P R O T O K Ó Ł Nr XXIV
z odbytej Sesji Rady Gminy Cielądz w dniu 26 czerwca 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. Mirosław Michalak.
2. Józef Pytka.
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. Maria Piątek
Radna Powiatu Rawskiego.
5. Jadwiga Gaćkowska
Kierownik GZEAS.
6. Marek Gregory
Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Rawie Maz.
7. GraŜyna Jarzyńska
Dyrektor SP w Sierzchowach.
8. Marcin Skóra
Przedstawiciel firmy HERCO.
9. Antoine Geens
Przedstawiciel firmy HERCO.
oraz inne osoby wg załączonych list obecności.
Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Herbsztajn stwierdzając quorum zdolne do
podejmowania prawomocnych uchwał otworzył obrady XXIV Sesji Rady Gminy Cielądz.
Powitał przybyłych na Sesję radnych oraz zaproszonych gości, następnie
zaproponował aby do porządku obrad wnieść dodatkowy punkt:
- podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaŜy nieruchomości w
Stolnikach.
Do przedstawionej propozycji radni nie wnieśli uwag.
W związku z powyŜszym Przewodniczący Rady Gminy 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.
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5. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do organów samorządu
mieszkańców sołectwa Mała Wieś.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia (nie wyraŜenia zgody) na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego w 2010 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaŜy nieruchomości w Stolnikach.
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
Powiatowego Policji w Rawie Mazowieckiej o zabranie głosu .

Z-cę

Komendanta

Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Rawie Mazowieckiej Marek Gregory –
poinformował, Ŝe Komenda Powiatowa Policji zwraca się z prośbą o dofinansowanie
zakupu samochodu w kwocie ok. 5 tys. zł. Obecne sprzęty są coraz mniej
wykorzystywane Ŝeby obniŜyć koszty utrzymania, stare pojazdy, które stoją są mało
skuteczne a równieŜ generują koszty, dlatego polonezy do 30 czerwca br. zostały
wycofane. Komenda Policji otrzymała dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego,
Urzędu Miasta Rawy Maz., Urzędu Gminy Sadkowice, Gmina Cielądz jest jedną z
najbezpieczniejszych gminy z naszego terenu, jednakŜe zdarzają się interwencje,
najczęściej przy zdarzeniach drogowych. Konieczny jest zakup oznakowanego
samochodu, stąd prośba o dofinansowanie.
-

