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P R O T O K Ó Ł  Nr XXV 
 
z odbytej Sesji Rady Gminy Cielądz w dniu 28 sierpnia 2009 roku. 
 

Sesję rozpoczęto o godz. 10:00 
a zakończono o godz. 12:00 

 
Ustawowa liczba radnych               -  15 
Radnych obecnych na Sesji            -  14 
 
Radni nieobecni: 
1. Jarosław Budek. 
 
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. Teresa Łucka   Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Cielądzu 
5. Małgorzata Stolarek  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cielądzu 
6. GraŜyna Jarzyńska  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sierzchowach 
7. Renata Lusa    Prezes ZNP Cielądz 
 
oraz inne osoby wg załączonych list obecności. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Herbsztajn stwierdzając quorum zdolne 
do podejmowania prawomocnych uchwał otworzył obrady XXV 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 wyraŜenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania 
przez Wójta Gminy celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy. 

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. Informacja o przygotowaniu szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 

2009/2010. 
5. Zmiany budŜetu i w budŜecie na 2009 rok – podjęcie uchwały. 
6. Informacja z wykonania budŜetu za I półrocze 2009 roku. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez 

Wójta Gminy celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy. 
8. Interpelacje. 
9. Wolne wnioski. 
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10. Zakończenie obrad. 
 
Punkt 2. 
Porządek obrad wraz z wprowadzoną zmianą 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. 
Wójt Gminy Andrzej Latek uroczyście wręczył Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w 
Cielądzu Małgorzacie Stolarek powołanie na stanowisko na okres kolejnych pięciu lat, 
podziękował za dotychczasową współpracę i wyraził nadzieję na dalsze lata owocnej 
współpracy.  
- Dyrektor SP w Cielądzu Małgorzata Stolarek – serdecznie dziękuję władzom 

Gminy, Państwu radnym za dotychczasową współpracę, miłą atmosferę, 
zrozumienie i Ŝyczliwość. Obowiązki dyrektora szkoły zawsze starałam się 
wykonywać najlepiej jak potrafię i nadal będę się starać, mam nadzieję, Ŝe nasza 
współpraca dalej będzie układać się pomyślnie. 

 
Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Herbsztajn poprosił Przewodniczącego Komisji 
Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Lucjana Stolarka o przedstawienie pozostałym 
radnym informacji z odbytej Komisji Oświaty na temat przygotowania szkół do 
rozpoczęcia nowego roku szkolnego. 
- Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Lucjan Stolarek – w 

dniu 26 sierpnia 2009 roku w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie komisji, 
którego tematem było przygotowanie szkół do rozpoczęcia nowego roku 
szkolnego 2009/2010. Panie Dyrektor Szkół z terenu naszej gminy przedstawiły 
informacje o przygotowaniu szkół, szkoły są przygotowane, Ŝadnych zobowiązań 
nie podjęliśmy. KaŜda Komisja działa według planu pracy, nie rozumiem dlaczego 
mamy zdawać relacje z pracy innym komisjom.   

 
Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Herbsztajn poprosił Panie Dyrektor o 
przedstawienie informacji o przygotowaniu szkół do rozpoczęcia nowego roku 
szkolnego 2009/2010.  
 
- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cielądzu Małgorzata Stolarek – szkoła 

podstawowa jest przygotowana do rozpoczęcia nowego roku szkolnego, jesteśmy 
po przeglądach, po badaniach sanepidu; mamy 76 uczniów, 20 nauczycieli oraz 
łącznie 298 godzin. W tym tygodniu mieliśmy drobne włamanie w budynku 
nauczania zintegrowanego, w którym nie ma załoŜonego monitoringu, nic 
wielkiego się nie stało, ale przez następną kadencję będę starać się o nowy 
obiekt, najwaŜniejsze dla nas powinno być bezpieczne przebywanie dzieci w 
szkole i liczę w tym względzie na Państwa pomoc. 

- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sierzchowach GraŜyna Jarzyńska – szkoła na 
dzień dzisiejszy jest przygotowana do rozpoczęcia nowego roku szkolnego, 
wszystko co było moŜliwe wykonano, zwracam jednak uwagę na chodniki wokół 
szkoły, o których mówiłam juŜ kilkakrotnie. Od maja, kiedy składany był projekt 
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organizacyjny szkoły nastąpiła drobna zmiana i dokonano przesunięć, poniewaŜ 
jedna nauczycielka będzie przebywać na urlopie zdrowotnym, cała liczba godzin 
zwiększyła się równieŜ o 6 godzin, poniewaŜ doszło troje dzieci wymagających 
dodatkowego nauczania (po dwie godziny). Od 01 września będę miała 
dodatkową pomoc na ½ etatu – sekretarza szkoły, za co jeszcze raz serdecznie 
dziękuję.  

- Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Cielądzu Teresa Łucka – jeśli chodzi o 
gimnazjum to od maja i projektu organizacyjnego nie ma większych zmian, 
powstałe wakaty zostały uzupełnione (matematyka oraz fizyka), przybył jeden 
nauczyciel, liczba uczniów 172, jeden uczeń nie zgłosił się na egzamin 
poprawkowy, nastąpiła więc zmiana w klasach I i II. Szkoła jest przygotowana do 
rozpoczęcia roku szkolnego pod kaŜdym względem, BHP, badania Sanepidu, 
zajęcia dydaktyczno-wychowawcze przygotowane.  

- Wójt Gminy Andrzej Latek – dobrze, Ŝe szkoły są przygotowane do rozpoczęcia 
roku szkolnego, szkoła podstawowa w Sierzchowach zgłosiła się do programu 
„radosna szkoła”, z którego moŜna będzie otrzymać dofinansowanie, np. 50 % 
na plac zabaw, 100 % na wyposaŜenie klas. Szkoła podstawowa w Cielądzu 
równieŜ będzie chciała przystąpić do programu w październiku. Od 01 do 30 
września rodzice dzieci, które mają orzeczenie o niepełnosprawności ze szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych będą mogli złoŜyć wnioski o dofinansowanie 
jednorazowe; jest to program z PFRON-u „uczeń na wsi”, moŜna uzyskać 
dofinansowanie w kwocie do 2 tys. zł. Wszelkich informacji udziela p. Jadwiga 
Gaćkowska. Serdecznie gratuluję równieŜ wyboru nowemu sołtysowi sołectwa 
„Małej Wsi” i proszę o wybaczenie, Ŝe nie zrobiłem tego na samym początku. W 
imieniu własnym, rady oraz sołtysów serdecznie witam w naszym gronie, 
gratuluję i Ŝyczę samych sukcesów.  

- Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Herbsztajn – w imieniu własnym i całej 
Rady gminy przyłączam się do gratulacji i Ŝyczę nam dobrej współpracy. 

 
Punkt 5. 
Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Herbsztajn poprosił p. Skarbnik o 
przedstawienie zmian budŜetu i w budŜecie na rok 2009 rok.  
 
