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PP  RR  OO  TT   OO  KK   ÓÓ  ŁŁ     NNrr   XXLL II //22001188  
 

zz  ooddbbyytteejj   SSeessjj ii   RRaaddyy  GGmmiinnyy  CCiieelląąddzz  ww  ddnniiuu  1100  wwrrzzeeśśnniiaa  22001188  rrookkuu  
  

Sesję rozpoczęto o godz. 10:00 

a zakończono o godz.    11:55 

 

Punkt 1. 

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa stwierdzając obecność 11. radnych (nieobecni 

w chwili rozpoczęcia sesji radni: Jarosław Budek, Michał Gaca, Grzegorz Rogulski i Sławomir 

Zaręba) i quorum zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał, otworzyła XLI obrady Rady 

Gminy Cielądz.  

Powitała przybyłych na sesję radnych, sołtysów oraz zaproszonych gości, w tym 

przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji i Straży Pożarnej. 

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 – 11. głosami „za”  

Porządek obrad przedstawiał się następująco: 

 

1. Otwarcie Sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu Nr XL/18 z sesji Rady Gminy z dn. 27.06.2018 r.  

4. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego i przeciwpożarowego za 2017 rok na terenie 
Gminy Cielądz. 

5. Omówienie stanu przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego. 

6. Informacja Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2018 roku. 

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

8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające 
finansowanie operacji „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Cielądz 
poprzez: budowę stacji uzdatniania wody oraz przebudowę i modernizację gminnej 
oczyszczalni ścieków wraz z budową i przebudową sieci kanalizacyjnej” realizowanej                          
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z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2018 roku na 
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi 
skargi Wojewody Łódzkiego na uchwałę Nr XXXIX/225/18 Rady Gminy Cielądz z dnia 28 
maja 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Cielądz, 
fragmenty wsi: Komorów, Łaszczyn i Niemgłowy. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy 
najmu lokalu. 

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

14. Interpelacje.  

15. Wolne wnioski. 

16. Zakończenie obrad XLI Sesji Rady Gminy.  
 

 

Punkt 3.  

Protokół  Nr XL/18 z sesji Rady Gminy z dn. 27 czerwca 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 został przyjęty 

jednogłośnie. 

 

Punkt 4.  

Kolejny punkt porządku sesji dotyczył informacji o  stanie bezpieczeństwa publicznego                       

i przeciwpożarowego za 2017 rok na terenie gminy Cielądz.  

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa o omówienie tematu poprosiła najpierw 

przedstawicieli Policji. 

Głos zabrała Pani Anna Dyśko - Komendant Powiatowy Policji. Na wstępie stwierdziła, iż                  

z analizy stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Cielądz wynika, że jest to Gmina bezpieczna, 

gdyż od wielu lat odnotowywana jest coraz mniejsza przestępczość. Następnie przedstawiła 

zestawienie przestępczości i ilości poszczególnych zdarzeń, a informacja niniejsza stanowi 

załącznik do protokołu. 

Na zakończenie swojego wystąpienia Pani Komendant podziękowała Radzie Gminy                          

i Wójtowi za przekazanie środków na patrole ponadnormatywne i zaznaczyła, że patrole te są 

bardzo potrzebne, gdyż nakierowane są na profilaktykę, a nie na interwencję. 
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Następnie głos zabrał Komendant Powiatowy Straży Pożarnej – Marcin Szymański. 

