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PP  RR  OO  TT   OO  KK   ÓÓ  ŁŁ     NNrr   VVII II //1199  

zz  sseessjj ii   RRaaddyy  GGmmiinnyy  CCiieelląąddzz,,  

zz  ddnniiaa  3300  mmaajjaa  22001199  rrookkuu  

  

Sesję rozpoczęto o godz. 10:00 

a zakończono o godz.      13:00. 

 

Punkt 1. 

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa stwierdzając obecność 8 radnych i quorum 

zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał, otworzyła VII sesję  Rady Gminy Cielądz.  

Powitała przybyłych na sesję radnych, sołtysów oraz zaproszonych gości. 

Listy obecności: radnych, sołtysów oraz zaproszonych gości, stanowią załączniki do 

protokołu.  

 

Punkt 2. 
 

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa wystąpiła z zapytaniem, czy są uwagi do 

porządku obrad, który radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.  

Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk  - w imieniu Wójta Gminy, zwrócił się z wnioskiem                     

o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie powołania spółdzielni socjalnej pn. 

„Pracuj z nami”, który to temat jest pokłosiem decyzji ze wspólnego posiedzenia komisji                         

i uchwała ta sformalizuje fakt przystąpienia Gminy Cielądz do utworzenia spółdzielni socjalnej. 

Na sesję przybył radny Mariusz Błąkała. 

Więcej uwag i wniosków do porządku obrad nie zgłoszono. Przewodnicząca Rady Gminy 

poddała pod głosowanie zgłoszony wniosek formalny, który został przyjęty 8 głosami „za”, przy 1 

głosie „wstrzymującym się”. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

Porządek obrad po zmianach przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie Sesji. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu Nr VI/19 z sesji Rady Gminy z dn. 09.04.2019 r.  

4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Spółdzielni Socjalnej „Pracuj z nami”. 

5. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Cielądz z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie za 2018 rok. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie na 2019 rok.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Cielądz.  
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9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu 
nieruchomości stanowiących własność Gminy Cielądz. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych                             
w miejscowości Niemgłowy. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska 
dla Gminy Cielądz na lata 2014 – 2017 z perspektywą na lata 2018 – 2021”. 

12. Przedstawienie raportu Wójta Gminy Cielądz o stanie Gminy za 2018 rok. 

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

14. Wolne wnioski. 

15. Zakończenie obrad VII Sesji Rady Gminy.  

 

Na sesję przybył radny Rafał Kucharski. 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, iż od tej chwili w  obradach uczestniczy 10-ciu radnych. 

 

Punkt 3.  

Protokół  Nr VI/19 z sesji Rady Gminy z dnia 09 kwietnia 2019 r. został wyłożony do 

wglądu poprzez opublikowanie jego projektu na stronie internetowej oraz udostępnienie w wersji 

papierowej w Biurze Rady. 

Radni do protokołu nie wnieśli uwag i protokół w głosowaniu jawnym imiennym został 

przyjęty jednogłośnie. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

 

Punkt 4.  

 Kolejny punkt dotyczył podjęcia uchwały w sprawie powołania spółdzielni socjalnej 

„Pracuj z nami”. 

Głos w tym temacie zabrała najpierw Pani Teresa Pietrzak – jako inicjatorka powołania                         

z dwóch samorządów, przedsiębiorstwa ekonomii społecznej – spółdzielni socjalnej: powiatowo-

gminnej pn. „Pracuj z nami”. Wyjaśniła, jakie przepisy prawne dotyczą spółdzielni. Stwierdziła, iż 

misją spółdzielni jest zrekrutowanie do pracy osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych 

wykluczeniem. Celem spółdzielni będzie też pomoc rawskiemu szpitalowi. Spółdzielnia zajmie 

się żywieniem pacjentów. Zaznaczyła, iż przez ostatnie kilkanaście lat korzystano z usług 

cateringowych. Marzeniem władz jest, by żywienie było prawidłowe, domowe. Produkcja będzie 

odbywać się w byłej kuchni – w pomieszczeniach szpitalnych. Oprócz stołówki planowane jest 

utworzenie mini baru w szpitalu. Produkty kupowane będą od lokalnych rolników. 