-

Wójt Gminy Andrzej Latek – poinformował, Ŝe gmina od wielu lat wspomaga Policję,
w latach 80-tych sfinansowała niemal 100 % zakupu samochodu, wyraził nadzieję,
Ŝe i tym razem znajdą się środki aby dofinansować zakup oznakowanego
samochodu. Zapytał czy policja ma jakieś plany dotyczące bezpieczeństwa w okresie
wakacyjnym.
Z-ca Komendanta Marek Gregory – poinformował, Ŝe policja prowadzi akcje
„bezpieczne wakacje” oraz „bezpieczne akweny wodne”, juŜ trzykrotnie brała udział
w interwencjach dotyczących utonięć (dwie osoby zostały uratowane) choć nie ma
takiego obowiązku ani przeszkolenia, poniewaŜ takie czynności naleŜą do innych
słuŜb. W okresie wakacyjnym będzie teŜ prowadzona wzmoŜona walka ze
spoŜywaniem alkoholu przez nieletnich oraz sprzedaŜą alkoholu nieletnim. W
przypadku wykrycia sprzedaŜy alkoholu nieletnim będą kierowane wnioski o
cofnięcie koncesji na sprzedaŜ alkoholu podmiotom, które dopuściły się tej
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sprzedaŜy. Nadmienił równieŜ, Ŝe dnia 24 lipca br. odbędą się dni otwarte Policji pod
hasłem „Stuknęła nam 90-tka” , będzie moŜliwość obejrzenia sprzętu policyjnego,
psów itp., jeśli będą prowadzone jakieś zajęcia dla młodzieŜy to naleŜy kontaktować
się z p. Karolina Sokołowską.
Radna Teresa Stępniak – zapytała jaka jest przewidziana kara dla pijanego
rowerzysty.
Z-ca Komendanta Marek Gregory – poinformował, Ŝe kierowanie pojazdem
niemechanicznym w stanie nietrzeźwym jest karane w zaleŜności od zawartości
alkoholu w organizmie; 0,2 ‰ – 0,5 ‰ alkoholu w organizmie stanowi
wykroczenie, natomiast zawartość powyŜej 0,5 ‰ jest przestępstwem. Za
wykroczenie stosowane są środki karne takie jak grzywna ( w róŜnych wysokościach
od 300 do 1000 zł) oraz zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych tj. zabierane
jest prawo jazdy. Za przestępstwo grozi pozbawienie wolności do lat dwóch (z
reguły orzekane z zawieszeniem wykonania kary),ale jeśli takie wykroczenia są
powtarzane często zawieszenie wykonania kary jest odwieszane i stosuje się
bezwzględne pozbawienie wolności; W stosunku do woźnicy orzekane są te same
środki jak do kierujących np. motorowerem, poniewaŜ woźnica równieŜ jest
uczestnikiem ruchu.
Radny Jarosław Budek – zasugerował aby policja w okresie Ŝniw podczas kontroli
drogowych łagodnie traktowała kierowców ciągników i stan ich pojazdów (brak
świateł itp.).
Z-ca Komendanta Marek Gregory – poinformował, Ŝe nie wyda takiego polecenia,
Polska jest drugim krajem po Litwie, gdzie ginie najwięcej ludzi, wręcz przeciwnie
policja będzie z pełnym rygorem podchodzić do stanu pojazdów poruszających się
po drogach, zadaniem policji jest dbać o bezpieczeństwo wszystkich, to jest Ŝycie
ludzkie i Ŝycie naszych dzieci, a w okresie Ŝniw na drogach ginie najwięcej ludzi.
Grzegorz Kwaczyński – zapytał czy to, Ŝe najwięcej ludzi ginie w okresie letnim jest
spowodowane pojazdami rolniczymi czy migracją na urlopy.
Z-ca Komendanta Marek Gregory – poinformował, Ŝe spowodowane jest to i jednym
i drugim; pojazdy rolnicze poruszają się po wszystkich drogach, najwięcej wypadków
z udziałem niechronionych uczestników (pojazdów rolniczych) jest w naszym
powiecie.
Radna Teresa Stepniak – zapytała czy o kaŜdym zdarzeniu drogowego naleŜy
powiadamiać policję.
Z-ca Komendanta Marek Gregory – poinformował, Ŝe wykroczenia i przestępstwa
ścigane są z urzędu lub na wniosek. Zdarzają się róŜne kolizje czy wypadki drogowe,
gdzie doznaje się obraŜeń ciała lub nie, kolizje i wypadki drogowe są ścigane z
urzędu, jeśli policja ma o nich informację, nie powiadomienie policji o wypadku
moŜe powodować roszczenia cywilne, bywa równieŜ, Ŝe uczestnicy kolizji nie doznali
obraŜeń ciała, porozumieją się między sobą, spiszą oświadczenia i nie powiadamiają
policji o zdarzeniu, natomiast przy kolizji zawsze nakładany jest mandat na sprawcę.
Policja rozstrzyga kto jest winien zdarzenia, uczestnik ma prawo nie zgodzić się i
odmówić przyjęcia mandatu, następnie kierowany jest wniosek do Sądu Grodzkiego
o rozstrzygnięcie, sąd moŜe równieŜ powołać biegłego, jeśli zachodzą wątpliwości co
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do ustalenia sprawcy, jednakŜe nie we wszystkich zdarzeniach da się wykryć
sprawcę a wtedy orzeka się współwinę.
Radny Jerzy Pieczątka – zapytał do kogo naleŜy plac k. Rossmana w Rawie
Mazowieckiej, na którym rolnicy handlują owocami, pobierane są na nim opłaty
targowe, ale teŜ policja i straŜ nakłada kary, upomnienia.
Z-ca komendanta Marek Gregory – poinformował, Ŝe policja i straŜ miejska nie są
organami ustanawiającymi prawo, ale wykonującymi je, jeśli jest Uchwała Rady
Miasta zakazująca handlu, sprzedaŜy czy teŜ spoŜywania alkoholu na danym terenie
to straŜ miejska i policja kontroluje ją wykonuje.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Herbsztajn poprosił P. Skarbnik o
przedstawienie zmian budŜetu i w budŜecie na rok 2009.
-

