P R O T O K Ó Ł Nr XV/20
z sesji Rady Gminy Cielądz
z dnia 29 maja 2020 roku

Sesję rozpoczęto o godz. 14:00,
a zakończono o godz.16:00.

Punkt 1.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa stwierdzając obecność 13 z 15
radnych (nieobecni: Michał Gaca oraz Rafał Kucharski) i quorum zdolne do podejmowania
prawomocnych uchwał, otworzyła XV sesję Rady Gminy Cielądz.
Powitała przybyłych na sesję radnych oraz Wójta Gminy Cielądz - Pawła Królaka,
Skarbnik Gminy - Gabrielę Milczarską, Kierownik GOPS - Aldonę Trzcińską oraz
Przewodniczącą GKRPA - Grażynę Michniewską.
Listy obecności: radnych oraz przedstawicieli Urzędu Gminy Gminy, 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 XIV/20 z sesji Rady Gminy z dn. 10.02.2020 r.
4. Sprawozdanie z realizacji w 2019 roku Gminnego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Cielądz na
lata 2019-2022.
5. Sprawozdanie z realizacji Programu Wspierania Rodziny w 2019 roku.
6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cielądzu za
rok 2019.
7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
ProblemówAlkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2019.

8. 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 2019 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy
Cielądz.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cielądz w 2020 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na
okres powyżej trzech lat i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy.
(stacja telekomunikacyjna)
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na
okres powyżejtrzech lat i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy.
(stacja LNG)
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 20202039.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie na 2020 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
16. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Rolnictwa Rady Gminy Cielądz za
2019 rok.
17. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Gminy
Cielądz za 2019 rok.
18. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cielądz za 2019 rok.
19. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2019 rok.
20. Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał
Rady Gminy.
21. Zakończenie obrad XV Sesji Rady Gminy.
Punkt 3.
Protokół Nr XIV/20 z sesji Rady Gminy z dnia 10 lutego 2020 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 zostały przyjęty jednogłośnie 13głosami „za". Imienny
wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 4.
Kolejny punkt dotyczył sprawozdania z realizacji w 2019 roku Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie
Cielądz na lata 2019-2022. W imieniu przewodniczącej zespołu interdyscyplinarnego – Pani
Małgorzaty Stolarek sprawozdanie przedstawiła Kierownik GOPS- Aldona Trzcińska.
Sprawozdanie dotyczyło okresu sprawozdawczego od 1 stycznia do 31 grudnia
2019 roku. Pani Trzcińska wyjaśniła, że przemoc w rodzinie zwana też przemocą domową,
jest jednorazowym lub powtarzającym się umyślnie działaniem na szkodę bliskiego lub
zaniechanie działań koniecznych do ochrony zdrowia i życia najbliższych. Przemoc w
rodzinie to zjawisko wynikające z działania człowieka, a działanie lub zaniechanie działań
jest dokonywane przez jednego członka rodziny przeciwko pozostałym. Przemoc domowa
jest intencjonalna, co oznacza, że zmierza do osiągnięcia jakiegoś celu. Wykorzystuje
przewagę sił, uniemożliwiając swobodę oraz opiera się na władzy i kontroli. Narusza prawa
i dobra osobiste krzywdzonego członka rodziny. Przemoc w rodzinie powoduje szkody
i cierpienie osób, których dotyka.
Kierownik GOPS oznajmiła, iż na działania w zakresie realizacji Gminnego
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Gminie Cielądz na lata 2019-2022 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. na
Programu zaplanowano środki w wysokości 3.500,00 zł, wydatkowano z tego 3.434,80 zł na
zakup usług w zakresie warsztatów oraz programów o charakterze profilaktycznym z
tematyki przemocy oraz materiałów biurowych.
Poinformowała też, że w 2019 roku do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 11
Niebieskich Kart oraz odbyło się 11 posiedzeń.
Kierownik GOPS przedstawiła wnioski z realizacji programu. Stwierdziła istnienie
zjawiska przemocy w rodzinie na terenie naszej gminy. Zapewniła, że Zespół pracuje zgodnie
z obowiązującym prawem, a działania Zespołu przynoszą oczekiwane efekty. Podkreśliła
także, że należy zwiększyć ilość akcji uświadamiających mieszkańców gminy na temat
przemocy w rodzinie. Na tym zakończyła prezentację sprawozdania.
Radni do sprawozdania nie zgłosili uwag. Sprawozdanie zostało przez Radę Gminy
przyjęte. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
Punkt 5.
Następny punkt sesji dotyczył sprawozdania z realizacji Programu Wspierania
Rodziny w 2019 roku.

Sprawozdanie Radni otrzymali wraz z materiałami na sesję. O przedstawienie tego
tematu Przewodnicząca Rady Gminy – Małgorzata Rosa poprosiła Kierownika GOPS –
Aldonę Trzcińską.
Kierownik GOPS przypomniała, iż Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021
został przyjęty 28 grudnia 2018 r. uchwałą NR III/17/2018 Rady Gminy Cielądz. Wyjaśniła,
iż wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i z jej aktywnym udziałem,

z

uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wspierania zewnętrznego. Zgodnie z ustawą o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wspieranie rodziny przeżywającej trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych jest to zespół planowanych działań
mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji. Rodzinie
przeżywającej trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych zapewnia się
wsparcie polegające w szczególności na:
•

analizie sytuacji i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie,

•

wzmocnieniu roli i funkcji rodziny,

•

rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny,

•

pomocy w integracji rodziny.

