P R O T O K Ó Ł Nr XXXV
z odbytej Sesji Rady Gminy Cielądz w dniu 08 września 2010 roku.
Sesję rozpoczęto o godz. 10:00
a zakończono o godz. 12:45
Ustawowa liczba radnych
Radnych obecnych na Sesji

- 15
- 15

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. Małgorzata Stolarek
Dyrektor SP w Cielądzu
5. Grażyna Jarzyńska
Dyrektor SP w Sierzchowach
6. Teresa Łucka
Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Cielądzu
7. Ewa Wiśniewska
Prezes Zarządu Fundacji „Ostatnia Szansa”
8. Marek Wysocki
ks. Proboszcz Parafii Sierzchowy
oraz inne osoby wg załączonych list obecności.
Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Herbsztajn stwierdzając quorum zdolne do
podejmowania prawomocnych uchwał otworzył obrady XXXV Sesji Rady Gminy Cielądz.
Powitał przybyłych na Sesję radnych oraz zaproszonych gości, następnie
zaproponował aby w porządku obrad wprowadzić następujące zmiany: punkty 8 – 11
przesunąć odpowiednio na punkty 10 – 13 a jako punkt 8 i 9 wprowadzić dodatkowe punkty:
− podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za
pomnik przyrody.
− podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia drogi kategorii rogi gminnej w
związku z zaliczeniem jej do kategorii dróg powiatowych.
Do przedstawionej propozycji radni nie wnieśli uwag.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy przedstawił proponowany
porządek obrad:

porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Nr XXXIV z sesji w dn. 29.07.2010 r.
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4. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w
spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających
Gminie Cielądz lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy
publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz
wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
5. Zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2010 – podjęcie uchwały.
6. Przedstawienie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku.
7. Informacja o przygotowaniu szkół do nauki w roku szkolnym 2010/2011.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik
przyrody.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej w związku z
zaliczeniem jej do kategorii dróg powiatowych.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie (Gąbin, Bogatynia).
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 został przyjęty jednogłośnie.

Punkt 4.
Skarbnik Gminy Wiesława Libera poinformowała, że w związku ze zmianą ustawy o
finansach publicznych konieczne jest dostosowanie zasad udzielania ulg w spłacie należności,
zasady, sposób i tryb udzielania ulg opisany jest w uchwale, której projekt otrzymali wszyscy
radni. Zasady te niewiele się zmieniły od poprzednich, niemniej jednak należy podjąć
uchwałę w tej sprawie.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Herbsztajn przedstawił projekt uchwały w
sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Cielądz lub jej
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jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w
których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób
uprawnionych do udzielania tych ulg.

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr XXXV/152/2010 stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 5.
Skarbnik Gminy Wiesława Libera przedstawiła projekt zmian budżetu i w budżecie gminy:
zwiększenie planu dochodów o kwotę 69.308 oraz wydatków, w związku z wpłatami za pobyt
w Domu Pomocy Społecznej (6.308 zł) i na przydomowe oczyszczalnie ścieków (63.000 zł);
w związku ze zmianą paragrafów dokonanie zmian w planie dochodów zgodnie z
załącznikiem Nr 3 do uchwały; w związku z przeprowadzonym przetargiem i kwotą
przebudowy drogi Ossowice niższą niż planowana w budżecie zwiększenie rozchodów (spłata
raty pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie wyższej niż planowano-zmiana
harmonogramu spłat, bo możliwe jest

umorzenie 30% w roku przyszłym); w dz. 600

zmniejszenie planu na inwestycje (droga Ossowice, Cielądz) a zwiększenie na wydatki
bieżące, w dz. 700 na dotacje dla gmin na usuwanie skutków powodzi, w dz. 754 i 921
przesunięcie planu na remont świetlicy w Mroczkowicach; zmiany w przychodach i
rozchodach zgodnie z załącznikiem Nr 6 oraz w zadaniach inwestycyjnych zgodnie z
załącznikiem Nr 7.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Herbsztajn przedstawił projekt uchwały w sprawie
dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2010.
Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr XXXV/153/2010 stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 6.
Informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku przedstawiła Skarbnik
Gminy – Wiesława Libera.
Informację otrzymali wszyscy radni.
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Informacja ta stanowi załącznik do protokołu.
W dyskusji głos zabrali:
− Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy Teresa Stępniak – czy droga do Herco jest już
zrobiona.
− Wójt Gminy – tak, ale jeszcze borykamy się z problemem wjazdu przy drodze
wojewódzkiej.

