P R O T O K Ó Ł Nr XXIII
z odbytej Sesji Rady Gminy Cielądz w dniu 26 maja 2009 roku.
Sesję rozpoczęto o godz. 10:00
a zakończono o godz. 12:30
Ustawowa liczba radnych
Radnych obecnych na Sesji

- 15
- 13

Radni nieobecni:
1. Iwona Machnicka.
2. Mirosław Michalak.
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Ponadto udział w posiedzeniu wzięli:
1. Andrzej Latek
Wójt Gminy
2. Wiesława Libera
Skarbnik Gminy
3. Janina Ciesielska
Sekretarz Gminy
4. Jadwiga Gaćkowska
Kierownik GZEAS
5. Teresa Łucka
Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Cielądzu
6. Małgorzata Stolarek
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cielądzu
7. GraŜyna Jarzyńska
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sierzchowach
8. Maria Piątek
Radna Powiatu Rawskiego
9. Renata Lusa
Przewodnicząca ZNP
10. Adam Kwapisz
Prezes Stowarzyszenia „Cymbarka”.
oraz inne osoby wg załączonych list obecności.
Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Herbsztajn stwierdzając quorum zdolne do
podejmowania prawomocnych uchwał otworzył obrady XXIII Sesji Rady Gminy Cielądz.
Powitał przybyłych na Sesję radnych oraz zaproszonych gości, następnie
przedstawił proponowany
porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Zmiany budŜetu i w budŜecie na 2009 rok– podjęcie uchwały.
5. Przedstawienie projektów organizacyjnych szkół na rok szkolny 2009/2010.
6. WyraŜenie opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie
likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie
Mazowieckiej – podjęcie uchwały.
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7. Przyjęcie stanowiska w sprawie przejęcia na własność przez Gminę Cielądz w
drodze darowizny nieruchomości w Sierzchowach wraz z budynkiem Ośrodka
Zdrowia.
8. Interpelacje.
9. Wolne wnioski
10. Zakończenie obrad.
Punkt 2.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Punkt 3.
Protokół z poprzedniej Sesji został wyłoŜony do wglądu. Radni do protokołu tego nie
wnieśli uwag i protokół ten został przyjęty jednogłośnie.
Punkt 4.
Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Herbsztajn poprosił P. Skarbnik o
przedstawienie zmian budŜetu i w budŜecie na rok 2009.
-

Skarbnik Gminy Wiesława Libera przedstawiła zmiany - zwiększono dochody oraz
wydatki na modernizację dróg dojazdowych w Łaszczynie – 121.000 zł i Wisówce55.000 zł (Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał środki finansowe z Terenowego
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych) oraz na pomoc społeczną kwotę 88.942,41 zł w
związku z podpisaniem umowy na środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki –
projekt systemowy „Bądź aktywny”. Dokonano przeniesienia w planie dochodów (ze
względu na przyjęcie dochodów do budŜetu w dz. 010 zamiast w dz. 900);
zwiększono plan oraz przeniesiono wydatki z dz. 010 do dz. 900 w związku ze
zwiększeniem kwoty kosztorysu o podatek VAT); z drogi w Łaszczynie zmniejszono
115.000 zł poniewaŜ przyszły środki z Urzędu Marszałkowskiego. Zwiększono wydatki
o kwotę 10.000 zł na dokumentację drogi w Cielądzu (dojazd do Herko).

