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Sesję rozpoczęto o godz. 13:00 

a zakończono o godz.    15:30 

Punkt 1. 

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa stwierdzając obecność 10. radnych 

(nieobecni radni: Jarosław Ciesielski, Tymoteusz Damaz, Michał Gaca, Józef Pytka i Sławomir 

Zaręba) i quorum zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał, otworzyła XXXI 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. 

Do porządku obrad nie zgłoszono żadnych wniosków ani uwag. Wobec tego 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie porządek obrad, który został przyjęty 

jednogłośnie – 10. głosami „za”  

Porządek obrad przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie Sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu Nr XXX/17 z sesji Rady Gminy z dn. 18.09.2017 r.  

4. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego i przeciwpożarowego za 2016 rok na terenie 
gminy Cielądz. 

5. Stan realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny. 

6. Informacja o funkcjonowaniu systemu gospodarki odpadami komunalnymi za 2016 rok. 

7. Informacja Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2017 roku. 

8. Podjecie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2017 rok. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.  
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10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Cielądzu                     
w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. O. ppłk. Franciszka Mientkiego w Cielądzu. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej                                              
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sierzchowach w ośmioletnią Szkołę Podstawową 
im. Jana Pawła II w Sierzchowach. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Cielądz, wieś Cielądz. 

13. 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. 

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

15. Interpelacje.  

16. Wolne wnioski. 

17. Zakończenie obrad XXXI Sesji Rady Gminy.  

 

Punkt 3.  

Protokół Nr XXX/17 z sesji Rady Gminy z dn. 18.09.2017 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. 

 

 W tym miejscu Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa wyraziła zgodę na zabranie 

głosu przez przybyłą na sesję przedstawicielkę LGD „Kraina Rawki” – Martę Dudek. 

Pani Marta Dudek wyjaśniła, iż chce przekazać informację na temat budżetu obywatelskiego 

Województwa Łódzkiego, w którym ujęta jest propozycja min. 14 wydarzeń kulturalnych, które 

odbywałyby się też w Gminie Cielądz. Wyjaśniła, iż budżet obywatelski polega na tym, że 

mieszkańcy zgłaszają swoje pomysły realizacji zadań z różnych obszarów, a później w wyniku 

głosowania mieszkańców całego województwa zostają wybierane zadania. Na nasz subregion 

została zaplanowana kwota 1 mln zł. Głosować mogą wszyscy mieszkańcy, zarówno dorośli jak  

i dzieci. Głosowanie może być za pomocą kart do głosowania, które można zostawić                                      

w Starostwie oraz można też oddać głos elektronicznie. Termin głosowania -  do 22 października,                                  

a elektronicznie do 30 października. 
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 Na zapytanie Przewodniczącej Rady jak można wejść by głosować, wyjaśniła, iż na 

stronie LGD jest link oraz informacja jak można głosować. 

 

Punkt 4.  

Kolejny punkt porządku sesji dotyczył informacji na temat  stanie bezpieczeństwa 

publicznego i przeciwpożarowego za 2016 rok na terenie gminy Cielądz  

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa o omówienie tematu poprosiła 

przedstawicieli Policji. 

Głos zabrał Zastępca Komendanta Powiatowego Policji – Bartłomiej Karch. Poinformował, 

iż przygotowana przez nich informacja zawiera również porównanie do roku 2015. Zaznaczył, że 

w 2016 roku ogółem na terenie Gminy Cielądz popełniono 47 czynów przestępczych i jest to 

wzrost, gdyż w 2015 były 33 przestępstwa. Zdaniem Komendanta są to natomiast czyny raczej 

drobne. Następnie podał rodzaje tychże przestępstw. Najwięcej było kradzieży, kierowanie                   

w stanie nietrzeźwym oraz wypadków drogowych. Miały też miejsce wykroczenia – 61, i jest                     

w tym zakresie delikatny spadek gdyż w 2015 roku odnotowano 65 wykroczeń. Są to np. 

szczególnie uciążliwe społecznie zdarzenia, jak spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, 

zaśmiecanie, zakłócanie ciszy nocnej. 

