
Protokół Nr 5/2019 
 

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia, 

odbywającej wspólne posiedzenie z Komisją Budżetu i Rolnictwa 

w dniu 5 kwietnia 2019 roku. 

 
Radni obecni na posiedzeniu Komisji  Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia – 6, 

 nieobecny Michał Gaca. 
 
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. Aldona Trzcińska  - Kierownik GOPS w Cielądzu 

5. Grażyna Michniewska  - Przewodnicząca Komisji  

ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

5. Agnieszka Zielińska   - Kierownik GZEAS w Cielądzu 

6. Sylwia Gos   - Referent UG 

7. Piotr Król   - Inspektor UG 

 

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 13:00 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 przyjęcia 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych na rok 2019 
rok.   

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

7. Wyrażenie przez poszczególne komisje opinii do projektu uchwały w sprawie ustalenia 
wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych                  
z terenu Gminy Cielądz. 

8. Wyrażenie przez poszczególne komisje opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie ustalenia 
planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Cielądz oraz 
określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 
roku.  

9. Wyrażenie przez poszczególne komisje opinii w sprawie projektu uchwały dotyczącego 
przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie w Gminie Cielądz na lata 2019-2022. 

10. Informacja w sprawie organizacji i stowarzyszeń pozarządowych działających na terenie 
Gminy Cielądz. 

11. Sprawy różne. 

12. Zamknięcie posiedzenia. 

Wójt Gminy Paweł Królak zgłosił wniosek, by punkt 6 porządku obrad zrealizować 

wcześniej tj. jako pkt 4.  

Zmianę powyższą Komisje zaakceptowały pozytywnie. Więcej uwag do porządku 

posiedzenia nie zgłoszono.  

 

Punkt 3. 

Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji z dnia 7 marca 2019 r. został opublikowany 

na stronie BIP oraz wyłożony do wglądu. Do protokołu nie wniesiono uwag i został przez 

Komisję przyjęty jednogłośnie tj. 7 głosów „za”. 

 

Punkt 4. 

Przystąpiono do realizacji punktu dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty. 

Niniejszy temat przedstawiła Małgorzata Czapnik – pracownik Urzędu Gminy.  



Oznajmiła, iż uwagi na fakt, iż orzecznictwo sądów administracyjnych kwestionuje fakt 

dokonywania zmiany wysokości opłaty o charakterze ryczałtowym z jednym terminem 

płatności, przypadającym w trakcie już rozpoczętego roku kalendarzowego i wskazuje, że 

zmiana taka prowadzi do naruszenia zasad demokratycznego państwa prawa wywodzonych z art. 

2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej należy wrócić do stawek starych tj. 80 zł – w przypadku 

segregowania odpadów i 150 zł – w przypadku niesegregowania odpadów. W zmienionej 

uchwale stawki te wynosiły 90 zł i 180 zł.  

Radna Iwona Machnicka zauważyła, że wynika z tego, że niesłusznie zostały podniesione 

kwoty ryczałtowe za odpady komunalne. 

Radny Jarosław Budek zapytał, czy kwoty te bilansują koszty odbierania odpadów. 

Małgorzata Czapnik – Referent UG wyjaśniła, iż na chwilę obecną brak jest danych na 

temat ilości odbieranych odpadów z domków letniskowych. Dlatego zostało przyjęte, że średnio 

jest to 6 pojemników o objętości 120 litrów. 

Radny Jarosław Budek wyraził zdanie, że jest to za niska stawka, porównując ze 

stawkami dla mieszkańców. 

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 - 7 głosów „za” 

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

 

Punkt 5. 

Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu -  w sprawie zmiany budżetu i budżecie na 2019 

rok. 

Niniejszy temat przedstawiła Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska. Poinformowała, iż 

nie ma w projekcie uchwały zmian związanych z uzyskaniem nowych środków budżetowych,                     

a są tylko przesunięcia w wydatkach budżetowych.  Następnie omówiła proponowane zmiany, 

które dotyczyły: 

- funduszu sołeckiego wsi Gortatowice i Niemgłowy 

- zwiększenia środków dla Policji – na godziny ponadnormatywne. 

Radna Iwona Machnicka stwierdziła, iż do zmian w budżecie nie ma uwag, ale ma do 

dokumentacji na drogi i zwróciła się do Wójta Gminy z zapytaniem, których dróg dotyczą. 