Przewodniczący Rady Gminy - Kazimierz Herbsztajn przedstawił projekt uchwały
w sprawie dokonania zmian budŜetu i w budŜecie gminy na rok 2009.
Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr XXIII/119/09 stanowi załącznik do protokołu.
Punkt 5.
Przewodniczący Rady Gminy - Kazimierz Herbsztajn poprosił Dyrektorów Szkół o
przedstawienie projektów organizacyjnych szkół na rok szkolny 2009/2010.
-

Małgorzata Stolarek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cielądzu – poinformowała, Ŝe w
roku szkolnym 2009/2010 w szkole będzie uczyło się 181 uczniów, liczba godzin –
298 (185 obowiązkowe), 103,5 godz. niepełnozatrudnionych, obsada: 20 osób +
dyrektor, dodatkowo oddział przedszkolny, dwie klasy I i obecnie jedna klasa VI; w
klasach I – III – nauczyciele w niepełnym wymiarze zajęć.
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-

GraŜyna Jarzyńska Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sierzchowach – poinformowała,
Ŝe w szkole w roku szkolnym 2009/2010 wszystkich uczniów będzie 123 (z czego w
klasach V – VI - 107), w klasie 0 (sześcio- i pięciolatki) obecnie jest 15 osób, ale
mogą się zwiększyć do 20. Klasy nadal będą pojedyncze, liczba godzin 145, piętnastu
nauczycieli ( ośmiu na pełny etat, czterech na niepełny etat a takŜe uzupełniający
etaty).

-

Teresa Łucka Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Cielądzu – poinformowała, Ŝe w
roku szkolnym 2009/2010 w szkole zwiększy się liczba uczniów do 176 (144
dowoŜących), 7 oddziałów, godzin: 324 z czego 44 – ponadwymiarowych; w klasach
I – II liczba uczniów 28-29, natomiast w klasach III – 20-21; nauczycieli
zatrudnionych będzie 11 na pełny etat, 7 – na niepełny etat oraz 1 – uzupełniający
etaty. Obecnie są dwa wakaty (8 godz. matematyki oraz 7 godz. fizyki).

