
Protokół Nr 4/2019 
 

z posiedzenia Komisji Budżetu i Rolnictwa, odbywającej wspólne posiedzenie z Komisją 

Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia w dniu  7 marca 2019 roku. 

 
Radnych obecnych na posiedzeniu Komisji Budżetu i Rolnictwa: 6  (nieobecny: Rafał 
Kucharski) 
Lista obecności członków Komisji oraz pozostałych osób -  w załączeniu do protokołu. 
 
Ponadto w posiedzeniu brali udział: 

1. Wójt Gminy   - Paweł Królak 

2. Sylwester Krawczyk  - Sekretarz Gminy 

3. Gabriela Milczarska  - Skarbnik Gminy 

4. Małgorzata Czapnik  - Referent UG 

5. Jadwiga Mantorska  - Radna Rady Gminy 

 

Zgodnie z § 58 ust. 3 Statutu Gminy obradom przewodniczył najstarszy wiekiem spośród 

przewodniczących komisji odbywających wspólne posiedzenie tj. Przewodniczący Komisji 

Budżetu i Rolnictwa – Adam Michalak.  

  

Punkt 1. 

 Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 10:00 dokonał Przewodniczący Komisji 

Budżetu i Rolnictwa – Adam Michalak, witając członków Komisji i zaproszonych gości. 

Stwierdził istnienie quorum w każdej komisji i kworum wspólnego posiedzenia i uprawnienie 

Komisji do podejmowania wiążących decyzji.  

 

Punkt 2.  

Przewodniczący obrad przedstawił porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie przez poszczególne Komisje protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

4. Wyrażenie przez poszczególne komisje opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie 
zmiany budżetu i w budżecie na 2019 rok.  

5. Wyrażenie przez poszczególne komisje opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie 
zarządzenia poboru podatków w formie inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia 
wynagrodzenia za inkaso.   



6. Wyrażenie przez poszczególne komisje opinii w sprawie projektu uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży 
służbowych radnych Rady Gminy Cielądz. 

7. Wyrażenie przez poszczególne komisje opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym 
dzierżawcą. 

8. Wyrażenie przez poszczególne komisje opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie 
wyboru przedstawiciela Gminy Cielądz do składu Rady Społecznej Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. 

9. Wyrażenie przez poszczególne komisje opinii w sprawie projektu uchwały dotyczącej 
rozpatrzenia petycji. 

10. Wyrażenie przez poszczególne komisje opinii do projektu uchwały w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki 
tej opłaty. 

11. Wyrażenie przez poszczególne komisje opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie 
przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Cielądz w 2019 roku. 

12. Wyrażenie przez poszczególne komisje opinii do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia 
Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 

13. Analiza projektów planów pracy: Rady Gminy oraz Komisji na 2019 rok. 

14. Dyskusja w zakresie wyodrębnienia w następnym roku w budżecie gminy środków 
stanowiących fundusz sołecki.  

15. Sprawy różne. 

16. Zamknięcie posiedzenia. 

Do przedstawionego porządku posiedzenia nie zgłoszono uwag.  

 

Punkt 3. 

Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji z dnia 24 stycznia 2019 r. został 

opublikowany na stronie BIP oraz wyłożony do wglądu. Do protokołu nie wniesiono uwag                            

i został przez Komisję przyjęty jednogłośnie tj. 6 głosów „za”. 

 

Punkt 4. 

Przystąpiono do realizacji punktu dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały w sprawie 

zmiany budżetu i budżecie na 2019 rok. 

Niniejszy temat przedstawiła Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska. Poinformowała                     

o zmianach w budżecie po stronie dochodów i wydatków, o zwiększeniu po 3 tys. zł dotacji na 

zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz na rzecz osób niepełnosprawnych,                              

a zmniejszenie o te kwoty z zadań dotyczących kultury i wspierania rodzin wielodzietnych. 



Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa zwróciła się z zapytaniem, czy wobec tego 

stowarzyszenie Rodzin 3+ nie będzie działać. 

