P R O T O K Ó Ł N r XX XV/ 18
z odbytej Sesji Rady Gminy Cielądz w dniu 15 lutego 2018 roku
Sesję rozpoczęto o godz. 13:00
a zakończono o godz.

14.40

Punkt 1.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa stwierdzając obecność 12 radnych (nieobecni
w chwili rozpoczęcia sesji radni: Tymoteusz Damaz, Przemysław Jędrzejczak i Grzegorz Rogulski)
i quorum zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał, otworzyła XXXV 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 – 12.
głosami „za”
Porządek obrad przedstawiał się następująco:
1.

Otwarcie Sesji.

2.

Przyjęcie porządku obrad.

3.

Przyjęcie protokołu Nr XXXIV/18 sesji Rady Gminy z dn. 19.01.2018 r.

4.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.

5.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

6.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie na 2018 rok.

7.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego (PUP).

8.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego
(Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna).

9.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2017.

10. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cielądzu za 2017
rok.
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11. Sprawozdanie z realizacji w 2017 roku Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018.
12. Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady
Gminy.
13. Interpelacje.
14. Wolne wnioski.
15. Zakończenie obrad XXXV sesji Rady Gminy.
Punkt 3.
Protokół Nr XXXIV/18 z sesji Rady Gminy z dn. 19.01.2018 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.

Punkt 4.
W następnym punkcie porządku sesji obradowano nad projektem uchwały w sprawie zmiany
uchwały budżetowej na 2018 rok.
Temat wyjaśniła Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska. Poinformowała, iż w załączniku –
w tabeli Nr 6 uchwały „Przychody i rozchody budżetu 2018 r.” została mylnie wprowadzona kwota
kredytów planowanych do zaciągnięcia. Prawidłowa kwota to 1.352.434,73 zł, i w związku z tym
również ogólna kwota przychodów ulega zmianie. Dlatego też jest konieczne dokonanie
stosownych poprawek w tabeli „Przychody i rozchody budżetu 2018 r.”
Do projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zapytań.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa stwierdziła, iż projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 13 lutego 2018 r. Następnie
odczytała projekt uchwały, stwierdziła iż jest kworum i zarządziła głosowanie nad uchwałą.
Uchwała Nr XXXV/210/18 została podjęta jednogłośnie tj. 12 głosów „za”. Uchwała stanowi
załącznik do protokołu.