W dyskusji głos zabrali:
- Radny Józef Pytka- zapytał czy liczba zatrudnionych nauczycieli nie jest zbyt wysoka.
- Teresa Łucka Dyrektor Gimnazjum – to wszystko zaleŜy od ilości godzin danego
przedmiotu oraz od kwalifikacji.
- Radna Teresa Stępniak – zapytała jak wygląda sprawa języków obcych w szkołach,
czy jest dodatkowo język rosyjski.
- Dyrektor SP w Cielądzu Małgorzata Stolarek– w klasach I – VI obowiązkowy jest
język angielski 2 godz. tygodniowo a w klasach IV – VI dodatkowo język rosyjski.
- Dyrektor SP w Sierzchowach GraŜyna Jarzyńska– w klasach I – VI obowiązkowo 2
godz. tygodniowo języka angielskiego i dodatkowo w klasach IV – VI język rosyjski.
- Dyrektor Gimnazjum Teresa Łucka– w gimnazjum obowiązkowe są dwa języki :
angielski i rosyjski.
- Wójt Gminy Andrzej Latek – projekty organizacyjne omówiono na komisji Oświaty,
wpłynął wniosek od p. Dyrektor SP w Sierzchowach G. Jarzyńskiej o utworzenie pół
etatu na sekretarza szkoły ( w szkołach w Cielądzu jest po pół etatu na to
stanowisko), pracy i dokumentów jest coraz więcej, obecnie Pani Dyrektor sama
wszystko prowadzi, trzeba będzie się zastanowić i podjąć decyzję w tej kwestii.
Odnośnie sześcio- i pięciolatków na dzień dzisiejszy w Cielądzu jedno dziecko
deklaruje się do I klasy , reszta starym trybem do klasy O; natomiast w 2012 roku
sześciolatki będą obowiązkowo chodziły do klasy I. Odnośnie kwestii stanu
zatrudnienia musi być taka liczba nauczycieli, poniewaŜ jest to uwarunkowane
zarówno godzinami, jak i kwalifikacjami (jest sporo nauczycieli zatrudnionych na
niepełne etaty) głównie w gimnazjum; dyrektorzy będą rozliczani z zatrudniania
nauczycieli z naboru, młodych bo przedmioty takie jak matematyka czy fizyka są
waŜnymi i trudnymi przedmiotami. Zgodnie ze zmianami w przepisach obecnie
kuratorium oświaty nie zatwierdza projektów organizacyjnych szkół, przeszło to w
ręce organu prowadzącego. Dopłacać do oświaty z budŜetu gminy musimy i
będziemy musieli. W szkole podstawowej oraz gimnazjum w Cielądzu była kontrola
Państwowej Inspekcji Pracy i nie było większych uwag, zatem zatrudnienie jest
prawidłowe.
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Radny Jarosław Budek –w gimnazjum w klasach pierwszych ma być po 28-29
uczniów, zapytał czy nie dojdzie znów do takiej sytuacji, Ŝe we wrześniu trzeba
będzie dzielić klasy bo przekroczą dopuszczalną ilość uczniów, czy Dyrektor to
przewidziała.
Teresa Łucka Dyrektor Gimnazjum –jest to dopiero projekt, na dzień dzisiejszy
ostatecznych danych nie moŜna ustalić, poniewaŜ nie było jeszcze rady promocyjnej
a jest kilka osób z zagroŜeniami; rada promocyjna odbędzie się 15 czerwca br. i
wtedy się okaŜe czy ktoś będzie powtarzał klasę czy teŜ dostanie promocję do klasy
następnej; nie moŜna dziś stwierdzić czy dojdzie do podziału klas, wszystko odbywa
się zgodnie ze statutem i przepisami; nie został jednak przyjęty Ŝaden uczeń ze
śdŜar.
Radny Jerzy Pieczątka – zapytał czy poziom nauczania w naszych szkołach się
podniósł.
Wójt Gminy Andrzej Latek –to wszystko zaleŜy jaki miernik poziomu nauczania mamy
przyjąć, jeśli jako miernik przyjmiemy wyniki egzaminów to wyniki będą znane na
początku czerwca br. i wtedy moŜna będzie oceniać, innym miernikiem moŜe teŜ być
przyszłość naszych dzieci (liczba młodzieŜy dostającej się do określonych liceów).
Dyrektor Gimnazjum Teresa Łucka –zawsze jest grupa młodzieŜy uczącej się bardzo
dobrze i tej uczącej się słabo, jeśli w egzaminach bierze udział np. 30 % młodzieŜy
słabiej się uczącej to ogólne wyniki wypadają źle. Mam jednak informację, Ŝe
młodzieŜ z naszego gimnazjum kształcąca się obecnie w liceum jest najlepsza.
Obecnie w klasach III jest spora grupa młodzieŜy uczącej się słabo.
Radny Józef Pytka – zapytał jak rozliczane są godziny pracy nauczycieli, opieka nad
dziećmi podczas wycieczek szkolnych i dlaczego wycieczki odbywają się w godzinach
szkolnych a nie w wakacje.
Dyrektor Gimnazjum Teresa Łucka – wyjaśniła, Ŝe wycieczki odbywają się w ramach
40 h pracy, nauczycieli – opiekunowie młodzieŜy oraz ci, którzy zastępują opiekunów
nie dostają dodatkowego wynagrodzenia. Na takich wycieczkach równieŜ realizowane
są podstawy programowe, poza tym zdarza się, Ŝe dzieci nie korzystają z wyjazdów
w czasie wakacji bo wtedy akurat dorabiają drobnymi pracami (np. dzieci, które
pochodzą z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym).
Radny Jerzy Pieczątka – zapytał jak odbywają się zastępstwa pani R. Lusy, która jest
ławnikiem sądowym i uczestniczy w posiedzeniach sądu.
Renata Lusa – poinformowała, Ŝe lekcje w klasach I zawsze ma w godz. 8:00 –
10:00 a posiedzenia sądu nigdy nie odbywają się w tych godzinach ale zawsze
zaczynają się ok. 10:00 – 11:00, zawsze jest w pracy i nie musi się zwalniać. Poza
tym posiedzenia nie są częste, w tym roku jest ich jedynie trzy.