Komendant  poinformował, iż ponadto Policja odnotowała wiele interwencji – więcej niż            

w 2015 roku  tj. 128 razy interweniowała w związku ze zgłoszeniami, z tego 81 – były to 

interwencje publiczne, 47 – domowe, a 2 – związane z procedurą Niebieskiej Karty.  

Inne działania Policji, na które Komendant zwrócił uwagę to zabezpieczanie imprez 

masowych, udział w spotkaniach i pogadankach z młodzieżą ( podał przykład walizki 

edukacyjnej z różnego rodzaju narkotykami). Przypomniał też, że od września 2016 r. 

funkcjonuje narzędzie w postaci krajowej mapy zagrożeń,  z której, jak obserwują, coraz więcej 

osób korzysta. 

Na zakończenie Komendant podziękował za dotychczasową współpracę i wsparcie, i dodał, 

że dzięki temu są skuteczniejsi. Zachęcił też dyrektorów szkół do kontaktów z Policją, celem 

organizowania spotkań profilaktycznych np. teraz z udziałem psa do wykrywania narkotyków. 

Przekazana przez Komendanta „Analiza Stanu Bezpieczeństwa Publicznego na terenie 

Gminy Cielądz” stanowi załącznik do protokołu. 

Następnie głos zabrał Komendant Powiatowy Straży Pożarnej – Krzysztof Czernek. 

Stwierdził, iż zagrożenia wynikają z charakteru Gminy. W 2016 roku było 50 zdarzeń, w tym 1 

fałszywy alarm – lecz zgłoszony w dobrej wierze. Zaznaczył, że wzrosła liczba pożarów lecz 
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zmalała miejscowych zagrożeń. Jednostka OSP w Cielądzu wyjeżdżała do 36 zdarzeń, 

Sierzchowy do 10. Komendant stwierdził też, że o skuteczności działań decydują nie tylko ludzie 

lecz także i sprzęt. Dlatego pogratulował zakupu samochodu przez Gminę, gdyż ten poprzedni 

nie gwarantował już bezpiecznego prowadzenia działań. 

Komendant na zakończenie swojego wystąpienia podjął jeszcze jeden temat – zachęcił do 

wzięcia udziału w akcji informacyjno - edukacyjnej dotyczącej zachęty do zakupu urządzeń - 

czujek tlenku węgla. Jest to wydatek - około 100 zł. 

Do informacji przedstawionej przez Komendanta Policji głos zabrał Sekretarz Gminy 

Sylwester Krawczyk. Stwierdził, iż jak wynika z przedstawionych danych, nastąpił wzrost 

przestępczości o 1/3 – gdyż z 35 do 47. Jest to więc niepokojący sygnał, a w przedstawionej 

przez Komendanta informacji nie było mowy o wykrywalności. 

Druga sprawa, o którą zapytał Sekretarz dotyczyła kwestii, czy system dyżurów 

dzielnicowego, które są pełnione w Urzędzie Gminy, sprawdza się  i czy mieszkańcy korzystają  

z tego narzędzia. 

Zastępca Komendanta Policji zaznaczył, że była to drobna przestępczość. Wykrywalność 

oscyluje w granicach 50 %. Ciężko znaleźć sprawców z uwagi na brak śladów lub zdarzenie było 

późno zgłaszane. 

W sprawie drugiego pytania Sekretarza Dzielnicowy wyraził zdanie, iż zainteresowanie 

przybyciem do Urzędu Gminy jest bardzo małe. Większość spotkań z mieszkańcami odbywa się 

w ich domach. Widoczne jest więc, że mieszkańcy wolą, aby przyjeżdżać na miejsce. Zachęcił do 

kontaktów z nim, zapewniając, że gwarantowana jest anonimowość, a na pewno w wielu 

sprawach może być pomocny. 