Informacja została przyjęta.
Punkt 7.
Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Herbsztajn poprosił Panie Dyrektor o przedstawienie
informacji o przygotowaniu szkół do roku szkolnego.
Dyrektor SP w Cielądzu Małgorzata Stolarek – poinformowała, że w roku szkolnym
2010/2010 w szkole uczyć się będzie 146 uczniów w klasach I-VI i 16 w klasie zerowej, klub
przedszkolaka – 25 dzieci (maksymalna ilość), będzie 18 nauczycieli i psycholog.
Zdecydowaliśmy się w tym roku tylko na mleko białe dla dzieci, ponieważ jest one bezpłatne,
do smakowego rodzice musieli dopłacać i często tego nie robili, dlatego w tym roku będzie
tylko białe. Od czwartku będą zupy, musieliśmy zrobić rozeznanie ile dzieci będzie z nich
korzystało. Zakupione zostanie wyposażenie do miejsca zabaw dla dzieci oraz profesjonalna
sala gimnastyczna z programu „radosna szkoła”, są to środki ok. 12 tys. zł.
W dyskusji głos zabrali:
− Sołtys Wiesław Kruśliński – dlaczego u nas są tylko zupy w szkole, w miastach dzieci
płacą i mają zupę, drugie danie i kompot, kto to finansuje.
− Dyrektor SP Małgorzata Stolarek – dzieci mają dofinansowanie, płacą za zupę tylko
1,40 zł, gdyby rodzice płacili po 7 zł za pełne danie, mogłyby być dwa dania, ale
trzeba byłoby przygotować stołówkę a to są duże koszty. Jednak musimy myśleć o
nowym budynku nauczania zintegrowanego, również z odpowiednią stołówką. W
innych szkołach mają catering, tj. obiady przywożone są z zewnątrz. Zupy są słone,
rzadkie, tłuste i często zimne. Nasze zupy są dużo lepsze. Wcześniej w przedszkolu
rodzice płacili po 4,50 zł za obiad (jednego dnia była zupa, drugiego drugie danie), ale
narzekali, że to jest za drogo i z naszej zupy są bardziej zadowoleni.
− Sołtys Wiesław Kruśliński – w Tomaszowie Maz. dzieci płacą niecałe 3 zł za zupę,
drugie danie i kompot.
4

− Dyrektor SP Małgorzata Stolarek – ale może mają dofinansowanie z MOPS-u, jeżeli
nie przekraczają kryterium dochodowego (526 zł na osobę).
Dyrektor SP w Sierzchowach Grażyna Jarzyńska – szkoła rozpoczęła pracę przygotowana
do swojej roli, zrobiliśmy niezbędne remonty i przygotowania, szkoła została odebrana 28
sierpnia br. przez inspektora BHP. Od projektu omawianego w maju nic się nie zmieniło,
stołówka działa od poniedziałku, zupy i chlebka dzieci mają pod dostatkiem, w zerówce jest
trzynaścioro dzieci i ok. godz. 9:00 dostają gorącą herbatę bo mają ze sobą kanapki, więc
mogą sobie zjeść śniadanie.

Dyrektor Publicznego Gimnazjum Teresa Łucka – od majowego projektu nie ma zmian, w
szkole jest 162 uczniów, 17 nauczycieli, w tym 4 ma niepełny wymiar godzin. Wszelkie
niezbędne sprawy jak np. sanepid czy BHP są w najlepszym porządku. Razem z p. Dyrektor
SP w Cielądzu wprowadziłyśmy przerwy 10 minutowe, zwiększyłam również dowóz po
ośmiu godzinach tak aby dzieci ze strony Sierzchowskiej mogły uczestniczyć w zajęciach
pozalekcyjnych.