Punkt 6.
Wójt Gminy Andrzej Latek – poinformował, Ŝe sprawa przekształcenia SP ZOZ w Rawie
Mazowieckiej w spółkę była omawiana na wspólnych komisjach, w których uczestniczyli
pracownicy starostwa; dodał, Ŝe odbyło się równieŜ posiedzenie rady społecznej przy SP
ZOZ-ie, w którym uczestniczyli przedstawiciele związków zawodowych szpitala, wszyscy

4

wyrazili pozytywną opinię o projekcie uchwały w sprawie likwidacji SP ZOZ i akceptują
takie rozwiązanie. Dodał, Ŝe my równieŜ musimy wyrazić swoją opinię na ten temat, nie
jest ona wiąŜąca, ale jeśli byłaby pozytywna, na pewno dałaby wsparcie moralne.
Nadmienił, Ŝe na dzień dzisiejszy w szpitalu jest róŜnica ok. 300 tys. zł miesięcznie
między wydatkami bieŜącymi a środkami jakie daje NFZ; długi są juŜ sprzedawane. Jeśli
samorząd nic nie zrobi to szpital na pewno upadnie, na razie nikt dokładnie nie wie jak
to będzie, poniewaŜ program dopiero wchodzi, ale pewne jest, Ŝe szpital naleŜy ratować
a próbując przekształcenia w spółkę jest na to szansa. Poinformował, Ŝe Starosta Rawski
telefonicznie przeprosił, Ŝe nie moŜe uczestniczyć w dzisiejszej sesji.
W dyskusji głos zabrali:
- Radny Józef Pytka – zapytał czyją winą jest zadłuŜanie się szpitala.
- Wójt Gminy – poinformował, Ŝe wszystkie szpitale się zadłuŜają, ale powstał program
pod nazwą „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach
stabilizujących system ochrony zdrowia”, po restrukturyzacji moŜna wystąpić o
umorzenie części długu. Gminy do spółki wejść nie mogą. Dodał, Ŝe świadczenia
medyczne nadal pozostaną bezpłatne, poniewaŜ będą refundacje z NFZ.
- Sołtys Wiesław Kruśliński – dodał, Ŝe szpital w Rawie Maz. obecnie wygląda bardzo
źle i jego zdaniem warunki są okropne, moŜe sytuacja się zmieni, jeśli będzie
prywatny.
- Sołtys Franciszek Zieliński – dodał, Ŝe wewnątrz szpitala nie jest aŜ tak źle a to jest
najwaŜniejsze; czy sytuacja się zmieni czas pokaŜe.
- Wójt Gminy Andrzej Latek – wyjaśnił, Ŝe szpital nie trafi w ręce prywatne; to nie
będzie prywatyzacja, ale przekształcenie SP ZOZ w spółkę prawa handlowego, która
będzie własnością samorządu terytorialnego, usługi będą realizowane w ramach
umów z NFZ.
- Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Herbsztajn – nadmienił, Ŝe jego zdaniem
powinniśmy wesprzeć powiat w jego działaniach i wyrazić pozytywną opinię o
projekcie uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy - Kazimierz Herbsztajn przedstawił projekt uchwały
w sprawie wyraŜenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie
likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.
Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr XXIII/120/09 stanowi załącznik do protokołu.
Punkt 7.
Wójt Gminy Andrzej Latek – poinformował, Ŝe naszym zadaniem jako gminy jest przede
wszystkim zabezpieczenie funkcjonowania Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach dla