Poinformowała, iż z terenu Gminy chciałaby zrekrutować cztery osoby. Spółdzielnia otrzymała 

maksymalną liczbę osób do dofinansowania tj. na 10 osób. W sumie dofinansowanie wynosi                   
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380 tys. zł, z tego 200 tys. zł na adaptację pomieszczeń i zakup urządzeń oraz samochodu 

dostawczego i osobowego. Następnie poinformowała, że inną działalnością spółdzielni – ale                   

z czasem, gdy zwiększy się zatrudnienie – maksymalne może być do 50 osób – będą dodatkowe 

branże: budowlano-remontowe, sprzątające np. przy karczowaniu drzew, przy obsłudze imprez – 

by organy założycielskie mogły dawać zlecenia bez stosowania prawa zamówień publicznych. 

Stwierdziła, że zdaje sobie sprawę, że na samym żywieniu szpitala (60-80 pacjentów) spółdzielnia 

nie utrzymałaby się. W związku z tym, muszą szukać dodatkowych kontrahentów i dlatego muszą 

przejąć żywienie dzieci w szkołach i przedszkolach z terenu Powiatu Rawskiego. W kwestii 

doświadczenia Pani Pietrzak oznajmiła, iż była założycielką w 2003 roku spółdzielni, która 

istnieje i ma wiele sukcesów. 

Do wystąpienia Pani Teresy Pietrzak Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa 

zadała pytanie na temat kosztów naszego samorządu w tym projekcie. 

Pani T. Pietrzak oznajmiła, iż jest to wpisowe, które wynosi 3 tys. zł i  3 tys. zł – wkład 

członkowski i tyle też dotyczy Powiatu, a w przyszłości – zlecenia. Oświadczyła, że więcej 

kosztów Gmina nie będzie ponosić. Dodała, że przepisy dopuszczają zwiększenie udziałów. 

Ponadto członkami mogą zostać też pracownicy spółdzielni. Ma nadzieję, że z czasem dołączą 

inne gminy Powiatu Rawskiego. Wspomniała też o prowadzeniu obsługi imprez 

okolicznościowych i w tym celu o zamiarze zakupu namiotu cateringowego. 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa, zaznaczając, iż na projekt ten będą środki z RPO, 

zapytała o kwestie dotyczące trwałości projektu. 

Pani Teresa Pietrzak oznajmiła, iż są to środki na organizację miejsc pracy, więc trwałość 

projektu  w takich konkursach wynosi jeden rok, ale kontrole mogą być w okresie 3-5 lat. 

   Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa zapytała zatem, co jeśli po tym roku nie będzie 

płynności finansowej. 

Pani Teresa Pietrzak oznajmiła, iż pozostałyby urządzone i wyremontowane w szpitalu 

pomieszczenia. W razie ogłoszenia upadłości spółdzielni największy ciężar spoczywa na zarządzie 

i prezesie, który odpowiada swoim majątkiem. 

W omawianym temacie następnie głos zabrał  Starosta Rawski Józef Matysiak. Wyraził 

zdanie, że inicjatywa interesująca. Trzeba mieć świadomość, że samorządy w momencie podjęcia 

uchwały będą ponosić odpowiedzialność. To nie tylko 3 tys. zł, ale odpowiedzialność za trwałość 

projektu. Jednak bez podjęcia ryzyka, optymizmu i zaangażowania nic się nie zrobi. Podkreślił, i ż  

naszą rolą jest wspierać i patrzeć jak realizowane są założenia.  To nie jest proste przedsięwzięcie. 

Na samym żywieniu szpitalnym trudno będzie zbudować biznes. Potrzebne są inne 

przedsięwzięcia, jak żywienie w szkołach, czy zlecanie zadań temu podmiotowi. Zwrócił uwagę 

na mogące wystąpić problemy w zatrudnieniu odpowiednich pracowników.  
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Pani Teresa Pietrzak stwierdziła, że zdaje sobie sprawę z wagi problemu, lecz prosi, by 

pomagać, ale nie przeszkadzać. Prosiła o pomoc w formie przekazania wyposażenia, które jest 

zbędne w samorządach. 

Radny Adam Michalak zadał pytanie, czy po założeniu spółdzielni zadeklaruje, że Pani 

Teresa Pietrzak będzie jej prezesem. 

