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zz  ooddbbyytteejj   SSeessjj ii   RRaaddyy  GGmmiinnyy  CCiieelląąddzz  ww  ddnniiuu  2233  mmaarrccaa  22001177  rrookkuu  
  

Sesję rozpoczęto o godz. 10:00 

a zakończono o godz.    12.40 

 

Punkt 1. 

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa stwierdzając obecność 10 radnych 

(nieobecni w chwili rozpoczęcia sesji radni: Michał Gaca, Lech Owczarek, Grzegorz Rogulski, 

Tymoteusz Damaz i Sławomir Zaręba ) i quorum zdolne do podejmowania prawomocnych 

uchwał, otworzyła XXV 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 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 zwrócił się z wnioskiem w imieniu 

Wójta Gminy o zdjęcie z porządku obrad punktu 16 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie  

przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Cielądz oraz o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie zmiany Planu 

Odnowy Miejscowości Cielądz – a z uwagi na inne pilne obowiązki – poprosił, by temat ten był 

w pkt 4. 

Więcej uwag i wniosków do porządku obrad nie zgłoszono. Przewodnicząca Rady Gminy 

poddała pod głosowanie porządek obrad z uwzględnieniem wyżej wymienionego wniosku, który 

został przyjęty 10 głosami „za” . 

Porządek obrad po zmianach przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie Sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu Nr XXIV/17 z sesji Rady Gminy z dn. 10.02.2017 r.  

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Planu Odnowy Miejscowości Cielądz. 
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5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2016. 

6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2016. 

7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cielądzu za 2016 
rok.  

8. Sprawozdanie z realizacji w 2016 roku Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018. 

9. Informacja z realizacji zadań statutowych przez Gminny Dom Kultury w Cielądzu i Gminną 
Bibliotekę Publiczną w Cielądzu za 2016 rok.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2017 rok. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cielądz w 2017 roku. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu 
rekrutacyjnym do klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Cielądz. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych                   
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Cielądz. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do 
nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 01 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 

17. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cielądz za 2016 rok. 

18. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Rolnictwa Rady Gminy Cielądz za 2016 rok. 

19. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Gminy 
Cielądz za 2016 rok. 

20. Przedstawienie wspólnego stanowiska Komisji Rady Gminy Cielądz w zakresie 
wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2018 rok. 

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

22. Interpelacje.  

23. Wolne wnioski. 

24. Zakończenie obrad XXV Sesji Rady Gminy.  
 

Punkt 3.  
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Protokół Nr XXIV/17 z sesji Rady Gminy z dn. 10.02.2017 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 10 głosami „za” 

został przyjęty. 

 

Punkt 4.  

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

Planu Odnowy Miejscowości Cielądz. 

 Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa oznajmiła, iż projekt uchwały radni 

otrzymali przed sesją, a następnie o wyjaśnienie tematu poprosiła Sekretarza Gminy. 

Sekretarz oznajmił, iż zanim przejdzie do niniejszego tematu wyjaśni przyczyny zdjęcia                           

z porządku- punktu dotyczącego przystąpienia do zmiany Studium.  

Poinformował, iż uzyskaliśmy dostęp do archiwum w Starostwie i pracownik odnalazł decyzję 

ustalającą wykaz osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz zatwierdzającą 

Statut Wspólnoty, a z tego wynika, że wspólnota ma uregulowany stan prawny i posiada 

osobowość prawną. Wykaz jest jednak z1964 roku i na 46 udziałowców żyją tylko 3 osoby                           

i wobec tego dla pozostałych należałoby przeprowadzić postępowanie spadkowe. Jest więc to 

sytuacja bardzo trudna i dlatego będzie rozważane co dalej zrobić w tym temacie. 

 Przedkładając temat projektu uchwały w sprawie Planu Odnowy Miejscowości Cielądz 

najpierw przeprosił, że w tak pilnym trybie jest przedkładany lecz wynika to z faktu, iż w dniu 

wczorajszym otrzymał w tej sprawie informację. Urząd Marszałkowski wymaga bowiem, by 

zadanie, na które złożony został wniosek o dofinansowanie ujęte było w dokumencie 

strategicznym. Realizowane są już czynności, by zadanie ująć w Strategii, lecz musi być 

przeprowadzone postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i nie jest pewne, 

czy zdążymy. Dlatego jest przedkładany projekt uchwały dotyczący zmiany Planu Odnowy 

Miejscowości Cielądz, który był uchwalony w 2011 roku. 

