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PP  RR  OO  TT   OO  KK   ÓÓ  ŁŁ     NNrr   XXII VV//2200  

 

zz  sseessjj ii   RRaaddyy  GGmmiinnyy  CCiieelląąddzz,,  ooddbbyytteejj   ww  ddnniiuu  1100  lluutteeggoo  22002200  rrookkuu  

  

Sesję rozpoczęto o godz. 10:00 

a zakończono o godz.      12:00. 

 

Punkt 1. 

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa otworzyła XIV sesję  Rady Gminy Cielądz. 

Stwierdziła kworum sesji ( wszyscy radni obecni) i jej zdolność do podejmowania prawomocnych 

uchwał. 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 bądź 

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

Do przedstawionego porządku nie zgłoszono uwag. 

Wobec tego porządek obrad zawierał następujące punkty: 

1. Otwarcie Sesji. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu Nr XIII/19 z sesji Rady Gminy z dn. 30.12.2019 r.  

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok.  

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego – 
Powiatowego Urzędu Pracy. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego – Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  
Problemów Alkoholowych na 2020 rok. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej 
nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne gminy Cielądz. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Renaty Sutor złożonej w dniu 28 
listopada 2019 r. w sprawie zmiany przepisów prawa. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Renaty Sutor złożonej w dniu 6 grudnia 
2019 r. w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego oraz poparcia petycji. 
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11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Cielądz, dla obrębów Sierzchowy i Sierzchowy 
Kolonia oraz fragmentu obrębu Mroczkowice. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały Nr X/73/19 Rady 
Gminy Cielądz z dnia 30 października 2019 r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Cielądz, wieś Cielądz. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 
Cielądz na 2020 rok.  

14. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Budżetu i Rolnictwa na 2020 rok. 

15.  Zatwierdzenie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia na 2020 rok. 

16. Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy Cielądz na 2020 rok. 

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

18. Wolne wnioski. 

19. Zakończenie obrad XIV Sesji Rady Gminy.  

 

Punkt 3.  

Protokół  Nr XIII/19 z sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 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.  

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

budżetu i w budżecie Gminy na 2020rok. 

 Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa stwierdziła, iż projekt uchwały otrzymali wszyscy 

radni wraz z zawiadomieniem o sesji i o przedstawienie tematu poprosiła Skarbnika Gminy. 

Gabriela Milczarska – Skarbnik oznajmiła, iż załącznikiem nr 1, dotyczącym zmian w dochodach 

wprowadzane są  następujące środki do budżetu: 

-  w dziale 750 - w kwocie 5.484 zł  - są to środki otrzymane od Wojewody Łódzkiego, 

- w dziale 853 – w kwocie 116.185,21 zł – jest to kwota na kontynuację projektu Centrum Usług 

Społecznych dla Powiatu Rawskiego – do wysokości środków określonych w umowie; 

- w dziale 855 – w kwocie 7.400 zł – w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z 

pomocy społecznej za 2019 rok. 
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Następnie poinformowała Skarbnik Gminy o zmianach w wydatkach, dokonanych załącznikiem 

nr 2 tj.: 

- środki od Wojewody – 5.484 zł  przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne – na zadania 

zlecone; 

- zmniejszenie kwoty 5.000 zł w dziale 758 (rezerwy) i przeznaczona jest ta kwota na dotację dla 

stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie kultury – dział 921; 

- zwiększenie w dziale 853 w zakresie wydatków z UE o kwotę 116.185,21; 

-  zwiększenie w dziale Rodzina o kwotę 1.100 zł na zwrot do Urzędu Wojewódzkiego 

nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej za 2019 rok. 

Do projektu uchwały i wyjaśnień udzielonych przez Skarbnika Gminy Gabrielę Milczarską 

nie zgłoszono uwag ani zapytań.  

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 14. głosami 

„za” przy 1. głosie wstrzymującym się”. Uchwała Nr XIV/97/20 i imienny wykaz głosowania 

stanowią załączniki do protokołu. 

 

Punkt 5. 

W następnym punkcie porządku sesji obradowano nad projektem uchwały w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego – dla Powiatowego Urzędu Pracy. 