Więcej zapytań do gości nie zgłoszono.  

 

Punkt 5. 

 W kolejnym punkcie sesji przedstawiona została informacja o realizacji zadań 

oświatowych za poprzedni rok szkolny przez Dyrektorów szkół tj. Panią Grażynę Jarzyńską – 

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sierzchowach i Pana Bogdana Batorka – Dyrektora Szkoły 

Podstawowej w Cielądzu. Informację uzupełniającą w tym zakresie o zadania organu 

prowadzącego, przedstawiła Agnieszka Zielińska – Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno-

Administracyjnego Szkół .  

Do przedstawionych informacji nie zgłoszono zapytań. 
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„Sprawozdanie o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Cielądz za rok szkolny 

2016/2017”  stanowi załącznik do protokołu. 

 

W związku z prośbą obecnych na sesji przedstawicieli firmy ITV Media, Przewodnicząca 

Rady wyraziła zgodę na zabranie przez gości głosu w sprawie światłowodu. 

Pan Mirosław Wroński poinformował, iż reprezentuje operatora telekomunikacyjnego ITV 

Media, który ma na celu na terenie tej Gminy zrobić sieć szerokopasmową, dzięki której będzie 

dostęp do Internetu  za pomocą światłowodu, czyli kabla, który zabezpiecza szybki Internet tj. 50 

Mb/s, 100 Mb/s. Kabel ten chcieliby położyć wzdłuż dróg – najlepiej na słupach energetycznych, 

a jeśli nie da rady – to ziemią. Po położeniu sieci, będą rozprowadzone przyłącza do każdego 

domu, co nie oznacza, że mieszkaniec musi się podłączyć i będą świadczone usługi. Po tym 

światłowodzie będzie można uzyskać Internet, telewizję i telefon. 

Kolejny przedstawiciel w/w firmy poinformował, że firma jest w stanie zapewnić największą 

jakość wszystkich komponentów, a jedynym ograniczeniem będzie wyłącznie jakość sprzętu. 

Zaznaczył, że obecnie na terenie Gminy prędkość Internetu wynosi do 10 Mb/s, a ich firma 

zapewnia nie mniejszą niż 50 Mb/s, a dostępne prędkości Internetu to: 50, 100,300 Mb/s. Cena 

średniego pakietu za dwie usługi tj. Internet, telewizja – to kwota 78 – 80 zł, a do tego dochodzą 

też pewne rabaty. Koszt przyłącza to kwota 99 zł - bez znaczenia jest odległość od światłowodu. 

Wiceprzewodniczący Rady Grzegorz Rogulski zwrócił się z zapytaniem, czy firma może 

podpiąć się pod inną linię np. dawnej telekomunikacji. 

Pan Mirosław Wroński - Dyrektor ds. Handlowych oznajmił, iż nie mają takich możliwości. 

Ich zadaniem jest wyłącznie docieranie tam, gdzie nie ma jeszcze światłowodu. Nie dublują                  

i robią zupełnie inną sieć i nie wchodzą tam, gdzie już jest. Założeniem ich firmy jest to, aby po 

magistrali, którą położą, dotrzeć do jak największej liczby miejsc .  

Dyrektor wyjaśnił następnie pojęcie „ostatniej mili”, które oznacza łącze między punktem 

dostępowym a końcowym odbiorcą. Ich misją jest właśnie zrealizowanie na terenie tej Gminy 

infrastruktury „ostatniej mili”. W związku z tym, że będą realizowane prace w pasie drogowym, 

a są opłaty za czas wykonywania prac oraz za położenie infrastruktury w pasie drogowym,  które 

to opłaty, jedna jest jednorazowa, a  druga coroczna, to dlatego prosi o ich obniżenie i taki 

wniosek złożyli. 

Radny Lech Owczarek zapytał, kiedy byłoby to zadanie realizowane. 

Pan Mirosław Wroński stwierdził, iż chcieliby się zmieścić w terminie do połowy 2018 roku, 

a jeszcze w tym roku planują zacząć realizację. 
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Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa zauważyła, że jest jeszcze kwestia na jakim 

terenie będzie realizowane zadanie. 

Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk zabierając głos w tym temacie wyjaśnił, iż Gmina 

Cielądz objęta jest dwoma projektami, jeden z nich będzie realizowany właśnie przez firmę ITV 

Media. Stwierdził, iż wskazane byłoby, aby Pan Prezes zadeklarował dzisiaj też coś ze swojej 

strony, a mianowicie, by w ramach prowadzonej inwestycji wykonane zostało przyłącze do 

budynku Urzędu Gminy  i że możemy liczyć na podłączenie większej ilości gospodarstw 

domowych właśnie z powodu tego elementu zachęty, jakim będą niższe stawki za zajęcie pasa 

drogowego. 

Dyrektor potwierdził, iż jeszcze w dniu dzisiejszym rozmawiał z Prezesem i jest 

potwierdzenie, że będą mogli wykonywać przyłącza do wszystkich osób zainteresowanych.  

 W związku z wyczerpaniem pytań w tym temacie Przewodnicząca Rady podziękowała 

przedstawicielom ITV Media za przybycie na sesję i przedstawienie tematu. 

 

Punkt 6. 

Następny punkt porządku obrad również miał charakter informacyjny i dotyczył  

funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi za 2016 rok. 

Temat został przedstawiony przez pracownika Urzędu Gminy Małgorzatę Czapnik. Do 

przedłożonej analizy nie zgłoszono uwag ani zapytań. 

Treść niniejszej informacji znajduje się w załączeniu do protokołu. 

 

Punkt 7. 

 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu obejmującego 

przedstawienie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku. Informację 

otrzymali wszyscy radni.  

Do tematu głos zabrał Wójt Gminy Paweł Królak. Omawiając temat zwrócił uwagę na 

następujące sprawy: 

− planowane dochody budżetowe w wysokości 16.229.652,87 zł osiągnięto w wysokości 

9.180.796,13 zł, co stanowi 56,57 % wykonania budżetu; 

− planowane dochody własne w wysokości 3.776.527,00 zł osiągnięto w wysokości 

1.949.591,43 zł, co stanowi 51,62 %;  
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− planowane wydatki budżetowe w wysokości 16.543.334,43 zł zrealizowano w wysokości 

7.997.896,36 zł, co stanowi 48,35 % wykonania planu, z tego: 

− wydatki bieżące na plan 15.463.675,24 zł wydatkowano kwotę 7.663.544,17 zł,  

co stanowi 49,56 %;  

− inwestycje – plan 1.079.659,19 zł, wykonanie 334.352,19 zł  tj. 30,97 %. 

Do informacji uwag nie zgłoszono. Przewodnicząca Rady dodała, że informacja była 

szczegółowo omówiona na posiedzeniu wspólnym Komisji . Informacja została przyjęta.  

 Informacja ta stanowi załącznik do protokołu.  

 

Punkt 8.  

W następnym  punkcie porządku sesji obradowano nad projektem uchwały w sprawie 

zmian w budżecie Gminy na 2017 rok. 

Wójt Gminy poinformował, iż zaproponowane zmiany w budżecie dotyczą 

rozdysponowania zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego  - jest to 

kwota 80.276,23 zł oraz zmiany – przeniesienia w funduszu sołeckim. W związku ze 

wspomnianym zwrotem zostało wprowadzone zadanie inwestycyjne – remont drogi                              

w Niemgłowach  - betonówka 500 m koło Państwa Pawlikowskich – przeznaczone zostało 40 

tys. zł na to zadanie. Ponadto zabezpieczone zostało 13,5 tys. zł na dokumentację dotycząca 

zadania związanego z termomodernizacją obiektu Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach oraz 14 tys. 

zł na drogi.   

W związku z brakiem uwag do przedłożonego tematu 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 przegłosowanie uchwały. 

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

XXXI/189/17 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Punkt 9. 