Następnie Sekretarz przedstawił jakie zmiany zawiera przedstawiony projekt uchwały:  

1) wprowadzony jest zapis, że ujęcie wody w Cielądzu wymaga uzdatniania, 

2) w tabeli nr 2 wpisane są inwestycje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, na które 

złożony został wniosek. 

 Sekretarz zaznaczył również, że jest możliwe, iż służby nadzorcze Wojewody wystąpią                    

z zapytaniem, czy było przeprowadzane postępowanie środowiskowe. Jeśli okaże się, że był taki 
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wymóg, to ma nadzieję, że jednak do tego czasu będzie przygotowana Strategia. Stwierdził, iż 

podejmuje to ryzyko lecz nie wyobraża sobie sytuacji, że mógłby być z tego powodu odrzucony 

wniosek. 

Na sesję przybyli radni: Michał Gaca i Lech Owczarek. 

Do w/w tematu nie zgłoszono uwag ani zapytań.  

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa przeczytała projekt uchwały, stwierdziła, iż jest 

kworum – 12 radnych ( powitała przybyłych przed chwilą radnych) i zarządziła głosowanie nad 

uchwałą. 

Uchwała Nr XXV/154/17 została podjęta jednogłośnie – 12 głosów „za” i stanowi załącznik do 

protokołu. 

 

Punkt 5.  

 Temat dotyczący sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2016 z uwagi na 

nieobecność Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy                       

w rodzinie, przedstawiła Aldona Trzcińska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

Do przedłożonego sprawozdania nie zgłoszono uwag ani zapytań. 

 

Punkt 6. 

Przystąpiono do sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki                                

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2016. 

Sprawozdanie otrzymali wszyscy radni. 

Sprawozdanie szczegółowo przedstawił Przewodniczący Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Lucjan Stolarek.  

Do sprawozdania uwag nie zgłoszono. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.    

 

Punkt 7.  

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad kolejnym tematem Sesji było przyjęcie 

sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cielądzu za 2016 rok. 

Kierownik GOPS Aldona Trzcińska zanim przystąpiła do przedstawiania sprawozdania 

oznajmiła, iż przed chwilą przekazała radnym aktualne dane na temat zrealizowanych przez 

Ośrodek zadań.  
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Do sprawozdania uwag nie zgłoszono.  

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.    

 

Punkt 8.  

 Kolejny punkt dotyczył sprawozdania z realizacji w 2016 roku Programu Wspierania 

Rodziny na lata 2016-2018.  

 Sprawozdanie z realizacji w 2016 roku Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 

przedstawiła Kierownik GOPS Aldona Trzcińska.  

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

Do sprawozdania uwag nie zgłoszono.  

 

Punkt 9.  

 W następnym punkcie sesji przedstawiona została informacja z realizacji zadań statutowych 

przez Gminny Dom Kultury w Cielądzu i Gminną Bibliotekę Publiczną w Cielądzu za 2016 rok. 

Informację przedłożyła Monika Kamińska – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej i p.o. 

Dyrektora Domu Kultury w Cielądzu. 

Do Informacji nie zgłoszono. Informacje stanowią załączniki do protokołu. 

 

Punkt 10.  

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu dotyczącego 

podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok. 

Niniejszy temat przedstawiła Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska. Poinformowała, iż 

załącznikiem Nr 1 wprowadzone są zmiany dotyczące: 

- w dziale 756 zmniejszenie z tytułu udziału w PIT- 544 zł; 

- w dziale 758 zwiększenie z tytułu subwencji oświatowej – 76.394 zł; 

- w dziale 750 zwiększenie w związku z podpisaniem umowy z Powiatowym Urzędem Pracy 

na prace interwencyjne – 3.890 zł; 

- w dziale 801 zwiększenie w związku z podpisaniem dwóch umów z Urzędem 

Marszałkowskim w Łodzi  na realizację dwóch projektów unijnych: w Zespole Szkół w Cielądzu 

i w Szkole Podstawowej w Sierzchowach – 447.842,50 zł; 

- w dziale 855 – zwiększenie na realizację Karty Dużej Rodziny – 54 zł. 