Temat przedstawił Wójt Gminy. Poinformował, iż pismem z dnia 19 listopada 2019 r. 

Powiatowy Urząd Pracy wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie w zakresie poradnictwa 

zawodowego. Wystąpiono o kwotę 1.500 zł. 

Do w/w tematu nie zgłoszono uwag ani zapytań.  

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa poinformowała, że projekt uchwały był 

przedmiotem posiedzenia wspólnego Komisji i został pozytywnie przez komisje zaopiniowany. 

Następnie odczytała projekt uchwały, stwierdziła kworum,  po czym odbyło się głosownie nad 

przyjęciem niniejszej uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie – 15 głosów „za”. Uchwała 

Nr XIV/98/20 oraz imienny wykaz głosowania stanową załączniki do protokołu.  

 

Punkt 6. 

Kolejny punkt porządku sesji dotyczył również podjęcia uchwały w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego. 
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Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa stwierdziła, iż projekt uchwały otrzymali wszyscy 

radni, a następnie o przedstawienie tematu poprosiła Wójta Gminy. 

Wójt Gminy wyjaśnił, iż wzorem lat ubiegłych Powiat wystąpił pismem z dnia 14 

października 2019 r. o pomoc finansową z przeznaczeniem dla Poradni Pedagogiczno-

Psychologicznej, w celu sfinansowania wizyt lekarza psychiatry w 2020 roku. W tym roku 

wystąpiono o kwotę 1.600 zł  i wynika ta kwota z liczby dzieci objętych pomocą, który dla Gminy 

Cielądz wynosi 4 %. 

Do w/w tematu nie zgłoszono uwag ani zapytań.  

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa poinformowała, że projekt uchwały był 

przedmiotem posiedzenia wspólnego Komisji i został pozytywnie przez komisje zaopiniowany. 

Następnie odczytała projekt uchwały, stwierdziła kworum,  po czym odbyło się głosownie nad 

przyjęciem niniejszej uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie – 15 głosów „za”. Uchwała 

Nr XIV/99/20 oraz imienny wykaz głosowania stanową załączniki do protokołu.  

 

Punkt 7.  

 W następnym punkcie porządku sesji obradowano nad projektem uchwały w sprawie 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020. 

 Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa oznajmiła, iż projekt uchwały otrzymali 

wszyscy radni, a następnie o przedstawienie tematu poprosiła Przewodniczącą Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Grażynę Michniewską.  

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa przeczytała zatem projekt uchwały, 

stwierdziła kworum i zarządziła głosowanie nad uchwałą. 

Uchwała Nr XIV/100/20 została podjęta jednogłośnie – 15 głosów „za” i wraz z imiennym 

wykazem głosowania stanowią załączniki do protokołu.  

 

Punkt 8. 

 W następnym punkcie porządku sesji obradowano nad projektem uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej 

mienie komunalne gminy Cielądz 

 Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa oznajmiła, iż projekt uchwały otrzymali 

wszyscy radni, a następnie o przedstawienie tematu poprosiła Magdalenę Ostalską – pracownika 

Urzędu Gminy. 

Magdalena Ostalska oznajmiła, iż projekt uchwały dotyczy nieruchomości znajdującej się w 

miejscowości Ossowice, składającej się z pięciu działek ewidencyjnych o łącznej powierzchni  
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753m 2. Nieruchomość ta została przyjęta do gminnego zasobu nieruchomości na podstawie 

decyzji komunalizacyjnej wydanej przez Wojewodę Łódzkiego dnia 12 czerwca 2019 r. 

Wcześniej nieruchomość należała do Skarbu Państwa.  Wyjaśniła, iż zbywanie nieruchomości 

następuje w celu polepszenia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. działki nr 

480, stanowiącej staw – zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, która taki tryb zbycia 

nieruchomości umożliwia bez konieczności przeprowadzenia przetargu. 

Do projektu uchwały pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa zwróciła się do Wiceprzewodniczącego 

Rady Michała Trzcińskiego o odczytanie projektu uchwała. Po jej odczytaniu Przewodnicząca 

Rady stwierdziła kworum i zarządziła głosowanie nad uchwałą. Uchwała Nr XIV/101/20 została 

podjęta 14. głosami „za” przy 1. głosie „wstrzymującym się” i wraz z imiennym wykazem 

głosowania stanowią załączniki do protokołu.  