Skarbnik Gminy Wiesława Libera – przedstawiła proponowane zmiany budŜetu i w
budŜecie gminy na 2009 rok. Poinformowała, Ŝe w związku z podpisaniem umowy z
Urzędem Pracy na roboty publiczne (3 osoby na 6 msc) zwiększono plan dochodów i
wydatków o kwotę 22.790 zł(refundacja z UP); w związku z wykonaniem robót
dodatkowych na drodze Cielądz-działki zwiększono plan wydatków o kwotę 72.000
zł i o tę kwotę zmniejszono na przebudowie dróg Łaszczyn (20.000 zł) i Wisówka
(52.000 zł); w dziale pomocy społecznej dokonano przeniesień o kwotę 10.434,40 zł
z własnych środków gminy, w związku z dofinansowaniem projektu w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Bądź aktywny; z rezerw przeniesiono
kwotę 5.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji.

-

Wójt Gminy Andrzej Latek - nadmienił, Ŝe 10 września br. upłynie termin wykonania
dróg Łaszczyn i Wisówka a 3 sierpnia br. odbędzie się przetarg na drogi w Gułkach i
Sanogoszczy. Do przetargu na drogę w Łaszczynie i Wisówce złoŜono jedną ofertę,
oferta ta została wybrana, jest to firma, która robiła drogę w Niemgłowach.

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 XXIV/121/09 stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 5.
Sekretarz Gminy Janina Ciesielska – poinformowała, Ŝe z związku z przyjęciem
rezygnacji sołtysa sołectwa Mała Wieś p. Antoniego Królaka z pełnienia tej funkcji (ze
względu na zły stan zdrowia) naleŜy zarządzić wybory do organów samorządu
mieszkańców sołectwa.
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Przewodniczący Rady Gminy - Kazimierz Herbsztajn przedstawił projekt uchwały
w sprawie zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców sołectwa Mała
Wieś.
Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr XXIV/122/09 stanowi załącznik do protokołu.
Punkt 6.
Wójt Gminy Andrzej Latek – poinformował, Ŝe sprawa funduszu sołeckiego była
juŜ omawiana, były równieŜ poradniki na ten temat, teraz naleŜy zdecydować czy
wyodrębnić fundusz. Nadmienił, Ŝe jego zdaniem powinno się wyrazić zgodę na
wyodrębnienie funduszu, dać trochę samodzielności sołectwom i zobaczyć, jakie będą
efekty i aktywność sołectw a środki niewykorzystane zostaną w budŜecie. Jeśli Rada
wyrazi zgodę na wyodrębnienie funduszu to zorganizuje się wspólne spotkania z Radami
Sołeckimi, ustali procedury, regulaminy, zadania.
-

-

-

Radny Tomasz Dewille – zapytał z jakich środków będzie tworzony fundusz.
Skarbnik Wiesława Libera – poinformowała, Ŝe fundusz będzie tworzony tylko ze
środków własnych gminy, jest moŜliwość otrzymania zwrotu z budŜetu państwa do
30 % wykonanych wydatków, ale z tym moŜe być róŜnie. Środki mogą być
przeznaczane tylko na zadania zgodne z zadaniami własnymi gminy, zebranie
wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich
mieszkańców sołectwa uchwala wniosek zawierający planowane do realizacji
przedsięwzięcia i składa go do Wójta w terminie do 30 września roku
poprzedzającego rok budŜetowy, którego ten wniosek dotyczy. Środki będą
środkami budŜetu gminy, faktury będą wystawiane na Urząd Gminy, do 31 maja
roku następnego dokonane zostanie rozliczenie i ewentualny zwrot z budŜetu
państwa.
Sołtys Wiesław Kruśliński – poinformował, Ŝe był przeciwny utworzeniu funduszu,
jednakŜe zmienił zdanie, kwota nie jest aŜ tak duŜa i nie powinno być kłopotów z
rozliczaniem się. Zwrócił się z prośbą o wyraŜenie zgody na wyodrębnienie
funduszu, jest to potrzebne kaŜdemu sołectwu, drobne sprawy teŜ są waŜne i
sołectwo będzie mogło samo je zrobić.
Radna Teresa Stępniak - poinformowała, Ŝe konsultowała się z mieszkańcami i wieś
Sierzchowy równieŜ popiera utworzenie funduszu.

