 

Programu współpracy Gminy Cielądz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,                              

o których mowa w art.  3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

Tematykę projektu uchwały przedstawił Inspektor Piotr Król.  

Poinformował, iż Program opracowano na podstawie zdobytych doświadczeń z lat 

ubiegłych. Poddany został konsultacjom z organizacjami pozarządowymi. W dniu 02 listopada 

br. odbyło się spotkanie z przedstawicielami organizacji, lecz uwag co do formy i sposobu 

realizacji Programu nie zgłoszono. 

Inspektor Piotr Król poinformował, że współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywać się 

będzie w następujących zakresach: 

- upowszechnianie kultury fizycznej, 

- kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, 

- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, szczególnie dzieci, 

- działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa. 

Następnie Inspektor przedstawił, jaki są propozycje podziału kwot dotacji na poszczególne 

działania: 

- sport i kultura fizyczna – 68 tys. zł 
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- kultura – 26 tys. zł 

- wspieranie osób niepełnosprawnych – 12 tys. zł 

- wspieranie rodzin – 3 tys. zł. 

Następnie przedstawił podział w/w kwot na poszczególne zadania. 

Wyjaśni też, że zadania będą realizowane w formie wsparcia, po przeprowadzeniu otwartych 

konkursów ofert. Wójt powoła komisję konkursową, która oceni oferty. Dodał, że pomimo, iż był 

ogłoszony nabór do komisji konkursowej, żadna organizacja pozarządowa nie zgłosiła swojego 

przedstawiciela.   

Inspektor Piotr Król poinformował, iż forma współpracy to dotacja w wysokości do 95 % 

kosztów całkowitych zadania. Organizacja pozarządowa musi zatem wkład własny zapewnić 

minimum 5 % - finansowy lub w postaci wkładu osobowego danej organizacji. 

Do przedstawionego projektu Programu nie zgłoszono zapytań. Przewodnicząca Rady 

oznajmiła, iż projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez poszczególne komisje. 

Odczytała następnie projekt uchwały, stwierdziła kworum, po czym odbyło się głosownie nad  

przyjęciem uchwały. 

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie - 12 głosami „za” podjęli uchwałę.   

Uchwała Nr XXI/140/16 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Punkt 11. 

Następnym tematem sesji było podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

Temat przedstawił Wójt Gminy. Wyjaśnił, iż projekt uchwały zawiera dwie zmiany: 

1) pierwsza jest związana z komunikatem o obniżeniu stawki podatku od gruntów objętych 

obszarem rewitalizacji – obecnie stawka wynosi 3 zł, a maksymalna może być 2,98 zł i o 

taką jest wnioskowane; 

2) druga zmiana dotyczy stawki od powierzchni budynków zajętych na prowadzenie 

działalności gospodarczej – obecna stawka to 15,80 zł za 1 m2, a jest propozycja 16,20 zł. 

W skali rocznej jest to dodatkowy dochód 7.160 zł. W innych gminach stawki te wynoszą: 

- Regnów 17,50 

- Sadkowice – 15,80 – podnieśli teraz do 16,80 

- Rzeczyca – 18,50 

- Czerniewice – 18,30. 

Dla zobrazowania sytuacji Wójt podał przykład, że dla sklepu o powierzchni 100 m2 

wzrost w skali roku wynosi 40 zł, nie jest więc to chyba dużo i nie wpłynie na 

potencjalnych inwestorów na terenie Gminy. 
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Do niniejszego tematu odniósł się Wiceprzewodniczący Rady Grzegorz Rogulski. 

Oświadczył, iż ma inne zdanie w tej sprawie. Uważa, że podatki powinny spadać, a nie 

rosnąć. Jego zdaniem 7 tys. zł nie ma wpływu na budżet, a obniżony podatek wpłynąłby na 

rozwój. 

Wójt poinformował, że z PKP będzie mniej podatku o około 10 tys. zł. Sądzi też, że firmy 

mają się dobrze, rozbudowują się i myślą o kolejnych inwestycjach. Współpracujemy                        

z nimi, co widać na imprezach gminnych. Sądzi, że jest to zmiana kosmetyczna, ale 

wpływająca na dochody gminy. 

Wójt wyraził zadnie, że gminnym problemem jest co innego – brak innych inwestorów,                  

a to dlatego też, że nie mamy własnych gruntów, a na zakup nowych Gminy nie stać. 

Więcej uwag do tematu nie zgłoszono. Po odczytaniu uchwały i stwierdzeniu kworum przez  

Przewodniczącą Rady, uchwała została podjęta wynikiem głosowania: 11 głosów „za” i 1 głos 

„wstrzymujący się”. Uchwała Nr XXI/141/16 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Punkt 12. 

 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.  

 

Punkt 13. 

 Interpelacji nie zgłoszono.  

 

Punkt 14. 