Pozostałe zmiany dotyczące dostosowania klasyfikacji budżetowej do obowiązującego 

Rozporządzenia. 
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Następnie Skarbnik Gminy poinformowała o zmianach w wydatkach wprowadzonych 

załącznikiem Nr 2, dotyczących: 

- w dziale 750 – zmniejszenie wydatków statutowych ( 544 zł) a zwiększenie wydatków na 

wynagrodzenia i pochodne w związku z zatrudnieniem pracownika na prace interwencyjne 

(3.890 zł); 

 - w dziale 801 – zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w związku ze 

zwiększeniem subwencji oświatowej - 76.394 zł oraz na projekty unijne – 447.742,50 zł 

- w dziale 855 – zwiększenie na wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny – 54 zł. 

W załączniku Nr 3 wprowadzone są dwa zadania inwestycyjne dotyczące zakupu pomocy 

dydaktycznych związanych z projektami unijnymi : 

- Zespół Szkół w Cielądzu – 64.920 zł 

- Szkoła Podstawowa w Sierzchowach – 80.520 zł 

Wprowadzony zostaje załącznik nr 4 – dotyczący wydatków strukturalnych związanych                     

z projektami unijnymi. 

Załącznikiem Nr 5 dokonuje się zwiększenia w dochodach budżetu państwa o kwotę 500 zł. 

Do przedstawionych zmian w budżecie nie zgłoszono uwag ani zapytań.  

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

posiedzeniu wspólnym komisji i został pozytywnie zaopiniowany. Następnie przeczytała projekt 

uchwały, stwierdziła kworum i zarządziła głosowanie nad uchwałą. 

 Uchwała Nr XXV/155/17 została podjęta jednogłośnie – 12 głosów „za” i stanowi załącznik 

do protokołu. 

 

Punkt 11. 

Kolejny punkt porządku sesji dotyczył podjęcia w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy na lata 2017-2028.  

Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa poprosiła 

Skarbnika Gminy o przedstawienie tematu 

Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska wyjaśniła, iż zmieniany jest WPF gdyż wprowadzane 

są dwa zadania wieloletnie związane z projektami unijnymi realizowanymi w szkołach: 

- wydatki związane z projektem „Nowe skrzydła” – Zespół Szkół w Cielądzu – łączne 

nakłady – 221.050 zł, w tym: wydatki bieżące - 156.130 zł, wydatki majątkowe – 64.920 zł; 
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- wydatki związane z projektem „Sposób na wiedzę” – Szkoła Podstawowa                              

w Sierzchowach – łączne nakłady – 312.464 zł, w tym: wydatki bieżące – 231.944 zł, wydatki 

majątkowe – 80.520 zł. 

Pozostałe zmiany w WPF dotyczą uaktualnienia dochodów i wydatków. 

Planowany wynik budżetu - deficyt – to kwota 274.567 zł. 

Do w/w tematu nie zgłoszono uwag ani zapytań.  

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa poinformowała, że projekt uchwały był 

przedmiotem posiedzenia wspólnego Komisji został pozytywnie przez komisje zaopiniowany. 

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

przyjęciem. Uchwała została podjęta jednogłośnie – 12 głosów „za”. Uchwała Nr XXV/156/17 

stanowi załącznik do protokołu.  

 

Punkt 12. 

Kolejny punkt porządku sesji dotyczył podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu Rawskiego. 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa stwierdziła, iż projekt uchwały otrzymali wszyscy 

radni, a następnie o przedstawienie tematu poprosiła Wójta Gminy. 

Wójt Gminy wyjaśnił, iż jak co roku Powiat wystąpił o wsparcie poradnictwa zawodowego. 

Co roku jednostki samorządu terytorialnego współfinansują to zadanie, w którym również nasi 

mieszkańcy biorą udział. Prosi zatem o przegłosowanie zaproponowanej w projekcie kwoty.  

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 – 11 głosów 

„za”(nieobecny radny Lech Owczarek). Uchwała Nr XXV/157/17 stanowi załącznik do 

protokołu.  

 

Punkt 13. 

 Kolejny punkt dotyczył podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cielądz            

w 2017 roku. 
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  Niniejszy temat przedstawiła Magdalena Ostalska – pracownik Urzędu Gminy ds. 

ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa i gospodarki komunalnej . 

Poinformowała, iż uchwałę w tej sprawie należy podjąć w terminie do dnia 31 marca. Projekt 

uchwały wcześniej przekazywany został do zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi 

Weterynarii, organizacji społecznej, której statutowym celem jest ochrona zwierząt tj. Fundacji 

Azyl w Łodzi oraz trzem kołom łowieckim działającym na obszarze gminy. Pozytywną opinię 

przesłał tylko Powiatowy Lekarz Weterynarii, a pozostałe organizacje nie wypowiedziały się. 

Cele główne Programu to zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz zapobieganie 

bezdomności zwierząt, które są realizowane np. poprzez zapewnienie miejsca w schronisku, 

sterylizację, usypianie ślepych miotów. Wykonawcą jest Schronisko – Hotel dla Zwierząt                      

i Ptactwa Domowego w Wojtyszkach, wyłonione w postępowaniu zgodnym z ustawą Prawo 

zamówień publicznych, z którym zawarta jest umowa.  Inne cele to: opieka nad wolno żyjącymi 

kotami, wskazanie gospodarstwa w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, 

całodobowa opieka weterynaryjna, którą sprawuje Lecznica dla zwierząt FENIKS – również 

wyłoniona  drodze postępowania przetargowego – jako najatrakcyjniejsza oferta.   

Magdalena Ostalska zwróciła uwagę na nowe zadanie zaproponowane w Programie tj. 

zorganizowanie jednorazowej akcji sterylizacji i kastracji zwierząt, której termin 

przeprowadzenia planowany jest w IV kwartale – w ramach środków przeznaczonych na 

realizacje Programu, a jeszcze niewykorzystanych. Na realizację Programu zabezpieczono w 

budżecie środki w wysokości 30.000 zł. Możliwość uczestniczenia w tej akcji jest po złożeniu 

wniosku, którego wzór jest załącznikiem do Programu i skierowanie na zabieg sterylizacji czy 

kastracji. 

Jeszcze jeden cel, o którym wspomniała P. Magdalena Ostalska to edukacja mieszkańców 

w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt, który będzie realizowany w porozumieniu                    

ze szkołami.   

 Na powyższym zakończono omawianie niniejszego tematu. Przewodnicząca Rady 

poinformowała, iż projekt uchwały był omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji i został 

pozytywnie zaopiniowany.  Następnie odczytała jego treść, stwierdziła kworum – 11 radnych, po 

czym odbyło się głosowanie nad przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 

11 głosów „za”. Uchwała Nr XXV/158/17 stanowi załącznik do protokołu. 
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Punkt 14. 

 Kolejny temat sesji, dotyczący podjęcia uchwały w sprawie określenia kryteriów 

stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych omówił Wójt Gminy Paweł 

Królak. 

 Wójt poprosił, by mógł jednocześnie odnieść się do następnego projektu uchwały 

Poinformował, iż niniejszy projekt oraz następny dotyczą rekrutacji. W styczniu weszły bowiem 

w życie nowe przepisy, które obligują do podjęcia w tej sprawie uchwał. Organ prowadzący miał 

na celu, by wrócić do tradycji, by w obydwu szkołach: Sierzchowach i Cielądzu była zbliżona 

liczba uczniów, by szkoła w Sierzchowach liczyła ponad 100 uczniów. Jest tam infrastruktura 

więc teraz Sierzchowy są bardziej atrakcyjne niż dotychczas. 

Uwag ani zapytań do omawianego tematu nie zgłoszono.  

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa odczytała projekt uchwały i poddała go pod 

głosowanie. Uchwała została pojęta jednogłośnie – 11 głosami „za”. Uchwała Nr XXV/159/17 

stanowi załącznik do protokołu.  

 

Punkt 15. 

 Do następnego projektu uchwały dotyczącego rekrutacji – tj. rekrutacji do oddziałów 

przedszkolnych również nie zgłoszono zapytań. 

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa przystąpiła zatem do odczytania projektu 

uchwały,  stwierdziła kworum,  a następnie poddała go pod głosowanie. Uchwała została pojęta 

jednogłośnie – 11 głosami „za”. Uchwała Nr XXV/160/17 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Punkt 16. 

