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Radnych obecnych na posiedzeniu w chwili otwarcia posiedzenia Komisji:  9 
Obecni na posiedzeniu wg załączonych list obecności. 
 
Ponadto w posiedzeniu brali udział: 

1. Paweł Królak   - Wójt Gminy 

2. Gabriela Milczarska  - Skarbnik Gminy 

3. Sylwester Krawczyk  - Sekretarz Gminy 

4. Agnieszka Zielińska  - Kierownik GZEAS w Cielądzu 

5. Bogdan Batorek    - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cielądzu 

6. Maria Piątek   - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sierzchowach 

7. Janina Czarnecka   - Inspektor UG w Cielądzu 

 

Punkt 1. 

Zgodnie z § 52 ust. 3 Statutu Gminy posiedzeniu przewodniczyła Pani Iwona 

Machnicka – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. Otwarcia posiedzenia Komisji dokonała                     

o godzinie 10:00, witając członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdziła istnienie 

kworum dwóch Komisji tj. Rewizyjnej i Oświaty, i uprawnienie tych Komisji do podejmowania 

wiążących decyzji.  

 
Punkt 2. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka przedstawiła proponowany 

porządek posiedzenia, a następnie zwróciła się z zapytaniem, czy są uwagi bądź wnioski do 

niniejszego porządku. 

Do przedstawionego porządku nie zgłoszono zmian. Porządek posiedzenia został 

przyjęty przez Komisje jednogłośnie tj. 

Komisja Rewizyjna – 5 głosów „za” 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia – 4 głosy „za” 

i przedstawiał się następująco: 
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1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie przez poszczególne Komisje protokołów ze wspólnych posiedzeń komisji                    
w dniach: 25.czerwca 2018 r. i 02 lipca 2018 r. 

4. Omówienie stanu przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego, w 
tym: 

1) informacja na temat poniesionych  kosztów związanych z  przygotowaniem  szkół do 
rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019, 

2) informacja dotycząca dowozów na rok szkolny 2018/2019. 

5. Wyrażenie przez poszczególne komisje opinii do projektu uchwały w sprawie zmian 
budżetu i w budżecie Gminy na 2018 rok. 

6. Wyrażenie przez poszczególne komisje opinii do projektu 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 z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

7.  Wyrażenie przez poszczególne komisje opinii do projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia 
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 

8. Wyrażenie przez poszczególne komisje opinii do projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia 
kredytu długoterminowego w 2018 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu. 

9. Wyrażenie przez poszczególne komisje opinii do projektu 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. 

10. Wyrażenie przez poszczególne komisje opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu lokalu. 

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

12. Informacja o udzielonych przez Wójta Gminy ulgach, zwolnieniach i umorzeniach 
podatkowych.  

13. Sprawy różne. 

14. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Punkt 3. 

Protokoły ze wspólnych posiedzeń komisji z dnia 25 czerwca i 2 lipca 2018 r. zostały 

opublikowane na stronie BIP oraz wyłożone do wglądu. Do protokołów nie wniesiono uwag                    

i zostały przez komisje przyjęte jednogłośnie. 
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Punkt 4. 

 W niniejszym punkcie posiedzenia  przystąpiono do realizacji punktu: Omówienie stanu 

przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego, w tym:  informacja na temat 

poniesionych  kosztów związanych z  przygotowaniem  szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 

2018/2019 oraz informacja dotycząca dowozów na rok szkolny 2018/2019. 

 Najpierw głos zabrała Agnieszka Zielińska Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno-

Administracyjnego Szkół, która poinformowała o poniesionych wydatkach w Szkołach 

Podstawowych w Sierzchowach i Cielądzu w celu przygotowania szkół do nowego roku 

szkolnego. Były to koszty związane z zakupem wyposażenia i drobnymi remontami – w szkole 

w Sierzchowach, a w Cielądzu min. remont łazienki, urządzenie gabinetu logopedycznego, 

wykonanie i montaż łazienki dla oddziału przedszkolnego, czyszczenie wykładzin, przeglądy 

techniczne oraz malowanie dwóch elewacji na budynku szkolnym. 