 W wolnych wnioskach głos zabrali: 

 Sołtys Sołectwa Grabice Adam Michalak zwrócił się z zapytaniem, ile sołtys powinien 

otrzymać za zebrany podatek. 

       Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska wyjaśniła, iż prowizja wynosi 9 % od kwoty zebranego 

podatku minus podatek dochodowy. Zaproponowała też, by Pan sołtys swoją sprawę wyjaśnił 

bezpośrednio w Referacie Finansowym. 

 Sołtys Sołectwa Gułki Władysław Dobrowolski zgłosił uwagę, że nie świeci się lampa już 

około trzech miesięcy. 

 Sołtys Sołectwa Stolniki Piotr Pawlak zapytał, czy będą malowane przystanki, gdyż 

powypisywane są na nich wulgaryzmy. 
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 Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka zgłosiła, że w lesie leżą dwie opony, 

by je usunąć, gdyż może wyniknąć jakaś niepotrzebna sytuacja. 

 Sołtys Sołectwa Ossowice Wiesław Kruśliński zgłosił uwagi na temat organizacji pracy                 

( rozkopany cały odcinek)  firmy wykonującej chodnik w Cielądzu. 

 Radny Jarosław Budek zwrócił się z wnioskiem, by porozmawiać z Wójtem Gminy Regnów 

na temat drogi w Komorowie w kierunku Konopnicy, Podskarbic. 

Wójt zabierając głos ustosunkował się do zgłoszonych uwag i wniosków: 

- obiecał, że skontaktuje się z Wójtem Gminy Regnów, 

- w sprawie chodnika wyjaśnił, iż inwestorem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich. Spotkań było 

bardzo dużo, dużo też było próśb o dostosowanie się do ruchu. Ponadto może tylko prosić                         

o pewne rzeczy, a nie żądać. Potwierdził, że faktem jest, że występuje całkowity brak organizacji 

pracy w tej firmie, lecz jak już coś zrobią to raczej dokładnie. 

-  w sprawie opon zapewnił, że zostaną sprzątnięte; 

- wyraził wątpliwość, czy malowanie przystanków przy takiej temperaturze będzie dobre; 

- w sprawie lamp poinformował, że konserwator już jest w terenie, a gdzie jeszcze nie dotarł to 

będzie. 

        Wójt Gminy poinformował, że wymiana oświetlenia według audytu to koszt 140 tys. zł                                    

i zwróci się ta kwota w ciągu 4 lat ( dla Cielądza) , a w skali Gminy -  w ciągu 8 lat. Nie mówił 

jednaka o tym przy budżecie, gdyż są ważniejsze zadania. 

 Radny Jarosław Budek zwrócił się z zapytaniem, czy można uruchomić 4 lampy                             

w Komorowie. 

 Sekretarz oznajmił, iż sądził, że ta sprawa jest już załatwiona, gdyż po rozmowach z Gminą 

Regnów zapadła decyzja, że nasze lampy będą zawieszone. 

 Radny Tadeusz Miazga podjął temat naprawy dachu na przystanku. 

 Wiceprzewodniczący Rady Grzegorz Rogulski poruszył kwestię dewastacji przystanków                      

i zasugerował, czy nie byłoby dobrym rozwiązaniem zamontować fotopułapki w najbardziej 

newralgicznych miejscach. 

 Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa odczytała treść pisma, które otrzymała przed 

chwilą od sołtysów. Petycja dotyczyła podwyższenia diety dla sołtysów z kwoty 80 zł do 120 zł 

oraz o przyznanie prowizji od pobranych opłat za odpady. Pismo stanowi załącznik do protokołu. 

Następnie zapewniła, że temat zostanie poddany pod obrady. 

 Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk zabrał głos w kwestii powyższego pisma sołtysów                                     

w zakresie prowizji za pobieranie opłat za odpady. Wyjaśnił, iż w naszej sytuacji nie ma poboru 

opłat za śmieci w drodze inkasa. Do poboru opłat za odpady komunalne założone bowiem zostały 

dla wszystkich konta i funkcjonuje odpowiednia komunikacja między bankiem a Urzędem 
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Gminy. Nasi mieszkańcy nie korzystają z pośrednictwa sołtysów do opłacania za odpady 

komunalne. Ten element jest wyłączony z kompetencji sołtysów. 

 Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa jeszcze raz potwierdziła, że temat niniejszy będzie 

przedstawiony na posiedzeniach komisji. 

Wobec braku więcej wniosków, uwag i zapytań, sesja w niniejszym punkcie została zakończona. 

 

Punkt 15. 

 Na powyższym wyczerpany został porządek obrad. Przewodnicząca Rady Gminy 

Małgorzata Rosa zakończyła obrady XXI Sesji Rady Gminy.  

  

Na powyższym protokół zakończono.       

   Przewodnicząca Rady Gminy 

 Małgorzata Rosa 

Protokołowała : 

 

Bogusława Kobacka            


