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PROTOKÓŁ  NR 3/2019 
z posiedzenia KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI  

 
odbytego w dniu 24 października 2019 roku  

w Urzędzie Gminy w Cielądzu 
 
 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji zgodnie z listą obecności, stanowiącą 

załącznik do niniejszego protokołu. Nieobecny członek Komisji: Przemysław Jędrzejczak.  

Ponadto w posiedzeniu brali udział: 

1. Paweł Królak  Wójt Gminy Cielądz 

2. Małgorzata Rosa  Przewodnicząca Rady Gminy Cielądz 

3. Sylwester Krawczyk  Sekretarz Gminy 

oraz dwie przedstawicielki podmiotów wnoszących petycję. 

 

Punkt 1. 

Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 9:00 dokonał Przewodniczący Komisji – Rafał 

Kucharski, witając członków Komisji i pozostałe osoby biorące udział w posiedzeniu. 

Stwierdził obecność 5 członków Komisji i istnienie wymaganego kworum do prowadzenia 

obrad. 

 

Punkt 2. 

Przewodniczący Komisji – Rafał Kucharski przedstawił porządek posiedzenia, który 

członkowie Komisji otrzymali wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu, który przedstawiał się 

następująco:  

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Analiza i zaopiniowanie petycji skierowanej do Rady Gminy Cielądz. 

4. Sprawy różne. 

5. Zamknięcie posiedzenia.  

Do porządku nie wniesiono uwag. 

 

Punkt 3. 

Przystąpiono do rozpatrywania petycji skierowanej do Rady Gminy Cielądz, dotyczącej remontu 

budynku po byłej szkole podstawowej w Grabicach. Przewodniczący Komisji Rafał Kucharski 

oznajmił, iż petycje otrzymali członkowie komisji. Petycja znajduje się w załączeniu do protokołu.  
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Następnie zwrócił się do przybyłych na posiedzenie przedstawicieli podmiotów wnoszących 

petycję o zabranie głosu i przybliżenie tematu. 

Pani I.J. oznajmiła, iż radni, którzy byli w świetlicy w Grabiach mogli zobaczyć, że stan budynku 

wymaga remontu. Stwierdziła, iż w ocenie mieszkańców i organizacji, które mają swoje siedziby w tym 

budynku nieprzeprowadzenie remontu w trybie bardzo pilnym spowoduje całkowitą degradacje tego 

budynku i nie będzie już co ratować. Zaznaczyła, że wiele prac przy tym budynku zostało wykonanych 

ze środków funduszu sołeckiego, z części dotacji KGW. W tym roku z funduszu sołeckiego zostały 

wyremontowane szczyty budynku. Źle wygląda sufit, ściany są nadal zalewane. Dodała, że w budynku 

tym swoje siedziby mają: KGW, LKS Grabice. Brakuje wyposażenia w łazience. Zakończyła 

stwierdzeniem, że chcieliby mieć kawałek miejsca, w którym mogą się spotykać, by dalej działać.  

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa zapytała, czy fundusz sołecki na rok przyszły, tez jest 

przeznaczony na remont świetlicy. 

Pani I.J. oznajmiła, że fundusz jest przeznaczony na plac zabaw, gdyż uważają, że należy dzieciom 

z miejscowości Grabice wyrównać szanse z dziećmi, które mają dostęp do placu zabaw. Poinformowała, 

iż składane były wnioski o dofinansowanie placu zabaw, ale nie udało się. Teraz jest złożony wniosek o 

mikrogranty „Promuję łódzkie”, ale to jest na infrastrukturę zewnętrzną, gdyż takie są warunki konkursu. 

Stwierdziła, iż na zebraniu wiejskim dotyczącym przeznaczenia funduszu sołeckiego temat remontu 

świetlicy był poruszony.  