Wójt poinformował, iż dokumentacje dotyczą: 

- drogi w Ossowicach tj. od wojewódzkiej nr 707  



- drogi w Ossowicach – za mostem w prawo 

- drogi w Małej Wsi – tzw. Gaj (tj. od P. Suskiego)  i przez drogę powiatową w kierunku 

Nowej Małej Wsi. 

Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska zaznaczyła, że w/w zadania inwestycyjne zostały 

przyjęte uchwałą budżetową. 

Radna Iwona Machnicka zwróciła się do radnych, czy zdają sobie sprawę, jakie to będą 

pieniądze na te drogi, a co z budową szkoły. 

Wójt zaznaczył, by dokumentacji nie mylić z wykonaniem drogi. Następnie 

poinformował, iż planowane jest złożenie wniosku na dofinansowanie drogi w Ossowicach (za 

mostem) do Urzędu Wojewódzkiego. Termin składania wniosków jest wyznaczony do 13 

kwietnia. Dylemat był: czy droga w Komorowie, czy w Ossowicach, ale z uwagi na gimbus, to 

decyzja, że w Ossowicach. 

Radna Iwona Machnicka podjęła kwestię drogi Wisówka – Mała Wieś i zaznaczyła, że 

Wójt i Sekretarz obiecali mieszkańcom drogę.  

Wójt oznajmił, iż ze środków własnych – z wydatków bieżących będzie poprawiona 

droga. 

Radny Jarosław Budek zapytał, czy wymienione drogi w Ossowicach będą robione                      

w tym roku. 

Wójt stwierdził, że są składane wnioski, ale nie wiadomo, czy przejdą. 

Radny Jarosław Budek dodał, że nie wyobraża sobie reakcji mieszkańców, gdyby 

okazało się, że dwie drogi w jednej miejscowości są robione. 

Wójt zaznaczył, że te 700 metrów to nie jest tylko dla Ossowic. Ponadto, kto jeździł po 

drogach, to wie, gdzie są najgorsze drogi i jest to min. droga do Ossowic. Kolejna droga, na 

którą uważa, że należy też robić dokumentację, to droga w Stolnikach. 

Radny Michał Trzciński zgłosił wniosek o naprawę drogi powiatowej (załatanie dziur) na 

krzyżówce z Sierzchowami w kierunku Mroczkowic. 

Radny Jarosław Budek poruszył temat termomodernizacji Ośrodka Zdrowia                                              

w Sierzchowach i zapytał, czy są podjęte działania, by pozyskać dotacje na to zadanie. 

Sekretarz oznajmił, iż inwestycja jest zawarta w budżecie, a konkurs będzie ogłoszony                    

w ramach RPO dnia 14 czerwca i jest przygotowywana dokumentacja w tym zakresie, gdyż 

zmieniły się pewne zasady i należało będzie poprawić dokumentację. Dodał, że nie wiadomo 

jeszcze, czy będzie można łączyć ze środkami np. z Wojewódzkiego Funduszu i stwierdził, że 

zadanie to jest  priorytetem.  



Przewodniczący Komisji Oświaty Przemysław Jędrzejczak podjął temat 

termomodernizacji szkoły w Sierzchowach i zapytał, czy też będzie realizowana. 

Sekretarz wyraził zdanie, że jest to temat do dyskusji. Wiadomo jest,  ile w przybliżeniu 

kosztowałaby cała inwestycja tj. wymiana źródła ciepła, ciągów grzewczych – ok. 1,2 mln zł,  

przy dofinansowaniu 85 %. Jest to ostatni konkurs na termomodernizację, więc jeśli teraz się nie 

podejmie decyzji, to drugi raz już projekt taki może się nie powtórzyć. Na kolejnej komisji 

będzie wypracowane stanowisko. 

Przewodniczący Komisji Oświaty Przemysław Jędrzejczak zapytał następnie co ze szkołą 

w Cielądzu. 

Do tematu głos zabrał Wójt Gminy. Poinformował, iż Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska ogłosić miał na ten rok dofinansowanie do budowy budynków użyteczności 

publicznej. Dlatego kontaktował się w tej sprawie, ale nie ruszy ten program w tym roku z uwagi 

na uruchomienie Programu „Czyste Powietrze”, a co w przyszłym roku, to nie potrafiono 

odpowiedzieć. Robili rozeznanie. Byli w Rogowie i oglądali pasywne przedszkole, ale jest 

obawa o koszty utrzymania takiego obiektu w przyszłości. Nasz projekt jest łatwy do 

przerobienia na pasywny obiekt. Będąc w Ministerstwie ma informację, że można liczyć na 

pomoc tj. ok. 1 mln zł. 