W dalszej części przedstawiona została informacja na temat dowozów dzieci do szkół. 

Dyrektor Bogdan Batorek oznajmił, iż dowozy gimbusem będą przebiegały jak w roku 

ubiegłym tj. dowozy są zmieniane co miesiąc. Rozpoczynają się od godz. 6:40. W przypadku 

odwozów rotacja – czyli zmiana czasu odwożenia dzieci ze szkoły do poszczególnych 

miejscowości, będzie co 5 miesięcy (co semestr) i odbywają się po sześciu oraz po ośmiu 

godzinach lekcyjnych. Uznali bowiem, że takie rozwiązanie jest najbardziej sprawiedliwe. 

 Przewodnicząca Komisji Oświaty Beata Lewandowska zapytała o kwestię dowozu dzieci 

autobusem liniowym.  

Dyrektor Bogdan Batorek oznajmił, iż dowóz ten realizowany jest zgodnie z rozkładem jazdy. 

 Przewodnicząca Komisji Oświaty Beata Lewandowska zapytała, czy była analizowana 

sprawa niewykorzystywanych biletów. 

Dyrektor Bogdan Batorek poinformował, iż apelował i nadal będzie to czynił, by rodzice brali 

odpowiedzialność za finanse i pieniądze budżetowe. Jest to jednak problem nierozwiązywalny 

do końca, a on nie ma na to wpływu.   

 Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa Przemysław Jędrzejczak zaznaczył, że                      

w takiej sytuacji jedyne co pozostajem, to prosić o zrozumienie. 

  Przewodnicząca Komisji Oświaty Beata Lewandowska zapytała, czy jest możliwość 

zakupu połówki biletu. 

Kierownik GZEAS - Agnieszka Zielińska odpowiedziała, iż jest i występują takie przypadki. 
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Dyrektor Maria Piątek poinformowała, iż w Szkole w Sierzchowach uczniowie korzystają                  

z komunikacji publicznej lub są dowożeni przez rodziców. Oznajmiła, iż 34. uczniów korzysta 

z PKS, godziny są stałe. Dostosowane zostały przerwy miedzy lekcjami, by dzieci nie czekały 

zbyt długo na odwozy.  

Dyrektor Batorek wyraził słowa podziękowania za wsparcie finansowe udzielane szkole gdyż 

dzięki temu, podczas zorganizowanego w jego szkole spotkania dyrektorów ościennych szkół                 

i przedstawicieli Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej, Szkoła w Cielądzu została uznana za 

bardzo dobrze działającą na rzecz dzieci niepełnosprawnych. 

Na powyższym zakończone zostały obrady w niniejszym punkcie posiedzenia. 

 

Punkt 5. 

Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku posiedzenia tj. zaopiniowanie 

projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok. 

Niniejszy temat przedstawiła Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska. Poinformowała, iż 

załącznikiem Nr 1, 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 występują zmniejszenia jak i zwiększenia do wysokości 

uzyskanych dochodów. 

Następnie Skarbnik Gminy poinformowała, iż  załącznikiem nr 2 wprowadza się 

następujące zmiany w wydatkach:  

- 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 związane z zakupem sprzętu do 

transmisji sesji i głosowania elektronicznego – o kwotę 31.272 zł – całość zadania wynosić 
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będzie – 51.272 zł – wyjaśniła w tym miejscu, że pierwsza sesja nowe kadencji zgodnie z 

wymaganiami ustawowymi musi być nagrywana i transmitowana w Internecie, a głosowanie 

będzie elektroniczne; 

- 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. 

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

kredytów o kwotę 523.237zł, a zwiększenie o tę kwotę pożyczki, na którą został złożony do 

WFOŚiGW wniosek dotyczący stacji uzdatniania wody. 