miejscowej ludności. Nie moŜemy dopuścić do tego aby ośrodek przestał istnieć a
istnieje taka ewentualność, jeśli go nie przejmiemy. W Cielądzu ośrodek funkcjonuje,
mieszkańcy mają dostęp do pomocy medycznej, jest apteka. Przejęcie Ośrodka byłoby
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poprzez darowiznę, a więc bezpłatne przekazanie, gmina będzie tylko dzierŜawić
dzierŜawcy a nie sama prowadzić ośrodek.
W dyskusji głos zabrali:
- Radny Tomasz Dewille – zapytał jak wygląda zatrudnienie w ośrodku.
- Wójt Gminy – palacz zatrudniony jest przez SP ZOZ. Po przejęciu, sprawy utrzymania
budynku naleŜałyby do gminy, ale zatrudnienie sprzątaczki czy pielęgniarek do p. W.
Szymańskiego, gdyby był dzierŜawcą.
- Radny Jerzy Pieczątka – zapytał czy nieruchomość nie jest zadłuŜona.
- Wójt Gminy – poinformował, Ŝe nie jest .
- Radny Józef Pytka – zapytał czy p. Szymański będzie płacił kotłowemu z czynszu.
- Wójt Gminy – p. Szymański płaciłby czynsz, kupował węgiel i sam sobie palił, ale
gdyby np. zepsuł się piec to jego naprawa będzie naleŜała do gminy a jeŜeli sam go
naprawi to rozliczymy się w czynszu. JeŜeli p. Szymański będzie dzierŜawił i sam
ogrzewał swoją część to gmina będzie pobierać jedynie czynsz za dzierŜawę
powierzchni.
- Radny Józef Pytka – ludzie mówią, Ŝe ośrodek miałby być sprzedany, na komisji nie
było Starosty, radnych powiatowych, p. T. Musiał swoje, p. W. Szymański swoje a
cała odpowiedzialność za wszystko spadnie na nas.
- Wójt Gminy – jeŜeli nie przejmiemy a dojdzie do sprzedaŜy to my będziemy winni.
- Radny Lech Owczarek – dlaczego powiat chce się pozbyć tej nieruchomości? P.
Szymański kupiłby ją, gdyby obiekt był cały.
- Wójt Gminy – nie jestem władny udzielać odpowiedzi na te pytania, powinien to
zrobić ktoś z powiatu.
- Radny Jerzy Pieczątka – od jesieni zeszłego roku starosta nie pofatygował się aby do
nas przyjechać i porozmawiać a miał nam wyjaśnić sprawę.
- Wójt Gminy – na komisje był umówiony, ale wypadł mu pogrzeb, dziś nie mógł ze
względu na sesję sejmiku województwa.
- Radna Powiatu Maria Piątek – nikt z nas nie ma wątpliwości, Ŝe oprócz pieniędzy są
w Ŝyciu waŜniejsze sprawy takie jak pomoc ludziom, najwaŜniejszymi instytucjami są
kościół, szkoła i ośrodki zdrowia; Ośrodek w Sierzchowach jest duŜy, ma duŜo
pacjentów, ludzie mają zaufanie do tej instytucji, chcą aby im słuŜył tak jak do tej
pory, większość chce aby właścicielem była gmina, państwo moŜecie zrobić bardzo
duŜo dla wielu ludzi, uwaŜam, Ŝe w tej kwestii czynnik ludzki jest waŜniejszy od
pieniędzy.
- Radny Jarosław Budek – dlaczego powiat koniecznie chce oddać ośrodek i czy było
zainteresowanie kupnem.
- Radna Powiatu Maria Piątek – na pytanie dlaczego powinien odpowiedzieć ktoś inny,
tak – było zainteresowanie kupnem.
- Radna Teresa Stępniak – proszę państwa o zgodę na przejęcie ośrodka, gmina na