Pani Teresa Pietrzak potwierdziła, że dopóki będzie mogła pracować i służyć, to będzie to 

robić. 

Radny Adam Michalak zwracając się do Wójta zapytał, czy nie będzie konfliktu interesów, 

gdyż mamy swoją stołówkę w szkole i by jej nie likwidować. 

Wójt oświadczył, iż słuszna uwaga, lecz tak jak mówił na wspólnych komisjach nie można 

likwidować tego, co dobrze funkcjonuje, nawet w imię drobnych oszczędności.  

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa dodała, że projekt uchwały był omawiany 

szczegółowo na wspólnym posiedzeniu i uzyskał pozytywną opinię. Następnie przystąpiła do 

odczytania projektu uchwały, przed głosowaniem stwierdziła kworum,  a następnie odbyło się 

głosowanie nad przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta 9. głosami „za”, przy 1 głosie 

„wstrzymującym się”. Uchwała Nr VII/46/19 i imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do 

protokołu. 

 

Punkt 5.  

 Kolejny punkt dotyczył przyjęcia sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy 

Cielądz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy              

o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie za 2018 rok. 

  Niniejszy temat szczegółowo przedstawił Inspektor Piotr Król. 

 Do sprawozdania nie zgłoszono uwag ani zapytań. Sprawozdanie zostało przez Radę Gminy 

Cielądz przyjęte bez uwag i stanowi załącznik do protokołu. 

 

Punkt 6. 

Kolejny punkt dotyczył podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej. 

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

jest zmieniany głównie z powodu zmiany wysokości deficytu oraz przychodów i rozchodów. 

Deficyt gminy uległ zmniejszeniu o kwotę 209.507,63 zł i wynosi 2.580.086,37 zł. Zwiększone 

zostały przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 786.099 zł, oraz zmniejszone zostały 

przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 1.149.892 zł oraz z tytułu spłat 
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pożyczek o kwotę 154.285 zł - w związku z umorzeniem 50 % pożyczki zaciągniętej                              

w WFOŚiGW w Łodzi. 

Radni do projektu uchwały nie zgłosili uwag. Przewodnicząca Rady oznajmiła, iż projekt 

niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Rolnictwa oraz 

Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia. Następnie odczytała projekt uchwały, przed 

głosowaniem stwierdziła kworum,  a następnie odbyło się głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie – 10. głosami „za”. Uchwała Nr VII/47/19 i imienny wykaz 

głosowania stanowią załączniki do protokołu. 

 

Punkt 7.  

 W następnym  punkcie porządku sesji obradowano nad projektem uchwały w sprawie zmian 

w budżecie Gminy na 2019 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 poinformowała o następujących planowanych zmianach w budżecie: 

- zwiększenie dochodów w związku z podpisaniem umowy z PUP na prace publiczne 

10.759 zł oraz z tytułu rozliczenia podatku VAT za rok poprzedni – kwota 239.000 zł i 300 zł                  

z tytułu wnoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej; 

- w wydatkach inwestycyjnych w związku z przebudową drogi gminnej Ossowice – Cielądz – 

zmniejszenie o kwotę 210.000 zł (oszczędności poprzetargowe), a zwiększane na zadanie 

inwestycyjne  - droga gminna Ossowice – o 81.830 zł;  

- zwiększenie wydatków inwestycyjnych na pomoc finansową dla Policji i Straży na zakup 

samochodów - po 2.000 zł; 

- zwiększenie wydatków inwestycyjnych na studnię w Cielądzu – 50.000 zł; 

- zwiększanie wydatków bieżących na zakup ławek na boisko sportowe w Grabicach, wózek do 

malowania linii i piłkochwyt; 

 - zwiększenie o kwotę 492,37 zł na zadania dot. gospodarki odpadami – w wyniku rozliczenia za 

2018 rok; 

- zmiany w rozchodach i przychodach z tytułu umorzenia pożyczki z WFOŚiGW – 154.285 zł 

oraz wprowadzenia wolnych środków – 786.09941 zł. 

Do projektu uchwały w kwestii kwoty 50.000 zł na studnię pytanie zadał radny Grzegorz 

Stępniak. 