Z uwagi na brak pytań przystąpiono do głosowania nad wyrażeniem opinii do projektu 

uchwały. Komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały przedstawione zmiany w budżecie: 

tj: Komisja Rewizyjna – 4 głosy „za” 

Komisja Oświaty – 5 głosów „za”. 

 

Punkt 6. 

Wyrażenie przez poszczególne komisje opinii do projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia 

pożyczki z BGK na prefinansowanie było kolejnym tematem posiedzenia. 

Projekt uchwały przestawiła Gabriela Milczarska Skarbnik Gminy. Wyjaśniła, iż niniejszą 

uchwałą zaciągana będzie pożyczka w wysokości 372.234 zł na wyprzedzające finansowanie 

zadania inwestycyjnego  związanego z poprawą gospodarki wodno-ściekowej.  Kwota ta 

wynika z podpisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim. Pożyczka ta zostanie spłacona po 

otrzymaniu środków z budżetu unijnego – po rozliczeniu pierwszej części zadania. Odsetki od 

pożyczki zostaną pokryte środkami z budżetu Gminy. 

Do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono zapytań. Komisje pozytywnie 

zaopiniowany niniejszy projekt uchwały: 

 Komisja Rewizyjna – 4 głosy „za” 

Komisja Oświaty – 5 głosów „za”. 
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Punkt 7.  

 W następnej kolejności przystąpiono do realizacji punktu: wyrażenie przez poszczególne 

komisje opinii do projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 

Temat przedstawiła Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska. Poinformowała, iż jak wcześniej 

zaznaczała, złożony został wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska                         

i Gospodarki Wodnej na kwotę 523 tys. zł na zadanie dotyczące budowy stacji uzdatniania 

wody w Cielądzu. Spłata planowa jest na lata 2019-2029. Uchwała jest potrzebna do dalszych 

czynności związanych z podpisaniem umowy z WFOŚiGW. Wcześniej też należy wystąpić do 

Regionalnej Izby Obrachunkowej o uzyskanie opinii dot. możliwości spłaty tej pożyczki. 

Do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono zapytań. Komisje pozytywnie 

zaopiniowany niniejszy projekt uchwały: 

 Komisja Rewizyjna – 4 głosy „za” 

Komisja Oświaty – 5 głosów „za”. 

 

Punkt 8. 

W następnej kolejności przystąpiono do realizacji punktu: wyrażenie przez poszczególne 

komisje opinii do projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na 

spłatę planowanego deficytu. 

Temat również przedłożyła Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska.  Oznajmiła, iż tak jak 

poprzednia uchwała związana jest z pokryciem planowanego deficytu, związanego                              

z planowanymi inwestycjami w Gminie.  Uchwała jest potrzebna, by uzyskać opinię 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie możliwości spłaty tego kredytu oraz do celów 

przetargowych – wyłonienia banku kredytującego. Skarbnik zaznaczyła, że planowana kwota 

kredytu może się zmniejszyć gdyż złożony został wniosek do Wojewódzkiego Funduszu                          

o umorzenie pożyczki, która została zaciągnięta na stację w Sierzchowach – w kwocie ok. 150 

tys. zł oraz został również złożony wniosek o dotację na SUW na kwotę 224 tys. zł. Gdy będą 

pozytywne decyzje to zmniejszy się kwota kredytu do zaciągnięcia. 

Przewodniczący Komisji Budżetowej Przemysław Jędrzejczak zapytał, jakie inne 

inwestycje obejmuje ten kredyt. 

Skarbnik poinformowała, iż dotyczy wszystkich tych inwestycji, które są zawarte                           

w planie inwestycyjnym – czyli w zał. Nr 3 do ostatniej uchwały dotyczącej zmian w budżecie. 

Wyjaśniła, iż kredyt na przebudowę drogi Stolniki – Kuczyzna został już zaciągnięty, a zadanie 
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zostało rozliczone i zapłacono za wykonanie. Kredyty dotyczą więc stacji uzdatniania wody                   

i Termomodernizacji Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach. 

Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk poinformował, iż jest już rozstrzygnięcie w kwestii 

Ośrodka Zdrowia i jest odpowiedź Zarządu Województwa Łódzkiego o nieuznaniu naszego 

protestu w sprawie rozstrzygnięcia. Teraz należy podjąć decyzję, czy odwoływać się do WSA. 

Uważa, że jest to skandal co napisano w uzasadnieniu, gdyż rozstrzygnięcie formalne dotyczy 

braku dołączenia opinii w sprawie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej,  który był zmieniany,                                

a do pierwszej uchwały w sprawie Planu opinię taką dołączono, mimo też faktu, że było 

zaświadczenie Wojewódzkiego Funduszu na temat wprowadzonych zmian, że nie miały 

wpływu.  

Przewodniczący Komisji Budżetu Przemysław Jędrzejczak stwierdził,  że wynika z tego, 

że odrzucono wniosek z uwagi na kwestie formalne.  

Sekretarz potwierdził i oznajmił, iż stoją na stanowisku, że do ostatniej uchwały w sprawie 

gospodarki niskoemisyjnej powinna być opinia WFOŚiGW. 

Więcej uwag ani zapytań nie zgłoszono. Komisje pozytywnie zaopiniowany niniejszy 

projekt uchwały: 

 Komisja Rewizyjna – 4 głosy „za” 

Komisja Oświaty – 5 głosów „za”. 

 

Punkt 9. 

Przystąpiono do realizacji punktu dotyczącego projektu 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. 

Do tematu głos zabrał Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk. Najpierw stwierdził, iż 

zmieniło się dużo w zakresie traktowania samorządów przez służby Wojewody – wcześniej 

była współpraca, a teraz jest typowy nadzór. Następnie przedstawił procedurę w zakresie 

zaskarżenia przedmiotowej Uchwały. Poinformował, iż 22 czerwca wpłynęło zawiadomienie               

o wszczęciu postępowania nadzorczego do Urzędu, a termin na udzielenie odpowiedzi 

wyznaczono na poniedziałek. Zatelefonował więc, by przesunąć ten termin. Umówił się z Panią 

prawnik na inny termin i udzielona została odpowiedź. Z uwagi jednak na fakt, że Pani prawnik 

już wtedy nie miała czasu by wydać rozstrzygnięcie nadzorcze, złożona więc została skarga do 
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Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w której służby Wojewody zarzucają naruszenie 

trzech elementów: 

- niezgodność studium z uchwalonym planem – naszym zdaniem nie ma pojęcia „niezgodności 

z planem”  gdyż ustawa mówi o „braku sprzeczności z planem”. W ocenie urbanisty, który 

konstruował ten plan oraz naszej, nie ma takiej sprzeczności; 

- ograniczenie prawa zabudowy na terenach rolnych – służby Wojewody twierdzą, że rada 

gminy nie ma takiej swobody, by kreować politykę przestrzenną gminy w innej konstrukcji niż 

to ustala studium – odpowiedź nasza jest taka, że nie jest prawdą, że plan ten nie dopuszcza 

zabudowy – lecz jest ona możliwa pod pewnymi warunkami, w określonych sytuacjach; 

- urządzenia do produkcji energii fotowoltaicznej – zarzut, że należy podać maksymalną moc 

tych urządzeń. Jest to jednak nowa rzecz i nie ma w tym zakresie żadnego orzecznictwa. 

Sekretarz zaznaczył, że jest mnóstwo spraw z zakresu planowania przestrzennego przed sądem 

administracyjnym i wiele samorządów wygrywa i dlatego my też chcemy zweryfikować się 

przed sądem czy mamy rację, czy nie. 

Przemysław Jędrzejczak Przewodniczący Komisji Budżetu zapytał, jak wygląda kwestia 

mocy prawnej podjętej w tej sprawie przez Radę uchwały. 