tym nic nie traci a zyskuje – przejmuje mienie o danej wartości. Budynek jest w
miarę nowy, w dobrym stanie, bez długów, nie duŜy, piec jest nowy ma ok. 3 lata,
okna są wymienione. Ośrodek dla gminy jest bliŜszy niŜ dla powiatu, to my będziemy
mieli większe moŜliwości i rozeznanie w zarządzaniu nim.
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Radny Jerzy Pieczątka – jestem za przejęciem ośrodka ale powinniśmy mądrze go
wydzierŜawić, Ŝeby potem nie dokładać z budŜetu gminy. Powinniśmy budynek
przejąć i wydzierŜawić a p. Szymański niech robi.
Radna Teresa Stępniak – jak będą wyŜsze koszty utrzymania to podniesiemy czynsz.
Wójt Gminy – dziś wyrazicie stanowisko a później podejmiecie uchwałę i moŜe
starosta się pojawi.
Radny Tomasz Dewille – dziwię się radzie powiatu, Ŝe dopuściła do sprzedaŜy części
budynku.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Herbsztajn przeprowadził głosowanie.
Wszyscy radni jednogłośnie głosowali za przejęciem przez gminę Cielądz w drodze
darowizny zabudowanej nieruchomości (wiejskiego ośrodka zdrowia) we wsi Sierzchowy.
Punkt 8.
Interpelacji nie zgłoszono.
Punkt 9.
W wolnych wnioskach głos zabrali:
- Wójt Gminy Andrzej Latek – poinformował, Ŝe w dniu 25 maja br. wpłynęła
rezygnacja p. Antoniego Królaka z pełnienia funkcji sołtysa sołectwa Mała Wieś;
trzeba będzie podjąć niezbędne czynności aby przeprowadzić wybory kolejnego
sołtysa, zaprosimy p. Królaka na kolejną sesję aby podziękować za 40 lat słuŜby na
rzecz społeczności; aby w sposób godny i z szacunkiem mógł zakończyć długoletnią
pracę. Wpłynął równieŜ wniosek Stowarzyszenia Rodzin Wielodzietnych „Nasze
dzieci” z Rawy Mazowieckiej o wydzielenie funduszy na realizację ich celów
statutowych; zaprosimy przedstawicieli stowarzyszenia na sesję aby przedstawili
swoją działalność jednakŜe obecnie nie mamy środków a rodzinom wielodzietnym
pomaga GOPS. Wpłynął równieŜ wniosek od mieszkańców Nowej Małej Wsi o
utwardzenie asfaltem na drodze przez wieś od B. Gmaja pod Chociw, po półroczu
trzeba będzie to przemyśleć i przemyśleć ewentualne korekty budŜetu. W tzw.
schetynówkach być moŜe nie wszystko będzie musiało być własnościowe, moŜemy
spróbować starać się o środki. Marszałek województwa przysłał zaproszenie do
składania wniosków, z czego moŜna wnioskować, Ŝe złoŜono mało wniosków, co jest
wynikiem tego, Ŝe 22 % VAT nie jest kosztem kwalifikowanym i wiele gmin się
wycofało, poniewaŜ są to duŜe koszty. Zarzuca się gminom, Ŝe nie starają się o
środki, ale to nie do końca jest tak, przykładem jest „Orlik”, gdzie są ogromne koszty
utrzymania. W przyszłym roku naleŜy zrobić wodociąg w Sierzchowach.
- Radny Tomasz Dewille – poinformował, Ŝe mieszkańcy są niezadowoleni z tego, Ŝe
kiedy zepsuł się autobus gminny dowoŜący dzieci do szkoły, gmina nie wynajęła
autobusu zastępczego z PKS-u. Proponują aby w takich przypadkach wynająć na ten
dzień autobus z PKS.