Stwierdził, iż nastąpił wzrost interwencji p.poż. lecz wynika on z umiejscowienia Gminy. Następnie 

przedstawił dane statystyczne nt. ilości poszczególnych zdarzeń na terenie Gminy oraz nt. udziału 

jednostek z terenu Gminy w akcjach poza Gminą Cielądz. Poinformował o udziale jednostek                           

z terenu Gminy w szkoleniach np. jednostka OSP w Cielądzu brała udział w szkoleniu z zakresu 

ratownictwa medycznego. Przekazał też informację o udzielonych dotacjach i przekazanych 

środkach na zakup sprzętu p.poż. dla jednostek OSP. Zaznaczył, że przedmiotem działalności 

Komendy było też przeprowadzanie inspekcji, a wyniki inspekcji przeprowadzonej w jednostce 

OSP w Cielądzu były bardzo dobre gdyż zarówno sprzęt jest na bardzo dobrym poziomie, jak                      

i wyszkolenie strażaków. Komendant na zakończenie swojego wystąpienia zauważył, że chciałby, 

by co roku były organizowane gminne zawody i ćwiczenia strażaków.  

Zapytań do gości nie zgłoszono.  

 

Punkt 5.  

Kolejny punkt porządku sesji dotyczył informacji na temat  stanu przygotowania placówek 

oświatowych do nowego roku szkolnego. 

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa o omówienie tematu poprosiła dyrektorów 

szkół. 

Najpierw głos zabrała Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sierzchowach – Pani Maria Piątek. 

Dyrektor poinformowała, iż szkoła została przygotowana do nowego roku szkolnego. Liczy 

teraz 116 uczniów, a każdy oddział ma swoją salę lekcyjną. Zmieniono lokalizację pokoju 

nauczycielskiego – uczniom oddano sale na parterze, a pokój nauczycielski znajduje się teraz                     

w mniejszej sali na piętrze. Ponadto wprowadzone zostały w organizacji szkoły dwie duże przerwy, 

co usprawniło funkcjonowanie stołówki szkolnej i znacząco skróciło czas oczekiwania dzieci na 

odwóz. Pani Dyrektor oznajmiła, iż szkoła pracuje od godz. 7., a uczniowie rozpoczynają lekcję                   

o godz. 8.15, a kończą o 15.45. Uczniowie oczekujący na lekcje lub kończący wcześniej lekcje, 

mają zapewnioną opiekę świetlicową. Oddział przedszkolny jest czynny od godz. 7.30 do godz. 

16.30. Dla uczniów przygotowana została oferta zajęć pozalekcyjnych. Zatrudnionych jest w szkole 

21 nauczycieli, w tym 16 na pełen etat i 5. jest niepełnozatrudnionych.  W okresie wakacji zostały 

wykonane na terenie szkoły i na placu przyszkolnym drobne prace naprawcze i porządkowe. Na 

uruchomienie czeka gabinet lekarski. 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa pogratulowała nowych pomysłów, które usprawniają 

funkcjonowanie szkoły.  

Więcej uwag do informacji Pani Dyrektor nie zgłoszono. 
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Wobec tego o zabranie głosu Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa poprosiła z kolei  

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Cielądzu. 

Dyrektor Bogdan Batorek również zapewnił, iż jego szkoła została przygotowana na 

rozpoczęcie roku szkolnego. W okresie wakacji odnowiono dwie pracownie w szkole podstawowej 

i jedną pracownię w oddziale przedszkolnym. Nowością jest stworzenie pracowni logopedycznej, 

czyli będą teraz dwie – wyposażone w nowe pomoce dydaktyczne. Ponadto został wykonany 

remont dachu na drewnianej części szkoły, pomalowano i uzupełniono ubytki tynkarskie na 

następnych dwóch ścianach elewacji zewnętrznej. Od nowego roku szkolnego została 

unowocześniona pracownia informatyczna – przekazano 13 laptopów, które w roku ubiegłym 

zostały zakupione w ramach projektu „Nowe skrzydła”. Nastąpił też serwis urządzeń alarmowych, 

przegląd przewodów wentylacyjnych, gaśnic , kotłowni oraz kontrola pod kątem sanitarnym przez 

SANEPID. 

W zakresie zmian w kadrze nauczycielskiej były tylko następujące zmiany: dwóch nauczycieli 

odeszło na emeryturę i na ½ etatu zatrudniony został brat Rafał do nauki religii.  