Kolejny punkt porządku sesji dotyczył podjęcia uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół 

do nowego ustroju szkolnego. 

 Do powyższego tematu nie zgłoszono również zapytań. Przewodnicząca Rady Gminy 

Małgorzata stwierdziła, iż projekt uchwały był przedmiotem posiedzenia wspólnego Komisji i 

został pozytywnie przez komisje zaopiniowany. Odczytała następnie projekt uchwały,  

stwierdziła kworum i poddała go pod głosowanie.  

Uchwała została pojęta jednogłośnie – 11 głosami „za”. Uchwała Nr XXV/161/17 stanowi 

załącznik do protokołu.  
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Punkt 17. 

 Następny punkt porządku sesji dotyczył przedstawienia sprawozdania z działalności 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cielądz za 2016 rok. 

 Sprawozdanie z działalności Komisji przedstawiła Przewodnicząca tej Komisji – Iwona 

Machnicka.  

Do sprawozdania uwag nie zgłoszono.  

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.  

  

Punkt 18. 

 Kolejny temat sesji dotyczący  sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Rolnictwa 

Rady Gminy Cielądz za 2016 rok przedstawił Przewodniczący tej Komisji – Przemysław 

Jędrzejczak 

Do sprawozdania uwag nie zgłoszono.  

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.  

 

Punkt 19.  

 Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Gminy za 

2016 rok przedstawiła Przewodnicząca tej Komisji – Beata Lewandowska.  

Do sprawozdania uwag nie zgłoszono.  

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.  

 

Punkt 20.                               

Wspólne stanowisko Komisji Rady Gminy Cielądz w zakresie wyodrębnienia funduszu 

sołeckiego w budżecie gminy na 2018 rok przedstawiła Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa 

Poinformowała, że podczas dość burzliwej dyskusji na wspólnym posiedzeniu w dniu 20 marca 

2017 roku, poszczególne Komisji ostatecznie wypowiedziały się za dalszym utrzymaniem 

funduszu sołeckiego.  

 

Punkt 21.                               

 Kolejny punkt dotyczył informacji o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym                

i wykonaniu uchwał Rady Gminy.   

Informację przedstawił Wójt Gminy – Paweł Królak.  

Poinformował o zrealizowaniu następujących zadań: 
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- złożone zostały wnioski do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie do zadań dotyczących 

miejscowości Grabice, Sierzchowy i Cielądz; 

- złożone zostały dwa wnioski do LGD : Cielądz, Sierzchowy; 

- przekazano teren firmie realizującej prace na alei w Stolnikach; 

- trwają prace przygotowawcze do przetargu na odpady komunalne – założenia są, by umowa 

obowiązywała na dwa lata gdyż trudno jest przewidzieć ceny na dłuższy okres; 

- akceptację uzyskał wniosek na wod.-kan. i trwają prace nad tym wnioskiem. 

Wójt złożył podziękowania sołtysom za rozpropagowanie informacji o badaniach 

profilaktycznych. Stwierdził, iż było duże zainteresowanie badaniami. 

Poinformował o pobycie wraz z Dyrektorem Zespołu na Ukrainie. Jednak w związku z tym, iż 

jest to sukces Dyrektora, to o przedstawienie informacji na ten poprosił Dyrektora. 

Dyrektor Bogdan Batorek oznajmił, iż byli w gminie Wojutycze w dniach 12-14 marca br. 

Bardzo przyjaźnie zostali powitani przez Wójta i dyrektorów szkół. Zwiedzili również Lwów. 

Jest bardzo duża chęć współpracy. Dlatego też do końca marca br. będzie złożony wniosek do 

Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży o sfinansowanie spotkania młodzieży. Pierwszy 

wniosek złożyłaby nasza Gmina, a może następnym razem strona ukraińska. Wyjazd trwałby 

około 5-10 dni w okresie czerwiec-październik.  

Wójt poinformował następnie, że zaproponowaliśmy rewizytę. Przybędą prawdopodobnie  3 lub 

4 osoby i wówczas zostanie podpisane porozumienie. Zaznaczył, iż trudną mamy historię,                       

a ponadto mówi się zazwyczaj o złych rzeczach, a nie o dobrych. Dlatego na nowo należy 

stworzyć dobre relacje. Dodał jeszcze, że w spotkaniu planowany jest udział po 18 

reprezentantów z każdej ze stron, a wyznaczonym miejscem jest Zakopane. 