- Skarbnik Gminy Wiesława Libera – zwiększono plan dochodów o kwotę 7 tys. zł, 

wpłaty pozostałe budowa wodociągu Łaszczyn, Grabice (przydomowe 
oczyszczalnie ścieków, część była na raty i w tym roku pozostałe kwoty będą 
wpłacone), za uŜytkowanie wieczyste, za czynności cywilnoprawne, odsetki od 
czynszu i środki na prace interwencyjne, zwrot zasiłku rodzinnego z zeszłego 
roku i odsetki oraz wpływy z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego 
na łączną kwotę 10.179 zł ; O powyŜszą kwotę zwiększono plan wydatków na 
wypłatę wynagrodzenia i pochodnych, na zwrot zasiłku rodzinnego z odsetkami z 
zeszłego roku i na zakup materiałów i usług; W wydatkach inwestycyjnych po 
przeprowadzonych przetargach zmniejszono plan wydatków na budowę drogi 
Gułki 35 tys. zł i drogi Sanogoszcz 11 tys. zł, w oświacie i wychowaniu 
zmniejszono zakup materiałów i wyposaŜenia o kwotę 4 tys. zł, zwiększono 
wydatki na zakup zestawu komputerowego i drukarki o kwotę 6 tys. zł do 
Urzędu; o kwotę 40 tys. zł zwiększono plan wydatków na zapłacenie odsetek od 
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zaciągniętych poŜyczek i kredytów oraz o 4 tys. zł zwiększono wydatki na zakup 
komputera do szkoły podstawowej.  

- Radna Teresa Stępniak – czy zmniejszenia na drogach Gułki i Sanogoszcz 
oznaczają, Ŝe przetarg był tańszy niŜ kosztorys. 

- Skarbnik Gminy Wiesława Libera – tak, na drogi wystarczyło środków z planów. 
 
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 XXV/125/09 stanowi załącznik do protokołu. 
 
Punkt 6. 
Informację z wykonania budŜetu gminy za I półrocze 2009 roku przedstawiła 
Skarbnik Gminy – Wiesława Libera. 
Informację otrzymali wszyscy radni. 
Informacja ta stanowi załącznik do protokołu.   
 
W dyskusji głos zabrali: 
- Radna Teresa Stępniak – odnośnie wydatków na OSP czy będziemy wymieniać 

chociaŜ drzwi w budynku OSP w Sierzchowach. 
- Wójt Gminy Andrzej Latek – to co było w budŜecie juŜ zrobiliśmy (zgodnie z 

ustaleniami komisji rewizyjnej, która weryfikowała stan budynków, OSP Ossowice, 
Sierzchowy, Łaszczyn wymiana płytek i inne drobne rzeczy). O dofinansowanie 
wymiany okien w Sierzchowach złoŜyliśmy wniosek do Zarządu Krajowego SP na 
kwotę 25 tys. zł. Przemyślimy ile środków dołoŜyć, być moŜe ok. 4 tys. zł, 
wymianę mamy w planie do wykonania, cos na pewno zrobimy, ale mamy 
waŜniejsze sprawy np. drogi, ale myślę, Ŝe niewielką kwotę uda się dołoŜyć. Ze 
sprzedaŜy nieruchomości w Ossowicach będą pieniądze (487 tys. zł brutto), akt 
notarialny będzie podpisany w dniu 10 września, 50 tys. zł nabywca juŜ wpłacił na 
nasze konto, na dzień aktu pełna kwota musi być wpłacona. Po 10 września 
zrobimy wspólne komisje aby zastanowić się jak rozdysponować środki; o ok. 100 
tys. zł powinniśmy zwiększyć środki na kamień i resztę, jak juŜ będą pieniądze.  

- Radna Teresa Stępniak – czy nabywca się nie wycofa. 
- Wójt Gminy Andrzej Latek – nie powinien, skoro juŜ wpłacił 50 tys. zł na nasze 