Do wystąpienia Pana Dyrektora również nie zgłoszono zapytań. 

 

Punkt 6.  

 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu obejmującego 

przedstawienie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku.  

Do tematu głos zabrał Wójt Gminy Paweł Królak, który omawiając temat poinformował                     

o wykonaniu planowanych dochodów i wydatków budżetowych oraz o wysokości spłaconych                        

w omawianym okresie kredytów i pożyczek. Przedstawił też stan zadłużenia Gmina na 30 czerwca 

br. tj. kwota 2.428.041 zł, co stanowi 13,44 % planowanych dochodów. 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa zadała pytanie na temat pozycji w wydatkach 

budżetowych dotyczącej usługi inspektora ochrony danych osobowych – kwota 44 tys. zł, gdyż jest 

to dość znacząca kwota.  

Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk wyjaśnił, iż było analizowane, czy sami damy radę 

wdrożyć system RODO i opracować pełną dokumentację związaną z tym wymogiem i pełnić też 

funkcję inspektora ochrony danych osobowych. Stwierdzone zostało, że przy tej obsadzie kadrowej 

i warunkach, jakie inspektor ten musi spełnić, nie da się tego zrealizować. Dlatego zatrudniona 

została firma, która zrobiła audyt i przygotowała pełną dokumentację oraz zabezpiecza inspektora 

ochrony danych osobowych. Ustalone zostało, że przez rok będzie wsparcie tej firmy, a po roku 

czasu okaże się, czy sami damy radę. Wyraził też zdanie, że jest widoczna pewna nadinterpretacja 

zagrożeń z zakresu ochrony danych osobowych.  
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Więcej uwag do informacji nie głoszono. Informacja została przyjęta i stanowi załącznik do 

protokołu.  

 

Punkt 7.  

Kolejny punkt porządku sesji dotyczył uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 

2018 rok.  

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa stwierdziła, iż projekt uchwały otrzymali wszyscy 

radni wraz zawiadomieniem o sesji i  o przedstawienie tematu poprosiła Skarbnika Gminy. 

Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska poinformowała, iż załącznikiem Nr 1, który określa 

zmiany w dochodach, wprowadza się do budżetu Gminy następujące dochody: 

- w dziale 758 – zgodnie z decyzją Wojewody  - kwota 77.776,84 zł na zwrot części 

wydatków z funduszu sołeckiego z roku 2017 r. oraz zgodnie z decyzją Ministra Finansów 

zwiększenie subwencji na doposażenie szkół podstawowych z przedmiotów przyrodniczych – 

kwota 40.000 zł; 

- w dziale 700 – zwiększenie planowanych dochodów w związku z rozgraniczeniem 

nieruchomości; 

- w dziale 900 – zwiększenie dochodów otrzymanych z WFOŚiGW  w kwocie 52.730 zł na 

realizację zadania – usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest; 

- w pozostałych działach dokonano zmniejszenia jak i zwiększenia planu dochodów do 

uzyskanych wpływów w celu bieżącej realizacji budżetu. 

Następnie Skarbnik Gminy poinformowała o proponowanych zmianach po stronie wydatków, 

określonych w załączniku nr 2 do projektu uchwały tj. 

- w dziale 400 – zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz zadania statutowe  o 

kwotę o kwotę 8.000 zł i jednocześnie zmniejsza się wydatki w dziale 900; 

- w dziale 600 – zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 77.776,84 zł na zadanie 

inwestycyjne – remont dróg gminnych z udziałem środków z funduszu sołeckiego; 

-  w dziale 750 – zwiększa się wydatki inwestycyjne w związku z zakupem sprzętu do 

transmisji sesji i głosowania elektronicznego – o kwotę 31.272 zł – całość zadania wynosić będzie – 

51.272 zł; 

- w dziale 801 – zwiększa się wydatki bieżące na wyposażenie w pomoce dydaktyczne w 

szkole w Sierzchowach – kwota 40.000 zł; 

- w dziale 900 – zwiększa się zadania statutowe związane z realizacją usunięciem i 

unieszkodliwieniem azbestu; 

- w dziale 750 – zmniejszenie zadań bieżących w zakresie funduszu sołeckiego Sierzchowy a 

zwiększenie w rozdziale 90095. 