Kolejny punkt porządku sesji dotyczył podjęcia w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy na lata 2017-2025. 

Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa 

poprosiła Wójta Gminy o przedstawienie tematu. 



8 
 

Wójt Gminy Paweł Królak wyjaśnił, iż pochodną zmian w budżecie jest zmiana WPF. 

Powodem zmiany jest ujęcie zadania inwestycyjnego – termomodernizacja Ośrodka Zdrowia                                 

w Sierzchowach, na co przewidziane są środki w rozbiciu na dwa lata: 2017 rok – 13.500 zł                   

i 2018 rok – 430.000 zł.  

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa poinformowała, że projekt uchwały był również 

przedmiotem posiedzenia wspólnego Komisji i został pozytywnie przez komisje zaopiniowany. 

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

przyjęciem. Uchwała została podjęta jednogłośnie – 10. głosami „za”. Uchwała Nr 

XXXII/190/17 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Punkt 10. 

Kolejny punkt porządku sesji dotyczył podjęcia uchwały w sprawie przekształcenia 

Zespołu Szkół w Cielądzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. O. ppłk. Franciszka Mientkiego 

w Cielądzu. 

 Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa                         

o przedstawienie tematu poprosiła Panią Agnieszkę Zielińską Kierownika Gminnego Zespołu 

Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół. 

Pani Agnieszka Zielińska wyjaśniła, iż obowiązek podjęcia niniejszej uchwały wynika                      

z art. 191 ustawy – przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe. Uchwała  stwierdzająca 

przekształcenie z mocy prawa tzw. deklaratoryjna powinna być podjęta po nastąpieniu 

przekształcenia tj. po 1 września a do 30 listopada br. 

Z uwagi na brak pytań do powyższego projektu Przewodnicząca odczytała projekt 

uchwały, stwierdziła kworum po czym odbyło się głosownie nad jej przyjęciem. Uchwała została 

podjęta jednogłośnie – 10. głosami „za”   Uchwała Nr XXXI/191/17 stanowi załącznik do 

protokołu.  

 

Punkt 11. 

Następny temat sesji dotyczył Szkoły Podstawowej w Sierzchowach. 

Projekt uchwały w sprawie przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana 

Pawła II w Sierzchowach w ośmioletnią Szkołę Podstawową przestawiła Kierownik GZEAS  

Agnieszka Zielińska. Wyjaśniła, iż obowiązek podjęcia niniejszej uchwały wynika z tej samej 

ustawy – z art. 117 i stwierdza się, że szkoła sześcioletnia staje się szkołą podstawową 

ośmioletnią. 
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Do projektu uchwały nie zgłoszono zapytań.  Przewodnicząca Rady odczytała projekt 

uchwały,  stwierdziła kworum po czym odbyło się głosownie nad jej przyjęciem. Uchwała 

została podjęta jednogłośnie – 10. głosami „za”. Uchwała Nr XXXI/192/17 stanowi załącznik do 

protokołu.  

 

Punkt 12. 

 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Cielądz, wieś Cielądz. 

Temat został przedstawiony przez Sekretarza Gminy Sylwestra Krawczyka. 

Sekretarz wyjaśniając temat przedstawił następujące powody, dla których został przygotowany 

projekt uchwały: 

- jest kilka cząstkowych planów dla wsi Cielądz, w  których brak jest jednolitości zapisów                         

i funkcjonują różne uregulowania w tej samej kwestii, 

-  plan ograniczy niepożądane - z punktu widzenia mieszkańców – inwestycje, których powstanie 

może negatywnie oddziaływać na komfort ich życia, 

- jest to obszar, dla którego wydawanych jest znaczna ilość decyzji o warunkach zabudowy, co 

skutkuje obciążeniem finansowym i osobowym Urzędu Gminy. 

Sekretarz podsumował stwierdzeniem, że opracowanie planu powinno uporządkować wszystkie 

wymienione sfery. 

  Do przedstawionych wyjaśnień i do projektu uchwały nie zgłoszono zapytań.  