Przewodniczący Rady Gminy - Kazimierz Herbsztajn przedstawił projekt uchwały
w sprawie wyraŜenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku.
Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr XXIV/123/09 stanowi załącznik do protokołu.
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Punkt 7
Wójt Gminy Andrzej Latek – poinformował, Ŝe pojawiła się propozycja kupna części
nieruchomości w Stolnikach, którą gmina przejęła po spółdzielni za długi, obecnie
wynajmuje p. Kucharski i prowadzi skup zwierząt, zainteresowany chciałby prowadzić
suszarnię owoców. Nie wiadomo czy wygra przetarg, ale naleŜałoby zrobić podział
nieruchomości, wydzielić część (buchtę i drogę od strony Grabic), wycenić i wystawić do
sprzedaŜy. Obecnie nic na działce nie jest robione, marnuje się a po sprzedaŜy jest
szansa, Ŝe coś się będzie rozwijać na naszym terenie. Sama procedura potrwa długo,
przykładem jest nieruchomość w Ossowicach, dopiero na koniec lipca odbędzie się
przetarg a uchwała było juŜ duŜo wcześniej.
-

-

-

Radny Jerzy Pieczątka – poinformował, Ŝe naleŜałoby porozmawiać z mieszkańcami
Stolnik.
Radna Iwona Machnicka – nadmieniła, Ŝe jej zdaniem nie moŜe być tak, Ŝe ciągle
mieszkańcy rządzą, nieruchomość naleŜy do gminy i Rada ma prawo decydować.
Wójt Andrzej Latek – dodał, Ŝe nieruchomość została przejęta za niespłacone długi,
nie jest tak, Ŝe mieszkańcy coś na niej robili, inwestowali czy budowali, działka jest
zarośnięta, zaniedbana i dobrze byłoby, gdyby ktoś się nią zajął i zagospodarował. A
specjalne spotkanie z mieszkańcami nie jest konieczne.
Sekretarz Janina Ciesielska – nadmieniła, Ŝe działki są trzy, jedna Nr 217/4 o pow.
1,38 ha, z której naleŜy wydzielić część (buchtę i poszerzyć drogę dojazdową) oraz
dwie do niej przylegające Nr 217/2 o pow. 0,17 ha i Nr 217/1 o pow. 0,15 ha,
boisko moŜna urządzić na innej działce.
Radny Grzegorz Kwaczyński – poinformował, Ŝe praktycznie boisko nie istnieje,
bardzo zarosło i nikt z niego nie korzysta, tym bardziej, Ŝe jest blisko w Grabicach.
Dodał, Ŝe on i sołtys Stolnik popierają sprzedaŜ nieruchomości.