Punkt 5.
Kolejny punkt porządku sesji dotyczył podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2018-2033.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska. Oznajmiła, iż WPF jest
zmieniany głównie z powodu planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 887 tys. zł na
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budowę stacji uzdatniania wody. Kredyt planowany jest do spłaty przez okres 15 lat czyli WPF
obejmuje okres od 2018 roku do 2033 roku.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa zauważyła, że radni znają temat, lecz z uwagi na
obecność sołtysów poprosiła Wójta o przedstawienie, z czego wynika ta zmiana.
Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, iż w pierwszym postępowaniu przetargowym na
budowę stacji wpłynęła tylko jedna oferta na kwotę ok. 1.650.000 zł i dlatego unieważniliśmy ten
przetarg. Następnie ogłoszony został drugi przetarg i też tylko jedna firma złożyła ofertę i też na
kwotę 1,6 mln zł. Dlatego po rozeznaniu rynku i cen, zostało stwierdzone, że nic taniej się nie uda.
Po trzecim przetargu się okaże, czy ta zaplanowana kwota jest wystarczająca.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa oznajmiła, iż projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu komisji. Z uwagi na brak uwag i zapytań do
w/w tematu, przystąpiła do odczytania projektu uchwały, stwierdziła kworum, po czym odbyło się
głosownie nad uchwałą. Uchwała została podjęta jednogłośnie – 12 głosów „za”. Uchwała Nr
XXXV/211/18 stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 6.
W następnym punkcie porządku sesji obradowano nad projektem uchwały w sprawie zmian
budżetu i w budżecie Gminy na 2018 rok.
Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska poinformowała, w uchwale budżetowej - załącznikiem
Nr 1 wprowadza się nowe dochody na kwotę 12.445 zł, z tego:
- kwota 5.737 zł – wynika z podpisania umowy z PUP na prace interwencyjne,
- w dziale 852 i 855 – kwoty z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy
społecznej wraz z odsetkami.
Następnie Skarbnik Gminy poinformowała, z jakich powodów wynikają zmiany budżecie po
stronie wydatków określone w załączniku nr 2 do projektu uchwały tj.
- w związku z inwestycją dotyczącą budowy stacji uzdatniania wody – zwiększenie wydatków
o kwotę 887 tys. zł ,
- w dziale 750 –zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne – związane z umową
z Urzędem Pracy;
- w dziale 852 i 855 – zwiększono wydatki związane ze zwrotami świadczeń rodzinnych
i wychowawczych - nienależnie pobranych,
- w dziale 854 – zwiększono wydatki na dotację dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Rawie Mazowieckiej .
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Skarbnik Gminy poinformowała, iż w załączniku Nr 3 – inwestycje – wykazana jest kwota 1,6 mln
zł na ten rok budżetowy przy zadaniu dotyczącym gospodarki wodno-ściekowej, przy całym
zadaniu na kwotę 3.235.839 zł. Wyjaśniła, iż załącznik Nr 4 mówi o zwiększeniu kredytu o kwotę
887 tys. zł oraz że załączniki Nr 5 i 6 mówią o zwiększeniu dotacji dla Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej.
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
XXXV/212/18 stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 7.
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 Powiatowy Urząd Pracy wystąpił o wsparcie
poradnictwa zawodowego w kwocie 2 tys. zł. Środki na ten cel już zostały zaplanowane w budżecie
i 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 – 12 głosów „za. Uchwała Nr
XXXV/213/18 stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 8.
Kolejny punkt porządku sesji dotyczył podjęcia kolejnej 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 Zarząd Powiatu Rawskiego wzorem lat ubiegłych wystąpił
o pomoc finansową z przeznaczeniem dla Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w celu
sfinansowania wizyt lekarza psychiatry. W tym roku wystąpiono o wyższą kwotę tj. 2.400 zł
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z uwagi na potrzebę częstszych wizyt lekarza psychiatry – nie raz czy dwa w miesiącu - a cztery
razy. Udział procentowy Gminy Cielądz w finansowaniu lekarza psychiatry to 8 %.
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 XXXV/214/18 stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 9.
Temat dotyczący sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2017 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 10.
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad kolejnym tematem Sesji było przyjęcie
sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cielądzu za 2017 rok.
Sprawozdanie przedstawiła Kierownik GOPS Aldona Trzcińska.
Do sprawozdania uwag nie zgłoszono.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 11.
Kolejny punkt dotyczył sprawozdania z realizacji w 2017 roku Programu Wspierania
Rodziny na lata 2016-2018.
Sprawozdanie z realizacji w 2017 roku Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018
przedstawiła Kierownik GOPS Aldona Trzcińska.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
Do sprawozdania uwag nie zgłoszono.

Punkt 12.
Kolejny punkt dotyczył informacji o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
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Informację przedstawił Wójt Gminy – Paweł Królak i poinformował o realizacji następujących
zadań:
- złożony został wniosek na modernizację drogi Kuczyzna – Stolniki. Zostało podzielone zadanie na
dwie części, gdyż zmienił się model dofinansowania przez Urząd Marszałkowski tj. do długości
1.500 m;
- rozstrzygnięte są granty z LGD – złożone zostały 3 wnioski, w tym 2 zostały pozytywnie
ocenione: na 100-lecie OSP w Sierzchowach i 20-te Powiatowe Dożynki, na które to wydarzenia też
będą aplikować do Urzędu Marszałkowskiego;
- złożony został wniosek na modernizację boiska w Cielądzu – na 150 tys. zł;
- do końca lutego składane są wnioski do Urzędu Marszałkowskiego z grantów sołeckich na altanę
w Grabicach – kwota 6.800 zł – aplikacja o 5 tys. zł i Dożynki Powiatowe – część rozrywkowa –
ogółem 10 tys. zł, a wkład własny 5 tys. zł.
- w dniu dzisiejszym ogłoszony zostanie III przetarg na stację uzdatniania wody;
- ogłoszony został przez Ministerstwo Sportu i Turystyki nowy konkurs, ale weryfikujemy go
z uwagi, czy stać nas na wkład własny.