 Wójt Gminy wyraził zdanie, że zainteresowanie rodzin wielodzietnych było małe,                             

a przedstawione przesunięcia wynikają też z zobowiązań Rady poprzedniej kadencji oraz Wójta. 

Więcej zapytań do projektu uchwały nie zgłoszono. 

Przystąpiono wobec tego do głosowania nad wyrażeniem opinii do projektu uchwały. Komisje 

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały: tj: 

Komisja Budżetu i Rolnictwa – jednogłośnie - 6 głosów „za” 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia – jednogłośnie - 6 głosów „za”. 

 

Punkt 5. 

Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu - dotyczącego zaopiniowania projektu 

uchwały  w sprawie zarządzenia poboru podatków w formie inkasa, wyznaczenia inkasentów                           

i określenia wynagrodzenia za inkaso. 

Niniejszy temat przedstawił Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk. Wyjaśnił, iż podjęcie 

przedłożonej uchwały jest konsekwencją tego, że przepisy nakładają na organ stanowiący 

obowiązek wyznaczenia inkasentów, wskazując ich z imienia i nazwiska oraz wskazując obszar 

działania inkasenta. Dodał, że zmiana uchwały wynika ze zmiany sołtysów. 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowały przez Komisje tj: 

Komisja Budżetu i Rolnictwa – jednogłośnie - 6 głosów „za” 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia – 5 głosów „za” i  1 głos „przeciw”. 

Radna Ewa Kwiatkowska – Kielan uzasadniła swoje zdanie w tym temacie tym, że nie 

zostały podwyższone stawki tzn. 9 % od pobranych kwot i 200 zł.  

Skarbnik Gminy wyjaśniła w tym zakresie, że niezależnie od kwoty wynikającej                               

z pobranego podatku jest zagwarantowane minimum 150 zł, to sołtys otrzymuje dodatkowo 200 

zł. 

Wójt dodał, że minimalna kwota, którą otrzymuje sołtys to 350 zł.   

 

Punkt 6. 

W dalszej kolejności przystąpiono do realizacji punktu dotyczącego zaopiniowania 

projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zasad zwrotu 

kosztów podróży służbowych radnych Rady Gminy Cielądz. 

Projekt uchwały omówił Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk. Przypomniał, iż                               

28 stycznia br. podjęta była uchwała w tej sprawie i przyjęty został schemat, który poprzednio 



bronił się w kwestii usprawiedliwionej nieobecności na sesji czy komisji. Jednak teraz 

Wojewoda Łódzki wszczął postępowanie nadzorcze i stwierdził, że ten zapis budzi wątpliwości, 

jest niezgodny z prawem, gdyż dieta ma charakter kompensacyjny, a nie pracowniczy. Teraz 

orzecznictwo jednoznacznie mówi na ten temat, że jeśli radny nie uczestniczy w sesji czy 

komisji, to dieta nie należy się. Dlatego jest propozycja, by zapis w uchwale brzmiał, że za każdą 

nieobecność będzie potrącanie diety. 

Radna Iwona Machnicka dopytała, czy sprawa dotyczy tylko Przewodniczącej Rady,                   

a nie radnych. 

Sekretarz potwierdził, że tak – Przewodniczącej Rady.  

Do projektu uchwały nie zgłoszono więcej zapytań. 

Przystąpiono wobec tego do głosowania nad wyrażeniem opinii do projektu uchwały. 

Komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały. tj: 

Komisja Budżetu i Rolnictwa – jednogłośnie - 6 głosów „za” 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia – jednogłośnie - 6 głosów „za”. 

 

Punkt 7.  

Następny temat posiedzenia Komisji również dotyczył zaopiniowania projektu uchwały                    

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym 

dzierżawcą. 

Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk przedstawił projekt uchwały. Wyjaśnił, iż jest to 

kolejny projekt uchwały dotyczący przedłużenia umowy dzierżawy dla podmiotu  świadczącego 

usługi radiowego Internetu, który swoje urządzenia ma zlokalizowane na zbiorniku wieżowym  

w Cielądzu. Dodał, że mają tam trzy podmioty swoje urządzenia. Jeden z tych podmiotów 

dostarcza nieodpłatnie usługę Internetu do Domu Kultury, drugi do SP w Sierzchowach 

Radna Ewa Kwiatkowska – Kielan zapytał, czy trzeci podmiot też świadczy za darmo 

jakąś usługę. 

Sekretarz wyjaśnił, iż wszystkie podmioty działają komercyjnie i świadczą usługi na rzecz 

mieszkańców, płacą też czynsz dla Gminy. 

Radna zauważyła, czy nie byłoby wskazane, by właśnie ten czynsz nie należałoby  

podwyższyć. 

Sekretarz wyraził zdanie, że stawki są raczej wyśrubowane i jest świadomy, że są pewne 

granice, by ich nie przekroczyć, by nie wystraszyć operatora. Dodał też, że trzeci podmiot 

nieodpłatnie dostarcza sygnał, by mógł działać sms-owy system monitoringu na stacji 

uzdatniania wody w Cielądzu. 



Na powyższym zakończyła się analiza niniejszego projektu uchwały. 

Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały: 

Komisja Budżetu i Rolnictwa – jednogłośnie - 6 głosów „za” 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia – jednogłośnie -  6 głosów „za”. 

 

Punkt 8. 

Punkt następny dotyczył zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyboru 

przedstawiciela Gminy Cielądz do składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej  

Wójt Gminy Paweł Królak stwierdził, iż dobiegła końca kadencja Rady Społecznej 

Szpitala i Starosta Rawski wystąpił z pismem o wytypowanie osoby na kadencję 2019-2024. Do 

tej pory jego osoba wchodziła w skład Rady Społecznej i dlatego też jest propozycja 

wytypowania jego osoby, ale jeśli ktoś inny chciałby, to prosi o zgłaszanie się.  

Do projektu uchwały nie zgłoszono uwag. 

W wyniku głosowania Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały  

tj: Komisja Budżetu i Rolnictwa – jednogłośnie - 6 głosów „za” 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia – 6 głosów „za”. 

 

Punkt 9. 

Następnym tematem posiedzenia Komisji było zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie 

rozpatrzenia petycji. 

Sekretarz Gminy - Sylwester Krawczyk najpierw przedstawił kwestie formalno – prawne. 

Poinformował, iż jest nowa ustawa o petycjach, nowy statut - na podstawie którego powołana 

została też Komisja Petycji, w którym określone są procedury rozpatrywania petycji, wpływające 

do Rady Gminy. Dlatego też na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji była 

rozpatrywana kwestia zawarta w złożonej petycji. Były analizowane 3 aspekty tej sprawy, które 

przesądziły, że opinia Komisji Petycji była zgodna z treścią przedłożonego projektu uchwały                      

i były to: pierwszy aspekt –celowościowy, drugi – ekonomiczny , a trzeci – organizacyjny np. 

lokalizacja targowiska. We wszystkich tych obszarach zarówno stanowisko Urzędu jak i Komisji 

było takie, że trudno rozpatrzeć petycję pozytywnie.   

Przewodniczący Komisji Oświaty Przemysław Jędrzejczak zgłosił wniosek, że ma 

propozycję, by zmienić brzmienie paragrafu 1 uchwały, by zamiast słów: „petycja nie zasługuje 

na uwzględnienie”, może inaczej określić np. „petycja nie została uwzględniona”. Jego zdaniem 



to sformułowanie jest zbyt ostre, a nie wszyscy będą zainteresowani przeczytaniem 

uzasadnienia. 

Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk oznajmił, iż popracuje nad formą tego paragrafu. 