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały, stwierdziła kworum, po czym odbyło się 

głosownie nad jej przyjęciem. Uchwała została podjęta jednogłośnie – 10. głosami „za”. Uchwała 

Nr XXXII/193/17 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Punkt 13.  

W następnym  punkcie porządku sesji obradowano nad projektem 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. 

O zaprezentowanie punktu Przewodnicząca Rady poprosiła Wójt Gminy. 

Wójt Gminy oznajmił, iż preludium w tym temacie było wystąpienie Dyrektora ITV 

Media. Uchwała, jest pewnym wyjściem naprzeciw inwestorom. Po dyskusji na komisjach 

zaproponowane jest, by zajęcie pasa drogowego dla tej operacji było 50 gr, a roczna stawka by 
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wynosiła 1 zł. Zdaniem Wójta pomniejszony z powodu obniżenia stawek wpływ do budżetu 

będzie znikomy w porównaniu do korzyści z tego faktu dla mieszkańców. 

Do tematu uwag nie zgłoszono. 

Przewodnicząca dodała, że projekt był pozytywnie zaopiniowany przez poszczególne 

komisje na wspólnym posiedzeniu. Następnie Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, 

stwierdziła kworum po czym odbyło się głosownie nad jej przyjęciem. Uchwała została podjęta 

jednogłośnie – 10. głosami „za”   Uchwała Nr XXXI/194/17 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Punkt 14. 

 Kolejny punkt dotyczył informacji o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.                 

Informację przedstawił Wójt Gminy – Paweł Królak i poinformował o realizacji następujących 

zadań: 

- rozstrzygnięty został przetarg na remont drogi w Łaszczynie - na asfalt – wygrała firma                            

z Gielniowa – 307 tys. zł, 

- odbył się też przetarg na betonówki – wygrała firma Pana Henryka Idzikowskiego – kwota 

139.803 zł, 

- podpisana została umowa na wod. kan. i trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na to 

zadanie, 

- przygotowywane są przetargi na drogę w Niemgłowach, odbiór odpadów komunalnych                          

i odśnieżanie, 

- prowadzone są na bieżąco prace np. równiarką,  

- w związku z rozmowami na wspólnym posiedzeniu komisji o wejściu naszej Gminy w 

odnawialne źródła energii Sekretarz jest po rozmowie z Gminą Sadkowice i gdy dojdzie do 

skutku porozumienie między gminami, to razem będziemy aplikować o środki, a wtedy jest 

lepsza punktacja. 

Radny Przemysław Jędrzejczak zapytał o udział Gminy Rawa Mazowiecka w tym temacie. 

Wójt oznajmił, iż na chwilę obecną nie ma odpowiedzi, ale będzie w kontakcie, a na razie odbyło 

się spotkanie robocze w tej sprawie. 

- trwają oczekiwania na informację z Ministerstwa Sportu na rozstrzygnięcie w sprawie 

infrastruktury sportowej  w Cielądzu i Grabicach – po raz kolejny został przesunięty termin - 

teraz do 15 października, 

- podziękował za zaproszenia na zebrania sołeckie i przeprosił, gdy nie mógł uczestniczyć. 
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Punkt 15. 

Interpelacji nie zgłoszono.  

 

Punkt 16. 

 W wolnych wnioskach głos zabrali: 

 Radny Przemysław Jędrzejczak zwrócił się z zapytaniem o stan prac w sprawie pozyskania 

działki w Grabicach. Oznajmił, iż sołectwo przeznaczyło środki na przyszły rok  na ogrodzenie 

działki gminnej, a sprawa ta blokuje tę inicjatywę. Dlatego chciałby się dowiedzieć, jak będzie 

rozwiązany ten problem. Dodał też, że z funduszu sołeckiego przeznaczyli na ten cel pewne 

środki. 