Przewodniczący Rady Gminy - Kazimierz Herbsztajn przedstawił projekt uchwały
w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości zabudowanej we wsi Stolniki
stanowiącej mienie komunalne gminy Cielądz.
Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr XXIV/124/09 stanowi załącznik do protokołu.
Punkt 8
W zapytaniach i wolnych wnioskach głos zabrali:
- Przedstawiciele firmy Herco Mirosław Skóra i Antoine Geens zaprezentowali produkty,
jakie firma będzie produkować na terenie gminy (gwoździe, pistolet do wbijania
gwoździ). Poinformowali, Ŝe firma ma dofinansowanie ze środków unijnych,
warunkiem ich uzyskania było zastosowanie technologii nie starszej w skali świata niŜ
dwa lata, dlatego zakład będzie jedną z najnowocześniejszych fabryk gwoździ na
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świecie, wyposaŜoną w najnowocześniejsze maszyny i linie technologiczne oraz
instalacje ekologiczne. Zakład, który powstaje ma powierzchnię 5.500 m/2, budynek
będzie się dobrze prezentował (front oszklony), zakończenie budowy planowane jest
do końca roku i wtedy teŜ planowane jest uruchomienie produkcji. Firma Herco
naleŜy do grupy głównej Fast Group, rodzinnego przedsiębiorstwa z siedzibą w Belgii i
oddziałami w Polsce, Anglii i Irlandii. ZałoŜycielem grupy jest rodzina Scheers, która
rozpoczęła swoją działalność w latach 80-tych, posiadająca flotę ośmiu statków
przewozowych. Firma Herco będzie produkować ok. 1200 – 2500 sztuk gwoździ na
minutę (gwoździe kręcone, ryflowane, lepiej trzymające się w drewnie, ogrzewane,
posiadające gwinty zabezpieczające przed wyjęciem z drewna, zgrzewane, łączone
papierem, zabezpieczone specjalnymi lakierami, pistolety do wbijania gwoździ na gaz,
wbijające gwoździe nawet w beton, bezpieczne w uŜytkowaniu np. na dachu). Zakład
będzie posiadał katalizatory, nie będzie szkodliwych emisji, energia będzie
wykorzystywana do ogrzewania hali. Zakład obecnie zatrudnia 135 osób, większość
pracowników przejdzie z obecnego zakładu w Rawie Mazowieckiej, ale będą teŜ
zatrudniani nowi pracownicy, praca będzie się odbywać na trzy zmiany (wśród
kwalifikacji najwaŜniejsza jest chęć do pracy, pracowitość, dokładność, szybkość i
sprawność). W produkcji gwoździ jest potęŜna konkurencja z Chin, chińskie produkty
mają bardzo niską marŜę, jednakŜe zamawiając gwoździe z Chin ok. 3 msc czeka się
na dostawę, przez ten czas zmienia się cena i nie wiadomo jakiej jakości będą
gwoździe. Z naszej fabryki gwoździe będą bardzo dobrej jakości, niewiele droŜsze i
dostarczane w ok. 4 tygodnie. Dla fabryki bardzo waŜna jest droga dojazdowa, Ŝeby
zakład mógł funkcjonować, codziennie będą musiały przyjeŜdŜać 3 samochody
cięŜarowe drutu, jednocześnie 3 samochody będą odbierać wyprodukowane
gwoździe. Droga asfaltowa dla zakładu jest kluczowa, równieŜ przebudowa
istniejącego skrzyŜowania umoŜliwiającego bezpieczny zjazd do strefy przemysłowej z
drogi wojewódzkiej jest wskazana. Droga ta jest waŜna równieŜ dla mieszkańców i
gminy, jeśli będzie odpowiednia na pewno pojawią się inni inwestorzy. Gmina będzie
miała natomiast duŜe wpływy podatków od naszego zakładu.
Wójt Gminy Andrzej Latek – podziękował przedstawicielom firmy Herco za przybycie,
poinformował, Ŝe gminie równieŜ zaleŜy aby na jej terenie pojawiały się nowe
inwestycje, dlatego droga jest konieczna i zostanie zrobiona, pierwsze kroki zostały
juŜ podjęte.
Radna Teresa Stępniak – poprosiła o nawiezienie Ŝwiru na drogę w kierunku Kanic,