W tym miejscu głos zabrał Wójt Gminy Paweł Królak, który przedstawił swoje stanowisko w tej 

sprawie. Stwierdził, iż jego zdaniem złożenie petycji było działaniem niezrozumiałym, gdyż na 

Zebraniu Wiejskim w miejscowości Grabice w dniu 25 września 2019 r. publicznie oświadczył, 

iż zadanie dotyczące remontów świetlic, między innymi świetlicy w Grabicach, uwzględni                    

w projekcie budżetu Gminy Cielądz na 2020 rok. Podkreślił ponadto, że jednym                                  

z wnioskodawców petycji jest Radny, który tenże budżet będzie zatwierdzał. Zaznaczył też, że 

deklarację niniejszą podtrzymuje, gdyż uważa, że wykonanie remontu świetlicy w Grabicach 

jest słuszne. W sprawie uwagi zawartej w petycji, że nie mogą aplikować o fundusze zewnętrze, 

gdyż nie dysponują całym budynkiem, zaproponował, by doszli wewnętrznie do porozumienia 

gdyż w budynku tym mają siedziby: LKS, Straż i KGW. Wystarczy, by KGW z pozostałymi 

podmiotami to ustaliło odpowiednio.  

Komisja, mając na uwadze poczynione ustalenia, a także doceniając aktywność 

mieszkańców Grabic, również stwierdziła, że wykonanie remontu obiektu w Grabicach jest 

zasadne i petycja zasługuje na uwzględnienie. W formie uchwały Komisja wyraziła pozytywną 

opinię, która została podjęta jednogłośnie -  5 głosami „za.  

Uchwała ( Nr 5/2019) w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej petycji w sprawie remontu 

budynku po byłej szkole podstawowej w Grabicach stanowi załącznik do protokołu. 
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Punkt 4. 

 W punkcie porządku posiedzenia Komisji: „Sprawy różne” podjęte zostały następujące 

sprawy: 

 Radna Jadwiga Mantorska podjęła temat oświetlenia w Niemgłowach i zapytała, czy 

prawdą jest, że nie ma gwarancji, że będzie. 

 Wójt oznajmił, iż został złożony wniosek o wymianę oświetlenia ulicznego, który 

obejmuje wymianę oświetlenia istniejącego i czekamy na rozstrzygnięcie. Po zebraniach 

wiejskich w sprawie funduszy sołeckich pojawiło się kilka inicjatyw na oświetlenie tam gdzie 

brakuje. Jeżeli wniosek przejdzie, to w przetargu te miejsca będą dołożone, ale pod warunkiem, 

że na te miejsca będzie dokumentacja, uzgodnienia i podpisana umowa z PGE. Zaznaczył, że na 

ten odcinek, o którym mówi Radna, nie ma dokumentacji technicznej i nie nawet punktu 

zaczepienia, a PGE ma zinwentaryzowaną sieć, że nawet zauważy dołożenie jednej lampy. 

 Radna Jadwiga Mantorska stwierdziła, że jest zaskoczona tą informacją, gdyż do tej pory 

sądziła, że odcinek ten  jest do szybkiego zrobienia, zwłaszcza, że rok temu był obiecany do 

zrobienia. Teraz słyszy inna wersję. 

 Wójt oznajmił, iż nie ma żadnej dokumentacji na ten odcinek i nie może sobie pozwolić 

na wykonywanie prac bez uzgodnień. 

Radna zapytała dlaczego jest taka różnica w informacjach. 

Wójt Gminy wyjaśnił, iż dużo zmieniło się jeśli chodzi o PGE. Jeszcze kilka lat temu tylko po 

zgłoszeniu zakładany był warkocz, czy linia potrzebna do zamontowania oświetlenia i można 

było zainstalować lampę. Dziś bez dokumentacji odpowiedniej się nie zrobi. 

Na pytanie Radnej jaka jest perspektywa w tej sprawie, Wójt odpowiedział, że jeśli będzie 

wykonywana na terenie gminy modernizacja oświetlenia ulicznego, to ten odcinek, jak również 

trzy inne w innych miejscowościach – będzie realizowany. 

W sprawie terminu realizacji tego zadania wypowiedział się Sekretarz Gminy Sylwester 

Krawczyk. Stwierdził, iż trudno jest określić ten czas, gdyż różnie bywa z projektami unijnymi, 

ale liczy, że do końca I półrocza 2020 r. będzie podpisana umowa. W chwili obecnej nie ma 

jeszcze wstępnej weryfikacji. Trudno jest określić, kiedy będzie lista rankingowa. Po podpisaniu 

umowy będzie dopiero ogłaszany przetarg. Termin realizacji we wniosku został określony na 

2020 rok, ale raczej jest pewne, że nie zostanie on dotrzymany. 