Zaznaczyła też, ze obowiązek wspierania rodziny oraz organizacja pieczy zastępczej w
zakresie ustalonym ustawą spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na
organach administracji rządowej.
Kierownik GOPS poinformowała, iż asystent rodziny został zatrudniony do bezpośredniej
pracy z rodziną i zajmuje się, niezależnie od pracowników socjalnych, wyłącznie pomocą i
pracą z rodziną. Jego głównym zadaniem jest niedopuszczenie do oddzielenia dzieci od
rodziny. Dodała, że zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
zadaniem własnym gminy jest współfinansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej.
Kierownik OPS poinformowała, że w roku 2019 w rodzinie zastępczej przebywało 3 dzieci
z terenu Gminy Cielądz. W związku z tym gmina poniosła wydatki w wysokości 11.872,29 zł
(z planowanych 15.000,00 zł). Jeśli chodzi o pracę asystenta rodziny 6.669,00 zł ze środków
Wojewody oraz 22.009,94 zł – środki gminy.
Radni do przedstawionego sprawozdania nie wnieśli uwag i sprawozdanie zostało
przyjęte. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
Punkt 6.
Kolejny punkt obrad dotyczył Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Cielądzu za rok 2019. Radni otrzymali sprawozdanie wraz

z materiałami na sesję O przedstawienie tematu Przewodnicząca poprosiła również
Kierownika GOPS Panią Aldonę Trzcińską.
Pani Trzcińska zaznaczyła, że okres sprawozdawczy obejmuję czas od 1 stycznia
do 31 grudnia 2019 r. Oznajmiał, iż w skład Ośrodka wchodzą: kierownik, czterech
pracowników socjalnych, księgowa, asystent rodziny oraz dwie opiekunki domowe. Wszyscy
posiadają kwalifikacje zawodowe, a rejon ich działań obejmuje 3 969 mieszkańców.
Pracownicy wykonują zadania w zakresie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz
dodatków do świadczeń rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych, ustawy o dłużnikach
alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w sprawie karty dużej rodziny czy
świadczenia wychowawczego. Poinformowała, że prawo do świadczeń pieniężnych
przysługuje osobom i rodzinom, których dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza
701,00 zł – dla osoby samotnie gospodarującej oraz 528,00 zł netto - dla osoby w rodzinie
przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wskazanych w przepisach
prawa lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.
Kierownik GOPS poinformowała, że Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone
i własne wynikające z ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. W 2019 roku
zaplanowano środki w wysokości 6.836.789,69 zł, wykonano – 6.528.858,88 zł, w tym na
pomoc społeczną zaplanowano 987.004,00 zł, wykonano: 866.800,15 zł w tym:
• domy pomocy społecznej zaplanowano: 250.260,00 zł, wydano: 207.473,27
i były to wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu 9 osób w Domach
Pomocy Społecznej z terenu Gminy Cielądz,
• zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan: 3.500,00 zł,
wydano: 3.434,80 zł,
• składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby biorące udział w zajęciach
w centrum integracji społecznej – plan: 12.123,00 zł, wykonanie: 11.639,61 zł,
• zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe plan: 60.500,00 zł, wykonanie: 47.608,31,
• zasiłki stałe - plan: 142.373,00 zł, wydatki: 138.420,46 zł,
• ośrodki pomocy społecznej plan: 363.686,00 zł, wykonanie: 332.927,36 zł
• usługi opiekuńcze –zatrudnienie 2 opiekunek plan: 107.028,00 zł, wydatkowanie:
97.146,53 zł,

• pomoc w zakresie dożywiania - plan: 32.734,00 zł, wykonanie: 21.412,62 zł,
• pozostała działalność plan: 14.800,00 zł, wydano: 6.737,19 zł.
Kierownik GOPS podkreśliła, iż największym wydatkiem w budżecie Ośrodka jest
program 500: kwota zaplanowana w dziale 855 Rodzina na 2019 wynosiła 5.578.096,00 zł,
wydano 5.506.554,25 zł. Dodała, że na inny program - „Dobry Start” wydano 152.524,61 zł
ze środków Wojewody.
Na

tym

Kierownik

Ośrodka

zakończyła

swoją

wypowiedź.

Radni

do

przedstawionego sprawozdania nie wnieśli uwag, wobec tego Przewodnicząca posiedzenia
przeszła do następnego punktu sesji.
Punkt 7.
Kolejny punkt dotyczył sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2019.
Przewodnicząca posiedzenia zaznaczyła, że także i to sprawozdanie przekazano Radnym wraz
z zawiadomieniem o sesji. O przedstawienie zagadnienia Małgorzata Rosa poprosiła
Przewodniczącą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Panią Grażynę
Michniewską.
Przewodnicząca Komisji wyjaśniła, że praca całego zespołu polega na realizacji
zadań w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
zatwierdzony przez Radę Gminy Uchwałą dnia 9 kwietnia 2019 r. oraz Program Narkomanii
–zatwierdzony Uchwałą z dnia 19 stycznia 2017 roku. Programy te realizowane są z budżetu
Gminy ze środków pochodzących z wpłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych. Pieniądze te mogą być wydatkowane tylko i wyłącznie na realizację obu
programów. W celu wykonywania zadań prowadzony jest punkt konsultacyjny, a dyżury
odbywają się w każdy I i III poniedziałek miesiąca w Ośrodku Zdrowia w godzinach
11:30-13:30. Powołane są też zespoły robocze dyżurujące w siedzibie Urzędu Gminy.
Przewodnicząca GKRPA poinformowała, że w roku 2019 odbyło się 20 dyżurów
oraz 5 posiedzeń całej komisji. Komisja na posiedzeniach i dyżurach:
• opiniowała wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
• rozpatrywała wnioski o leczenie odwykowe,
• współdziałała

ze

szkołami,

policją

GOPS

w

sprawach

profilaktyki

i zapobieganiu problemom alkoholizmu i narkomanii,
• sporządzała ankiety, sprawozdania, bieżącą korespondencję oraz uczestniczyła
w szkoleniach i naradach.