 

Punkt 9. 

 W następnej kolejności przystąpiono do realizacji punktu dotyczącego uchwały w sprawie 

rozpatrzenia petycji Pani Renaty Sutor złożonej w dniu 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany 

przepisów prawa.  

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa stwierdziła, iż projekt uchwały otrzymali wszyscy radni i 

o przedstawienie opinii w tym zakresie poprosiła Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i 

Petycji  - Rafała Kucharskiego.  

Przewodniczący Komisji Rafał Kucharski przedstawił stanowisko wypracowane przez Komisję                       

w sprawie niniejszej petycji, które znajduje się w załączeniu do protokołu. 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa zaznaczyła następnie, że Komisje: Budżetu i Rolnictwa 

oraz Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia na wspólnym posiedzeniu miały możliwość 

zapoznania się z projektem uchwały i stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

Do tematu nie zgłoszono uwag ani pytań, więc Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata 

Rosa zwróciła się do Wiceprzewodniczącego Rady Michała Gacy o odczytanie projektu uchwały. 

Po jej odczytaniu Przewodnicząca Rady stwierdziła kworum i zarządziła głosowanie nad uchwałą. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 15 głosów „za”. Uchwała Nr XIV/102/20 oraz imienny 

wykaz głosowania stanową załączniki do protokołu.  

 

Punkt 10. 

 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Renaty Sutor złożonej w dniu 6 

grudnia 2019 r. w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego oraz poparcia petycji był 

kolejnym tematem sesji.  
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Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa stwierdziła, iż projekt uchwały otrzymali wszyscy radni i 

poprosiła Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  - Rafała Kucharskiego o 

przedstawienie opinii w tym temacie wypracowanej na posiedzeniu w dniu 24 stycznia br.. 

Przewodniczący Komisji Rafał Kucharski przedstawił stanowisko wypracowane przez Komisję                       

w sprawie niniejszej petycji, które znajduje się w załączeniu do protokołu. 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa zaznaczyła następnie, że Komisje: Budżetu i Rolnictwa 

oraz Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia na wspólnym posiedzeniu miały możliwość 

zapoznania się z projektem uchwały i stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

Do tematu nie zgłoszono uwag ani pytań, więc Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata 

Rosa zwróciła się do Wiceprzewodniczącego Rady Michała Trzcińskiego o odczytanie projektu 

uchwały. Po jej odczytaniu Przewodnicząca Rady stwierdziła kworum i zarządziła głosowanie nad 

uchwałą. Uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 15 głosów „za”. Uchwała Nr XIV/103/20 oraz 

imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do protokołu.  

 

Punkt 11. 

 Kolejny temat sesji dotyczył podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Cielądz, dla obrębów Sierzchowy i 

Sierzchowy Kolonia oraz fragmentu obrębu Mroczkowice . 

Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk. Podkreślił, i ż niniejszy 

projekt uchwały jest odpowiedzią na oczekiwania zgłaszane przez mieszkańców wsi Sierzchowy. 

Dotyczyły one pewnych zagrożeń, które ich zdaniem mogłyby pojawić się w związku z 

lokalizacją nowego zakładu dotyczącego przetwórstwa odpadów komunalnych. Zaznaczył, że 

poprzez przyjęcie planu jest zakładane stworzenie takiego regulatora prawnego, który będzie 

porządkował tez inne kwestie dotyczące zagęszczenia i lokalizacji ferm drobiu, by i to nie było 

zbyt uciążliwe dla mieszkańców. Dodał, że są obawy, że w prowadzonym obecnie postępowaniu 

środowiskowym nie uda się całkowicie uzyskać takiego efektu, by do końca były zabezpieczone 

interesy i oczekiwania mieszkańców, i dlatego właśnie jest propozycja przyjęcia planu. 

 Do tematu nie zgłoszono zapytań. 

 Przewodnicząca Rady oznajmiła, iż projekt był pozytywnie zaopiniowany przez Komisje na 

wspólnym posiedzeniu. Następnie odczytała projekt uchwały, stwierdziła kworum, po czym 

odbyło się głosowanie nad przyjęciem omawianej uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie 

– 15 głosów „za”. Uchwała Nr XIV/104/20 oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki 

do protokołu.  