konto to raczej się nie wycofa i resztę kwoty wpłaci do dnia aktu notarialnego. 
Drgnęło równieŜ w sprawie wniosku o przydomowe oczyszczalnie ścieków, było 
pismo z Urzędu Marszałkowskiego o drobne poprawki, poprawiliśmy i czekamy 
obecnie na opinię merytoryczną, wykonawstwo na przyszły rok; była wątpliwość 
bo równieŜ otrzymaliśmy pismo, Ŝe nie moŜemy tego finansować, ale wszystko się 
wyjaśniło. Potem będziemy składać o dalsze jeśli będą chętni. Powiat Rawski 
dopomina się równieŜ o podjęcie uchwały w sprawie przejęcia Ośrodka Zdrowia w 
Sierzchowach, poniewaŜ dotychczas jedynie przedstawiliśmy nasze stanowisko i 
wyraziliśmy zgodę, ale nie było to w formie uchwały, na następną sesję zaprosimy 
Starostę aby jeszcze raz przedstawił sprawę i podejmiemy uchwałę. Obecnie jest 
woŜony kamień w Małej Wsi, objechałem z wykonawcą Gortatowice, Mroczkowice, 
Stolniki, Łaszczyn i drogę w Ossowicach, ma plan, będzie dosypywał kamień, ale 
jeszcze ze 100 tys. zł powinniśmy dołoŜyć bo środków będzie mało; trzeba 
dosypać w Komorowie, w Ossowicach na Osówku, w Sierzchowach do p. Dzikiego i 
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w wielu innych miejscach. Trzeba równieŜ zacząć przygotowania projektowe , 
ekspertyzy czy kierunki działania w sprawie budynku przedszkola,  oprzeć się na 
ekspertyzach czy budować na tym co jest czy stawiać od nowa, trzeba jakieś 
pieniądze na ekspertyzy, koncepcje przeznaczyć.  

 
Punkt 7. 
Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Herbsztajn poprosił p. Skarbnik o 
przedstawienie sprawy zaciągnięcia zobowiązania przez Wójta Gminy celem 
zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy.  
 
- Skarbnik Gminy Wiesława Libera – była podpisana umowa partnerska z Zarządem 

Województwa na realizację projektu „Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług 
Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego), została 
przyznana dotacja w wysokości 85.448,80 zł ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. Z naszej strony dofinansowanie ma być w kwocie 15.079 
zł. Zabezpieczeniem prawidłowego wydatkowania kwoty dotacji ma być weksel in 
blanco wraz z deklaracją wekslową, na których podpisanie Wójt musi mieć zgodę 
Rady Gminy oraz upowaŜnienie. Zabezpieczenie będzie na okres trwania umowy, 
więc na 5 lat, ale nie stanowi kosztów dla gminy.  

 
Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Herbsztajn przedstawił projekt uchwały w 
sprawie wyraŜenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez Wójta Gminy celem 
zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy.  
Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie. 
Uchwała Nr XXV/126/09 stanowi załącznik do protokołu. 
 
Punkt 8. 
Interpelacji nie zgłoszono. 
 
Punkt 9. 
 
W zapytaniach i wolnych wnioskach głos zabrali: 
- Wójt Gminy Andrzej Latek – Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych „Nasze dzieci” 

z Rawy Mazowieckiej zostało zaproszone na dzisiejszą Sesję w związku z ich 
pisemną prośbą o dofinansowanie działalności, która była Państwu przedstawiana 
na wcześniejszej sesji, jednakŜe dostaliśmy pismo, Ŝe nie mogą uczestniczyć w 
dzisiejszej Sesji z niewiadomych nam względów.  

- Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Teresa Stępniak – przedstawiła pismo 
Stowarzyszenia z informacją o niemoŜności uczestniczenia w Sesji Rady Gminy 
oraz zawierające informacje na temat działalności stowarzyszenia.  

- Skarbnik Gminy Wiesława Libera – jutro upływa termin umowy obsługi bankowej z 
Bankiem Spółdzielczym, umowa będzie przedłuŜona na 5 lat.  

- Radny Jerzy Pieczątka- trzeba wyciąć kasztany w Łaszczynie na zakręcie od Dębiny 
koło p. Gosa, jest okropny zakręt, nic nie widać.  

- Wójt Gminy Andrzej Latek – trzeba sprawdzić czyja to jest własność, jeśli nasza to 
trzeba wystąpić do Starostwa o zezwolenie na wycięcie bo sami sobie zezwolenia 
nie wydamy. 