Oznajmiła, że wystosowano 21 wezwań na rozmowy z osobami z problemami alkoholowymi
z terenu gminy (zgłoszenia ze strony członków rodziny czy Powiatowej Komendy Policji).
Zaznaczyła, że Komisja prowadziła współpracę z Punktem Konsultacyjno-Interwencyjnym
Pogotowia Rodzinnego w Rawie Mazowieckiej, który udzielał porad w zakresie prawnym,
socjalnym i wsparcia psychologicznego. Na rozmowy dotyczące nadużywania alkoholu
wezwano 13 osób. Do Poradni Odwykowej skierowano 2 osoby, stałemu leczeniu z naszego
terenu w roku 2019 poddał się 1 pacjent. Organizowano także liczne konkursy i kampanie
związane z problematyką uzależnień, które komisja wspierała finansowo. We wszystkich
szkołach odbyły się spektakle teatralne. W 2019 roku dzieci z rodzin dotkniętych problemem
z nadużywaniem alkoholu wyjechały w okresie od 15 do 24 lipca do Władysławowa. Było to
6 uczniów, a koszt wyjazdu stanowił kwotę 5.495,00 zł.
Wysokość środków uzyskanych przez gminę w 2019 roku z opłat za korzystanie
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosił 37.930,00 zł.
W zakresie informacji z realizacji zadań Programu Przeciwdziałania Narkomanii
Przewodnicząca wyjaśniła, że realizacja zadań ujęta została w Gminnym Programie
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020 uchwalonym przez Radę Gminy Cielądz. Na
realizację Programu przeznaczono 5.000,00 zł. Środki te zostały wykorzystane na organizację
spotkań w szkołach, podczas których omawiano zagrożenia wynikające z zażywania środków
odurzających.
Do sprawozdania Radni nie wnieśli uwag. Sprawozdanie zostało przyjęte i stanowi
załącznik do protokołu.
Punkt 8.
Kolejny punkt dotyczył 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 2019 rok. Przewodnicząca
Rady zaznaczyła, że sprawozdanie przekazano Radnym wraz z zawiadomieniem
o sesji. O przedstawienie tego zagadnienia Małgorzata Rosa poprosiła Wójta Gminy Cielądz Pawła Królaka.
Wójt Gminy zaznaczył, że w 2019 roku gmina przeznaczyła na realizację Programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego środki z budżetu Gminy Cielądz w wysokości 135.120,00 zł, z czego na
zadania w zakresie wspierania i upowszechnia kultury fizycznej przekazano środki finansowe
w wysokości 83.000,00 zł. Środki te uzyskały dwa kluby sportowe: z Cielądza oraz z Grabic.

W zakresie szerzenia kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
przekazano

środki

finansowe

w

wysokości

21.000,00

zł.

Zadania

realizowały:

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sierzchowskiej, Stowarzyszenie Kulturalno-Historyczne
ʺCYMBARKAʺoraz Towarzystwo Przyjaciół Wsi Opoczyńsko – Rawsko - Mazowieckiej
ʺSIERZCHOWIANIEʺ. W zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
przekazano środki finansowe w wysokości 31120,00 zł i zadania realizowały: Stowarzyszenie
Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych ʺDobro Dzieciʺ oraz Fundacja
ʺOBUDŹMY NADZIEJĘʺ.
Koszt całkowity realizacji zadań publicznych w roku 2019 realizowanych przez
organizacje pozarządowe, z którymi Gmina Cielądz podpisała umowy wyniósł 149467,00 zł,
w tym:
• dotacja z budżetu gminy w wysokości - 135.120,00 zł,
• środki finansowe własne organizacji realizujących zadania publiczne w wysokości
– 4.100,00 zł,
• wkład osobowy w tym praca członków organizacji – w wysokości 10.247,00 zł.
Do sprawozdania Radni nie zgłosili zapytań. Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę
Gminy i stanowi załącznik do protokołu.
Punkt 9.
Następnym tematem, nad którym debatowali radni było podjęcie uchwały w sprawie
przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Cielądz. Przewodnicząca Rady
zaznaczyła, że obszerny projekt został przekazany radnym wraz z zawiadomieniem o sesji.
O przedstawienie tematu poprosiła Kierownik GOPS – Aldonę Trzcińską.
Kierownik wskazała, że są to informacje zawarte w informacji rocznej i były
wielokrotnie omawiane podczas sesji Rady Gminy.
Radni do projektu uchwały nie zgłosili uwag i Przewodnicząca Rady Małgorzata
Rosa odczytała uchwałę Nr XV/107/20 Rady Gminy Cielądz z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Cielądz. Przed głosowaniem
stwierdziła kworum a następnie odbyło się głosowanie nad przyjęciem uchwały. Uchwała
została podjęta jednogłośnie – 13. głosami „za”. Uchwała Nr XV/107/20 oraz imienny wykaz
głosowania stanowią załączniki do protokołu.