Przewodniczący Komisji Oświaty Przemysław Jędrzejczak zapytał, jaki jest 

przewidywany koszt budowy szkoły. 

Wójt oznajmił, iż ok. 7 mln zł. 

Radny Jarosław Budek zadał pytanie odnośnie kosztów zadania w zakresie gospodarki 

wodno-ściekowej. 

Wójt stwierdził, iż nie ma sensu na razie przesuwać środków, lecz ogłosić przetarg                      

i zobaczymy jaka będzie kwota, a  wiadomo jest, że oczyszczalnia praktycznie nie funkcjonuje. 

Rana Iwona Machnicka zapytała o zadanie dotyczące budowy oświetlenia ulicznego. 

Wójt wyjaśnił, iż dotyczy to oświetlenia przy drodze do firmy Herco. Dodał, że na 

zadania z zakresu oświetlenia ulicznego nie ma dotacji, a tylko pożyczka umarzalna. 

Na powyższym zakończona została dyskusja w tym punkcie posiedzenia Komisji                       

i przystąpiono do głosowania nad wyrażeniem opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany                                

w budżecie. Komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały: tj: 

Komisja Budżetu i Rolnictwa – jednogłośnie - 7 głosów „za” 

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

 

 



 

 

Punkt 6. 

Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu - dotyczącego zaopiniowania projektu 

uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów 

Alkoholowych na rok 2019 rok.   

Niniejszy temat przedstawiła Grażyna Michniewska – Przewodnicząca Gminnej Komisji   

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Poinformowała, iż zmienił się skład Komisji, 

zostały przydzielone nowe obowiązki dla poszczególnych osób np. powołany jest sekretarz 

komisji, który będzie odpowiedzialny za prowadzenie wszelkiej dokumentacji z prac Komisji. 

Ponadto w związku z tym, iż od kilkunastu lat nie było zmieniane wynagrodzenie członków 

komisji, dlatego też jest propozycja by wynosiło ono: Przewodniczący komisji – 150 zł, 

Sekretarz komisji – 130 zł oraz członkowie 100 zł. Poprzednio obowiązywała jedna kwota 60 zł. 

Przewodnicząca Komisji poinformowała też, że sekretarz komisji będzie dodatkowo otrzymywał 

200 zł miesięcznie. Ponadto zwróciła uwagę na wprowadzenie w Programie nowego zapisu 

odnośnie zasad zwrotu kosztów podróży oraz udziału w szkoleniach.      

Do projektu uchwały Radna Iwona Machnicka wystąpiła z zapytaniem dlaczego takie 

zmiany są proponowane i dlaczego diety są w kwotach brutto. 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, iż diety dla członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych zawsze były określane w kotach brutto. 

Wójt Gminy dodał, że został zmieniony skład Zarządzeniem Wójta, gdyż niektóre osoby 

nie chciały dalej pełnić funkcji lub być w składzie Komisji. W sprawie kwot oświadczył, iż od 

wielu lat nie były podwyższane, a posiedzenia nie będą zwoływane co tydzień, lecz w zależności 

od potrzeb.  

Więcej zapytań nie zgłoszono. 

Przystąpiono do głosowania nad wyrażeniem opinii do projektu uchwały. Komisje 

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały: tj: 

Komisja Budżetu i Rolnictwa – jednogłośnie - 7 głosów „za” 

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

 

Punkt 7. 

W dalszej kolejności przystąpiono do realizacji punktu dotyczącego zaopiniowania 

projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków 

Ochotniczych Straży Pożarnych  z terenu Gminy Cielądz. 



Wyjaśnienia do tego tematu udzieliła Sylwia Gos- Referent Urzędu Gminy w Cielądzu. 

Przypomniała, że obecnie obowiązująca uchwała z 2008 roku ustala jedną stawkę                         

w wysokości 16,50 zł za godzinę. W projekcie jest natomiast zaproponowane zróżnicowanie 

stawki: za działania ratownicze 16,50 zł za godzinę, a za udział w szkoleniach – 8 zł za godzinę.   