Punkt 8
Sekretarz Gminy Janina Ciesielska poinformowała, że drzewo – lipa drobnolistna mająca ok.
200 lat rosnąca w Sierzchowach była uznana za pomnik przyrody. Jednak podczas ostatnich
silnych i porywistych wiatrów została złamana na wysokości ok. 2 m od ziemi. W związku z
tym uznano, że istnieją przesłanki aby znieść ochronę pomnikową. Uzyskaliśmy pozytywną
opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Następnie wystąpimy do konserwatora
zabytków o usunięcie.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Herbsztajn przedstawił projekt uchwały w
sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody.
Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr XXXV/154/2010 stanowi załącznik do protokołu.
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Punkt 9.
Sekretarz Gminy Janina Ciesielska poinformowała, że zaliczenie drogi gminnej obejmującej
działki Nr 367 i 373, obręb Komorów tj. od drogi powiatowej do granicy gminy Regnów do
kategorii dróg powiatowych stworzy ciąg drogi powiatowej. Odcinek ten ma być robiony
jako droga asfaltowa przez Powiat.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Herbsztajn przedstawił projekt uchwały w
sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej w związku z zaliczeniem jej do kategorii
dróg powiatowych.
Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr XXXV/155/2010 stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 10.
Skarbnik Gminy Wiesława Libera poinformowała, że wpłynęły dwa wnioski od gmin Gąbin i
Bogatynia o udzielenie pomocy finansowej w związku z powodziami, jakie wystąpiły na ich
terenie. W budżecie przewidzieliśmy 20 tys. zł, ale do Państwa należy decyzja jakie kwoty
chcecie przeznaczyć na pomoc. Niezbędne są dwie odrębne uchwały na każdą gminę a
następnie podpisane zostaną umowy żeby gminy te mogły się rozliczyć, mają przeznaczyć te
środki na zakup ziemi pod budowę domów. O kwotach decydujecie Państwo, czy chcecie dać
wszystkie środki, czy zostawić część dla Regnowa.

W dyskusji głos zabrali:
− Sekretarz Gminy Janina Ciesielska – sołtysi otrzymali pisma, organizowane są
indywidualne zbiórki, po zebraniu kwot podamy numery kont gmin, na które sołectwa
będą mogły wpłacić pieniądze.
− Sołtys Wiesław Kruśliński – a czy można przeznaczyć też środki z funduszu
sołeckiego bo u nas to niewiele pewnie zbierzemy i to wstyd jakieś małe pieniądze
wpłacić.
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− Skarbnik Gminy Wiesława Libera – nie można, ale możemy w takim razie połączyć
sołectwa i razem przelać te środki. Przypominam, że wnioski z funduszu sołeckiego
należy złożyć do 30 września br.
− Radny Tomasz Dewille – to dotyczyło pieniędzy ze zbiórek a co do środków w
budżecie to uważam, że powinniśmy zostawić część dla Regnowa, zabezpieczyć się na
wypadek, gdyby wystąpili z prośbą o pomoc.
− Wójt Gminy Andrzej Latek – nie wiemy czy gmina Regnów będzie chciała jakiejś
pomocy, ale na wszelki wypadek powinniśmy jakieś środki zostawić.
− Radny Józef Pytka – proponuję przeznaczyć po 7 tys. zł dla gminy Gąbin i Bogatynia,
dla Regnowa zostałoby 6 tys. zł.
Wniosek radnego Józefa Pytki został poddany pod głosowanie. Wniosek został przyjęty
jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Herbsztajn przedstawił projekt uchwały w
sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gąbin.
Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr XXXV/156/2010 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Herbsztajn przedstawił projekt uchwały w
sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bogatynia.
Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr XXXV/157/2010 stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 11.
Interpelacji nie zgłoszono.

Punkt 9.
W zapytaniach i wolnych wnioskach głos zabrali:
− Proboszcz Parafii Sierzchowy ks. Marek Wysocki – przybyłem na Sesję w związku z
podaniem, które złożyliśmy, dotyczącym parkingu przy kościele w Sierzchowach.
Parafianie uczęszczają licznie do kościoła samochodami, parking jest mały, od wiosny
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do jesieni parkowanie jest praktycznie niemożliwe ze względu na błoto, wodę.
Parafianie parkują przy ulicy, która jest ruchliwa, zagraża to bezpieczeństwu. Działka
jest

własnością

Parafii,

ale

parking

ma

służyć

wszystkim

mieszkańcom.