 Wójt ustosunkowując się do powyższego pytania oznajmił, iż dziękuje za pieniądze, ale 

będą one całkowicie niepotrzebne. Natomiast w sprawie stanu prac poinformował, iż 

otrzymaliśmy wypis i wyrys ze Starostwa z ewidencji, a czekamy jeszcze na zaświadczenie                           

z Sądu o braku księgi wieczystej na przedmiotową działkę.  

 Radny Przemysław Jędrzejczak zapytał jaka jest szansa, by do czasu rozpoczęcia prac 

związanych z ogrodzeniem tę sprawę uregulować.  

 Wójt oznajmił, iż będzie raczej ciężko, gdyż nie jest to wcale prosta sprawa, a tylko tak 

może wyglądać z boku  i jedyną możliwością jest pozyskanie tej działki przez zasiedzenie. 

Mieszkanka Grabic nie jest bowiem właścicielem tej działki, a nie było przeprowadzonej sprawy 

spadkowej. 

 Radny zauważył, że sprawa ta Urzędowi była znana od półtora roku i szkoda, że nie udało 

się jej wcześniej załatwić. 

 Sołtys wsi Grabice Adam Michalak też podjął kwestię ogrodzenia tej działki i stwierdził, 

że nie powie tej osobie, że jej działkę zabieramy. 

 Wójt wyraził zdanie, iż dyskusja w tej sprawie nie jest potrzebna na sesji. Stwierdził, że 

przecież na zebraniu sołeckim w Grabicach była rozmowa, jak będzie wyglądała sytuacja w tym 

temacie. W sprawie ogrodzenia wyraził zdanie, że skoro jest wiadomo, gdzie jest granica to 

pozostawić np. mówiąc, że jest to miejsce na drugą bramę i tak to zostawić. Nie wiadomo 

przecież gdzie jest punkt graniczny i on nie podejmie decyzji, i nie powie, że tutaj będzie przęsło, 

bo dalej jest już działka.  Zapewnił, iż będzie temat realizowany, gdyż zdaje sobie sprawę, że nie 

można tego lekceważyć i zrobione będzie wszystko do pozyskania tej działki. 



12 
 

 Sołtys sołectwa Ossowice Wiesław Kruśliński wystąpił z prośbą, by powiadamiać radnego 

lub sołtysa, gdy będzie równiarka w sołectwie. Uważa bowiem, że od kapliczki do lasu jest za 

wąsko zrobione. 

 Wójt wyraził zdanie, że drogi koło kapliczki ruszał nie będzie, gdyż została wyrównana 

zgodnie z tym, jak była zajeżdżona.  

 Radna Iwona Machnicka zapytała kiedy ( którego dnia) będą robione drogi betonówki. 

 Wójt stwierdził, iż ciężko mu decydować za wykonawcę. Określone zostały terminy: firma 

do 12 października ma zrobić asfalt, a betonówki – prawdopodobnie do końca października. 

Wykonawca będzie jeździł i ustalał kolejność.  

 Wójt poprosił jeszcze o cierpliwość w sprawie znaków. W większości są już 

zamontowane, a potrzeba jest jeszcze dokupienia kilku słupków, gdyż braki spowodowane 

zostały albo zniszczeniem, albo kradzieżą. 

 Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa podziękowała Wójtowi, że znalazł środki na drogę 

w Niemgłowach, a Wysokiej Radzie za przyjęcie tego zadania w budżecie. 

 Radny Lech Owczarek zauważył, że środki te są dzięki funduszowi sołeckiemu. 

 Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa stwierdziła, że fundusz sołecki zamiast łączyć to 

dzieli mieszkańców, a doświadczyła tego w swoim sołectwie. 

 

Punkt 17. 

 Na powyższym wyczerpany został porządek obrad. Przewodnicząca Rady Gminy 

Małgorzata Rosa zakończyła obrady XXXI Sesji Rady Gminy.  

  

Na powyższym protokół zakończono.       

     Przewodnicząca Rady Gminy 

 Małgorzata Rosa 

Protokołowała : 

 

Bogusława Kobacka            