Sekretarz wyjaśnił, iż gdyby Wojewoda wydał rozstrzygnięcie nadzorcze w terminie 30 

dni –tak jak na to pozwala prawo, to uchwała ta byłaby nieważna z mocy prawa od początku, 

ale teraz uchwała ta znajduje się w obrocie prawnym – do czasu rozstrzygnięcia przez sąd. 

Jednak robimy tak, by nie wydawać bardzo ważnych warunków, by nie spowodować 

konsekwencji i roszczeń z tego tytułu.  

Na powyższym zakończona została analiza powyższego projektu uchwały. Komisje 

pozytywnie zaopiniowany niniejszy projekt uchwały: 

 Komisja Rewizyjna – 4 głosy „za” 

Komisja Oświaty – 4 głosy „za” i 1 „wstrzymujący się”. 

 

Punkt 10. 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 

omówił Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk. Poinformował, że uchwała dotyczy zgody na 

przedłużenia na kolejny okres umowy z Orange Polska S.A., która to firma w obiekcie Urzędu 

Gminy posiada swoje urządzenia związane ze świadczeniem usług dostarczania sygnału 

światłowodowego dla mieszkańców gminy. Oświadczył, iż celowo umowy są zawierane na 

krótkie okresy, by móc waloryzować wysokość czynszu. 
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Do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono uwag, a Komisje pozytywnie go 

zaopiniowały: 

 Komisja Rewizyjna – 4 głosy „za” 

Komisja Oświaty – 5 głosów „za”. 

 

Punkt 11. 

Informację z wykonania budżetu za I półrocze przedstawił Wójt Gminy Paweł Królak.  

Szczególnie zaznaczył pozycję dotyczącą wykonania w zakresie wydatków majątkowych. 

Wyjaśnił, iż niewielkie jest wykonanie w tym zakresie, ale wszystkie inwestycje są już 

realizowane lub będą w niedługim czasie. W pozostałych pozycjach, zarówno po stronie 

dochodów jak i wydatków, wykonanie wynosi w granicach 50 %. 

Do informacji nie zgłoszono zapytań.  

 

Punkt 12. 

Kolejny temat porządku posiedzenia Komisji, dotyczący informacji na temat 

udzielonych ulg podatkowych przedstawiła Janina Czarnecka Inspektor Urzędu Gminy. 

Poinformowała, iż przygotowała informację za rok 2016, 2017 i 2018. Informacja znajduje się 

w załączeniu do protokołu. 

Wyjaśniła ponadto pojęcie ulg ustawowych tj. ulgi inwestycyjnej oraz ulgi z tytułu nabycia 

gruntów oraz  warunki ich przyznawania.  Poinformowała też, jakie przesłanki musi spełnić 

podatnik, by można było umorzyć mu zaległości podatkowe. 

Stwierdzono, że ul w postaci umorzeń jest niewielka liczba. 

 

Punkt 13. 

W sprawach różnych poruszono następujące sprawy: 

Wójt podjął temat dotyczący budowy dróg betonowych – poinformował, iż przyjęta 

została stawka w wysokości z roku ubiegłego. Jednak po rozmowie z wykonawcą wyniknęło, 

że będzie oscylować w wysokości 31 zł za m2, kiedy to w roku ubiegłym stawka wynosiła 26 

zł. Oznajmił, iż środki przekazane z funduszu sołeckiego pozwalają na położenie 1,3 km drogi. 

Jednak chcąc skończyć pewne odcinki jak: Brzozówka, Komorów, Wisówka, Stolniki - należy 

dołożyć prawie 700 mb. Środki z funduszu sołeckiego jednak nie wystarczą na taki zakres,                   

a  budżecie jest ok. 150 tys. zł na ten cel. Zaznaczył, że był złożony wniosek o dodatkowe 

środki na drogi dojazdowe i jest wstępna nieoficjalna informacja, że będzie to kwota dużo 

wyższa niż otrzymane 28 tys. zł. Po otrzymaniu obiecanej kwoty łącznie w budżecie byłoby 
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około 300 tys. zł na betonówki, co pozwoliłoby na dodatkowe 400 mb drogi. Dlatego pod 

rozwagę Rady poddaje tę kwestię. Chciałby jednak, by dołożyć tam, gdzie już będzie koniec tej 

drogi. W tej sytuacji 1,24 km drogi byłoby finansowane ze środków sołeckich, a 1,1 km ze 

środków własnych budżetu. Jest więc do rozdysponowania odcinek 400 m i prosi o analizę. 

