P R O T O K Ó Ł Nr XXX
z odbytej Sesji Rady Gminy Cielądz w dniu 24 marca 2010 roku.
Sesję rozpoczęto o godz. 10:00
a zakończono o godz. 12:00
Ustawowa liczba radnych
Radnych obecnych na Sesji

- 15
- 14

Radni nieobecni:
1. Paweł Królak.
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Ponadto udział w posiedzeniu wzięli:
1. Andrzej Latek
Wójt Gminy
2. Wiesława Libera
Skarbnik Gminy
3. Mariusz Błąkała
Radny Powiatu Rawskiego
4. Grażyna Jarzyńska
Dyrektor SP w Sierzchowach
Kierownik GOPS
5. Aldona Trzcińska
6. Jadwiga Gaćkowska
Kierownik GZEAS
oraz inne osoby wg załączonych list obecności.
Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Herbsztajn stwierdzając quorum zdolne do
podejmowania prawomocnych uchwał otworzył obrady XXX Sesji Rady Gminy Cielądz.
Powitał przybyłych na Sesję radnych oraz zaproszonych gości, następnie
zaproponował aby do porządku obrad dodać dodatkowy punkt:
-

podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości
stanowiących mienie komunalne gminy Cielądz.

Do przedstawionej propozycji radni nie wnieśli uwag.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy przedstawił proponowany
porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2009.
5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych za rok 2009.
6. Dyskusja nad wyodrębnieniem fundusz sołeckiego na 2011 rok – podjęcie uchwały.
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7. Zmiany budżetu gminy na rok 2010 – podjęcie uchwały.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na budowę
przydomowych oczyszczalni ścieków.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Cielądz.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących
mienie komunalne gminy Cielądz.
11. Interpelacje.
12. Wolne wnioski.
13. Zakończenie obrad.
Punkt 2.
Porządek obrad wraz z wprowadzonymi zmianami został przyjęty jednogłośnie.

Punkt 3.
Protokół z poprzedniej Sesji został wyłożony do wglądu. Radni do protokołu tego nie wnieśli
uwag i protokół ten został przyjęty jednogłośnie.

Punkt 4.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cielądzu za
okres od 01.01.2009 – 31.12.2009 r. przedstawiła Kierownik GOPS – Aldona Trzcińska.
Sprawozdanie to otrzymali wszyscy radni.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
Do sprawozdania uwag nie zgłoszono.
Dodatkowo Kierownik GOPS A. Trzcińska przedstawiła kryteria do pomocy społecznej:
osoba samotna – 477 zł, w rodzinie: 351 zł, stały: 444 zł; dochód na 1 ha przeliczeniowy- 207
zł, do świadczeń rodzinnych dochód z 1 ha przeliczeniowego był 157,17 zł, obescie- 171,33
zł, zasiłek rodzinny na dziecko do 5 roku życia był 48 zł, jest- 68 zł, powyżej 5 roku życia był
64 zł, jest- 91 zł, powyżej 18-stu lat był 68 zł, jest- 98 zł; zasiłek wychowawczy- 400 zł,
samotne- 170 zł, wielodzietność- 80 zł, rehabilitacja-60, 80 zł; dodatki do zasiłku z tytułu
dojazdu do szkoły- 50 zł, przebywania w internacie- 90 zł, świadczenie pielęgnacyjne- 520 zł,
zasiłek 153 zł.
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W dyskusji głos zabrali:
− Kierownik GOPS Aldona Trzcińska – poinformowała, że w świadczeniach rodzinnych
kwoty świadczeń są różne w zależności od wieku dzieci (inne świadczenia dla dzieci
do 5 roku życia, inne dla dzieci powyżej 5 roku życia, jeżeli mają orzeczenie o
niepełnosprawności to świadczenie do 24 roku życia, jeżeli nie mają orzeczenia a
chodzą do szkoły– świadczenie do 21 roku życia);