6 
 

Załącznikiem Nr 5 – przychody i rozchody budżetu -  w poz. przychody zmniejszenie jest 

kredytów o kwotę 523.237zł, a zwiększenie o tę kwotę pożyczki.  

 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa dodała, iż projekt uchwały był pozytywnie 

zaopiniowany przez poszczególne komisje, a następnie zapytała, czy są uwagi do jego treści. 

 W związku z brakiem zapytań i uwag do projektu uchwały, Przewodnicząca Rady Gminy 

odczytała projekt uchwały, stwierdziła kworum i zarządziła przegłosowanie uchwały. 

Uchwała w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy została podjęta jednogłośnie - 11. głosami 

„za”. Uchwała Nr XLI/235/18 stanowi załącznik do protokołu. 

 
Punkt 8. 

 Kolejny temat sesji dotyczył podjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z BGK na 

prefinansowanie zadania – budowa stacji uzdatniania wody. 

  Przewodnicząca Rady oznajmiła, iż projekt uchwały otrzymali wszyscy radni, a następnie                          

o przedstawienie tematu poprosiła Skarbnika Gminy. 

 Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska wyjaśniła, iż projekt uchwały dotyczy zaciągnięcia 

pożyczki w kwocie 372.234 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie 

zadania inwestycyjnego z zakresu gospodarki wodno ściekowej tj. budowy stacji uzdatnia wody                  

w Cielądzu. Pożyczka niniejsza zabezpieczy płatności, na które mamy przyznaną dotację z Urzędu 

Marszałkowskiego. Spłata pożyczki nastąpi z uzyskanej dotacji – w wyniku rozliczenia zadania 

inwestycyjnego tj. do I kwartału 2019 roku.  

 Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk wyjaśnił z jakiego powodu w porządku sesji pojawiła 

się kumulacja kilku uchwał w sprawie kredytów i pożyczek.  

Do tematu nie zgłoszono zapytań. 

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

wspólnym posiedzeniu i został pozytywnie zaopiniowany. Następnie odczytała projekt uchwały, 

stwierdziła kworum tj. 11. radnych, po czym odbyło się głosowanie nad uchwałą. Uchwała została 

podjęta jednogłośnie – 11. głosami „za”. Uchwała Nr XLI/236/18 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Punkt 9. 

Kolejny punkt porządku sesji dotyczył podjęcia uchwały w zaciągnięcia pożyczki                                

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 

Projekt uchwały przedstawiła Gabriela Milczarska – Skarbnik Gminy. Wyjaśniła, iż jest to 

propozycja zaciągnięcia pożyczki w wysokości 523.237 zł z Wojewódzkiego Funduszu na zadanie 

– poprawa gospodarki wodno-ściekowej – budowa stacji uzdatnia wody. Jest to pożyczka 
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długoterminowa. Prognozowana spłata jest w latach 2019-2029 , czyli na 11 lat. Podjęcie uchwały 

jest niezbędne w celu uzyskania opinii z RIO nt. możliwości spłaty pożyczki. 

Do tematu nie zgłoszono zapytań. Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa oznajmiła, 

iż projekt uchwały był opiniowany na posiedzeniu wspólnym komisji i został pozytywnie 

zaopiniowany. Następnie odczytała projekt uchwały, stwierdziła kworum a następnie  przystąpiono 

do głosowania nad uchwałą. Uchwałę Nr XLI/237/18 radni podjęli w głosowaniu jawnym 

jednogłośnie tj. 11 głosami „za” . Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Punkt 10. 

W dalszej części sesji obradowano nad projektem uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego.  

O wyjaśnienie tematu Przewodnicząca Rady poprosiła również Skarbnika Gminy. 

Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska oznajmiła, iż niniejsza uchwała jest propozycją 

zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 1.029.268 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie 

planowanego deficytu budżetu gminy w związku realizacją zadań inwestycyjnych. Spłata kredytu 

planowana jest w latach 2019-2033 tj. na 15 lat. Niniejsza uchwała jest niezbędna do upoważnienia 

Wójta do przeprowadzenia procedury przetargowej na wyłonienie banku kredytującego oraz 

zawarcia stosownej umowy kredytowej, a ponadto o wystąpienie do RIO o uzyskanie opinii                                

o możliwości spłaty kredytu.  Skarbnik zaznaczyła, że powyższa kwota może ulec zmniejszeniu 

gdyż złożono wniosek o uzyskanie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu oraz o umorzenie pożyczki, 

która była zaciągnięta na stację uzdatniania wody - kwota dotacji to 224.274 zł, a kwota umorzenia 

– 154.285 zł, co razem stanowi kwotę 378 tys. zł. Decyzja na umorzenie pożyczki już jest, a środki 

będą umorzone po rozliczeniu i wykazaniu efektu ekologicznego. 

Do w/w tematu nie zgłoszono uwag ani zapytań.  

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 – 11. głosami „za”.  Uchwała Nr XLI/238/18 

stanowi załącznik do protokołu.  

 

Punkt 11. 

W następnej kolejności przystąpiono do realizacji punktu: przekazanie do Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi Wojewody Łódzkiego na uchwałę Nr XXXIX/225/18 

Rady Gminy Cielądz z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Cielądz, fragmenty wsi: Komorów, Łaszczyn i Niemgłowy. 
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Do tematu ustosunkował się Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk. Wyjaśnił, iż projekt 

uchwały dotyczy przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi, którą złożył na 

uchwałę Rady Wojewoda Łódzki. Wyjaśnił, iż Wojewoda na ustosunkowanie się do uwag                            

w sprawie uchwały dał tylko 3 dni, w tym była to też sobota i niedziela. Nie było więc czasu na 

procedowanie w trybie administracyjnym tj. wydanie rozstrzygnięcia nadzorczego i dlatego 

Wojewoda mógł tylko zaskarżyć uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 

Sekretarz wyraził opinię, iż czytając zarzuty zawarte w skardze to uważa, że nie mają one 

odzwierciedlenia w stanie faktycznym. W udzielonych bowiem wyjaśnieniach było wskazane, że 

zabudowa jest możliwa w pewnych sytuacjach, więc zakaz zabudowy nie jest bezwarunkowy. Drugi 

element, który pojawił się w skardze to jakoby niezgodność studium uwarunkowań z planem. 

Zdaniem Sekretarza nie ma tam niezgodności, gdyż ustawodawca nie mówi o niezgodności                          

a o braku sprzeczności z planem. Kolejny element budzący wątpliwości Pana Wojewody to 

ograniczenie maksymalnej mocy farmy fotowoltaicznej. Nie zostało to określone w planie gdyż nie 

ma przepisu ani orzeczeń sądów obligujących do określenia tej wielkości. W wyjaśnieniach to 

zostało zapisane. Dlatego uznane zostało, że ingerencja Pana Wojewoda w samodzielność 

samorządów została naruszona i są rozbieżności w interpretacji przepisów i dlatego niech Sąd 

Administracyjny rozstrzygnie, czy Gmina ma rację, nie zgadzając się z zarzutami Pana Wojewody, 

czy jednak zarzuty te są zasadne. Zaznaczył, że bardzo dużo samorządów idzie w tym kierunku                     

i przekazuje skargi do sądów, gdyż wiele razy wygrywają. Dodał, że nie jest to jakiś koszt dla 

Gminy więc uznane zostało, by zobaczyć czy w tym sporze Gmina ma rację.  