Wystosowałem też prośbę do biskupa o użyczenie terenu ok. 980 m2, teren ten
zostanie użyczony, jeśli będzie Państwa pozytywna opinia.
− Radna Teresa Stępniak – to jest dla nas bardzo ważna sprawa, korzystają z tego ludzie
z całej gminy, kościół jest zadbany, parking byłby dokończeniem całości. W takim
błocie i wodzie jest naprawdę źle, podłoże jest gliniaste, p. H. Mikołajczyk musiał
wyciągać samochody ciągnikiem bo grzęzły w błocie. Z kolei jak jest mróz to zbiera
się woda, zamarza i jest lód.
− Radny Jerzy Pieczątka – ale czy gmina ma to finansować czy tylko współfinansować.
− Proboszcz Parafii Sierzchowy – prosimy o sfinansowanie.
− Radna Iwona Machnicka – ale ludzie tez mogliby dać jakieś datki, zrobić jakąś zbiórkę
w kościele, a nie wszystko ma dać gmina.
−

Wójt Gminy Andrzej Latek – na dzień dzisiejszy czekamy na opinię prawną co do
możliwości sfinansowania, jest kosztorys, potrzebna opinia co do wzoru umowy
użyczenia na 25 lat. Decydować będziemy dopiero wtedy, kiedy będzie opinia prawna
czy w ogóle możemy. Sprawa jest trudna bo tam nie ma nic naszego – droga jest
Powiatu a ziemia Parafii. Sprawa dotyczy obydwu Parafii bo podania mamy dwa. Nie
wiemy czy możemy dać jakieś środki. Jeżeli chcecie Państwo rozmawiać o waszej
woli to możecie, ale jeżeli opinia prawna będzie mówić, że nie wolno nam tego
finansować to ja nic nie podpiszę bo za to odpowiadam.

−

Radny Jerzy Pieczątka – w Parafii Regnów zrobili, ale trochę dała gmina, trochę
ludzie. Na początku podkład z kamienia pod asfalt, czy nie można nawieść kamienia a
potem uzupełniać. Od razu trzeba robić asfalt? Powinno się zrobić to trochę tańszym
kosztem. I środki powinna dać trochę gmina i trochę Parafia a nie wszystko gmina.

−

Wójt Gminy – my nie mamy nic przeciwko temu, ale musimy dopełnić formalności
prawnych.

−

Przewodniczący Rady Gminy – trzeba tez mieć środki w budżecie, jak będą środki to
możemy myśleć, ale uważam, że jeśli już to powinniśmy zrobić i w Sierzchowach i w
Cielądzu, a nie tylko jeden parking, podania mamy dwa.
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−

Radny Lech Owczarek – p. Krawczyk przygotował wstępny kosztorys utwardzenia
placu w Cielądzu i róbmy dwa parkingi.

−

Przewodniczący Rady Gminy – jeśli wszystko będzie możliwe pod względem
prawnym to i my będziemy za.

−

Radny Józef Pytka – ale na razie zostawmy ten temat, jak będą dokumenty i
pozytywna opinia prawna to będziemy decydować.

−

Delegacja mieszkańców Ossowic – złożyliśmy do Wójta podanie o pomoc w
uzyskaniu autobusu PKS-u do dowożenia dzieci z miejscowości Bogusławki-ŚwiniceOssowice do szkoły jak najpóźniej przed godziną 8:00. Obecnie nasze dzieci mają
autobus szkolny o 6:40 i muszą bardzo wcześnie wstawać. Dziecko p. Michałowskiej
wychodzi prawie 3 km do przystanku już o godz. 6:10, wstawać musi więc o 5 rano.
Jesienią czy zimą jest jeszcze ciemno, to jest bardzo uciążliwe zarówno dla naszych
dzieci jak i dla nas. Już kiedyś prosiliśmy PKS o autobus, ale odmówiono ze względu
na brak asfaltu, teraz na tej drodze jest asfalt, więc może byłaby szansa pomóc naszym
dzieciom.