obecnie, jeżeli dziecko jest

niepełnosprawne - nie bierze się pod uwagę kryterium dochodowego; zasiłki stałe
dotychczas były zadaniami zleconymi, obecnie przechodzą do zadań własnych gminy;
do usług opiekuńczych są zatrudnione dwie opiekunki, które opiekują się 3 lub 4
osobami w terenie; w pozostałej działalności dopłacamy na dożywianie uczniów w
szkołach podstawowych, gimnazjum, ale w wyjątkowych przypadkach również w
szkołach ponadgimnazjalnych, średni koszt zupy to ok. 1,35 zł – 1,40 zł, jest to niska
cena, dopłaca się za osoby zamieszkałe na terenie naszej gminy, ale jest też ok. 6 osób,
które korzystają z posiłku w Regnowie; od lipca zeszłego roku dopłacamy za pobyt
jednej osoby w Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach, taniej jednak wychodzi
zatrudnić opiekunkę domową i sami podopieczni się lepiej czują; polecamy do opieki
panie, które zostały wyszkolone z programu „Bądź aktywny” i otrzymały certyfikaty,
tak pracują już 4 osoby, w tym roku również planujemy przeprowadzić szkolenie z
zakresu kas fiskalnych, komputerów, zajęcia psychologiczne, ale dostaliśmy mniej
pieniędzy, wniosek nie jest jeszcze przyjęty, nie ma umowy, ale będziemy się starać
zacząć może od maja.
− Radna Teresa Stępniak – czy zdarzyło się żeby nie było wypłaconego świadczenia za
urodzenie.
− Kierownik GOPS Aldona Trzcińska – świadczenie w wysokości tysiąca złotych
przysługuje na urodzenie dziecka żywego, jeśli ktoś się zgłosił to świadczenie
otrzymał, jedynie świadczenie nie przysługuje na martwe urodzenie, to jest zapisane w
akcie urodzenia dziecka, mieliśmy przypadek, że dziecko co prawda zmarło po 2
godzinach od porodu, ale urodziło się żywe, był poród i świadczenie się należało.
− Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Herbsztajn – jak sprawa wygląda z
odliczeniami na dziecko w Urzędzie Skarbowym.
− Kierownik GOP A. Trzcińska – ten kto ma dochód i rozlicza podatek w Urzędzie
Skarbowym to ma odliczenia na dzieci, ale rolnicy raczej nie mają. Najgorzej sprawa
wygląda tam, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza, dochody są zaniżane,
można lawirować, także w zawodach prywatnych – pracodawcy albo ubezpieczają na
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niepełne etaty albo na najniższe wynagrodzenie czy umowę –zlecenie i nie wykazują
dochodów a np. nauczycielka ma wykazane wszystkie dochody i choć w
rzeczywistości ma grosza sytuacje materialna niż inni to jej się nic nie należy.

Ponieważ nikt więcej głosu nie zabrał Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Herbsztajn
zapytał kto jest za przyjęciem sprawozdania. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.

Punk 5.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych za rok 2009 przedstawił Przewodniczący Komisji Alkoholowej – Lucjan
Stolarek.
Sprawozdanie to otrzymali wszyscy radni.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
Do sprawozdania uwag nie zgłoszono.

W dyskusji głos zabrali:
− Przewodniczący Komisji Alkoholowej Lucjan Stolarek – nie będę szczegółowo
przedstawiał sprawozdania, ponieważ je Państwo otrzymali i się z nim zapoznali.
Skuteczność naszych działań jest różna, ostatnio zaczęliśmy pewien rodzaj
wyróżniania tych, którzy trwają w abstynencji, mieszkańcowi Cielądza, który nie pije
dwa lata kupiliśmy prezent, widzimy, że to ich motywuje, mamy nadzieję, że ten
sposób zwiększy naszą skuteczność.
− Radna Teresa Stępniak – uważam, że to faktycznie dobry pomysł i powinien
motywować do pozostawania w abstynencji.