Wójt oznajmił, iż kwota ta obejmuje zabezpieczenie środków na dokumentację i na studnię. 

Kwota wynika z dokonanego rozeznania cenowego.  

  Więcej zapytań nie zgłoszono.  
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Przewodnicząca Rady oznajmiła, iż projekt niniejszej uchwały został pozytywnie 

zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Rolnictwa oraz Komisję Oświaty, Kultury, Sportu                  

i Zdrowia. Następnie odczytała projekt uchwały, przed głosowaniem stwierdziła kworum,                  

a następnie odbyło się głosowanie nad przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie 

– 10. głosami „za”. Uchwała Nr VII/48/19 i imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do 

protokołu. 

 

Punkt 8.  

 W następnym punkcie porządku sesji obradowano nad projektem uchwały w sprawie 

przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Cielądz. 

 Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa oznajmiła, iż projekt uchwały otrzymali 

wszyscy radni, a następnie o przedstawienie tematu poprosiła Panią Aldonę Trzcińską Kierownika 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cielądzu. 

 Kierownik GOPS poinformowała, iż corocznie w informacji o działalności GOPS 

przedkłada główne zadania realizowane przez Ośrodek, a niniejszy dokument jest bardzo 

szczegółową informacją zawierającą rok oceny tj. 2018 oraz 2 lata poprzednie i prognozę na rok 

następny w zakresie realizowanych przez Ośrodek zadań. Ocena jest dokonana na podstawie 

sprawozdań, które Ośrodek jest zobowiązany przekazywać. 

Do w/w tematu nie zgłoszono uwag ani zapytań.  

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa odczytała projekt uchwały, po czym odbyło się 

głosownie nad jej przyjęciem. Uchwała została podjęta jednogłośnie – 10 głosami „za”,. Uchwała 

Nr VII/49/19 oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do protokołu 

 

Punkt 9. 

Kolejny punkt porządku sesji dotyczył podjęcia uchwały w sprawie ustanowienia 

służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Cielądz. 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa stwierdziła, iż projekt uchwały otrzymali wszyscy 

radni, a następnie o przedstawienie tematu poprosiła Sekretarza Gminy Sylwestra Krawczyka. 

Sekretarz Gminy wyjaśnił, iż temat dotyczy dwóch nieruchomości. Pierwsza służebność – 

odpłatna - dotyczy skablowania napowietrznej linii średniego napięcia na terenie parku, a chodziło 

głównie o przyłącze do amfiteatru, gdyż były tutaj problemy z uzyskaniem właściwej ilości mocy. 

Wartość tej służebności to kwota 4.700 zł i została ustalona na podstawie wyceny rzeczoznawcy 

wybranego przez PGE. 

Druga służebność też dotyczy linii średniego napięcia – na terenie przy szkole w Cielądzu. 

Była tutaj kwestia przeniesienia linii nad boiskiem szkolnym. Sprawa dość długo ciągnęła się, ale 
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wreszcie dochodzi się do finału. Służebność ta będzie nieodpłatana, gdyż inwestycja jest na nasz 

wniosek. Uchwała pozwoli na zawarcie aktu notarialnego i umieszczeniu stosownego 

ograniczenia w księgach wieczystych. 

Do projektu uchwały uwag i zapytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady odczytała zatem projekt uchwały, stwierdziła kworum, po czym 

odbyło się głosownie nad przyjęciem niniejszej uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie – 

10. głosów „za”. Uchwała Nr VII/50/19 oraz imienny wykaz głosowania stanową załączniki do 

protokołu.  

 

Punkt 10.  

 Następny punkt sesji dotyczył projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 

nieruchomości położonych w miejscowości Niemgłowy. 

 Uzasadnienie  niniejszego projektu uchwały przedstawiła Magdalena Ostalska – pracownik 

Urzędu Gminy. Wyjaśniła, iż jedna z działek jest własnością Gminy ( 83/2), a druga – osoby 

fizycznej (82/6) – działka ta jest wolna od obciążeń. Działka gminna jest zajmowana przez osobę 

fizyczną, a na działce 82/6 znajduje się infrastruktura rekreacyjno-sportowa. Działki mają zbliżoną 

powierzchnię ok.11 arów. Celem uchwały jest uregulowanie faktycznego stanu użytkowania. Po 

wstępnych rozmowach z osobą fizyczną jest ustalenie, że zamiana będzie nieodpłatna. 

