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PROTOKÓŁ  NR 8/2020 
z posiedzenia KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI  

 
odbytego w dniu 27 lipca 2020 roku  

w Urzędzie Gminy w Cielądzu 
 
 

W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności, 

stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.  

Ponadto w posiedzeniu udział wziął Sylwester Krawczyk - Sekretarz Gminy 

 

Punkt 1. 

Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 15:00 dokonał Przewodniczący Komisji – 

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

Stwierdził obecność wszystkich członków Komisji i wobec tego 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. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

4. Analiza i zaopiniowanie petycji skierowanych do Rady Gminy Cielądz: 

1) w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego (lokalna tarcza antykryzysowa); 

2) złożonej przez Koalicję Polska Wolna od 5G - „Stop zagrożeniu zdrowia i życia”. 

5. Sprawy różne. 

6. Zamknięcie posiedzenia.  

Do porządku nie wniesiono uwag. 

 

Punkt 3. 

Protokół Nr 7/2020 z dn. 24.01.2020 r. został wyłożony do wglądu oraz opublikowany                

w BIP. Do protokołu uwag nie wniesiono. Protokół został jednogłośnie przyjęty.  

 

Punkt 4. 

Przystąpiono do rozpatrywania i zaopiniowania petycji skierowanych do Rady Gminy Cielądz. 
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Przewodniczący Komisji Rafał Kucharski przedstawił autorów petycji oraz ich treść. 

Pierwsza petycja złożona przez P. Renatę Sutor dotyczyła wprowadzenia tzw. tarczy 

antykryzysowej, a druga – złożona przez Koalicję Polska Wolna od 5 G – zawierała argumenty na temat 

wpływu oddziaływania telefonii komórkowej. 

Petycje stanowią załączniki do protokołu. 

Następnie poprosił Sekretarza Gminy o ustosunkowanie się do problematyki będącej przedmiotem 

petycji.  

Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk wyjaśnił, iż w pierwszej  petycji – złożonej przez P. Renatę 

Sutor, poruszonych jest pięć kwestii, ale najważniejsza dotyczy podatków lokalnych i udzielenia ulg w 

tym zakresie w celu pomocy dla przedsiębiorców, którzy ponieśli starty z powodu epidemii.  

Sekretarz wyjaśnił, iż temat udzielenia ulg dla przedsiębiorców z terenu naszej gminy był już 

wcześniej analizowany. Jako przykład działalności, które mogły ponieść straty podał zakład fryzjerski 

oraz podmiot działający w zakresie rekreacji tj. „Sady Klemensa”. Zaznaczył, że od drugiego podmiotu 

był wniosek o udzielenie uli podatkowej. Jednak po przeprowadzeniu wizji na miejscu okazało się, że 

zadeklarowany teren jest mniejszy od rzeczywiście wykorzystywanego pod działalność. Dlatego ustalone 

zostało z przedstawicielem podmiotu, że na chwilę obecną będą podatek w niezmienionej wysokości i 

wniosek wycofują, a w kolejnych latach będzie zwiększany do realnej powierzchni. 

Sekretarz stwierdził, że obecnie firma wywiązuje się ze zobowiązań finansowych. 

Następne zagadnienie będące przedmiotem petycji to niepobieranie opłaty targowej.  Sekretarz 

wyjaśnił, iż ten punkt petycji jest bezprzedmiotowy gdyż w Gminie nie są ustalone stawki opłaty 

targowej i nie jest ona pobierana. 

Dalsza część petycji dotyczyła umorzenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres pół 

roku a po tym terminie ustalenia stawki minimalnej opłaty. Sekretarz wyraził zdanie, że obecnie już 

sytuacja finansowa w tym zakresie niezbyt dobrze wygląda gdyż bardzo dużo jest odpadów, a 

najbardziej – wielkogabarytowych. Zaznaczył, że dlatego jest propozycja, by mieszkaniec sam woził 

odpady wielkogabarytowe na PSZOK. Wzrost bowiem jest z 15 na 50 ton. Podkreślił, że jako jedyna 

Gmina odbiór tych odpadów był dwa razy w roku. 

Przy tym temacie Sekretarz przedstawił też drugą propozycję zmiany tj. ilość odbieranych opon. Do tej 

pory nie było limitu co do ilości, a tylko do wielkości, a teraz jest propozycja by maksymalnie można 

było oddać 6 opon. Stwierdził, że system prawdopodobnie nie będzie się bilansował  i trzeba będzie 

dołożyć środków z budżetu Gminy. Dlatego tym bardziej nie stać Gminy na ulgi dla mieszkańców w tym 

zakresie. 

Przewodniczący Komisji Rafała Kucharski zapytał o powód nie bilansowania się gospodarki śmieciowej. 

Sekretarz oznajmił, iż wynika to z bardzo dużej ilości odpadów, zwłaszcza wielkogabarytowych. 

Poprzednia umowa była ryczałtowa – bez względu na ilość koszt był jednakowy, a obecnie płacimy 

firmie za każdą odebraną tonę. 
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Radny Przemysław Jędrzejczak zaproponował, aby poinformować mieszkańców o kosztach i o zmianie 

zasad wywozu odpadów wielkogabarytowych. 