Punkt 10.
Następny punkt sesji dotyczył podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Cielądz w 2020 roku. Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni wraz zawiadomieniem
o sesji. Przewodnicząca o przedstawienie punktu poprosiła Wójta Gminy Cielądz.
Wójt Gminy Paweł Królak zabierając głos przedstawił aktualny stan zwierząt
z terenu Gminy Cielądz umieszczonych w schroniskach: „Psiakowo” w Łowiczu - 14 psów,
Wojtyszki – 6. Podkreślił, że mimo, iż są adopcje, to nie zmienia to faktu, że w ubiegłym roku
wydatki były znacznie wyższe niż zakładano.
Radni do projektu uchwały nie zgłosili uwag. Przewodnicząca obrad odczytała
projekt Uchwały Nr XV/108/20 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cielądz w 2020
roku. Przed głosowaniem stwierdziła kworum, a następnie odbyło się głosowanie nad
przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie – 13. głosami „za”. Uchwała Nr
XV/108/20 i imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do protokołu.
Punkt 11.
Kolejny

punkt

dotyczył

podjęcia

uchwały

w

sprawie

wyrażenia

zgody

na wydzierżawienie nieruchomości na okres powyżej trzech lat i odstąpienie od
przetargowego trybu zawarcia umowy (stacja telekomunikacyjna). O przedstawienie tematu
Przewodnicząca poprosiła Wójta Gminy.
Wójt Gminy Paweł Królak wyjaśnił, że do Urzędu wpłynął wniosek w sprawie
wydzierżawienia na okres 10 lat części działki o nr 261 w obrębie Cielądz (działka
za oczyszczalnią) w celu posadowienia wieży telekomunikacyjnej wraz z infrastrukturą
techniczną. Stwierdził, że bez zgody Rady nie może wydzierżawić gruntu na okres dłuższy
niż 3 lata i dlatego prosi o podjęcie tej uchwały i o zgodę na wydzierżawienie gruntu o
powierzchni 144 m² na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym.
Przewodnicząca Rady wskazała na możliwość zadawania pytań i zgłaszania uwag.
Jako pierwszy głos zabrał Radny Przemysław Jędrzejczak, który zapytał jakie będą wpływy
do budżetu z tej dzierżawy.
Wójt Gminy odpowiedział, że w tej chwili podejmowany jest temat pozwolenia na
wydzierżawienie działki i dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu tego tematu będą ostateczne
rozmowy z firmą na temat stawki.
Radny zapytał następnie kto ponosił będzie koszty projektowanego zjazdu i drogi.
Wójt oznajmił, iż będzie to koszt firmy.

Radny Jarosław Budek też poruszył kwestię wysokości czynszu i stwierdził, że na
pewno są już jakieś przymiarki w tym temacie.
Wójt przyznał, że są, lecz nie ma ostatecznej jeszcze decyzji.
Pani Iwona Machnicka wyraziła swoje wątpliwości co do braku określenia stawki
za dzierżawę.
Wójt Gminy podkreślił, że stawki będą konsultowane, ale dopóki nie zostanie
podjęta dzisiejsza uchwała nie może poważnie rozmawiać z ewentualnym dzierżawcą.
Pani Machnicka wyraziła swój sprzeciw jeśli dzierżawa maiłaby się odbywać
za przysłowiową złotówkę oraz zapytała czy podczas rozmów pojawiły się propozycje co do
stawki.
Wójt Gminy zaznaczył, że jest to działka, która do tej pory była nieużytkiem rolnym
i nie przynosiła żadnego dochodu, dlatego jeśli może dać choćby minimalny dochód, ale też
poprawić jakość usług telekomunikacyjnych na terenie gminy, to warto ją wydzierżawić.
Dodał też, że pierwszą z propozycji była kwota 12.000,00 zł.
Na tym zakończono dyskusję.
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały. Przed głosowaniem
stwierdziła kworum, następnie odbyło się głosowanie nad przyjęciem uchwały. Uchwała
została podjęta jednogłośnie – 13. głosami „za”. Uchwała Nr XV/109/20 oraz imienny wykaz
głosowania stanowią załączniki do protokołu.
Punkt 12.
Kolejny punkt dotyczył podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie nieruchomości na okres powyżej trzech lat i odstąpienie od przetargowego
trybu zawarcia umowy (stacja LNG). Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni wraz
zawiadomieniem o sesji. O przedstawienie projektu Przewodnicząca poprosiła Wójta Gminy
Cielądz.
Wójt Gminy wyjaśnił, że sytuacja jest analogiczna jak w przypadku poprzedniej
uchwały. Dzierżawa dotyczy też omawianej wcześniej działki tj. nr 261 w obrębie Cielądz
i chodzi o kolejny fragment tego terenu. Poinformował, iż Polska Spółka Gazownicza
w związku z inwestycją polegającą na budowie sieci gazowej w celu przyłącza nowych
odbiorców z terenu gminy Cielądz, wystąpiła z prośbą o wydzierżawienie powierzchni 2.500
m² na wspomnianej działce 261. Na tym terenie planowana jest budowa stacji regazyfikacji
LNG o przepustowości Q=800 m³/h do końca 2021 roku. W II etapie prac firma zbuduje