Więcej uwag nie zgłoszono. Przystąpiono do głosowania nad wyrażeniem opinii w sprawie 

przedłożonego projektu uchwały. W wyniku głosowania Komisje jednogłośnie pozytywnie 

zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały  tj: 

  Komisja Budżetu i Rolnictwa – jednogłośnie - 6 głosów „za” 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia – jednogłośnie - 6 głosów „za”. 

 

Punkt 10. 

Przystąpiono do realizacji punktu dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały                          

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

wysokości stawki tej opłaty. 

Niniejszy temat przedstawiła najpierw Małgorzata Czapnik – pracownik Urzędu Gminy.  

Poinformowała, iż metoda ustalania opłaty jest bez zmian, czyli stawka tej opłaty ustalana 

jest od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość. Przedstawiła następnie propozycje 

stawek dla zbierania odpadów w sposób selektywny i nieselektywny. Podała też propozycje 

rocznej opłaty ryczałtowej za odpady od domków letniskowych i rekreacyjnych. Uzasadniając 

przedstawione propozycje poinformowała o wzroście opłat marszałkowskich, zwiększania się 

ilości odpadów oraz o konieczności bilansowania się gospodarki odpadami komunalnymi. 

W dyskusji nad w/w tematem poruszone były następujące kwestie: 

- rozważane było ustalanie jednej stawki - od osoby; 

- analizowano wartość kontraktu i ile należy zwiększyć, by zabezpieczyć środki; 

- wycena  kosztów administracyjnych ok. 40 tys. zł 

- stan zaległości rocznych ( ok. 5 tys. zł rocznie) i ogółem ( tj. 35 tys. zł ) i brak 

możliwości ich wyegzekwowania 

- liczba mieszkańców gminy wg GUS ( ok. 4 tys.)  a liczba osób objętych opłatami za 

odpady komunalne ( 3,5 tys.)  

- możliwości prawne przeprowadzania kontroli nieruchomości i złożonych deklaracji, 

- zwiększenia stawek opłat dla odpadów nieselektywnie zbieranych. 

W wyniku niniejszej dyskusji zgłoszona została propozycja w zakresie stawek dla 

odpadów zbieranych i odbieranych w sposób selektywny dla nieruchomości zamieszkującej 6                   

i więcej osób – po 8 zł od osoby.  



Tak wypracowany projekt uchwały został zaopiniowany przez poszczególne Komisje 

pozytywnie tj.  

Komisja Budżetu i Rolnictwa – jednogłośnie - 6 głosów „za” 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia – jednogłośnie - 6 głosów „za”. 

 

Punkt 11. 

Kolejny temat porządku wspólnego posiedzenia Komisji dotyczył zaopiniowania projektu 

uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cielądz w 2019 roku. 

Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk wyjaśnił temat i poinformował, że zawiera                         

w stosunku do obowiązującego w 2018 roku drobne zmiany tj. 

- nowy podmiot do odławiania i transportu zwierząt i prowadzenia schroniska – powodem 

zmiany była mała ilość adopcji; 

- szczegółowe rozpisanie wydatków – jest to wynik konsultacji z Powiatowym Lekarzem 

Weterynarii. 

Uwag nie zgłoszono w niniejszym temacie, a Komisje następująco go zaopiniowały: 

Komisja Budżetu i Rolnictwa – jednogłośnie - 5 głosów „za”(posiedzenie opuścił radny 

Grzegorz Stępniak). 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia – jednogłośnie - 6 głosów „za”. 

 

Punkt 12. 

Następny temat posiedzenia Komisji dotyczył zaopiniowania projektu uchwały                    

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 

Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk zaznaczył, że rozmowy o tym temacie były już 

wcześniej – 3 miesiące temu.  Wobec tego, że jest pozytywna opinia w sprawie niniejszego 

Regulaminu Wód Polskich, to przedłożony zostanie do zatwierdzenia Regulamin. 

Sekretarz dodał jeszcze o planowanych zmianach w zakresie umów z odbiorcami wody. 

Poruszył też kwestię własności przyłączy wodno-kanalizacyjnych - by odejść od ich utrzymania 

przez Urząd Gminy, który to temat spowodował dyskusję członków Komisji.  