Ponieważ nikt więcej głosu nie zabrał Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Herbsztajn
zapytał kto jest za przyjęciem sprawozdania. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.

Punkt 6.
Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Herbsztajn poprosił Wójta Gminy o zabranie głosu.
− Wójt Gminy Andrzej Latek - w zeszłym roku jako jedna z niewielu gmin w naszym
powiecie utworzyliśmy fundusz sołecki na ten rok, to jest kwota ok. 175 tys. zł. Mam
jednak prośbę aby Rada nie wyodrębniała funduszu na 2011 rok, ponieważ te środki
mamy zablokowane w budżecie a brakuje nam pieniędzy na bieżące utrzymanie dróg,
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żwir, jest dramat. Fundusz ten jest jakby odrębną księgowością, to nie jest taka prosta
sprawa jak myśleliśmy, proszę o nie wyodrębnianie funduszu, sprawdźmy jak to
wyjdzie w tym roku, czy sobie z tym poradzimy i jeśli będzie dobrze, to wtedy
ewentualnie na następny rok.
− Sołtys Wiesław Kruśliński – zgadzam się z p. Wójtem, żeby nie wyodrębniać
funduszu, w naszym sołectwie to jest kwota ok. 12 tys. zł, złożyliśmy wniosek na
boisko, żeby je ogrodzić, ale jak na samego sołtysa to nie jest prosta sprawa, jest
ciężko, trzeba mieć wykonawcę, budowlańca a jakieś drobne środki w budżecie
zawsze się znajdą. Zobaczymy jak wyjdzie w tym roku. Te sołectwa, które
przeznaczyły środki na drogi, same muszą wszystko załatwiać.
− Radna Elżbieta Wieteska – może wskazać, żeby wnioski były na remont dróg.
− Wójt Gminy Andrzej Latek – nie możecie Państwo tego zrobić, prawo na to nie
pozwala. A jeszcze nie wiadomo jak to będzie rozliczone żeby dostać te 30 %.
− Sołtys Tadeusz Zieliński – może sołtys Ossowic dobrze mówi, według mnie to jest za
wcześnie, w naszym sołectwie jest kilka osób, które coś zrobią, drogi są kiepskie, ale
nie wszędzie tak jest, może jeszcze poczekajmy z decyzją.
− Wójt Gminy Andrzej Latek – z decyzją nie można czekać bo zgodnie z ustawą o
funduszu sołeckim Rada Gminy do końca marca musi podjąć uchwałę w sprawie
funduszu.
− Radny Józef Pytka – ja mówiłem od początku, że ten fundusz nie zda egzaminu, każdy
weźmie jakąś drobną kwotę i niewiele za nią zrobi a tak z tej kwoty można by było
chociaż kilometr drogi zrobić.
− Radny Jarosław Budek – u nas w Komorowie wzięliśmy na tłuczeń na drogi, każda
wieś robi sobie co chce, Ossowice – boisko a my drogę i nie musimy już chodzić i
prosić o pieniądze.
− Radny Grzegorz Kwaczyński – jestem za funduszem, my prosiliśmy o nitkę
oświetlenia, nie było zrobione, teraz z funduszu sami sobie zrobimy i będzie wreszcie
załatwione.