 

Punkt 12. 
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Następny punkt sesji dotyczył projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany uchwały Nr X/73/19 Rady Gminy Cielądz z dnia 30 października 2019 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Cielądz, wieś Cielądz. 

 Uzasadnienie niniejszego projektu uchwały przedstawił Sekretarz Gminy. Przypomniał, iż w 

30 października 2019 r. przyjęta była przez Radę Gminy uchwała w sprawie planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Cielądz. Służby Wojewody wystosowały wstępne 

zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego wskazując obszary, które zdaniem 

Wydziału Prawnego i Nadzoru budzą  wątpliwości prawne. Poinformował, że do uwag tych 

ustosunkował się Urząd Gminy i część uwag uznane zostało za zasadne, a w stosunku do 

pozostałej części złożone zostało obszerne wyjaśnienie, kwestionujące w tym zakresie stanowisko 

Wojewody. Po przeprowadzeniu jeszcze rozmów z nadzorem i by nie narazić się na 

rozstrzygnięcie nadzorcze uchylające uchwałę, uzgodnione zostało, że te elementy, które budzą 

wątpliwości będą w ramach autopoprawki zmienione. Ponadto – przy okazji tej zmiany, jest 

propozycja rozszerzenia planu o  obszar przeznaczony na działalność oczyszczalni ścieków.  

 Przewodnicząca Rady dodała, iż projekt był omawiany na posiedzeniach Komisji i uzyskał 

pozytywne opinie. 

Do tematu zgłosiła zapytanie czego dotyczą zaproponowane zmiany. 

Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk wyjaśnił, iż obszar tych zmian został opisany w treści 

projektu uchwały i dotyczy: 

- wystąpiły błędy w numeracji o oznaczeniach obszarów, 

- źle w legendzie oznaczono np. cmentarz, 

- dopuszczenie obszaru pod oczyszczalnię ścieków, 

 - strefa ochronna ujęć wody przy cmentarzu źle oznaczona. 

Sekretarz Gminy wyjaśnił, iż zmiany mają raczej charakter techniczny i dlatego nie będą 

wymagały przeprowadzenia pełnej procedury planistycznej  i będą w trybie uproszczonym 

procedowane. 

 Wobec braku więcej zapytań Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały, stwierdziła 

kworum po czym odbyło się głosowanie nad przyjęciem omawianej uchwały. Uchwała została 

podjęta jednogłośnie – 15 głosów „za”. Uchwała Nr XIV/105/20 oraz imienny wykaz głosowania 

stanowią załączniki do protokołu.  

 

Punkt 13. 

 Kolejny temat sesji, dotyczył podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji 

Rewizyjnej na 2020 rok. 
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 Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa poprosiła o przedstawienie projektu planu 

pracy Komisji Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Iwonę Machnicką. 

Do przedstawionego planu pracy Komisji Rewizyjnej nie zgłoszono uwag.  

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa odczytała projekt uchwały, stwierdziła kworum                     

i poddała go pod głosowanie. Uchwała została podjęta jednogłośnie – 15. głosami „za”. Uchwała 

Nr XIV/106/20 oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do protokołu.  

 

Punkt 14. 

 W następnym punkcie porządku sesji przedłoży został plany pracy Komisji Budżetu                          

i Rolnictwa na 2020 rok. 

 Projekt planu pracy Komisji przedstawił jej Przewodniczący – Adam Michalak. 

 Do planu nie zgłoszono uwag. 

 Plan pracy Komisji Budżetu i Rolnictwa został zatwierdzony jednogłośnie w wyniku 

głosowania  i wraz z imiennym wykazem głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

 

Punkt 15. 

 Kolejnym punktem sesji było zatwierdzenie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i 

Zdrowia na 2020 rok. 

 Projekt planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia przedstawił Przewodniczący 

- Przemysław Jędrzejczak. 

 Do planu nie zgłoszono uwag. 

 Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia został zatwierdzony jednogłośnie                     

w wyniku głosowania i wraz z imiennym wykazem głosowania stanowi załącznik do protokołu 

 

Punkt 16. 

 Temat kolejny porządku sesji dotyczył zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy na 2020 rok. 

Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt planu. Z uwagi na brak do niego uwag poprosiła                          

o jego zatwierdzenie poprzez głosowanie. Plan pracy został zatwierdzony jednogłośnie i wraz                    

z imiennym wykazem głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

 

Punkt 17.                               

 Kolejny punkt dotyczył informacji o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym               

i wykonania uchwał Rady Gminy.   

Informację przedstawił Wójt Gminy Paweł Królak, a informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 



9 
 

Punkt 18. 

 W wolnych wnioskach podjęte zostały następujące tematy: 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa zapoznała Radę z pismami, które wpłynęły do Biura 

Rady odnośnie stanowiska podjętego przez Radę Gminy w dniu 30 grudnia 2019 r. a dotyczącego 

poparcia inicjatywy powstania stacji PKP na terenie Powiatu Rawskiego tj. z Ministerstwa 

Infrastruktury oraz z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  

Radny Jarosław Budek zgłosił następujące sprawy: 

- łączenie na betonówkach wymagają poprawy; 

- naprawienie drogi powiatowej w Komorowie – Kolonii; 

- konserwacja linii oświetleniowej oraz lampy pozasłaniane gałęziami. 

Radny Grzegorz Stępniak zgłosił wniosek o naprawę drogi w Małej Wsi (dziury w 

nawierzchni) oraz o wycięcie zakrzaczeń przy liniach. 

Radny Przemysław Jędrzejczak zgłosił problem, że w Grabicach przy przystanku drzewo 

wrasta w przystanek i należałoby usunąć, by uniknąć dalszych uszkodzeń. 

Sołtys wsi Kuczyzna Leon Kaliszewski zwrócił się z zapytaniem jakie będą działania w 

związku ze złomowiskiem w Kuczyźnie, kto będzie się tym się zajmował. Jest to bardzo 

makabryczny wizerunek we wsi. 

Radna Iwona Machnicka zgłosiła wniosek o poprawienie przepustu w miejscowości Gułki i 

zapytała o działania w sprawie drogi Mała Wieś – Wisówka. 

Radny Rafał Kucharski poruszył problem wysepek przez budynkiem Urzędu Gminy gdyż 

przeszkadzają i wyjazd z parkingu jest uciążliwy. 

Do zgłoszonych uwag i wniosków ustosunkował się Wójt Gminy Paweł Królak.  

- W sprawie połączeń na betonówkach oznajmił, iż drogi betonówki są jeszcze na gwarancji, 

ale odbyła się też rozmowa z wykonawcą i sprawdzi na jakim etapie jest sprowadzenie masy na 

zimno.  

- W kwestii lamp i drzew rosnących blisko lamp stwierdził, iż będzie przeprowadzona wizja 

lokalna i jeśli nie PGE, to Urząd Gminy z własnego budżetu zleci firmie wycinkę.  

- Na temat drzewa przy przystanku w Grabicach oznajmił, iż przekazany będzie temat 

pracownikowi, który skontaktuje się z P. Sołtysem lub Radnym, będzie sporządzony protokół i 

wystąpi Urząd o wycinkę drzew.  

- W kwestii przepustu stwierdził iż sprawa jest znana i będzie robione, jak dostawa dotrze z 

Powiatu masa na zimno, ale dodał, że prawdopodobnie rynna jest zarwana i dlatego jest taki stan 

drogi. 
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- Na temat wysepek oznajmił, iż temat był poruszany z Zarządem Dróg Wojewódzkich, ale 

trudno będzie o ich zwężenie, gdyż są buforem bezpieczeństwa od strony drogi wojewódzkiej. 

Dodał, że na pewno muszą być, ale dopyta jeszcze, czy można będzie je zwęzić. 

- Odnośnie drogi Wisówka – Mała Wieś oznajmił, iż w budżecie jest droga ujęta jako zadanie 

inwestycyjne i został złożony na to zadanie wniosek do Urzędu Marszałkowskiego. Zaznaczył też, 

że dopóki nie będzie decyzji z Ministerstwa Cyfryzacji, to nie będzie ogłaszany przetarg.   

Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk ustosunkował się do wniosku zgłoszonego przez 

sołtysa wsi Kuczyzna. Stwierdził, że jest to najtrudniejsze postępowanie, jakie prowadzi się w 

Urzędzie Gminy jeśli chodzi o odpady. Przedstawił przepis prawny regulujący tę kwestie i 

poinformował, że postępowanie to toczy się już 7-8 miesięcy. Wyjaśnił, iż tak długo gdyż min. nie 

było pewności na początku, czy do czynienia ma się z odpadem,  czy z pojazdami pochodzącymi z 

przestępstwa. Dlatego wystąpiono do Policji z zapytaniem, czy pojazdy te nie są poszukiwane i 

nie jest w tym temacie prowadzone postępowanie karne. Z udzielonej odpowiedzi wynikało, że w 

stosunku do żadnego z tych pojazdów nie jest prowadzone postępowanie. Kolejnym elementem 

było brak wyrejestrowania pojazdów , więc należało tak postąpić, by nie utrudniać Funduszowi 

Świadczeń Gwarantowanych dochodzenie należności. Z uzyskanej od Funduszu informacji 

wynikało, że tylko dwa pojazdy nie posiadały ubezpieczenia, a w stosunku do pozostałych nie byli 

w stanie stwierdzić, czy są w ich bazie. WIOŚ nałożył na właściciela gruntów znaczną karę i 

nałożył decyzją obowiązek usunięcia tych pojazdów -  z terminem do końca kwietnia. Zaznaczył, 

że właściciel prawdopodobnie tego nie dokona gdyż jakakolwiek rozmowa z wytwórcą tych 

odpadów nie przynosi efektów, a jest też w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Wobec tego, gdy 

właściciel nie sunie tych odpadów, to Wójt musi dalej prowadzić postępowanie, nakłada karę, 

której prawdopodobnie nie zapłaci, a Gmina w ramach wykonania zastępczego, na własny koszt 

usuwa odpady i tymi kosztami go obciąża. Podkreślił, że z analizy wynika, że koszty neutralizacji 

nie zwrócą się, gdyż w części są to odpady niebezpieczne.  

Radny Rafał Kucharski zawrócił uwagę, że wysepki przy szkole w Sierzchowach bardzo 

dobrze spełniają swoje zadanie, ale są omijane i pobocze w tym miejscu już nie istnieje.  

Proponuje postawić jakąś przeszkodę, która uniemożliwi omijanie. 

Radna Iwona Machnicka zgłosiła uwagę, że przy drodze wojewódzkiej zostały usunięte 

drzewa, a zostały jeszcze pieńki i brzydko to wygląda. Zapytała też, czy w miejscowości Gułki 

będzie można założyć brakujące lampy. Wie, że w innych miejscowościach n każdym słupie 

świeci się lampa. 

Radna Jadwiga Mantorska podziękowała za gwiazdkę lampową w Niemgłowach i zapytała 

o plany w zakresie założenia pozostałych lamp. 
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Wójt Gminy Paweł Królak wyraził zdanie, że sołectwo Gułki nie jest odosobnione jeśli 

chodzi o oświetlenie – co drugi słup lampa, a na bieżąco starają się wymieniać. W kwestii planów 

dotyczących oświetlenia ulicznego ze środków funduszy sołeckich, poinformował, iż został 

wyłoniony nowy konserwator i przedyskutowane zostaną z nim potrzeby w tym zakresie. W 

kwestii pozostałego po ścince drzewa pieńka oznajmił, iż dokona rozeznania jak został rozpisany 

przetarg i kto odpowiada za jego usunięcie. 

Przewodnicząca Rady Gminy i Wójt Gminy jako docenienie inicjatyw społecznych na 

terenie sołectw w 2019 roku wręczyli okolicznościowe tablice pamiątkowe przedstawicielom 

dwóch sołectw: Grabice i Mroczkowice.  

Więcej tematów nie podjęto. 

 

Punkt 20. 

 Na powyższym wyczerpany został porządek obrad. Przewodnicząca Rady Gminy 

Małgorzata Rosa zamknęła obrady XIV sesji Rady Gminy Cielądz. Na powyższym protokół 

zakończono.  

               Przewodnicząca Rady Gminy 

Protokołowała                                                                                   Małgorzata Rosa 

Bogusława Kobacka 