Punkt 13
Interpelacji nie zgłoszono.
Punkt 14.
W wolnych wnioskach głos zabrali:
Sołtys sołectwa Niemgłowy Pani Jadwiga Mantorska wystąpiła zaznaczając, że czyni to
w imieniu sołtysów, w sprawie deklaracji śmieciowych, którymi się ich obciąża – bez
wynagrodzenia. Uważa, że przecież nikt nie lubi pracować za darmo. Stwierdziła, iż ona może
wskazać, gdzie są pieniądze. Podała przykład, gdzie są pieniądze. W uchwale o śmieciach jest
określone, że gabaryty odbierane są raz na kwartał, więc dlaczego jest odbierane raz na pół roku. Te
właśnie pieniądze – za niezbierane gabaryty, niech przynajmniej raz w roku będą przeznaczone na
deklaracje. Stwierdziła, że nie są zadowoleni, że zmusza się sołtysów do pracy darmowej. Następnie
przedstawiła następującą sytuację: pracownik Urzędu Gminy przyjeżdża służbowym samochodem
w godzinach pracy do sołtysa, stoi pod tablicą ogłoszeń, nie przywozi siedem kartek, które są
potrzebne, by przekazać informację, tylko jedną przywozi i każe jej tę informację powiesić.
Oświadczyła, że dla niej nie jest problemem powieszenie tej kartki, ale prosi by ją zrozumiano, że
nie czuje się pracownikiem Urzędu Gminy. Uważa, że taka sytuacja daje przykład całego Urzędu,
mimo, iż wszyscy pracownicy tacy nie są.
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Następnie zwróciła się do Sekretarza z pytaniem w kwestii Gułek. Czytała w prasie, że Urząd
Gminy dostaje grant 545 tys. zł , z tego remont 35 tys. zł, a reszta to obsługa, psycholodzy. Ma
zatem pytanie czy to jest dobre rozwiązanie. Według jej wyliczeń to do końca 2020 roku wychodzi
6 tys. zł na osobę, a dla porównania prywatny dom starów w Ossowicach – 4 tys. zł. Jeśli zatem jest
tak, jak zrozumiała z artykułu, to jest to jej zdaniem marnowanie pieniędzy.
Sołtys sołectwa Ossowice Wiesław Kruśliński zgłosił uwagę, że autobus w ubiegłym roku
jeździł 2 razy, a teraz 3 razy – co godzinę jedzie i wiezie jedno dziecko, więc czy to się opłaca.
Radny Sylwester Stefański zwrócił się do Wójta z następującymi kwestiami:
- kiedy montaż tablic kierunkowych w Ossowicach,
- budowa kurników w Ossowicach – pytał się 13 lutego, lecz wtedy jeszcze nic nie było wiadomo,
ale teraz prawdopodobnie coś już wpłynęło.
Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk odniósł się do kwestii podjętych przez Panią sołtys
Mantorską. Najpierw wyraził zdanie, że jeśli zachowanie pracownika było nieeleganckie i była taka
sytuacja – to przeprasza. Uważa jednak, że pracownicy są mili, grzeczni i profesjonalni. W drugiej
sprawie dotyczącej deklaracji śmieciowych wyjaśnił, iż nie jest to obowiązek, którym Urząd chce
obciążyć Państwa sołtysów. W rozmowie z pracownikiem zaznaczał, że jeśli któryś sołtys nie chciał
tego rozdać mieszkańcom, to żeby go o tym poinformować. Wyjaśnił następnie dlaczego Urząd
oczekuje pomocy od sołtysów. Podpisywanych jest około 900 deklaracji śmieciowych i są dwie
alternatywy, aby je dostarczyć tj. pocztą a znaczek kosztuje 7,50 zł, albo dojechać do każdego.
Pani Sołtys Mantorska zaproponowała, by koszt znaczka podzielić na sołtysów i będzie
zadowolenie, albo obciążyć osobę, która nie odbiera gabarytów, lub jeśli odbierają śmieci, by podali
też deklarację.
Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk zaznaczył, że nie może firmy obciążyć dostarczaniem
deklaracji, gdyż nie ma takiego zobowiązania w kontrakcie. Natomiast jeśli chodzi o gabaryty, to
zgodnie z uchwałą, odbiór ich ma się odbywać dwa razy w roku. Wyrzucone zostało bowiem to