O godz. 10:50 Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Herbsztajn ogłosił 10 minut przerwy.
O godz. 11:00 Przewodniczący Rady wznowił obrady XXX Sesji Rady Gminy.
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Po przerwie w dyskusji głos zabrali:
− Radny Grzegorz Kwaczyński – proponuję wyrazić zgodę na wyodrębnienie funduszu,
zobaczymy jak w tym roku wyjdzie realizacja, jeśli nie to sołtysi po prostu nie złożą
wniosków na następny rok.
− Skarbnik Gminy Wiesława Libera – wnioski składane są do 30 września, jeśli wnioski
nie wpłyną to środki przesuniemy na drogi i już, ok. 180 tys. zł to są duże pieniądze a
są wsie, gdzie kupuje się komputery, huśtawki itp. a za chwilę przychodzi się z
wnioskami o pieniądze na drogi, włożyliśmy ok. 260 tys. zł na remonty dróg – takich
środków jeszcze nie było, a teraz z wniosków na drogi jest raptem ok. 53 tys. zł.
Wskaźniki zadłużenia są coraz większe, będzie coraz trudniej, np. kredyty będą nie na
5 lat a na 20 i od nich odsetki ogromne.
− Radny Jerzy Pieczątka – kto będzie nadzorował wykonanie.
− Skarbnik Gminy Wiesława Libera – faktury będą opisywane przez Radę Sołecką a
wystawiane na Urząd Gminy, mamy nadzieję, że w tym roku dostaniemy 30 %
zwrotu.
− Radny Józef Pytka – rozumiem, że Urząd będzie dokładał jak zabraknie.
− Skarbnik Gminy Wiesława Libera – każda Rada Sołecka ma zrobić wszystko zgodnie
z wykazem, jak ma środki np. 8 tys. zł to za tyle ma zrobić. W Sierzchowach chodzą i
wszystkiego pilnują, przekroczyli raptem o 38 groszy, to wrzucimy to na Urząd, to już
jest sprawa księgowości. Ale tez na samo odśnieżanie w tym roku poszło 53 tys.
− Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Herbsztajn – nie wiemy jak realizacja tego
funduszu wyjdzie w tym roku, czy to się uda, do końca marca musimy zdecydować,
może teraz zawieśmy wyodrębnienie funduszu a jak realizacja nam wyjdzie to
wyodrębnimy na rok 2012.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Herbsztajn przedstawił projekt uchwały w sprawie
wyrażenia / nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2011 rok.
− Radny Lucjan Stolarek – nad tak przedstawionym projektem nie możemy głosować,
należy przegłosować wniosek i uchwałę o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie
funduszu.
Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Herbsztajn zapytał kto z radnych jest za wyrażeniem
zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na rok 2011. Ponieważ za wyodrębnieniem
głosowało 7 radnych przy 7 przeciw Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Herbsztajn
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przeprowadził ponowne głosowanie. Przewodniczący Rady zapytał kto z radnych jest za
wyrażeniem zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na rok 2011. Za wyrażeniem
zgody na wyodrębnienie fundusz sołeckiego głosowało 10 radnych, 4 wstrzymało się od
głosu. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2011
rok została podjęta.
Uchwała Nr XXX/140/2010 stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 7.
Skarbnik Gminy Wiesława Libera przedstawiła proponowane zmiany budżetu gminy na 2010
rok: zwiększenie dochodów budżetu gminy o kwotę 39.373,00 zł (w związku z podpisaniem
porozumienia w sprawie powierzenia zadań dot. Utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
zwiększenie o 2.000,00 zł i w związku z otrzymaniem pisma Ministra Finansów w sprawie
ostatecznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej zwiększenie planu dochodów
subwencji ogólnej równoważącej w kwocie 8.993,00 zł i części oświatowej o kwotę
28.380,00 zł) oraz zwiększenie wydatków budżetu gminy o kwotę 39.373,00 zł (zwiększenie
wydatków związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej w dz. 710 rozdz. 71035 działalność usługowa, utrzymanie cmentarzy w tym zadania
statutowe kwota 2.000,00 zł i w dz. 600 na remonty dróg kwota: 8.993,00 zł oraz dz. 801 na
zakup usług).