Zaproponował ze swojej strony odcinek drogi w Brzozówce – w kierunku Eko Osady.  

( Na posiedzenie Komisji przybył członek Komisji Budżetu i Rolnictwa Michał Gaca                   

i Komisja uzyskała kworum. ) 

Podczas dyskusji w kwestii wyboru dodatkowej do remontu betonem drogi, 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka wnioskowała o drogę Wisówka – Mała 

Wieś. Oświadczyła też, że może nie protestować teraz przeciwko drodze w Brzozówce do Eko-

Osady, ale pod warunkiem, że będzie miała obiecane że w przyszłej kadencji - w pierwszej 

kolejności będzie zrobiona Wisówka – Mała Wieś.  

Wójt zauważył, że droga do Wisówki ma piaszczyste podłoże i należałoby podbudowę                        

z kamienia najpierw  zrobić. Sam beton nie wystarczy. 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa zauważyła jeszcze, że mieszkańcy z Małej Wsi 

złożyli pismo w sprawie drogi. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka zaznaczyła, że nie jest 

przeciwna drodze w Małej Wsi, lecz chciałaby, by radni z Małej Wsi i Brzozówki poparli ją                

w następnej kadencji, gdyż droga Wisówka – Mała Wieś łączy wiele wsi. 

W związku z uzyskaniem kworum przez Komisję Budżetu i Rolnictwa, Przewodniczący 

Komisji Przemysław Jędrzejczak zaproponował, by Komisja zajęła stanowiska w sprawie 

projektów uchwał, które były wcześniej na posiedzeniu przedstawiane. 

Komisja w wyniku głosowania – jednogłośnie ( 3 głosy „za”)  pozytywnie - zaopiniowała 

najpierw porządek posiedzenia i protokół z poprzedniego posiedzenia, a następnie zawarte                        

w porządku posiedzenia Komisji projekty uchwał.  

Przewodnicząca Komisji Iwona Machnicka zgłosiła wniosek, by wystąpić z pismem do 

Starostwa o wycinkę zakrzaczeń przy drogach powiatowych. 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa zapoznała Komisje z odpowiedzią Zarządu 

Powiatu na wystosowane pismo w sprawie wycinki drzew przy drodze w Gułkach oraz                            

z pismem dotyczącym Szpitala – rozwiązaniem umowy dzierżawy ze spółką. Przypomniała też 

o obowiązku składania oświadczeń majątkowych przez radnych na koniec kadencji tj. wg stanu 

na dzień 16.09.2018 r. 

Radna Anna Kłos zgłosiła brak lampy. 

Radny Jarosław Ciesielski zapytał o prace na boisku w Cielądzu. 
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Wójt wyjaśnił, iż w dniu wczorajszym przekazał do uzgodnienia dla Pani konserwator 

projekt budowlany, a w dniu jutrzejszym przyjeżdża zainteresowany wykonawca. 

Wystosowane też zostało pismo o przesunięcie terminu rozliczenia zadania. Przedstawił też 

planowane roboty wchodzące w zakres niniejszego zadania. 

 

Punkt 14. 

Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej                    

o godz. 12:10 zamknęła wspólne posiedzenie Komisji. 

 

      Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej  
 
       Iwona Machnicka 

 

      Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa  
 
       Przemysław Jędrzejczak 
 
 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu 
i Zdrowia 
 
 Beata Lewandowska 

Protokołowała: 

Bogusława Kobacka 