- Radny Grzegorz Kwaczyński – co z remontem dachu na buchcie. 
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- Wójt Gminy Andrzej Latek – dach na buchcie jest w planie do remontu, 
prowadzimy prace przygotowawcze Ŝeby podzielić działkę bo na dwie części nie 
ma zgody. 

- Radny Grzegorz Kwaczyński – naleŜałoby oczyścić aleje, są tam odrosty, krzewy i 
niewiele widać, dodatkowo jest zmiana organizacji ruchu, ale kierowcy nie 
zwracają na to uwagi, jest to skrzyŜowanie kolizyjne.  

- Radna Iwona Machnicka – w Sutku między p. Zenobią Fornalczyk a p. Siwczakiem 
droga dojazdowa do pól jest niewidoczna, wąska, zarosła krzakami i trzeba je 
wyciąć bo moŜna się zderzyć. RównieŜ w Sutku jest łuk, bardzo ostry zakręt przy 
drodze wojewódzkiej wcześniej był wyjazd na drogę nowomiejską a teraz 
wykopano rów i nie zrobiono mostka, moŜe się tam zdarzyć wypadek bo wcześniej 
był wyjazd i ludzie dalej tam jeŜdŜą. 

- Skarbnik Gminy Wiesława Libera – przypominam sołtysom i proszę o przekazanie 
teŜ Radom Sołeckim, Ŝe 30 września br. zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim 
mija termin składania wniosków, naleŜy rozpisać zadania, jakie sołectwo planuje 
zrealizować i zrobić kalkulację kosztów (co i za jakie kwoty będzie robione); 
materiały będą kupowane na Urząd Gminy a Rada Sołecka będzie podpisywała, 
jakie materiały na co są przeznaczone.  

- Sołtys Wiesław Kruśliński – ale ja nie wiem jakie mogą być koszty danego zadania.  
- Skarbnik Gminy Wiesława Libera – mniej więcej koszty musicie Państwo określić, 

dowiedzieć się o ceny materiałów, np. jeśli sołectwo planuje wymianę lamp to p. 
Burzyński mniej więcej Państwu powie ile kosztują lampy, ile robocizna, zakup 
nowych lamp będzie za drogi, ale tam gdzie juŜ są lampy moŜna coś zrobić z 
funduszu. W Gortatowicach czy Sierzchowach moŜna wpisać teŜ koszenie trawy, 
koszty paliwa.  

- Radny Teresa Stępniak – czy z tego funduszu moŜna zakupić kosiarkę dla sołectwa 
i wpisać do wniosku. 

- Skarbnik Wiesława Libera – jeśli podanie będzie dobrze umotywowane i potrzeba 
zakupu kosiarki odpowiednio uzasadniona to uwaŜam, Ŝe moŜna.  

- Sekretarz Gminy Janina Ciesielska – sołtysi otrzymali ze starostwa zaproszenia na 
zebranie w sprawie regulacji prawnych wspólnot gruntowych, bardzo proszę 
sołtysów o stawienie się wraz z Radami Sołeckimi w starostwie na tym zebraniu. 
Proszę równieŜ o informowanie ludzi, Ŝe mogą ubiegać się o dofinansowanie 
wyprawek szkolnych - ksiąŜek, wnioski są do pobrania w GZEiAS i naleŜy je złoŜyć 
do 03 września br. a do 15 września wnioski o stypendium szkolne.  

- Radna Teresa Stępniak – w Małej Wsi mieszka samotnie p. Zofia Chałupka, bardzo 
cięŜko do niej dojechać ok. 100 m, czy moŜna jej dowieść jedną przyczepkę Ŝwiru.  

- Radny Mirosław Michalak – tam jest utwardzona droga, najlepiej to załoŜyć asfalt.  
- Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Herbsztajn – jeŜeli we wsi coś się robi, np. 

kosi to ktoś mógłby do gminy po maszynę pojechać, ostatnio GOPS woził maszynę 
bo nie miał kto do gminy po nią przyjechać.  