Do tematu nie zgłoszono zapytań. Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt był 

opiniowany na wspólnym posiedzeniu komisji i został pozytywnie zaopiniowany. Następnie 

odczytała projekt uchwały, stwierdziła kworum i zarządziła głosowanie. Uchwała Nr XLI/239/18 

została podjęta jednogłośnie tj. 11. głosami „za” i stanowi załącznik do protokołu. 

 

Punkt 12. 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą 

kolejnej umowy najmu lokalu było następnym tematem sesji. 

O przedstawienie sprawy poproszony został przez Przewodniczącą Rady Sekretarz Gminy 

Sylwester Krawczyk.  

Sekretarz wyjaśnił, iż temat dotyczy wyrażenia przez Radę Gminy zgody na przedłużenie                         

z obecnym najemcą na kolejny okres tj. do 3 lat kolejnej umowy najmu i dotyczy to podmiotu – 

spółki Orange, którzy w pomieszczeniu w budynku Urzędu mają swoją stację bazową, z której 

rozsyłany jest sygnał do mieszkańców Gminy. Dodał, że umowy zawierane są na krótkie okresy, by 
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móc negocjować z firmą stawkę czynszu za wynajem. Niniejsza uchwała da podstawę do 

przedłużenia najmu i zawarcia kolejnej umowy.  

W związku z tym, że to projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zapytań Przewodnicząca Rady 

odczytała projekt uchwały, stwierdziła kworum i zarządziła głosowanie. Uchwała Nr XLI/240/18 

została podjęta jednogłośnie tj. 11. głosami „za” i stanowi załącznik do protokołu. 

 

Punkt 13. 

Informację o pracy Wójta za okres między sesjami przedstawił Wójt Gminy i poinformował 

o następujących sprawach: 

- jest decyzja Wojewódzkiego Funduszu w sprawie przyznania dotacji w wysokości ponad 65 tys. zł 

na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Cielądz; 

- umorzenie pożyczki w wysokości 154 tys. zł, zaciągniętej na modernizację stacji w Sierzchowach; 

- odbyły się przetargi na betonówki, modernizację boiska oraz zakup oleju opałowego; 

- jest wstępna decyzja o przyznaniu dodatkowych środków na drogi dojazdowe do pól; 

- w najbliższym czasie będą podpisywane umowy Urzędem Marszałkowskim na dotacje na zakup 

sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych; 

- podziękował wszystkim, którzy czynnie włączyli się w przygotowania XX Powiatowych 

Dożynek, w tym szczególnie tym miejscowościom, które reprezentowały swoje wieńce dożynkowe; 

- trwają pracę porządkowe po okresie urlopowym. 

 

Punkt 14. 

 Interpelacji nie zgłoszono.  

 

Punkt 15. 

W wolnych wnioskach podjęte zostały następujące kwestie: 

1) Sołtys wsi Grabice – Adam Michalak poruszył problem bobrów, gdyż drugi pokos siana był 

z ich powodów nie zebrany oraz co z drogą dojazdową do pól – czy będzie coś robione; 

2) Sołtys wsi Niemgłowy – Jadwiga Mantorska przekazała prośbę mieszkańców o dodatkowe 

przystanki gimbusa w Niemgłowach; 

3)  Radny Tymoteusz Damaz zadał pytanie – w jakim terminie będzie zbierany eternit; 

4)  Radny Sylwester Stefański poruszył problem zarośniętej krzakami rzeki, co powoduje 

zalewanie łąk; 

5)  Radny Tadeusz Miazga zgłosił wniosek o poprawienie dachu na przystanku                                   

w Mroczkowicach, który przecieka gdy pada deszcz; 
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6) Radny Jarosław Ciesielski zgłosił uwagę, że nie świecą dwie lampy przy blokach                            

w Cielądzu; 

7) Sołtys wsi Komorów – Franciszek Zieliński wystąpił o poprawienie drogi od Regnowa do P. 