Ostatecznie Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały: 

Komisja Budżetu i Rolnictwa – jednogłośnie - 5 głosów „za” 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia – jednogłośnie – 6 głosów „za”. 

 

 



Punkt 13. 

 W dalszej części posiedzenia wspólnego komisji przystąpiono do wypracowania planów 

pracy Komisji oraz planu pracy Rady Gminy Cielądz na 2019 rok. 

Najpierw Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka przedstawiła projekt 

planu pracy tej Komisji na 2019 rok.  

 Następnie Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa Adam Michalak przedstawił 

projekt planu pracy Komisji na 2019 rok. 

 Przewodniczący Komisji Przemysław Jędrzejczak przedstawił projekt planu pracy Komisji 

Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia. 

 Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa przedstawiła propozycje tematów do ujęcia 

w planie pracy Rady Gminy. 

Do projektów planów pracy nie zgłoszono uwag.  

 

Punkt 14. 

W następnym punkcie posiedzenia wspólnego Komisji analizowano temat dotyczący 

wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na rok 2020. 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa wyraziła zdanie, że fundusz sołecki często 

zamiast łączyć, to dzieli. Na potwierdzenie tego podała przykład ze swojego sołectwa. 

Radna Ewa Kwiatkowska – Kielan stwierdziła natomiast, że ma odrębne zdanie.                         

W przypadku jej sołectwa fundusz spełnia swoje funkcje. Stwierdziła, że wiadomym jest, że się 

wszystkim mieszkańcom nie dogodzi, a jeśli coś się zrobi z funduszu, to zostanie na wsi.  

Radny Mariusz Błąkała zaznaczył, że rozdrabnia się środki i przez to są wyższe koszty,                

a ponadto zwrócił uwagę na celowość funduszu, podając przykład, że w pewnych sołectwach 

organizuje się z np. drugi rok z rzędu imprezę integracyjną. 

 Wójt podkreślił, że można zwracać uwagę, ale nie wpłynie się na przeznaczanie tego 

funduszu. Zauważył, że fundusz to kwota ok. 300 ty. zł, a z dofinansowaniem z budżetu to 

bywało prawie 0,5 mln zł. Zwrócił też uwagę na fakt, by nie mówić, że fundusz na inne cele,                       

a np. drogi - to budżetu gminy. Jako Wójt Gminy Cielądz głęboko zastanawia się nad 

wyodrębnianiem funduszu sołeckiego. Nie zgodził się też ze stwierdzeniem, że fundusz nie 

dzieli. Decyzje o przeznaczeniu są bowiem podejmowane przez nieliczne grupy mieszkańców. 

Dodał, że jednak to Rada decyduje o tym, czy wyodrębnić fundusz. 

Radna Jadwiga Mantorska zauważyła, że jest zwrot od Wojewody. 

Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska oznajmiła, iż za 2018 rok jest zwrotu 60 tys. zł.  

Na powyższym zakończyła się dyskusja w niniejszym temacie. 



Komisje razem zagłosowały, a wynik głosowania był następujący: 2 „głosy „przeciw”,                             

2 głosy „wstrzymujące się” , a pozostali „za”. 

Wobec powyższego większością głosów „za” pozytywnie zostało zaopiniowane 

wyodrębnienie funduszu sołeckiego  w budżecie roku 2020. 

 

Punkt 15. 

 W sprawach różnych głos zabrali: 

Radna Iwona Machnicka oznajmiła, iż będąc na zebraniu w Wisówce i Gułkach została 

zobowiązana do przekazania wniosków, które zgłosili na tych zebraniach mieszkańcy: 

Wisówki: 

- kiedy będą uprzątnięte śmieci w rowach i przy drogach powiatowych, 

- powalone drzewo przy drodze powiatowej, 

-  kto jest odpowiedzialny za utrzymanie rowów melioracyjnych, 

- czy jest coś czynione w zakresie odstrzału dzików, 

- kiedy będzie zakończona droga między Wisówką a Małą Wsią;  

Gułek: 

- czy można skorzystać z porad radcy prawnego nieodpłatnie, 

 - co dalej z wycinką drzew przy drodze powiatowej i czy jest konkretna decyzja w tej sprawie; 

 - budowa oświetlenia ulicznego. 