gazociąg średniego ciśnienia o długości ok 5.950 m również do końca 2021 roku. Wójt
wyjaśnił, że podpisanie umowy możliwe będzie po podjęciu przedstawionej uchwały.
Radny Adam Michalak zapytał, czy to oznacza, że mieszkańcy Cielądza będą mogli
podłączyć się do sieci.
Wójt odpowiedział, że po budowie stacji na terenie szkoły, oprócz zaplecza
szkolnego będzie możliwość podłączenia się jeszcze 15 podmiotów indywidualnych
zlokalizowanych przy szkole. Natomiast instalacja omawiana dzisiaj, dużo większa, będzie
mogła zaopatrzyć cały Cielądz. Firma ma długofalowy plan rozwoju, dlatego w przyszłości
poszerzy obszar oddziaływania.
Radny Adam Michalak zapytał jeszcze, czy inwestycje budowy stacji gazociągu
zarówno przy szkole, jak i za oczyszczalnią prowadzi ta sama firma.
Wójt odpowiedział, że w obu przypadkach jest to Polska Spółka Gazownicza.
Zaznaczył także, że kwestie stawki za dzierżawę nie powinny być dla gminy bardzo istotne,
gdyż najważniejszą korzyścią jest samo podłączenie miejscowości Cielądz do sieci gazowej.
Wspomniał, że za wydzierżawienie terenu za oczyszczalnią gmina wynegocjowała ze spółką
stawkę 4.000,00 zł rocznie przy okresie 10 letniej dzierżawy.
Radny Michalak poruszył kwestię lokalizacji butli gazowych.
Wójt wyjaśnił, że przyłącza będą polegały na doprowadzeniu instalacji do granicy
działki właściciela, a pozostałe koszty będą leżały po stronie użytkowników.
Radni do projektu uchwały nie zgłosili więcej zapytań. Przewodnicząca Rady
odczytała projekt uchwały. Następnie stwierdziła kworum, po czym odbyło się głosowanie
nad przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie – 13. głosami „za”.Uchwała
Nr XV/110/20 oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do protokołu.
Punkt 13.
Przewodnicząca Rady przeszła do kolejnego punktu obrad dotyczącego podjęcia
uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2039.
O przedstawienie tematu poprosiła Skarbnika Gminy – Gabrielę Milczarską, zaznaczając, że
projekt uchwały otrzymali wszyscy radni wraz zawiadomieniem o sesji.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że niniejszą uchwałą zostały uaktualnione dochody oraz wydatki
w 2020 roku. Dochody bieżące po zmianach wynoszą: 19.501.316,27 zł. Natomiast wydatki
z podziałem na bieżące i majątkowepo zmianach wynoszą:
•

wydatki bieżące 19.457.061,23 zł,

•

wydatki majątkowe 5.711.454,30 zł.

Deficyt gminy po zmianach uległ zmniejszeniu o kwotę 754.314,74 zł. i wynosi ogółem
5.667.199,26 zł. Przychody zmniejszono z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów
i pożyczek o kwotę 1.527.913,93 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie o kwotę
61.362,39 zł, natomiast zwiększono z tytułu wprowadzenia do budżetu wolnych środków
w wysokości 1.148.779,19 zł. Przychody po zmianach wynoszą 6.217.392,26 zł.
Skarbnik Gminy oznajmiła, iż w 2021 r. zaplanowano kredyty i pożyczki w wysokości
1.655.225,00 zł na pokrycie deficytu gminy oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań. Planowana spłata tego kredytu to lata 2022-2038 tj. 17 lat. Po wprowadzonych
poprawkach

ewoluowały

wskaźniki

zmiany

zadłużenia,

które

nie

przekraczają

dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 Ustawy o finansach
publicznych. Dodała, że integralną część WPF stanowi wykaz przedsięwzięć, gdzie zmianie
uległ limit planowanych wydatków na rok 2020. Dla inwestycji pn. „Poprawa gospodarki
wodno-ściekowej na terenie Gminy Cielądz poprzez: budowę stacji uzdatniania wody oraz
przebudowę i modernizację gminnej oczyszczalni ścieków wraz z przebudową sieci
kanalizacyjnej”, zwiększono limit wydatków na 2020 r. o kwotę 208.100,00 zł. Limit
wydatków na rok 2020 po zmianach wynosi 3.282.467,78 zł. Dodała, że modyfikacja
nastąpiła także przy realizacji projektu „Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego”.
Zwiększono limit wydatków na rok 2020 i po zmianach wynosi 153.185,21 zł. Łączne
nakłady finansowe to kwota w wysokości 530.723,42 zł. Kolejna zmiana nastąpiła także
w projekcie pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Sierzchowach”. W wyniku
aktualizacji wniosku złożonego do WFOŚiGW, zaktualizowano okres realizacji inwestycji tj.
na lata 2019-2021 oraz dokonano zmian w limitach wydatków. Limit wydatków na 2020r.
wynosi 348.350,50 zł, a na rok 2021 wynosi 909.000,00 zł. Łączne, planowane nakłady
finansowe inwestycji to kwota w wysokości 1.269.835,00 zł.
Skarbnik Gminy podkreśliła, iż dodane jest nowe przedsięwzięcie majątkowe pod nazwą
„Przebudowa drogi gminnej Nr 116352E Stolniki-Kuczyzna wraz z dokumentacją”.
Inwestycja realizowana będzie w latach 2020-2021. Limit wydatków na 2020 r. to kwota
w wysokości 20.000,00 zł. Łączny limit wydatków wynosi 750.000,00 zł.
Na tym Skarbnik zakończyła wypowiedź. Radni co do projektu nie wnieśli uwag.
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała zatem projekt uchwały. Przed głosowaniem
stwierdziła kworum, następnie odbyło się głosowanie nad przyjęciem uchwały. Uchwała
została podjęta jednogłośnie – 13. głosami „za”.Uchwała Nr XV/111/20 oraz imienny wykaz
głosowania stanowią załączniki do protokołu.