Radny Jarosław Budek wyraził spostrzeżenie w sprawie ekwiwalentu za udział w 

szkoleniu: jeśli się osoba szkoli, to zdobywa wiedzę i jeszcze za to płacić. 

Wójt stwierdził, że dobrze, że ma kto jeździć na szkolenia, a nasza jednostka w Cielądzu 

jest chyba najlepszą ochotniczą jednostką w Powiecie.  

Radny Paweł Kłos zaproponował w takim razie podwyższenie stawki. Poinformował, iż 

np. Sadkowice mają stawkę 20 zł za godzinę.  

Radni poparli tę propozycję i Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa – Adam 

Michalak poddał pod głosowanie stawkę 20 zł za godzinę za udział w akcjach ratowniczych. 

Komisje jednogłośnie pozytywnie zaakceptowali w/w stawkę, a następnie zaopiniowano cały 

projekt uchwały z uwzględnieniem wcześniej przegłosowanej poprawki. Komisje również 

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały niniejszy projekt uchwały. tj: 

Komisja Budżetu i Rolnictwa – jednogłośnie - 7 głosów „za” 

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

 

Punkt 8.  

Następny temat posiedzenia Komisji dotyczył zaopiniowania projektu uchwały                    

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Cielądz oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 

2019 roku.  

Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Cielądzu 

Agnieszka Zielińska przedstawiła projekt uchwały. Wyjaśniła, iż zgodnie z wprowadzaną 

reformą systemu oświaty w 2017 roku była podjęta uchwała określająca sieć szkół na okres od 1 

września 2017 do 31 sierpnia 2019 r. Dlatego też konieczne jest podjęcie nowej uchwały w tej 

sprawie na okres od 1 września 2019 r. Plan sieci nie ulega zmianie. Są pozytywne opinie 

Kuratora Oświaty i związków zawodowych. 

Radny Rafał Kucharski zapytał, czy są sytuacje, że dzieci chodzą do szkół w innych 

obwodach. 

Kierownik GZEAS oznajmiła, iż jest wiele takich przypadków. 



Wójt też potwierdził i poinformował, iż dzieci z obwodu szkoły w Sierzchowach 

uczęszczają do szkoły w Cielądzu. Wpływ na to powoduje praca rodziców, a też wcześniej 

gimnazjum. 

Więcej zapytań nie zgłoszono. 

Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały: 

Komisja Budżetu i Rolnictwa – jednogłośnie - 7 głosów „za” 

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

Wójt Gminy poinformował następnie o mającym się odbyć strajku nauczycieli. Był na spotkaniu 

w Kuratorium. Spotkał się też z Dyrektorami szkół i jest zapewnienie, że egzaminy odbędą się. 

Wstrzymane będą dowozy i stołówka, chyba, że będzie dużo dzieci.  

Radny Rafał Kucharski zgłosił uwagę, że część dzieci z Wylezinka wsiada w Gortatowicach,                    

a bilety mają do Wylezinka. 

Kierownik GZEAS wyraziła zdanie w tej kwestii, że jest to wynik niedopilnowania zarówno 

przez rodziców jak i nauczyciela opiekuna. Nie można bowiem całej winy zrzucić na szkołę, bo 

jest zgłoszona deklaracja – „miejsce zamieszkania Wylezinek”. 

Będąc przy temacie dowozów Wójt Gminy poinformował, iż będzie podjęte rozeznanie, czy inne 

firmy transportowe nie złożą lepszej oferty niż PKS, który miał do tej pory u nas monopol. 

Radny Mariusz Błąkała zgłosił uwagę, że warto byłoby się zastanowić od nowego roku 

szkolnego nad używaniem telefonów komórkowych w szkołach przez dzieci, ale i przez 

nauczycieli. Poruszył też kwestię, iż w szkole w Cielądzu zakupiony został stół do pin ponga,               

a nie jest wykorzystywany.  

 

Punkt 9. 

Punkt następny dotyczył zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie                    

w Gminie Cielądz na lata 2019-2022. 

Temat przedstawiła Aldona Trzcińska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej. Oznajmiła, iż na sesji Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie szczegółowo omówi temat. Wyjaśniła, że Program ten 

jest skierowany do ofiar przemocy w rodzinie oraz do sprawców przemocy w rodzinie, 

świadków przemocy w rodzinie, przedstawicieli władz lokalnych, przedstawicieli instytucji 

służb pracujących z dziećmi. Poinformowała, iż w 2017 roku do Zespołu Interdyscyplinarnego 

wpłynęło 11 „Niebieskich Kart”, a w 2018 roku – 7.  