Członkowie Komisji po analizie petycji oraz mając na uwadze udzielone wyjaśnienia, 

zaakceptowali przygotowany projekt uchwały w tym temacie i zgodzili się z jej treścią. 

Uchwała z dnia 27 lipca 2020 r. Nr 3/2020 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej petycji 

w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego została przez Komisję  Skarg Wniosków i 

Petycji przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu. 

Kolejna petycja będąca przedmiotem posiedzenia Komisji złożona została przez Koalicję 

Polska Wolna od 5G. 

Sekretarz wyjaśnił, iż petycja nie spełnia wymogów formalnych, gdyż nie wskazano w niej 

oznaczenia każdego z tych podmiotów oraz osoby reprezentującej podmiot wnoszący petycję, 

jak również nie wskazano miejsca zamieszkania lub siedziby każdego z tych podmiotów,  

w imieniu których wnoszona jest petycja. Stwierdził, iż może dobrze jest, że z powodu braków 

formalnych nie będzie rozpatrywana, gdyż trudno byłoby ją rozpatrywać merytorycznie. Jest 

bowiem trzech operatów i cały świat opiera się na  telefonii komórkowej i być może jest to tylko 

gra interesów. 

Przewodniczący Komisji Rafał Kucharski dodał, że też czytał o oddziaływaniu sieci na 

zdrowie, ale być może są to tylko teorie spiskowe. 

Członkowie Komisji podzielili zdanie w kwestii niniejszej petycji i zaakceptowali 

przygotowany projekt uchwały w tym temacie, zgadzając się z jej treścią. 

Uchwała z dnia 27 lipca 2020 r. Nr 4/2020 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej petycji 

w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego została przez Komisję  Skarg Wniosków i 

Petycji przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu. 

 

Punkt 4. 

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

sprawy: 

1) Radna Aleksandra Lipska zgłosiła wniosek o sprzątnięcie powalonych w parku drzew. 

Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk wyjaśnił, iż podpisywał niedawno decyzję w sprawie 

tych drzew. Po jej uprawomocnieniu się będą drzewa usunięte. Zapewnił, że o sprawie pamięta.  

2) Radna podjęła też problem wałęsających się psów, które przebywają teraz na cmentarzu i 

niszczą groby.   

Sekretarz Gminy oznajmił, iż zajmie się sprawą. 

3) Radna Jadwiga Mantorska zgłosiła problem przepustu k/P.Skonecznych. Droga się w tym 

miejscu psuje i konieczna jest bieżąca naprawa. 



4 

 

4) Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk poinformował, iż ruszył Fundusz Inwestycji 

Lokalnych – są to środki na inwestycje. Gminie Cielądz przyznano 800 tys. zł. Jest już w tym 

temacie Uchwała Rady Ministrów. Ponadto jest druga pula środków – też 6 mld zł i w tym 

zakresie należy złożyć wniosek wraz z uzasadnieniem. Poinformował o planowanym 

przeznaczeniu kwoty z Funduszu na następujące zadania: 

- II etap gospodarki wodno-ściekowej – na wkład własny 

- wniosek oświetleniowy wkład własny  

Radny Przemysław Jędrzejczak zapytał o dalsze zadania w zakresie gospodarki wodnej i 

ściekowej. 

Sekretarz oznajmił, iż planowane jest min. wybudowanie zbiornika magazynowego na wodę 

plus zestaw pomp, wodociąg na tzw. ul. Zielonej w Cielądzu, przebudowa sieci i kanału 

tłocznego i modernizacja trzech przepompowni. 

Radna Jadwiga Mantorska podjęła temat budowy oświetlenia w Niemgłowach – czy w ramach 

tego wniosku oświetleniowego będzie realizowana budowa. 

Sekretarz wyjaśnił, iż wniosek oświetleniowy obejmuje tylko ten zakres, który był objęty 

inwentaryzacją, która została wykonana w poprzednich latach, a  zadanie dotyczące oświetlenia 

w Niemgłowach jest ujęte w budżecie.   

Sekretarz Gminy poinformował też o podpisaniu umowy na dofinansowanie zadania 

dotyczącego modernizacji Ośrodka Zdrowia oraz o oczekiwaniu na wynik rozstrzygnięcia 

wniosku na termomodernizacje szkoły w Sierzchowach. 

W wyniku analizy planowanego nowego zadania dotyczącego budowy instalacji fotowoltaicznej 

na budynku Urzędu Gminy radny Przemysław Jędrzejczak zgłosił uwagę na temat jakości 

dachu, czy nie należy zrobić przed złożeniem wniosku oceny jakości dachu. 

Sekretarz  zapewnił, że przeanalizuje temat. 

 

Punkt 5. 

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Skarg Wniosków                          

i Petycji Rafał Kucharski zamknął posiedzenie Komisji o godz.16:20. 

 

 

Protokołowała: 

Bogusława Kobacka 

Przewodniczący Komisji  
Skarg, Wniosków i Petycji 

 
Rafał Kucharski 