−

Wójt Gminy Andrzej Latek – rozmawiałem już w tej sprawie z kierownikiem PKS-u i
nie powinno być z tym problemu, napiszemy pismo do PKS-u, podamy liczbę dzieci i
konkretną godzinę, spotkamy się z kierownikiem w tej sprawie. Na odcinku ok. 200 m
nie ma asfaltu, ale ma być zrobiony. Myślę, że od 1 października autobus mógłby
ruszyć.

−

Radny Tomasz Dewille – myślę, że wszyscy popieramy tą sprawę, wszystkie dzieci na
tym skorzystają, a i w szkole nie trzeba będzie opiekuna na godzinę przed zajęciami.

− Prezes Zarządu Fundacji „Ostatnia Szansa” Ewa Wiśniewska – przedstawiła plan
nowego schroniska dla zwierząt. Teren w Boguszycach, gdzie obecnie jest schronisko
nie należy do fundacji, jest to teren prywatny p. Bożeny Wahl. Od roku szukamy
ziemi na nowe schronisko, nie mamy funduszy, utrzymujemy się z darowizn i z odpisu
od podatku 1%, Stowarzyszenie Ziemi Rawskiej jest skłonne zakupić dla nas ziemię
od p. A. Kmity w Mroczkowicach. Na terenie tym nie ma żadnych siedlisk,
gospodarstw, nie bylibyśmy uciążliwi. Chcielibyśmy otrzymać Państwa pozytywną
opinię co do prowadzenia schroniska dla zwierząt na tym terenie. Planujemy zrobić
ogrodzenie murowane 2-metrowe, oczyszczalnie ekologiczną. Obecnie mamy prawie
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480 psów, mamy adopcje psów, współpracujemy z organizacjami pro zwierzęcymi,
mamy wolontariuszy.
− Radna Teresa Stępniak – która konkretnie to jest działka.
− Radny Tadeusz Miazga – w stronę Bartoszówki jak się jedzie do Dybowskiego, tam
jest ok. 5 ha naprzeciwko p. Chaber.
− Prezes Fundacji – dojazd jest w miarę sensowny, cena normalna, poza wsią,
schronisko nie byłoby uciążliwe, chcemy wzorować się na schroniskach z Austrii.
− Radna Teresa Stępniak – czy fundacja zamierza zacząć już w tym roku.
− Prezes Fundacji Ewa Wiśniewska – chcemy inwestować, ale tylko wtedy, kiedy
ziemia będzie nasza, nie możemy inwestować w prywatną własność. Za nami idzie
fundacja przyjaciółki p. Wahl, oni mają pieniądze, ale jakie standardy nie wiem.
− Radny Józef Pytka – mówi Pani o p. Wahl ale my nie znamy tematu, czy może Pani
nam go przybliżyć.
− Prezes Fundacji Ewa Wiśniewska – p. Wahl jest malarką, ma przyjaciół wśród
dziennikarzy, celebrytów, pisze, kupiła teren i psów przybywało, psy się rozmnażały,
co jest niedopuszczalne, muszą być sterylizowane. Liczba urosła do ok. 800 psów i
100 kotów, my kastrujemy i sterylizujemy zwierzęta aby się nie rozmnażały. U p.
Wahl zwierzęta żyły w tragicznych warunkach. Chcemy stamtąd odejść, podpisać z
okolicznymi gminami umowę o przyjmowanie bezdomnych psów, miałyby z szansę
na dalszą adopcję a nie błąkały się po okolicy.
− Radna Teresa Stępniak – czego Państwo od nas oczekujecie.
− Prezes Fundacji – akceptacji.
− Radny Jarosław Budek – jeżeli ludzie zaczną podrzucać psy w okolice schroniska to
my będziemy musieli wszystkie psy potem utrzymywać.
− Prezes Fundacji – płaci ta gmina, skąd przywieziony jest pies.
− Radny Jarosław Budek – no właśnie dlatego my będziemy płacić bo zacznie się
podrzucanie psów w okolice schroniska, będą już na naszym terenie i trzeba będzie je
umieszczać w schronisku i płacić.
− Wójt Gminy Andrzej Latek – a jakie są Państwa cenniki za utrzymanie psa.
− Prezes Fundacji – nie mamy jako takiej kalkulacji, przyjmowaliśmy psa i się nim
zajmowaliśmy.
− Skarbnik Gminy Wiesława Libera – mówi Pani o ziemi, dojeździe, oczyszczalni
ekologicznej, kto to wszystko ma sfinansować ?
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− Prezes Fundacji Ewa Wiśniewska – zakup ziemi ma sfinansować Stowarzyszenie