wszystko, co obciąża koszty wywozu, by utrzymać koszty wywozu na dotychczasowym poziomie
i to się udało. Wracając do kwestii proszenia sołtysów o doręczanie mieszkańcom deklaracji to
jeszcze raz zaznaczył, że jeśli ktoś z Państwa sołtysów nie wyraża zgody, to prosi o informację.
Wspomniał, iż przed chwilą rozmawiali z Panem Wójtem jak zrekompensować tę pracę, która jest
robiona dla dobra mieszkańców.
Sołtys Sołectwa Gułki Władysław Dobrowolski zauważył, że dla Urzędu dostarczenie
deklaracji jest większym problemem niż dla nich, gdyż jest problem ludzi zastać w domach i trzeba
po godzinach chodzić do ludzi.
Sołtys Sołectwa Sanogoszcz Ewa Kwiatkowska – Kielan poparła propozycję Pani Sołtys
Mantorskiej, by „podzielić znaczek na pół”.
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Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka zwróciła się do Wójta Gminy, czy ma
jakąś propozycję w tej kwestii.
Wójt, po wyjaśnieniach Pani Sołtys Mantorskiej co znaczy „znaczek na pół”, stwierdził, iż
mogą być inne sposoby np. umowa o pracę od godz. 14 do 22, ale w tej chwili nie ma konkretnej
propozycji na to pytanie. Ma nadzieję, że znajdą jakieś wyjście. Dodał, że teraz jeśli P. Sołtys nie
będzie dostarczał mieszkańcom deklaracji, to niech powie i będą się zastanawiać, jak ten problem
rozwiązać. Prosi też by nie uważać, że ta miejscowość będzie w jakimś stopniu poszkodowana
z tego powodu w inwestycjach. Stwierdził, że wobec tego po dzisiejszej sesji będzie trzeba nad
rozwiązaniem tego problemu zastanowić, ale jak każde rozwiązanie może pociągać za sobą skutki
finansowe.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka stwierdziła, iż nie wie, czy tak fajne
Wójt odpowiedział, gdyż pracownik będzie kosztował około 3 tys. zł, a przecież Urząd nie jest
z gumy i pieniędzy nie ma aż tak dużo. Uważa, że sołtysi poniżej kwoty 3,50 zł zeszliby, ale jest to
do negocjacji. Przecież wszyscy wiedzą, że paliwo też kosztuje.
Sołtys Sołectwa Gułki Władysław Dobrowolski podał przykład z Gminy Czerniewice, gdzie
za dostarczanie nakazów otrzymują 3 zł od decyzji.
Sołtys Pani Mantorska stwierdziła, iż mają najniższy procent od zebranych podatków, a do
tego jeszcze dodatkowe zadania im się zleca do wykonania.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa kończąc dyskusję w tej kwestii stwierdziła, iż dzisiaj
nie zostanie podjęta decyzja w tym temacie, ale wyraziła nadzieję, że Pan Wójt pochyli się nad
wnioskiem Państwa sołtysów.
Następnie Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk odniósł się do zapytania Pani Sołtys Jadwigi
Mantorskiej na temat Gułek. Oznajmił, iż on na ten projekt, dotyczący utworzenia mieszkań
wspomaganych patrzy w ten sposób: dostać 500 tys. zł lub ich nie dostać, mieć przez 3 lata
zapewnione koszty utrzymania obiektu i całą pracę terapeutyczną, czy nie. Zaznaczył, że przecież
GOPS wcześniej też ponosił koszty na funkcjonowanie tego obiektu: na sprzątanie, ogrzewanie,
modernizowanie. Ma nadzieję, że teraz już ten obiekt nie będzie elementem wstydu, ale będzie
wykorzystywany w ten sposób, że nie będą osoby kierowane do DPS, tylko będą mogli przebywać
w tych mieszkaniach wspomaganych. Wyjaśnił, iż w koncepcji projektu jest zawarte, że po trzech
latach – po jego zakończeniu, ma być jego kontynuacja. Zaznaczył, że tyle zostało na prace
remontowe przeznaczone, na ile nam pozwolono, ale z tych środków jest nowe wyposażenie
i pewne prace modernizacyjne będą, a ponadto przez trzy lata jest zabezpieczona pomoc
terapeutyczna – bez kosztów Gminy.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka wyraziła zdanie, że budynek ten być