Wójt Gminy dodał, że jest kilka funduszy sołeckich, które przewidziały środki na oświetlenie 

uliczne i z początkiem roku będą podjęte działania w celu opracowania dokumentacji, by 

włączyć w przetarg. 
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Radna Jadwiga Mantorska poruszyła sprawę petycji na temat dróg w Niemgłowach i 

oświadczyła, że nie rozumie faktu, że Niemgłowy nie mogą skorzystać z funduszy 

zewnętrznych na drogi.  

Wójt Gminy stwierdził, że jeśli chodzi o remonty dróg, to jest tak, że każda propozycja jest 

analizowana przy uchwale budżetowej i tak też będzie w tym roku.  

Remonty stara się robić tam, gdzie są konieczne, gdzie jest dowóz dzieci. Zastanawia się więc 

też nad drogą Brzozówka – Parolice –Mała Wieś, jest to odcinek 2,5 km, ale jest tam dużo 

dzieci. 

 Radna zauważyła, że w Niemgłowach jest to odcinek 2,2 km i jest to teren zabudowany 7. 

domostwami. Wie, że w innych gminach po cztery projekty były składane na drogi. 

 Sekretarz zwrócił się do Radnej, by podała przykład gminy, która złożyła 4 wnioski i 

otrzymała dofinansowanie. Stwierdził, że regulamin dofinansowania do dróg samorządowych 

określa, że liczba wniosków wynosiła 2 i Gmina złożyła. 

 Wójt zaznaczył, że w tym roku została złożona jak największa ilość wniosków na drogi, a 

na dwa zostały przyznane środki. Nie można było złożyć na większą ilość niż zostały złożone.  

 Radna Jadwiga Mantorska zwróciła uwagą na kwestię wyboru dróg do remontu oraz na 

sprawę ścieżki rowerowej w miejscowości Cielądz.  

 Wójt zaznaczył, że ścieżka rowerowa będzie ( o ile będzie) wykonana ze środków Zarządu 

Dróg Wojewódzkich bez złotówki wkładu finansowego gminy.  

Radna podsumowując stwierdziła, że rząd daje środki i bardzo prosi o to, by Wójt postarał się, 

by te drogi zostały zrobione i ma nadzieję, że Niemgłowy też będą miały drogę. 

Sekretarz stwierdził, iż wizja kolejności remontów dróg przez radnych może nie zawsze 

pokrywać się z tym, co jest oceniane przez instytucje przyznające środki.  

Wójt na zapytanie Radnej Jadwigi Mantorskiej przedstawił, jakie są kryteria przy ocenie 

wniosków na dofinansowanie do dróg tj. łączenie miejscowości, włączanie się do drogi 

wojewódzkiej (najlepiej punktowane) lub powiatowej, rondo, przejścia dla pieszych, obok 

budynki użyteczności publicznej i zakłady produkcyjne.  

 Radna stwierdziła, że droga (przez las do drogi wojewódzkiej) łączy się z powiatową.  

 Wójt wyraził zdanie, że jeśli chodzi o tę drogę, to jeszcze długo jej nie zaproponuje 

Radzie, gdyż sądził, że Radnej chodzi o drogę tzw. za wodą, ale nie myślał, by cały odcinek - 

przez las. Uważa, że droga ta jest przejezdna, a w ramach bieżącego utrzymania jest 

remontowana. 

 Sekretarz poinformował, iż Minister wydał decyzję o prawie własności drogi na odcinek 

w Zuskach – po 6 latach jej procedowania. W późniejszym czasie będzie dyskusja jak przekazać 

ten odcinek Powiatowi.  
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Punkt 5. 

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Skarg Wniosków                          

i Petycji Rafał Kucharski zamknął posiedzenie Komisji o godz. 9:55. 

 

 

Protokołowała: 

Bogusława Kobacka 

Przewodniczący Komisji  
Skarg, Wniosków i Petycji 

 
Rafał Kucharski 