Ziemi Rawskiej, woda musi być. Szukamy też sponsorów.
− Radny Jarosław Budek – a jak fundacja zostanie rozwiązana, przepadnie to psy
zostaną na naszej głowie.
− Prezes Ewa Wiśniewska – w takim przypadku naszym obowiązkiem jest przekazać
działalność innej fundacji.
− Radny Lucjan Stolarek – uważam, że najpierw powinni się wypowiedzieć mieszkańcy,
którzy mieszkają w pobliżu planowanego schroniska.
− Radny Tadeusz Miazga – cała wieś jest oburzona, nie chcą harmidru, smrodu, hałasu a
do p. Dybowskiego nie będzie nawet 500 m.
− Prezes Wiśniewska – ale tam nie mieszkają ludzie a mur ma być dwumetrowy,
murowany.
− Radny Tadeusz Miazga – 5 czy 6 psów p. Jadczaka słychać w całej wsi a co dopiero
prawie 500 psów ze schroniska.
− Prezes Fundacji – znaleźliśmy najmniej uciążliwy teren, w Boguszycach ludzie się nie
skarżą, jeżeli Państwo nam nie wierzą proszę popytać mieszkańców Boguszyc, psy się
nie pałętają. Może być hałas, nie ukrywam, ale bądźmy ludźmi humanitarnymi.
− Radny Jerzy Pieczątka – czy to dziś tylko kwestia informacyjna?
− Wójt Gminy Andrzej Latek – ja i p. Dewille jesteśmy Waszymi delegowanymi
przedstawicielami w Stowarzyszeniu Ziemi Rawskiej, płacimy składki, chyba na
zakup ziemi mamy środki w Stowarzyszeniu. Sprawa cały czas się toczy, lokalizacji
mamy wiele, gmina Rawa chce się tego pozbyć. Mówiłem, że jeżeli znajdzie się u nas
teren i nie będzie wojny z mieszkańcami bo społeczeństwo ma prawo decydować o
tym co u nich się dzieje to można podjąć temat i coś robić. Jeżeli ludzie się nie zgodzą
to nie przeprowadzimy postępowania środowiskowego bo będą skargi, nie mamy
planu zagospodarowania przestrzennego, tam nie ma instalacji, do wody jest jakieś
500 m, gmina nie ma zobowiązań. Panie chcą nam pomóc, powiat ma problem z
psami. Trzeba zorganizować spotkanie z mieszkańcami i z Paniami z Fundacji,
również z mieszkańcami Bartoszówki. Rada Gminy nie podejmuje uchwał w tym
temacie. Wniosku o lokalizację jeszcze nie ma, ja pytam Państwa jakie stanowisko
mam zająć na Stowarzyszeniu, jestem Waszym przedstawicielem. Nie będę też
postępował wbrew woli mieszkańców i radnych, wola mieszkańców jest dla nas
istotna. Należy zorganizować spotkanie z mieszkańcami i tymi, którzy mają tam pola.
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− Sekretarz Gminy Janina Ciesielska – w czerwcu miał być program usuwania azbestu,
ale będzie na następnej Sesji, oczekujemy opinii Dyrektora Ochrony Środowiska,
mamy już pozytywną opinię Państwowego Inspektora Sanitarnego. Projekt programu
wszyscy mają. Można składać wnioski i uwagi od mieszkańców. Potem przystąpimy
do uchwalenia programu.
− Radna Teresa Stępniak – w imieniu Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Rawskiej
zapraszam wszystkich w niedzielę do Sierzchów na zakończenie lata połączone z
zabawą, będą również wieńce.
− Radny Jerzy Pieczątka – trzeba reklamować oczyszczalnie ścieków, fontanna wybiła,
mieli przyjechać w ciągu 2 dni i nadal ich nie ma.
− Radny Grzegorz Kwaczyński – woda jest brudna, kolor ma jak wywar z grzybów,
wygląda jak nieoczyszczona.
− Wójt Gminy Andrzej Latek – za dwa tygodnie do miesiąca powinno działać. Mamy
ograniczony wpływ na to, kto wygra przetarg, ale mamy wpływ na rodzaj urządzeń.
− Radny Jerzy Pieczątka – przed odbiorem zgłaszałem im, że śmierdzi, powiedzieli, że
zrobili przewody, ale dalej jest to samo.
− Wójt Gminy - mamy gwarancję i będziemy reagować.
− Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz

Herbsztajn – przedstawił wniosek

mieszkańców Łaszczyna o utwardzenie drogi w części Łaszczyn-Dębina oraz wniosek
mieszkańców sołectwa Grabice o położenie dywanika asfaltowego na drodze
dojazdowej do pól na odcinku od drogi powiatowej w kierunku Gortatowic do p. M.
Wojciechowskiego.
− Radna Iwona Machnicka – powinni zrobić to z funduszu sołeckiego.
− Radny Tomasz Dewille – proszę o kamień na drogę na cegielnię.
− Wójt Gminy - piszecie Państwo o drogi, kamień jest realizowany, drogi robimy na ile
możliwości pozwalają, jest ciężko bo działki są wąskie, w Komorowie
zrealizowaliśmy kamień, będziemy dowozić kamień w Ossowicach koło cegielni, to
jest najpilniejsze. Mamy sprzedać nieruchomości, więc będą jeszcze jakieś pieniądze.
Dziękuję za wczorajszy wyjazd do gminy Nieborów podczas, którego obejrzeliśmy
dom kultury i przedszkole. Mamy plan na projektowanie, musimy się spotkać i
omówić tę kwestię.
− Radny Lech Owczarek – powinna być jakaś firma projektująca na spotkaniu,
przedstawić kilka projektów żebyśmy mogli coś wybrać.
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− Wójt Gminy – najpierw sami musimy wiedzieć co chcemy, a firma może nam wcisnąć
co chce.
− Przewodni9czący Rady Gminy Kazimierz Herbsztajn – proszę o dwa kursy kamienia
na wale od Sanogoszczy przez las.
− Radna Iwona Machnicka – proszę też w stronę domu starców.
− Radny Jerzy Pieczątka – trzeba połączyć płot do kaplicy, można z funduszu i resztę
dołożyłby Wójt.
− Wójt Gminy – ale trzeba zrobić na Dębinie bo tam wyjazdu nie mają.
− Radny Lech Owczarek – droga wojewódzka w Cielądzu jest przewidziana do
modernizacji, proszę o złożenie wniosku aby przy przebudowie zrobili asfaltowe
pobocza.
− Wójt Gminy Andrzej Latek – na przyszły rok ma być modernizacja ostatniego
odcinka, napiszemy wniosek do Zarządu Dróg Wojewódzkich odnośnie rozwiązania
pobocza przez Cielądz. Od zimy walczymy jeszcze ze skrzyżowaniem, ciągle
odrzucają dokumenty. Raczej nie zrobią asfaltu, pewnie destrukt albo kamień.
− Radny Grzegorz Kwaczyński – czy na działce po GS-ie coś się dzieje?
− Wójt Gminy Andrzej Latek – zakończył się proces podziału i wyceny, pieniądze są i
bierzemy się za remont dachu na buchcie.
Ponieważ nikt więcej głosu nie zabrał Przewodniczący Rady Gminy zakończył obrady XXXV
sesji Rady Gminy.

Protokół zakończono i podpisano.
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ mgr Kazimierz Herbsztajn
Protokołowała :
/-/ mgr Olga Kmita.
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