Punkt 14.
Kolejnym tematem sesji było podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu
i w budżecie na 2020 rok. O przedstawienie tematu Przewodnicząca Rady poprosiła
Skarbnika Gminy – Gabrielę Milczarską.
Gabriela Milczarska wskazała na zmiany w planie dochodów budżetu gminy
na 2020 r. zawarte w załączniku Nr 1. W działach 756 i 758 dostosowano wysokość
subwencji oświatowej na 2020 r. oraz planowane dochody w udziałach gminy na 2020 r.,
zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów. Zmniejszeniu uległy udziały w podatku
dochodowym os osób fizycznych oraz od osób prawnych o kwotę 676,00 zł, natomiast
subwencja oświatowa zostaje pomniejszona o kwotę 45.563,00 zł.
Załącznikiem nr 2, czyli zmiany w planie wydatków na 2020 rok dokonano
następujących zmian:
- w dziale 010, w zadaniu inwestycyjnym związanym z modernizacją gminnej
oczyszczalni ścieków zmniejszono wydatki majątkowe z udziałem środków UE, a
zwiększono wydatki majątkowe własne. Wydatki z UE pomniejszono o kwotę 41.900,00 zł,
natomiast zwiększono wydatki majątkowe własne o 250.000,00 zł. Łącznie kwota
zwiększenia wynosi 208.100,00 zł i wynika z rozszerzenia zadania o zakup prasy taśmowej
do mechanicznego odwadniania osadów;;
- w dziale 600 zmniejszono wydatki inwestycyjne związane z przebudową drogi
gminnej Stolniki-Kuczyzna o kwotę 730.000,00 zł,

a zwiększono wydatki majątkowe

związane z wykonaniem dokumentacji na przebudowę dróg gminnych w Komorowie i
Zuskach o łączną kwotę 10.000,00 zł, oraz zwiększono wydatki majątkowe na zadanie
Przebudowa drogi gminnej Mała Wieś-Wisówka o kwotę 45.000,00 zł;
- w dziale 801 i 750 zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów dokonano
zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne w związku ze zmniejszeniem
subwencji oświatowej oraz dokonano zmniejszenia wydatków bieżących z tytułu
zmniejszenia planowanych udziałów gminy w PIT;
- w dziale 801 dokonano zmian w zadaniach inwestycyjnych: zmniejszono
planowane wydatki na 2020 r. w zadaniu Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej
w Sierzchowach o kwotę 145.756,94 zł,

a zwiększono wydatki majątkowe związane z

budową przyłącza gazowego wraz z przebudową instalacji wewnętrznej w Szkole
Podstawowej w Cielądzu o kwotę 22.840,00 zł;

- w rozdziale 90002 dokonano zwiększenia wydatków bieżących z tytułu rozliczenia
dochodów i wydatków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2019 rok i jest
to kwota 49.682,20 zł;
- w rozdziale 90005 dodano nowe zadanie inwestycyjne związane

z budową

instalacji fotowoltaicznej na potrzeby oczyszczalni ścieków w Cielądzu - wykonanie
niezbędnej dokumentacji w kwocie 30.000,00 zł;
- w rozdziale 90015 i 90095 zwiększono wydatki bieżące na oświetlenie uliczne i
zadania komunalne;
- w rozdziale 90095 dodano nowe zadanie inwestycyjne na budowę ujęcia wód
podziemnych na działce 817/2 w Cielądzu czyli w parku wraz z niezbędną dokumentacją.
W pozostałych przypadkach dokonano zmian w celu bieżącej realizacji budżetu.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że zmiany w zadaniach inwestycyjnych zostały
przedstawione w załączniku nr 3. Następnie omówiła przychody i rozchody budżetu na 2020
rok i stwierdziła, że projekt przewiduje dokonanie zmniejszania przychodów z zaciągniętych
pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 1.466.551,54 zł, jak również przychody
z tytułu zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie – kwota 61.362,39 zł.
Zaproponowane jest też wprowadzenie wolnych środków z przeznaczeniem na realizację
ustawy o otrzymaniu w czystości i porządku w gminach i z dochodów z opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi rozdział 90002 kwota zwiększenia 49.682,20 zł oraz
1.099.096,99 zł jest to kwota z wolnych środków (pieniądze te zostaną przeznaczone na
pokrycie deficytu gminy jak również na spłatę zobowiązań roku 2020).
Załącznik nr 5 stanowi plan dochodów i wydatków budżetu w 2020r. związanych
z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Załącznikiem nr 6 dokonuje się zmian związanych z zadaniami wspieranymi przez
Unię Europejską czyli projektu: "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy
Cielądz poprzez: budowę stacji uzdatniania wody oraz przebudowę i modernizację gminnej
oczyszczalni ścieków wraz z budową i przebudową sieci kanalizacyjnej.
Z kolei załącznik nr 7 dotyczący dochodów z budżetu państwa, gdzie zmiana
nastąpiła zgodnie z otrzymaną decyzją od Wojewody Łódzkiego - zwiększono planowane
dochody z budżetu państwa o kwotę 1.900,00 zł w związku z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego. Jest to kwota dotycząca świadczeń rodzinnych oraz
funduszu alimentacyjnego.
Na tym zakończyła swoją wypowiedź.