Do projektu uchwały nie zgłoszono uwag. 



W wyniku głosowania Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały  

tj: Komisja Budżetu i Rolnictwa – jednogłośnie - 7 głosów „za” 

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

Punkt 10. 

 Kolejny temat posiedzenia dotyczył przedłożenia informacja w sprawie organizacji                        

i stowarzyszeń pozarządowych działających na terenie Gminy Cielądz. 

Temat przedstawił Piotr Król – Inspektor Urzędu Gminy w Cielądzu. 

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

W niniejszym punkcie porządku posiedzenia Wójt przedstawił też wykaz planowanych na 2019 

rok imprez oraz przewidywane ich terminy tj. 

- 31 maja – Dzień Dziecka – połączone z piknikiem ekologicznym, 

- 21 lipca – piknik Rodzinny – z udziałem Policji i Straży Pożarnej, 

- 18 sierpnia – Dożynki parafialne, w organizację których włączona też będzie Gmina. 

Przewodniczący Komisji Oświaty Przemysław Jędrzejczak zapytał o piknik militarny. 

Wójt oznajmił, iż był problem z ustaleniem dogodnego dla obu stron terminu. Zaproponuje 

jeszcze na 21 lipca. 

 

Punkt 11. 

 W sprawach różnych przeanalizowane zostały następujące sprawy: 

1) Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa przedstawiła treść pisma, które wpłynęło od 

mieszkańca wsi Cielądz w sprawie wydzielenia jego gospodarstwa ze sporządzanego planu 

miejscowego i sporządzenie nowego – po zmianie studium, o co też wnioskował w niniejszym 

piśmie. 

Wójt przybliżył lokalizację działki, o której mowa była w niniejszym piśmie i przedstawił zakres 

planowanej przez mieszkańca inwestycji. 

Analizując niniejszą sprawę rozpatrywano czy lokalizacja tej inwestycji jest odpowiednia, bo 

bliskie dość (niecały 1 km) jest sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej. Zwrócono też uwagę, że 

należałoby doprecyzować jaka będzie maksymalna obsada zwierząt, gdyż jest to bardzo istotne 

w tej sprawie. 

Wójt stwierdził, iż poprosi mieszkańca na spotkanie, by określił o jakiej ilości zwierząt jest 

mowa i gdy będzie miał już większą wiedzę, to przekaże informację na ten temat. 

Radna Iwona Machnicka wyraziła zdanie, że jeśli będzie zamiar budowy tej inwestycji, to 

poinformuje mieszkańców i będzie składany sprzeciw. 



2) Wójt Gminy poinformował o wnioskach o dofinansowanie dla Policji i Straży Pożarnej na 

zakup samochodów – radiowozu dla Policji i operacyjnego dla Straży. Zaznaczył, że współpraca 

z jednostkami jest dobra.  

W wyniku dyskusji i analizy zaproponowano, by przekazać po 2 tys. zł. 

3) Radny Mariusz Błąkała zgłosił uwagę, że regularnie przez wieś jeżdżą dwa beczkowozy –                   

w sposób, który niszczy drogi i zaproponował, czy np. nie rozważyć ograniczenia tonażu na 

pewnym odcinku z wyłączeniem mieszkańców.  

Wójt poinformował, iż wystosowane zostało zapytanie do firmy w sprawie znaków i też 

uwzględnione były znaki dotyczące tonażu.  

4) Radna Ewa Kwiatkowska – Kielan zapytała czy jest przewidywany odstrzał dzików, gdyż łąki 

są bardzo poryte. 

Wójt stwierdził, iż odstrzał odbywa się na bieżąco. Zwrócił też uwagę, by poszkodowani rolnicy 

zgłaszali szkody - że powstały teraz, gdyż późniejsze nie będą uwzględniane. 

5) Przewodnicząca Rady przypomniała radnym o obowiązku złożenia do dnia 30 kwietnia br. 

oświadczeń majątkowych za 2018 rok. 

  

Punkt 12. 

Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Komisji Budżetu                          

i Rolnictwa o godz. 15:15 zamknął wspólne posiedzenie Komisji. 

       
                                 
Przewodniczący  

              Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia 
 
                   Przemysław Jędrzejczak 

Protokołowała: 
Bogusława Kobacka 

 
 