- Radny Józef Pytka – jeŜeli we wsi jest staw, oczka wodne i koszenie trawy wokoło 
to robi to gmina, to wieś co ma robić? Ja w takim razie poproszę oczko wodne i 
koszenie trawy. ZadłuŜamy się na małe rzeczy, jeśli wieś chce to niech sama sobie 
kosi.  

- Skarbnik Gminy Wiesława Libera – utrzymywane są oczka wodne tylko te, które 
juŜ są a nowych nie robimy.  

- Radny Grzegorz Kwaczyński – w Rawie Mazowieckiej utrzymują i mają.  
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- Radny Jerzy Pieczątka – ale nasza gmina jest biedna. 
- Radny Grzegorz Kwaczyński – to niech wszystko zarośnie i juŜ. 
- Radny Józef Pytka – ale Rawa Mazowiecka nie utrzymuje tego z własnych 

pieniędzy.  
- Skarbnik Gminy Wiesława Libera - to są środki unijne na utrzymanie zieleni.  
- Radny Mirosław Michalak – Starosta pobiera za wyrejestrowanie samochodu 

opłatę 10 zł i do kasy trzeba chodzić, powinna być jakaś kasjerka.  
- Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Herbsztajn – przedstawił pismo Zarządu 

Powiatu Rawskiego w sprawie udziału finansowego gminy w remoncie drogi 
powiatowej Nr 4118E Pukinin – gr. Woj. (Mogielnica).  

- Wójt Gminy Andrzej Latek – droga ta przebiega przez Świnice i Ossowice (od 
Sanogoszczy na Świnice do Rawy Mazowieckiej).  Zarząd oczekuje deklaracji jaką 
kwotę moglibyśmy dołoŜyć aby dopisać ją do wniosku, z tego co mi wiadomo 
gminy Sadkowice i Rawa Mazowiecka dołoŜyły po 10 tys. zł. MoŜemy jakieś 
pieniądze dołoŜyć (np. na przystanek dla dzieci), daje to dodatkowe punkty do 
wniosku, moglibyśmy zadeklarować, Ŝe jesteśmy skłonni dołoŜyć ok. 10 tys. zł jeśli 
Państwo wyraŜą taką wolę.  

- Radny Tomasz Dewille – powinno się połączyć z Ossowicami.  
- Radny Lech Owczarek – czy to nie jest ta droga Rawa Mazowiecka – Sadkowice. 
- Wójt Gminy Andrzej Latek – moŜe się wydawać, Ŝe to ta droga,  poniewaŜ ciąg 

drogowy komunikacyjny jest nazwany Pukinin - Mogielnica, ale to jest ten odcinek 
drogi, w kierunku Świnic.  

- Radna Teresa Stępniak – uwaŜam, Ŝe trzeba współpracować i dołoŜyć. 
- Przewodniczący Rady Kazimierz Herbsztajn – popieram p. Stępniak i równieŜ 

uwaŜam, Ŝe powinniśmy dołoŜyć. 
- Radny Tomasz Dewille – ten odcinek będzie odciąŜeniem dla całej gminy, tamtędy 

do Rawy Mazowieckiej jest bliŜej, ok. 4 km. 
- Radny Jerzy Pieczątka – powinniśmy dołoŜyć środki.  
- Radny Józef Pytka – dlaczego pod wiaduktem w Zuskach powiat nie wysypał 

tłucznia, wystarczyłby jeden samochód tłucznia, my im pomagamy a oni zostawili 
tam dół. 

 
Po ogólnej dyskusji wszyscy radni opowiedzieli się za dołoŜeniem kwoty 10 tys. zł do 
remontu drogi powiatowej nr 4118E.  
 
Na tym protokół zakończono i podpisano.  
 
 
 
Protokołowała:     Przewodniczący Rady Gminy 
Olga Kmita.      /-/ mgr Kazimierz Herbsztajn 
 
 