7

-

-

-

-

-

-

Wójt Gminy Andrzej Latek – propozycja jest dobra i weźmiemy ją pod uwagę;
ostatnio autobus zepsuł się dwa razy, jest trzy lata po gwarancji, serwis jest co
prawda w Rawie Mazowieckiej, ale nie ma katalogu części do tego sprzętu (sprzęt
robiony na zamówienie ministerstwa oświaty), róŜne części ściągane są z róŜnych
miejsc i firm, co opóźnia naprawy a kaŜdego nie da się powiadomić, szczególnie
kiedy późno dowiadujemy się o awarii; kierowca natomiast jest nadzwyczaj staranny,
wszystko jest zawsze zrobione na czas, np. przeglądy. W ostatnim przypadku o
awarii wiedzieliśmy juŜ w sobotę, ale okazało się, Ŝe części sprowadzone z Łodzi nie
pasowały i trzeba było szukać innych, takich sytuacji nie da się przewidzieć.
JednakŜe uwaga mieszkańców jest cenna i jeśli się uda to następnym razem
postaramy się wynająć autobus zastępczy.
Radny Józef Pytka – zapytał jak wygląda sprawa sprzedaŜy nieruchomości w
Ossowicach i Cielądzu.
Wójt Gminy Andrzej Latek – poinformował, Ŝe wywieszono ogłoszenie o włączeniu
do sprzedaŜy i termin będzie się juŜ kończył. Obecnie 10 tys. zł wydamy na
dokumentację a jak zostanie przygotowany kosztorys to będziemy znać wartość i
zastanowimy się co dalej.
Radny Tadeusz Miazga – zapytał jak co dalej ze sprawą funduszu sołeckiego.
Sołtys Wiesław Kruśliński – nadmienił, Ŝe kaŜdy sołtys dostał ustawę i jest termin do
30 czerwca br.
Wójt Andrzej Latek – potwierdził powyŜszy termin i poinformował, Ŝe na następnej
sesji Rady Gminy w czerwcu br. radni podejmą uchwałę w tej sprawie.
Radny Jerzy Pieczątka- zapytał co z drogami, dokumentacją na przetargi. Poprosił
aby w Łaszczynie pod górkę k/ p. Malickiego zrobić coś z drogą.
Wójt Gminy Andrzej Latek – poinformował, Ŝe jedną czy dwie wywrotki moŜna dać
bez przetargu a w tym tygodniu juŜ zaczynamy.
Prezes Stowarzyszenia „Cymbarka” Adam Kwapisz – poinformował, Ŝe 28 czerwca br.
organizowany jest piknik rodzinny, na którym planuje się zrobić prezentację potraw
regionalnych sołectw, zaprosił wsie do zgłaszania się do wystawek, prezentacji, na
poszczególne wsie przeznaczone będzie 400 zł i moŜna będzie coś przygotować.
Poprosił o zgłaszanie się do 15 czerwca aby moŜna było przygotować wystarczającą
ilość namiotów itp.
Sołtys Franciszek Zieliński – poinformował, Ŝe w Komorowie przy wyjeździe od p.
Woszczyka przy drodze powiatowej są drzewa i gałęzie do usunięcia, interweniował
w powiecie o usunięcie, jednakŜe powiat nic nie usunął. Zapytał co z działkami, które
miały być przeznaczone do sprzedaŜy, jaki jest postęp i czy gmina ma akt własności.
Wójt Gminy Andrzej Latek – poinformował, Ŝe jeszcze nie ma aktu, ale sprawy się
toczą i kiedy będą dokumenty to działki sprzedamy.
Sołtys Franciszek Zieliński – dodał, Ŝe działki trzeba sprzedać razem, poniewaŜ do
jednej nie ma dojazdu. Nadmienił równieŜ, Ŝe przy drodze na poboczu jest wielki dół,
jest mnóstwo śmieci i naleŜy go uprzątnąć i zasypać.
Radny Grzegorz Kwaczyński – zapytał czy skoro w Sierzchowach (ośrodek zdrowia)
to jest całość, to czy sprzedaŜ jednego mieszkania jest zgodna z prawem.
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Wójt Gminy Andrzej Latek – poinformował, Ŝe w budynku są odrębne lokale z
częściami wspólnymi (wejście, kotłownia, klatka schodowa, strych), wyodrębniony
jest garaŜ, ale odrębności nie ma jeŜeli chodzi o grunt, jest procentowy udział w
gruncie i to jest zgodne z prawem.

Na powyŜszym obrady sesji zakończono.

Protokołowała:
Olga Kmita.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ mgr Kazimierz Herbsztajn
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