może w przyszłości będzie też służył innym osobom, a wymagał remontu i Gmina musiałaby to
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wykonać. Stwierdziła, że być może dużo jest przeznaczone na zapłatę dla pracowników, ale jeśli
tylko w ten sposób można było te pieniądze pozyskać, to i tak to jest dobre.
Następnie głos w tym temacie zabrała Kierownik GOSP Aldona Trzcińska. Oznajmiła, iż nie
można powiedzieć, że środki te są niecelowe. Już we wrześniu miała bowiem zgłoszenie, by
mieszkanka tego domu była skierowana do DPS, gdyż wymaga całodobowej opieki. Jednak z uwagi
na fakt, że ten dom zadziałał, to uniknęliśmy tego. Zaznaczyła, że są już też widoczne efekty tego
projektu i pracy terapeutów. Jest zapewniona opieka przez 8 godzin dziennie, osoby mają
wyrobione dowody osobiste, posiadają grupę inwalidzką, zasiłek stały. Uważa, że nie ma większej
inwestycji, jak w człowieka. Ponadto wyjaśniła, iż jest wymóg, by funkcjonowało mieszkanie
wspomagane, to należy zatrudnić specjalistów, których stawka to ok. 100 zł za godzinę i stąd tak
duże kwoty. Też na początku miała wątpliwości, czy warto, ale teraz widzi, że warto jest realizować
ten projekt.
Sołtys Sołectwa Cielądz Leszek Janeczek wystąpił z uwagą, że mieszkańcy Cielądza są
zaniepokojeni możliwością budową chlewni przez Pana Jurczaka. Mają bowiem już dosyć smrodu,
a podobno na 2 tys. sztuk jest planowana rozbudowa i będzie ciężko mieszkać w Cielądzu.
Na zapytania i uwagi radnych i sołtysów udzielił odpowiedzi Wójt Gminy Paweł Królak.
W sprawie tablic kierunkowych w Ossowicach wyjaśnił, iż ze względu na stan zdrowia
pracowników będą później zamontowane, jak warunki pogodowe pozwolą . W sprawie kurnika
poinformował, iż został złożony wniosek, a lokalizacja - to jadąc od Ossowic do Byszewic po lewej
stronie. Jeśli jakieś szczegóły to prosi, by z pracownikiem bezpośrednio rozmawiać. Odnosząc się
do kwestii rozbudowy istniejącej chlewni w Cielądzu poinformował, iż było w Urzędzie spotkanie
z Panem Jurczakiem i dano do zrozumienia, żeby nie było powiększenia istniejącej chlewni nawet
o m2, gdyż uciążliwe jest już to co teraz funkcjonuje i by później nie było mowy, że poniósł
właściciel koszty, a Urząd zablokował inwestycję. Wójt wyraził zdanie, że problem kurników na
pewno jeszcze pojawi się na terenie Gminy, gdyż każdy chce się rozwijać i zarabiać pieniądze. Nie
będzie jednak tak robione, że na każdy wniosek o kurnik będzie robiony miejscowy plan, ale nie jest
Gmina też chyba przygotowana na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla całej
Gminy. Ponadto plan to zarówno nakazy jak zakazy.
Sołtys Sołectwa Stolniki Piotr Pawlak wypowiadając się w tej kwestii zauważył, że u nich na
wsi rolnik posiada chlewnię, lecz nie jest odczuwalny żaden smród z tej obory, gdyż są
odpowiednie środki, które dodaje się do ściółki.
Radny Sylwester Stefański podał przykład budowy kurnika w Ossowicach sprzed około 50 lat
temu. Zaproponowano wówczas właścicielowi, by nie budował w centrum, lecz by odsunął się
z budową dalej. Kupił więc taką działkę i wówczas nikt nie protestował.
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Punkt 15.
Na powyższym wyczerpany został porządek obrad. Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata
Rosa zakończyła obrady XXXV Sesji Rady Gminy.
Na powyższym protokół zakończono.
Przewodnicząca Rady Gminy
Małgorzata Rosa
Protokołowała :
Bogusława Kobacka
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