poniewaŜ jest w bardzo złym stanie i wymianę części chodnika przy szkole.
Sołtys Wiesław Kruśliński – poprosił o równiarkę na drodze k. J. Machnickiego, na
drodze jest wielkie błoto i jest prawie nieprzejezdna.
Wójt Gminy Andrzej Latek – k. J. Machnickiego było trochę nawoŜone, na razie
jednak nie nawozimy, poczekamy do rozstrzygnięcia przetargów, wtedy będzie
wiadomo ile pieniędzy zostało.
Radny Jarosław Budek – naleŜy wyegzekwować lepszego operatora równiarki,
wyprofilować drogi, poniewaŜ są krzywe; naleŜy równieŜ wytyczyć drogę do Wojtka,
aby wyrównać pas drogi, robi się coraz węŜszy, drzewa się rozrastają.
Wójt Andrzej Latek – geodeta deklarował, Ŝe teraz się tym zajmie.
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- Radny Jerzy Pieczątka – dodał, Ŝe jak równiarka robi drogi to nie ma Ŝadnego
pracownika z Urzędu Ŝeby dopilnować, pracownik powinien jeździć i sprawdzać pracę
równiarki.
- Wójt Andrzej Latek – nadmienił, Ŝe nie ma pracownika z Urzędu aby mógł jeździć za
równiarką i co roku 5 cm się nie odczuje.
- Przewodniczący Rady Kazimierz Herbsztajn – dodał, Ŝe kiedy równiarka jest we wsi to
sołtys powinien brać w tym udział, zainteresować się i mówić, co i gdzie robić.
- Radny Lech Owczarek – stwierdził, Ŝe naleŜy zainterweniować w sprawie terenu
między działkami a blokami, jest niezagospodarowany i naleŜy coś z nim zrobić, moŜe
zagospodarować na działki mieszkaniowe, jest tam Poczta. Zaproponować sprzedaŜ i
coś z tym zrobić.
- Wójt Andrzej Latek – poinformował, Ŝe teren naleŜy do wspólnoty, jest
współwłasnością 86 rodzin, gmina nie ma prawa o niczym decydować, moŜemy
jedynie doradzać, ale wszyscy muszą być zgodni. Proponowałem aby przemyśleli
sprzedaŜ, ale to rodziny o wszystkim decydują. Poczta natomiast ma umowę ze
wspólnotą na wynajem lokalu, więc i dojazd na pewno ma zapewniony.
- Sekretarz Janina Ciesielska – dodała, Ŝe Poczta moŜe wykupić od Agencji i miałaby
swój lokal.
- Dyrektor SP w Sierzchowach GraŜyna Jarzyńska – złoŜyłam wniosek o zatrudnienie
sekretarza szkoły na ½ etatu wraz z wykazem prac sekretarza. Dotychczas nie było
środków, ale obowiązków wciąŜ przybywa, kiedyś w szkole była sekretarka, ale
została włączona do GZEAS w Urzędzie, obecnie wszystko robię sama, ale sekretarka
jest potrzebna.
- Radna Teresa Stępniak – popieram wniosek p. dyrektor.
- Radny Jerzy Pieczątka – zaproponował, aby przyznać ¼ etatu sekretarza.
- Dyrektor SP GraŜyna Jarzyńska – ¼ to jest za mało na ilość obowiązków, na ¼ nikt
nie będzie chciał pracować.
- Radny Lucjan Stolarek – w Cielądzu są dwie szkoły, sekretarz jest na cały etat a
obowiązki są te same, uwaŜam, Ŝe ½ etatu jest potrzebna.
- Wójt Andrzej Latek – powinniśmy wszystkie szkoły traktować równo, popieram
wniosek p. dyrektor, to byłaby kwota ok. 10 tys. zł rocznie.
- Radny Tomasz Dewille – zapytał czy są na to pieniądze.
- Radny Grzegorz Kwaczyński – stwierdził, Ŝe nie dawno duŜo większą kwotę
przeznaczono na dodatki, więc teraz 10 tys. nie jest to duŜa kwota więc naleŜy ją
przeznaczyć.
Przewodniczący Rady Kazimierz Herbsztajn przeprowadził głosowanie nad wnioskiem
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sierzchowach o zatrudnienie sekretarza w szkole na ½
etatu. Wszyscy radni opowiedzieli się na przyjęciem wniosku Pani Dyrektor i
przeznaczenie środków na ten cel.
Na powyŜszym obrady sesji zakończono.
Protokołowała:
Olga Kmita.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ mgr Kazimierz Herbsztajn
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