Szczegółowe warunki określone zostaną w protokole uzgodnień, które następnie będą 

odzwierciedlone w akcie notarialnym.  

  Do projektu uchwały nie zgłoszono zapytań 

  Przewodnicząca Rady oznajmiła, iż zamiana będzie nieodpłatna, a jedynie po stronie Urzędu 

będą koszty notarialne. Następnie poinformowała, że projekt był pozytywnie zaopiniowany przez 

Komisje na  posiedzeniu wspólnym Komisji Budżetu i Rolnictwa oraz Komisji Oświaty, Kultury, 

Sportu i Zdrowia., po czym odczytała projekt uchwały, stwierdziła kworum po czym odbyło się 

głosowanie nad przyjęciem omawianej uchwały. Uchwała została podjęta 10. głosami „za”. 

Uchwała Nr VII/51/19 oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do protokołu.  

 

Punkt 11. 

W następnym punkcie porządku sesji obradowano nad projektem uchwały w sprawie 

przyjęcia Raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Cielądz na lata 2014 – 

2017 z perspektywą na lata 2018 – 2021”. 
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Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa oznajmiła, iż projekt uchwały otrzymali 

wszyscy radni, a następnie o przedstawienie tematu poprosiła Magdalenę Ostalską. 

Magdalena Ostalska wyjaśniła, iż Raport stanowi podsumowanie działań zawartych                           

w Programie. Obowiązek przyjęcia raportu wynika z ustawy Prawo ochrony środowiska. Raport 

po przyjęciu podlega przekazaniu do Zarządu Powiatu. Stwierdziła, iż najważniejszym elementem 

Raportu są dwie ostatnie tabele, które zawierają wszystkie zrealizowane zadania finansowane                      

z różnych źródeł, a także bezkosztowe, które odnosiły się do działań, które ujęte były w Programie 

Ochrony Środowiska.    

Do projektu uchwały pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa przeczytała zatem projekt uchwały, 

stwierdziła kworum i zarządziła głosowanie nad uchwałą. 

Uchwała Nr VII/52/19 została podjęta jednogłośnie – 10 głosów „za” i wraz z imiennym 

wykazem głosowania stanowią załączniki do protokołu.  

 

Punkt 12.      

W następnym punkcie sesji Wójt Gminy przedstawił Raport o stanie Gminy w 2018 roku. 

Przedstawił najpierw podstawę prawną, która nakłada taki obowiązek. Następnie poinformował 

jakie obszary tematyczne obejmuje niniejszy raport. Podziękował wszystkim, którzy wzięli udział 

w jego opracowaniu. Dodał, że dokument ten będzie przedmiotem dyskusji na następnej sesji.  

 

Punkt 13.      

 Kolejny punkt dotyczył informacji o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym               

oraz z wykonania uchwał Rady Gminy.   

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

Punkt 14. 

 W wolnych wnioskach podjęte zostały następujące tematy: 

 Radny Grzegorz Stępniak wystąpił z zapytaniem do Starosty Rawskiego – dlaczego 

odcinek drogi od mostu oraz w Brzozówce nie został wyremontowany. Ponadto na wysokości 

cmentarza w Cielądzu jest wielka dziura w drodze i prośba, by może kawałek nakładki tam 

położyć, to byłoby trwalsze. 

 Radna Iwona Machnicka też zgłosiła wnioski w kwestii poprawy stanu dróg:                                    

w miejscowości Gułki – do Wisówki oraz w miejscowości Grabice od krzyżówki w stronę wsi 

Stolniki. Zapytała też o sprawę sprzątania rowów po wycince drzew, lecz zauważyła, że teraz już 

zarosły rowy trawami. Stwierdziła, że nienależycie wykonano prace po wycince drzew. 
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 Radny Jarosław Budek zwracając się do Wójta Gminy poruszył sprawę dróg                                

w Komorowie - dojazdowej do elektrowni fotowoltaicznej – rozjeżdżona droga, oraz drogi do 

Sadów Klemensa – obecnie jest na pewnym odcinku nieprzejezdna. 

 Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa upomniała się o drogę powiatową w kierunku 

Rylska, by poprawić jej stan. 

 Sołtys Sołectwa Stolniki Piotr Pawlak zgłosił problem wystawionych gabarytów, które nie 

zostały odebrane przez firmę wywozową i co z tym mają rolnicy zrobić. 

 Sołtys Sołectwa Ossowice Agnieszka Janicka zgłosiła wniosek o naprawę drogi                            

w Ossowicach z uwagi na liczne dziury.  

 Radny Rafał Kucharski zgłosił problem drogi - końcówka Kuczyzny w stronę Bartoszówki 

– jest to odcinek, że drogi tam praktycznie nie ma i doraźnie dobrze byłoby coś zrobić by była 

przejezdna. 

 Do zgłoszonych wniosków i uwag dotyczących dróg powiatowych odniósł się Starosta 

Rawski Józef Matysiak. Najpierw zwrócił uwagę na zrobione odcinki dróg na terenie Gminy 

Cielądz np.  za 1,6 mln zł zrobiono 3,8 km a zostało tylko 150 m w Brzozówce. Podobnie jest                     

w miejscowości Gułki.  

Z kolei przedstawił bilans dotyczący dróg począwszy od 1999 roku. 

Oznajmił, iż w budżecie Powiatu środki na drogi ( poprzednio tzw. subwencja drogowa) to kwota 

ok. 1,6 mln zł na utrzymanie 306 km dróg, co daje 5 tys. zł rocznie na 1 km. Dotyczy to zimowego 

utrzymania, koszenia rowów, łatania dziur i ewentualnie naprawę nawierzchni. Na terenie Gminy 

Cielądz jest 44,5 km dróg powiatowych. Przez cały okres wydatkowano na terenie Gminy Cielądz 

na drogi powiatowe ponad 9 mln zł, czyli na 1 km rocznie - 10.300 zł.   

Starosta wyraził zdanie, że wspólną troską powinny być drogi, po której jeżdżą wszyscy 

mieszkańcy. Poinformował o planowanych obecnie inwestycjach w Powiecie, dotyczących dwóch 

dróg: Biała Rawska – Zawady (3 km, koszt 2,8 mln zł)  i Turobowice – Rylsk Duży (1,7 km ). 

Będzie też realizowana z dofinansowaniem w 100 % droga Rawa – Ścieki.  

Podziękował za informację na temat niezebranych gałęzi z rowów i stwierdził, że musi to być 

zrobione. Ustosunkowując się do sprawy drogi gruntowej w kierunku Rylska poinformował, iż 

otrzymał pismo od właściciela żwirowni, że korzysta z niej 80 firm. Rozumie, że jest to argument, 

jak ważna jest firma, lecz proponuje też współpracę w tym zakresie i zaprosi zatem to większe 

gremium do odpowiedzialności za drogę. 

W sprawie odcinka drogi w Brzozówce i od wojewódzkiej w kierunku Gułek oraz pozostały 

zakres tzw. ringu – czy od Grabic do Gortatowic, czy od Sierzchów do Gortatowic, zaproponował 

współdziałanie. Poinformował, że polecił przygotowywać mapy i wstępne dokumenty do 

składania wniosku. Wstępnie ocenia, że odcinek 3,5 km to koszt ok. 2mln zł, a całość to ok. 10 
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mln zł ( też w kierunku Chociwia). Czyli potrzeba 6 mln zł by złożyć duży projekt. Gdyby 

dofinansowanie było w 80 %, to należałoby mieć wkład własny 1,5 mln zł. Zaproponował więc, 

by może pomyśleć o wspólnym projekcie na przyszły budżet i mieć na uwadze ten pierwszy 

projekt za 2 mln zł. W ten sposób można pozyskać dużo większe środki.  W sprawie drogi                     

w Komorowie nie ma szans na pozyskanie środków zewnętrznych. 

 Radna Iwona Machnicka w sprawie drogi do Gułek wyraziła zdanie, że został zrobiony nie 

ten odcinek, który był gorszy. Zapytała co zaważyło, że taka była decyzja. 