Ponieważ nikt głosu nie zabrał Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Herbsztajn
przedstawił projekt uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2010.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr XXX/141/2010 stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 8.
Skarbnik Gminy Wiesława Libera poinformowała, że aby można było podjąć kolejne kroki i
działania w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków należy podjąć uchwałę o
zaciągnięciu pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji „Budowa
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Cielądz”. Na ten moment jest to
kwota 402.138,00 zł, ale po aneksie umowy z Urzędem Marszałkowskim będzie to 283 tys.
zł.
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Ponieważ nikt głosu nie zabrał Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Herbsztajn
przedstawił projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na
wyprzedzające finansowanie w ramach PROW na lata 2007 – 2013 operacji „Budowa
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Cielądz”.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr XXX/142/2010 stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 9.
Skarbnik Gminy Wiesława Libera poinformowała, że w roku 2009 były podwyżki dla
pracowników Urzędu a Wójt podwyżki nie miał, w tym roku w budżecie były przewidziane
dla pracowników 5 % podwyżki, w przypadku Wójta 5 % byłaby to podwyżka o kwotę 427 zł
brutto, decyzja co do podwyżki i jej kwoty należy do Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Herbsztajn poinformował, że dla pracowników
Urzędu było 5 %,wiec tyle proponuje dla Wójta Gminy. Po przeliczeniu kwot (mieszczą się w
kwotach zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania
pracowników samorządowych) byłoby to: wynagrodzenie zasadnicze: 4.851,00zł, dod.
funkcyjny: 1.733,00 zł, stażowy 20 %: 970,20 zł i specjalny 20 %: 1.317,00 zł, łączne
wynagrodzenie brutto: 8.871,20 zł.
Przewodniczący Rady zapytał czy są wnioski w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy.
Wniosków nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Herbsztajn przedstawił projekt uchwały w sprawie
ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Cielądz.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr XXX/143/2010 stanowi załącznik do protokołu.
Wójt Gminy podziękował za ustalenie wynagrodzenia.

Punkt 10.
Wójt Gminy Andrzej Latek poinformował, że będziemy sprzedawać mniejsze i większe
działki w Ossowicach, ale nie tylko. Sprzedaż nieruchomości odbędzie się zgodnie z
przepisami, tj. ustawą o gospodarce nieruchomościami i rozporządzeniem Rady Ministrów w
sprawie przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.
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Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Herbsztajn przedstawił projekt uchwały w sprawie
przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Cielądz.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr XXX/144/2010 stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 11.
Interpelacji nie zgłoszono.