Radny Przemysław Jędrzejczak zapytał, czy zakup prasy do oczyszczalni jest
koniecznym wydatkiem.
Wójt odpowiedział, że zakup prasy jest ważnym elementem funkcjonowania stacji
oraz urządzeniem niezbędnym dla osiągnięcia oczekiwanych wyników badań naszego osadu.
Radny Przemysław Jędrzejczak zapytał z czego wynika przesunięcie realizacji
inwestycji przebudowy drogi gminnej Stolniki – Kuczyzna na przyszły rok.
Wójt odpowiedział, że nie ma w tym momencie rozpisanych konkretnych ogłoszeń
w sprawie składania wniosków na realizację zadań drogowych. Oczekujemy na ogłoszenie na
środki u Wojewody.
Przemysław Jędrzejczak poruszył także temat dokumentacji związanej z instalacją
fotowoltaiczną na oczyszczalni ścieków i o konieczności jej wykonywania, gdyż do pewnej
mocy nie jest wymagana.
Wójt oznajmił, iż po wprowadzeniu nowej technologii nasza oczyszczalnia niemal 3
krotnie zwiększyła swoje potrzeby energetyczne. Dlatego w ramach szukania oszczędności
należy wprowadzić panele fotowoltaiczne, a dokumentacja ta jest konieczna do realizacji tego
zadania.
Radny Jędrzejczak wspomniał również o inwestycji studni w obrębie parku
i o sposobie wykorzystania pozyskanej wody.
Wójt potwierdził, że woda ze studni będzie wykorzystywana do boiska, ale też
stanowić będzie ewentualne zabezpieczenie przy sytuacjach związanych z brakiem wody
pitnej - po jej odpowiednim przebadaniu.
Pani Iwona Machnicka zapytała z czego wynika zwiększenie kwoty do 45 tys. zł na
drogę Mała Wieś - Wisówka.
Wójt odpowiedział, że jest to związane ze znacznym wzrostem cen cementu.
Poinformował, że jest po rozeznaniu cenowym i jest niewielka różnica między betonem a
asfaltem. Dlatego uważa, że asfalt będzie w przyszłości lepszym rozwiązaniem.
Radni co do projektu nie wnieśli więcej uwag. Przewodnicząca Rady Małgorzata
Rosa odczytała projekt Uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie na 2020 rok. Przed
głosowaniem stwierdziła kworum, następnie odbyło się głosowanie nad przyjęciem uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie – 13. głosami „za”.Uchwała Nr XV/112/20 oraz
imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do protokołu.
Punkt 15.
Kolejny punkt dotyczył podjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

O przedstawienie tematu poprosiła Skarbnik Gminy – Gabrielę Milczarską, przypominając,
że projekt uchwały otrzymali wszyscy radni wraz zawiadomieniem o sesji.
Skarbnik

Gminy

wyjaśniła,

że

projekt

dotyczy

zaciągnięcia

pożyczki

długoterminowej z WFOŚiGW do kwoty 961.681,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie
planowanego deficytu budżetu w roku 2020 w związku z realizacją zadania inwestycyjnego
,,Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Cielądz poprzez budowę stacji
uzdatniania wody oraz przebudowę i modernizację gminnej oczyszczalni ścieków wraz
z przebudową sieci kanalizacyjnej”. Zaplanowana pożyczka będzie spłacona w latach 20212035. Środki na spłatę rat pożyczki wraz z odsetkami zostaną zaplanowane w budżetach lat
następnych. Na spłatę pożyczki zostaną przeznaczone środki stanowiące dochody własne
gminy w tym m.in. wpływy z podatku od nieruchomości oraz podatku od osób fizycznych.
Przedstawiona uchwała jest niezbędnym elementem do dalszych działań: wystąpienia do RIO
o opinię dotyczącą możliwości spłaty tej pożyczki jak i do podpisania umowy z WFOŚiGW
na udzielenie pożyczki. Wyjaśniła, że jednocześnie został złożony wniosek o dotację oraz
o pożyczkę: dotacja - 412.149,00 zł, zaś pożyczka 961.681,00 zł.
Radny Przemysław Jędrzejczak zapytał czy pożyczka jest zawarta w przedstawionej
Wieloletniej Prognozie Finansowej.
Skarbnik Gminy odpowiedziała, że jest uwzględniona.
Radni co do projektu nie wnieśli więcej zapytań. Przewodnicząca Rady odczytała
zatem projekt uchwały. Przed głosowaniem stwierdziła kworum, następnie odbyło się
głosowanie nad przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta – 12. głosami „za”, przy 1.
,,wstrzymującym”. Uchwała Nr XV/113/20 oraz imienny wykaz głosowania stanowią
załączniki do protokołu.
Punkt 16.
Kolejny punkt dotyczył przedstawienia sprawozdania z działalności Komisji Budżetu
i Rolnictwa Rady Gminy Cielądz za 2019 rok.
Sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa - Adam
Michalak, odczytując sprawozdanie będące załącznikiem do protokołu. Radni do
sprawozdania nie wnieśli uwag.
Punkt 17.
Następny punkt dotyczył sprawozdania z działalności Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu i Zdrowia Rady Gminy Cielądz za 2019 rok.

Sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i
Zdrowia–Przemysław Jędrzejczak. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. Radni do
sprawozdania nie wnieśli uwag.
Punkt 18.
Kolejny punkt dotyczył sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Cielądz za 2019 rok. Sprawozdanie stanowiące załącznik do protokołu, odczytała
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Iwona Machnicka. Radni do sprawozdania nie wnieśli
uwag.
Punkt 19.
Następny punkt dotyczył sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji za 2019 rok. Sprawozdanie stanowiące załącznik do protokołu, przedstawił Zastępca
Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – Mariusz Błąkała. Radni
do sprawozdania nie wnieśli uwag.
Punkt 20.
Kolejny punkt dotyczył informacji o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym
i wykonania uchwał Rady Gminy.
Informację przedstawił Wójt Gminy Paweł Królak.
Poinformował, iż uchwały podjęte na ostatniej sesji są realizowane. Wyjaśnił,
że w trakcie trwania epidemii podzielił pracowników na dwie grupy, by pracować rotacyjnie.
Podziękował również pracownikom za zaangażowanie w pracę zdalną. Podkreślił, że z racji
dostępności naszego urzędu odwiedzali nas petenci z gmin ościennych, przy jednoczesnym
zachowaniu wszelkich środków ostrożności. Wspomniał o wstrzymanych inwestycjach
z funduszu sołeckiego, dziękując sołtysom za wyrozumiałość w tym zakresie. Zrealizowana
została część drogowa, ze względu na rozpoczęcie prac jeszcze przed epidemią. Jednocześnie
wyraził nadzieję na systematyczne ,,odmrażanie” funduszu. Zapewnił, że na bieżąco
pozostaje w kontakcie z dyrektorami szkół. Do tej pory nie było chętnych do uczestnictwa
w zajęciach dla najmłodszych w przedszkolach. Wychowawcy przeprowadzili zdalne
spotkania z podopiecznymi i nie było także zainteresowania, jeśli chodzi o konsultacje wśród
dzieci starszych. Zapewnił, że po interwencji i rozmowach konsultacje dla klas 8 będą
odbywały się od początku czerwca. Wójt wspomniał o zakupie 28 laptopów dla szkół i
złożonych wnioskach o kolejne 24 laptopy, jak również o wnioskach na podręczniki szkolne
na nowy rok i wyżywienie w szkołach.

Podkreślił, iż w ostatnim czasie miały miejsce awarie na wodociągach. Takich
usterek było kilkanaście min. w miejscowościach: Grabice, Ossowice, Łaszczyn, Stolniki czy
Wisówka. Wymieniono najpoważniejsze usterki jeśli chodzi o hydranty w Łaszczynie
i Wisówce.
Oznajmił, iż złożono został wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i
sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. Kwota dofinansowania
wynosi 308.000,00 zł przez co gmina może przekazać aż 18,5 tony tego typu odpadów.
Wójt podziękował za ten trudny czas, dodając że 27 maj był 30. rocznicą utworzenia
samorządu gminnego i wyraził nadzieję na uczczenie tego wydarzenia w niedługim czasie
uroczystą sesją Rady Gminy.
Radny Jarosław Budek poruszył temat budowy kurnika w Komorowie oraz
rozwiania wątpliwości co do przebiegu remontowanej drogi.
Wójt w sprawie budowy kurnika odpowiedział że inwestor nie wystosował kolejnego
pisma i nic nie dzieje się w Urzędzie w tym temacie. Do urzędu dotarły informacje
zaniepokojonych mieszkańców co do wykorzystania terenu niezgodnie z pozowleniem,
dotyczy to jednak budowy stawu. Co do kurnika nie mamy żadnych informacji o tego typu
inwestycji na terenie Komorowa. W zakresie drogi, ma się ona zamknąć w pasie drogi
gminnej 4 m oraz po 0,5 m pobocza.
Wójt poruszył jednocześnie temat kurnika w Łaszczynie, gdzie gmina otrzymała z
SKO decyzję podtrzymującą w mocy decyzji uniemożliwiającej jego powstanie. Władze
gminy są w ciężkiej sytuacji, gdyż nie chciałyby blokować nowych inwestycji rolników, ale
też muszą zwrócić szczególną uwagę na oczekiwania mieszkańców. Zaznaczył, że gmina
zobowiązała się do informowania mieszkańców o tego typu przedsięwzięciach.
Radny Jarosław Budek poruszył temat ewentualnego odszkodowania za straty
w cenie działek budowlanych zlokalizowanych wokół nowopowstałych kurników.
Wójt uspokoił, że w tym momencie nie trwa tego typu budowa i takie straty nie
wystąpią.
Pan Przemysław Jędrzejczak poruszył kwestię wycinki drzewa przy przystanku.
Wójt oznajmił, iż w miarę możliwości będą realizowane zadania ze środków
bieżących, w tym min. wycinki drzew, prace równiarką.
Radna Aleksandra Lipska poruszyła problem bezdomnych psów w Cielądzu.
Wójt powiedział, że oficjalnie nikt tego problemu nie zgłosił, ale przekaże tę sprawę
do rozpatrzenia pracownikowi.

Radny Adam Michalak zapytał o oświetlenie i chodnik w kierunku Herco.
Wójt powiedział ze pracownicy intensywnie pracują nad wnioskiem w tym temacie,
jednak musimy poczekać na jego rozstrzygnięcie.
Radna Ewa Kwiatkowska-Kielan poruszyła temat organizacji wydarzenia jakim jest
procesja Bożego Ciała w Sanogoszczy, zgłaszając potrzebę wykoszenia poboczy
i przygotowania miejsc siedzących podczas mszy.
Wójt oznajmił, że jest umówiony z księdzem proboszczem w celu ustalenia
szczegółów tego święta religijno-społecznego. Spotkanie dotyczy także złożenia wniosku
dotyczącego kościoła w Cielądzu.
Radny Grzegorz Stępniak zgłosił potrzebę koszenia w miejscowości Mała Wieś.
Wójt zapewnił ze zatrudniony w tym celu pracownik wypełnia swoje obowiązki
i systematycznie dociera do każdej z miejscowości.
Punkt 21.
Na powyższym wyczerpany został porządek obrad. Przewodnicząca Rady Gminy
Małgorzata Rosa zamknęła obrady XV sesji Rady Gminy Cielądz. Na powyższym protokół
zakończono.
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