 Starosta Józef Matysiak wyjaśnił, iż związane to było z kwestią włączenia się do drogi 

wojewódzkiej, gdyż gdyby w innym miejscu, to nie uzyskaliby dofinansowania. 

 Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa odniosła się do kwestii drogi powiatowej Rylsk-

Cielądz i stwierdziła, że ta droga nie jest tylko do kopalni lecz stanowi też ciąg komunikacyjny 

Cielądz–Sadkowice, więc to nie jest tylko dojazd do żwirowni. Uważa, że jeśli tam działa 

przedsiębiorca, to należałoby mu pomóc stworzyć warunki, by mógł prowadzić tę działalność. 

 Starosta wyraził zdanie, że pokazuje jedynie jakie są realia. Nie ułatwia tej sprawy fakt, że 

jest to droga do żwirowni. 

 Radny Jarosław Budek zgłosił uwagę, by samorządy zajęły się problemem wykręcania na 

drogach i niszczeniem w ten sposób dróg. Zapytał też, czy jest możliwość oczyszczenia z piachu 

chodnika w Cielądzu (za młynem). Wójt bowiem nie dysponuje pracownikami, by to wykonać. 

 Starosta oznajmił, iż z Panem Wójtem porozumieją się w tej kwestii. 

Radna Iwona Machnicka zwróciła się do Starosty, by przekazał informację na temat 

wycinki drzew przy drodze powiatowej. 

Starosta oznajmił, iż był geodeta na gruncie. Sąsiad z drugiej strony kwestionuje granicę                 

i jest bardzo prawdopodobne, że będzie sądowe ustalenie granicy, gdyż nie ma innego sposobu na 

wzruszenie granicy. Gdy skończy się praca geodezyjna, to będzie bliżej ustalenia stanu prawnego. 

Sołtys Sołectwa Grabice Adam Michalak wyraził zdanie, że drogi tam nie będzie, a ludzie 

będą chodzić pieszo gdyż drzewa są właścicieli. Uważa, że nie jest prawdą, że plany zaginęły, 

gdyż były i są w Starostwie. Wyraził też uwagi na temat pracy geodetów. Stwierdził, że gdzie ktoś 

chciał granicę, to tam była wyznaczana.  

Starosta poprosił o nazwiska tych geodetów, to zgłosi tę sprawę do nadzoru geodezyjnego, 

gdyż jeśli są takie sytuacje, to nie może nie reagować. 

Sołtys Sołectwa Komorów Franciszek Zieliński zgłosił problem niewyciętych zakrzaczeń 

przy drodze powiatowej. Oznajmił, że Wicestarosta Pan Otulak, gdy kiedyś był na sesji to  zapisał 

sobie ten temat. Ponadto zapytał, czy nie ma możliwości, by wyremontować odcinek drogi od 

Podskarbic. 
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Starosta Józef Matysiak oznajmił, iż są możliwości zwiększenia subwencji i jeśli będą 

prowadzone rozmowy z osobami decyzyjnymi, to by mieli też na uwadze, że są drogi lokalne. 

Stwierdził ponadto, że droga ta jest fragmentem pewnej całości. Nie została zrobiona w pewnym 

czasie. Kiedyś zapadła decyzja tutaj właśnie, że nie dokończono. Zrobiono tylko na terenie Gminy 

Regnów, gdyż uznano, że ta droga jest to droga donikąd. Ale błędy z przeszłości trzeba naprawiać. 

Radna Jadwiga Mantorska wyraziła nadzieję, że wspólnie z Panem Marszałkiem postarają 

się pozyskać dużo pieniędzy jako koledzy z tego samego rejonu. 

Pan Starosta stwierdził, iż kwestia jest w rozwiązaniach systemowych. Przy tych 

pieniądzach bardzo trudno jest realizować zadania, czy to szczebla gminnego, czy powiatowego. 

Więcej wniosków nie zgłoszono. 

 

Punkt 15. 

 Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa stwierdziła, że wyczerpany został porządek 

obrad i zamknęła obrady VII sesji Rady Gminy Cielądz.  

 Na powyższym protokół zakończono.  

  

              Przewodnicząca Rady Gminy 

Protokołowała                                                                       Małgorzata Rosa 

Bogusława Kobacka   