Punkt 12.
W zapytaniach i wolnych wnioskach głos zabrali:
− Wójt Gminy Andrzej Latek –budowa przydomowych oczyszczalni ścieków ruszy za kilka
dni, mamy już umowy, obecnie piszemy wniosek do WFOŚiGW o uzyskanie
dofinansowania, natomiast po przetargu, kiedy została podpisana umowa cała
dokumentacja została wysłana do Urzędu Marszałkowskiego, do Wydziału Kontroli,
sprawdzają dokumentację, dopiero po aneksie umowy z Urzędem można będzie obniżyć
pożyczkę, odbyło się również spotkanie z wykonawcą i pokaz urządzeń, do 15 kwietnia
wpłaty powinny być na koncie gminy. Zakończono spisywanie azbestu, będzie zatem baza
do stworzenia programu, po tym kroku następny będzie wniosek o dofinansowanie
utylizacji azbestu, w II połowie roku mają być na to pieniądze, są środki unijne, program
musi być zatwierdzony. O buchcie w Stolnikach pamiętamy. Stan dróg jest tragiczny,
będziemy robić co będziemy mogli, mało mamy środków na remonty, ale będzie więcej,
jak drogi są w kiepskim stanie i jeszcze śnieg puszcza to rolnicy wożą gnój, prosiłbym nie
wozić, jak jest tak miękko bo drogi się strasznie psują. Odnośnie odśnieżania zima była
bardzo ciężka, poszły ogromne środki na odśnieżanie. Panie sołtysie Małej Wsi
„dziękuję” za antyreklamę w prasie, staraliśmy się jak mogliśmy a i tak nie ze wszystkim
się nadążyło bo co odśnieżyliśmy to po godzinie zawiało znów, takie formy współpracy
nikomu nie służą.
− Sołtys Robert Pachnik – jak przysypało to trzeba było od nowa odśnieżyć.
− Skarbnik Gminy Wiesława Libera – informuję, że Zarządzeniem Wójta dokonano zmian
w budżecie gminy: zwiększenia dochodów i wydatków ( 81.950 zł na świadczenia
rodzinne, 296 zł w składkach zdrowotnych, 1.210 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne,
14.187 zł „pomoc państwa w zakresie dożywiania”).
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− Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Herbsztajn - przedstawił wniosek mieszkańców
Sanogoszczy w sprawie założenia oświetlenia ulicznego.
− Radny Lech Owczarek – na mojej posesji jest jakiś drobny wyciek z wodociągu, ja nie
mam prawa sam tego ruszyć i nie znam dokładnego miejsca wycieku, u mnie są bardzo
wysokie wody gruntowe. Również oświetlenie miało być uzupełnione a p. Burzyński był
zdziwiony.
− Wójt Gminy Andrzej Latek – należy zgłosić awarię, my naprawimy, wymienimy
przyłącze na koszt gminy. Odnośnie oświetlenia p. Burzyński dostał przecież zlecenie.
− Radny Lech Owczarek – droga do Ossowic wręcz się rozsypała, rozchodzi się, należy coś
z nią zrobić, może ograniczyć ruch i wstrzymać autobus. Może jakoś zagospodarować
płyty z drogi do Herco.
− Wójt Gminy Andrzej Latek – tam mieszkają ludzie, nie możemy zamknąć drogi, droga od
dawna wymaga kapitalnego remontu, ale będziemy ją łatać bo robimy inne nowe drogi.
Płyty na razie są składane, później pomyślimy co z nimi zrobić a chętni są.
− Radny Tomasz Dewille – drogi z Cielądza do Ossowic nie można wyłączyć z ruchu,
najwyżej w przyszłości wrzucić do kapitalnego remontu, można udrożnić rowy i
odsuszyć.
− Radny Jerzy Pieczątka – u nas od kapliczki do p. Gos trzeba zrobić, na Topielicach do p.
Pakuły, Dębina się topi.
− Radny Józef Pytka – gmina robi przetarg na remont dróg a my z funduszu sołeckiego jak
mamy załatwiać.
− Wójt Gminy Andrzej Latek – na takie kwoty nie robi się przetargów, ponieważ są zbyt
niskie. Jeżeli ktoś będzie potrzebował pomocy to nią służymy.
− Przewodniczący Rady Gminy – od Sanogoszczy do Świnic jest asfalt a w środku nie ma
nic, prosimy starostę i nie ma odzewu.
− Sołtys Wiesław Kruśliński – serdecznie dziękuję za odśnieżanie, bardzo dobrze było
odśnieżane, w pierwszej kolejności te drogi, gdzie jeździł autobus szkolny.
− Radny Jerzy Pieczątka – a co z drogą powiatową Rylsk Mały – Cielądz.
− Radny Powiatu Rawskiego Mariusz Błąkała – to byłoby robione w ramach schetynówek,
zależy czy powiat dostanie pieniądze z tego programu z Urzędu Marszałkowskiego.
− Radny Tadeusz Miazga – a co z drogą Mroczkowice – Bartoszówka.
− Radny Powiatu Rawskiego Mariusz Błąkała – na razie nic, powiat ma problemy
finansowe, część budżetu jest zależna od sprzedaży majątku w strefie przemysłowej, jeśli
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sprzedaż nie dojdzie do skutku to remonty dróg będą wątpliwe, potrzeby są ogromne a
najgorsza droga jest w gminie Biała Rawska, w ciągu miesiąca będzie coś wiadomo.

Ponieważ nikt więcej głosu nie zabrał Przewodniczący Rady Gminy zakończył obrady XXX
sesji Rady Gminy.
Protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała:
/-/ mgr Olga Kmita

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Kazimierz Herbsztajn

11