Nagórki; 

8) Radna Iwona Machnicka wystąpiła z wnioskiem o naprawę drogi od betonówki w Wisówce 

do Małej Wsi – duże doły w drodze, a ponadto jest słaba widoczność z powodu 

zakrzaczenia; 

9) Sołtys wsi Niemgłowy – Jadwiga Mantorska zgłosiła potrzebę wymiany żarówek                            

w oświetleniu ulicznym. 

 

Do zgłoszonych uwag i wniosków ustosunkował się najpierw Sekretarz Gminy Sylwester 

Krawczyk. Poinformował, iż niedawno Pan Wójt wystosował pismo do Wód Polskich w sprawie 

bobrów. Wie też, że wystąpiono do RDOŚ  o zgodę na usunięcie tam zrobionych przez bobry.  

W sprawie odbioru eternitu Sekretarz wyjaśnił, iż podmiot został wyłoniony zanim przyznano 

środki finansowe lecz jeszcze nie zawarto z nim umowy na odbiór i demontaż. Jednak już w dniu 

dzisiejszym została przekazana umowa do podmiotu o jej podpisanie i w niedługim czasie będzie 

harmonogram odbioru – za 2 – 3 tygodnie.  

W kwestii utrzymania rzeki oznajmił, iż posiada wiedzę, że Wody Polskie ogłosiły 3 przetargi   

w sprawie wykonania prac w tym zakresie lecz nie ma firmy, która chciałaby takie kanały czyścić.  

Następnie głos zabrał Wójt Gminy Paweł Królak. W kwestii remontów dróg zaznaczył, że 

należy mieć na uwadze, że przecież Gmina nie ma na miejscu równiarki i pracownika, i dlatego 

prosi o zrozumienie, że to nie zależy od niego. 

 Odnośnie naprawy przystanku oznajmił, że jeśli nie dadzą rady swoimi siłami to należy dać 

zlecenie jakieś firmie.  

Na temat dodatkowych przystanków w Niemgłowach wyraził zdanie, że najpierw się zorientuje, 

czy nie wpłynie to na harmonogram dowozów. Decyzja będzie po rozmowie z kierowcą, który 

dowozi dzieci. 

Sołtys wsi Komorów Franciszek Zieliński przypomniał, że na poprzedniej sesji, gdy był Pan 

Wicestarosta, zgłaszał problem zakrzaczeń lecz nic w tym zakresie nie zostało wykonane. Dlatego 

ma prośbę, by Pan Wójt wystosował pisemną prośbę do Starosty.  

Wójt wyraził zdanie, że w Powiecie też mają problemy kadrowe. Przykładem były dożynki 

powiatowe gdyż nie było nikogo do pomocy. Przekaże jednak oficjalne pismo w tej sprawie. 

Radny Tadeusz Miazga również zgłosił wniosek o wycinkę zakrzaczeń przy drodze 

powiatowej w Goratowicach gdyż jest bardzo ograniczona z tego powodu widoczność. 
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Sołtys wsi Gortatowice Robert Kacprzak zaprosił na piknik integracyjny na dzień 16 

września godz. 14-ta. 

Następnie Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa przedstawiła treść odpowiedzi na pismo 

Rady Gminy skierowane do Zarządu Powiatu Rawskiego dotyczące wycinki drzew w Gułkach.  

Radna Iwona Machnicka wyraziła zdanie, że udzielona przez Powiat odpowiedź jest 

lekceważąca. Uważa, że obszerniej powinien Starosta odpowiedzieć na to pismo.  

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa odczytała fragment z protokołu z sesji, na której 

obecny był Wicestarosta i ustosunkowywał się wtedy do poruszanego tematu wycinki drzew. 

 

Punkt 16. 

 Na powyższym wyczerpany został porządek obrad. Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata 

Rosa zakończyła obrady XLI Sesji Rady Gminy. Na powyższym protokół zakończono.  

 

               Przewodnicząca Rady Gminy 

Protokołowała                                                                           Małgorzata Rosa 

Bogusława Kobacka   