Wójt ustosunkowując się do w/w kwestii oznajmił, iż  

- udzieli odpowiedzi na część zgłoszonych spraw na sesji np. dziki, rowy melioracyjne – by 

również sołtysi usłyszeli, 

- w sprawie zanieczyszczeń przy drogach przekaże Zarządowi Dróg Powiatowych uwagi, choć 

należy chyba jeszcze poczekać gdyż wycinka jeszcze trwa; 

- w sprawie wycinki drzew w Gułkach – oznajmił, iż było spotkanie wszystkich 

zainteresowanych stron i doszło do porozumienia, że Starostwo podejmie kroki w celu ustalenia 

granic i czyje są to drzewa; 

- w sprawie radcy prawnego – stwierdził, iż wielokrotnie już mecenas pomagał mieszkańcom i 

nadal będzie, lecz nie będzie to na zasadzie dyżuru.  

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa dodała, że w Powiecie oraz w Białej Rawskiej jest 

udzielana nieodpłatna pomoc prawna. 

Radna Ewa Kwiatkowska-Kielan zwróciła uwagę, że są pewne ograniczenia i trzeba spełnić 

określone kryteria, by moc uzyskać porady prawnej i to nie we wszystkich sprawach. 

- w sprawie drogi stwierdził, iż będzie na pewno poprawiana systematycznie. 



 Następnie Wójt przedstawił wniosek Komendanta Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej 

o dofinansowanie do zakupu samochodu z napędem terenowym w kwocie 10.000 zł. W budżecie 

nie została zaplanowana żadna kwota. Jeśli jednak okazałoby się, że satysfakcjonowałaby ich 

kwota  2- 3 tys. zł, by mogli wykazać się wsparciem samorządów, to można będzie ten temat 

głębiej analizować.  

 Radny Michał Trzciński zgłosił wniosek odnośnie wycinki zakrzaczeń z akacji                             

w Mroczkowicach, której wykonanie obiecał Starosta, a jest tam ok. 2 godziny pracy. 

 Radny Jarosław Budek podjął kwestię umowy dzierżawy działki w Komorowie. 

 Wójt wyraził zdanie, że rzeczywiście należałoby się będzie zastanowić, czy nie będzie 

prościej by własnymi siłami kosić teren, by unikać nieporozumień, gdy dzieci chcą pograć                     

w piłkę. 

 Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa Adam Michalak zaproponował, by Gmina 

wystąpiła z pismem o budowę ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej od Cielądza                            

w kierunku Rawy Mazowieckiej.  

 Wójt poinformował, iż  mogą ponowić pismo, gdyż Gmina wystąpiła już kiedyś do 

Zarządu Dróg i odcinek od Komorowa do przejścia dla pieszych, został zaznaczony do objęcia 

takim zadaniem. 

 Radny Mariusz Błąkała wystąpił z pytaniem, czy byłaby możliwość oznakować Stolniki 

terenem zabudowanym, gdyż jest to teren raczej przelotowy. 

 Wójt oznajmił, iż zlecił pracownikom objazd wszystkich miejscowości i ustalić, jakich 

znaków i gdzie brakuje. 

  Radny Paweł Kłos zgłosił wniosek, by uwzględnić też znak ostrzegawczy przed strażą, że 

jest wyjazd.  

 

Punkt 16. 

Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Komisji Budżetu                          

i Rolnictwa o godz. 13:00 zamknął wspólne posiedzenie Komisji. 

       
                        
Przewodniczący  

                 Komisji Budżetu i Rolnictwa 
 
               Adam Michalak 

Protokołowała: 
Bogusława Kobacka 

 
 