 

Punkt 22. 

Interpelacji nie zgłoszono.  

 

Punkt 23. 

 W wolnych wnioskach głos zabrali: 

Radna Iwona Machnicka wyraziła opinię, że jest już czas, by zamontować znaki, które zostały 

zakupione. 

Sołtys Sołectwa Ossowice Leon Kruśliński podjął następujące sprawy: 

- wystąpił z wnioskiem, iż mieszkańcy dopominają się, by na środku wsi postawić może lusterko 

gdyż jest tam duży ruch; 
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- poruszył kwestię ruchu TIR-ów na drodze do mostka w kierunku Sanogoszczy, które bardzo 

niszczą ten odcinek drogi; 

- zwrócił uwagę na niskie pobocze przy drodze od cegielni – po prawej stronie; 

- oznajmił, iż jest zwolennikiem funduszu sołeckiego lecz uważa, że nie powinno się go 

przeznaczać na drogi lecz na inne zadania np. altanki, by dla wsi została pamiątka po funduszu. 

 Radny Jarosław Budek stwierdził, że właśnie dlatego był przeciwny na posiedzeniu 

Komisji funduszowi sołeckiemu. Uważa też, że standard np. drogi w jego miejscowości 

budowanej z Funduszu, a np. drogi w Ossowicach nie jest taki sam, gdyż budowanie odcinkami 

drożej kosztuje. 

 Wójt wyraził zdanie, iż są plusy i minusy funduszu sołeckiego. Jako Wójt jest przeciwny 

funduszowi, lecz jako mieszkaniec jest za. 

 W sprawie wniosków Sołtysa Ossowic odpowiedział, iż na 14.00 jest umówiony                           

z Dyrektorem Zarządu Dróg i przedstawi wówczas kwestię niskich poboczy. Na temat 

organizacji ruchu stwierdził, iż trzeba ogólne ograniczenie tonażowe zrobić. W sprawie lusterka 

oznajmił, iż należy rozważyć czy lepiej lusterko, czy próg zwalniający. Na temat montażu 

znaków poinformował, iż oczekują na odpowiedź z jednej instytucji, gdyż w pasie drogi 

wojewódzkiej jest planowane zamontowanie znaku i chodzi o zgodę w związku z przepisami                     

o ruchu drogowym. 

 Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa oświadczyła, że jako sołtys uważa, że w pierwszej 

kolejności należy przeznaczać fundusz na drogi, zwłaszcza gdy mieszkańcy nie mają jak 

dojechać, a dopiero w następnej kolejności na inne cele. 

 Radna Iwona Machnicka podjęła temat dokładania z budżetu do dróg realizowanych                        

z funduszu sołeckiego. Podała przykłady Grabic, w Gułkach, a teraz w Komorowie i stwierdziła 

też, że małe wsie jak Gułki czy Wisówka nie mają szans otrzymać. 

 Wójt wyraził zdanie, że ważna jest i kultura, i drogi. Należy cieszyć się z tego co jest                      

i należy dążyć, by było lepiej. Pod rozwagę teraz: czy połączyć 2 miejscowości, czy np. skończyć 

przez mieszkańcami. Będzie więc chyba ograniczenie dofinansowania do funduszu sołeckiego, 

gdyż należy się zmieścić w budżecie z 50 tys. zł. Z tych zaproponowanych 4-ech, ciężko będzie 

wybrać 3 drogi. Poparł też wypowiedź radnego, że budujemy drożej, a przy większym 

zamówieniu byłoby taniej. 

 Radna Iwona Machnicka stwierdziła, że w takim razie powinna byś strategia, gdyż małe 

miejscowości nie będą miały szans. 
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 Sołtys Wsi Komorów też wyraził zdanie, że gdy robiona jest droga po kawałku, to nie ma 

nic porządnego. 

 

Punkt 24. 

 Na powyższym wyczerpany został porządek obrad. Przewodnicząca Rady Gminy 

Małgorzata Rosa zakończyła obrady XXV Sesji Rady Gminy.  

  

Na powyższym protokół zakończono.       

   Przewodnicząca Rady Gminy 

 Małgorzata Rosa 

Protokołowała : 

 

Bogusława Kobacka            


