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P R O T O K Ó Ł  Nr III/10 

 
z odbytej Sesji Rady Gminy Cielądz w dniu 13 grudnia 2010 roku. 
 

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

 
 
Ustawowa liczba radnych               -  14 
Radnych obecnych na Sesji            -  14 
 
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.  
 
 
Ponadto udział w posiedzeniu wzięli: 

1. Paweł Królak   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. Aldona Trzcińska  Dyrektor GOPS 
8. Maria Ciesielska  Kierownik Referatu Or 
9. Marian Krawczyk  Kierownik Referatu Budownictwa i Rolnictwa 

 
oraz inne osoby wg załączonych list obecności. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski stwierdzając quorum zdolne do 

podejmowania prawomocnych uchwał otworzył obrady III Sesji Rady Gminy Cielądz. 

Powitał przybyłych na Sesję radnych oraz zaproszonych gości, następnie 

zaproponował aby w porządku obrad wprowadzić zmiany:  w pkt. 4 omówić dodatkowy pkt. 

„podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady 

Gminy Cielądz”, zdjąć z porządku punkty 7 i 8, na końcu omówić dwa dodatkowe punkty: 

„podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu 

konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej tych organizacji” oraz „podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu i w 

budżecie gminy na rok 2010”.  

 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił proponowany  

porządek obrad: 
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1. Otwarcie Sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów Nr I i II z Sesji Rady Gminy w dn. 02.12.2010 r.  

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego 

Rady Gminy. 

5. Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – podjęcie uchwały.  

6. Ustalenie składu Komisji Rewizyjnej – podjęcie uchwały.  

7. Ustalenie nazw i składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy – podjęcie 

uchwał.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.  

9. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXVIII/167/2010 Rady Gminy 

Cielądz z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie wysokości stawek podatku od 

nieruchomości. 

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego 

sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w 

dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji  

11. Zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2010 – podjęcie uchwały.  

12. Interpelacje.  

13. Wolne wnioski 

14. Zakończenie obrad III Sesji Rady Gminy.  

 

Punkt 2. 

Sekretarz Gminy Janina Ciesielska wyjaśniła, że w zawiadomieniu zaplanowane były diety 

dla radnych, sołtysów i Przewodniczącego, ale pojawiło się zastrzeżenie radcy prawnego, że 

w projekcie nie ma rozgraniczenia pomiędzy wice i przewodniczącym rady a pozostałymi 

radnymi. Dotychczas mieli te same diety, chcemy dać to Państwu do dyskusji. Koszty 

podróży nie mogą wchodzić w skład diety. Dlatego sprawy te przesuwamy na następną sesję. 

Dziś diety będą wypłacone zgodnie z obowiązującą uchwałą.  

 

W dyskusji głos zabrali: 

− Radny Józef Pytka – uważam, że powinno zostać tak, jak jest.  
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− Radny Jerzy Pieczątka – czy nie możemy podjąć uchwały na starych warunkach, może 

ewentualnie tylko wyższe diety.  

− Sekretarz Gminy – uchwała nie może być na starych warunkach bo koszty podróży nie 

mogą wchodzić w skład diety, generalnie nie macie Państwo podróży służbowych, 

chyba, że czasem jakieś wydelegowane spotkanie. Chcemy dobrze opracować 

uchwały, bez zastrzeżeń. 

 

Porządek obrad wraz z wprowadzonymi zmianami został przyjęty jednogłośnie. 

 

Punkt 3. 

Protokoły Nr I i II z Sesji w dn. 02.12.2010 r. zostały wyłożone do wglądu. Radni do 

protokołów tych nie wnieśli uwag i protokoły zostały przyjęte jednogłośnie. 

 
Punkt 4.  

Przewodniczący Rady Gminy – Bogumił Grabowski poinformował, że w dniu dzisiejszym 

wpłynęła rezygnacja radnej Iwony Machnickiej z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady 

Gminy.  

Sekretarz Gminy Janina Ciesielska poinformowała, że zgodnie ze statutem radny może 

wchodzić do jednej Komisji, jest również ustawowe zastrzeżenie, że przewodniczący i 

wiceprzewodniczący rady nie mogą wchodzić w skład komisji rewizyjnej, co do pozostałych 

komisji nie ma zastrzeżeń. Zgodnie z ustawą  o samorządzie gminnym rezygnację z funkcji 

Rada przyjmuje uchwałą.  

 

Radna Iwona Machnicka przeprosiła za zamieszanie.  

 

Przewodniczący Rady Gminy – Bogumił Grabowski przedstawił projekt uchwały w 

sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.  

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr III/4/2010 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Punkt 5. 
 
Na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zgłoszono kandydaturę radnego Tomasza Dewille. 

Radny Tomasz Dewille wyraził zgodę na kandydowanie.  
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Wszyscy radni jednogłośnie poparli kandydaturę radnego Tomasza Dewille. 

Przewodniczący Rady Gminy – Bogumił Grabowski przedstawił projekt uchwały w sprawie 

wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.  

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr III/5/2010 stanowi załącznik do protokołu.  

 
Punkt 6. 

Na członków komisji rewizyjnej zgłoszono kandydatury:  

1. Pytka Józef 

2. Pieczątka Jerzy 

3. Stępniak Grzegorz 

4. Machnicka Iwona 

 

Kandydaci wyrazili zgodę  na kandydowanie.  

Wszyscy radni jednogłośnie przyjęli w/w skład Komisji Rewizyjnej.  

 

 Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski przedstawił projekt uchwały w 

sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.  

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr III/6/2010 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Punkt 7.  

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski poinformował, że zgodnie z ustawą o 

samorządzie gminnym Rada Gminy powołuje komisje stałe i doraźne. Zaproponował aby w 

VI kadencji Rady Gminy Cielądz powołać takie same komisje stałe, jakie były w V kadencji, 

tj. Komisję Budżetu i Rolnictwa oraz Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia.  

 

Wszyscy radni jednogłośnie poparli wniosek Przewodniczącego Rady Gminy.  

 

 Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski przedstawił projekt uchwały w 

sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy.  

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr III/7/2010 stanowi załącznik do protokołu. 
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Przewodniczący Rady Gminy poprosił o zgłaszanie kandydatów na członków Komisji 

Budżetu i Rolnictwa.  

Na członków Komisji Budżetu i Rolnictwa zgłoszono kandydatury: 

1. Budek  Jarosław. 

2. Jakubik Renata. 

3. Grabowski Bogumił.  

4. Wieteska Elżbieta. 

5. Owczarek Lech. 

 

Kandydaci wyrazili zgodę  na kandydowanie.  

Wszyscy radni jednogłośnie przyjęli w/w skład Komisji Budżetu i Rolnictwa.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o zgłaszanie kandydatów na członków Komisji 

Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia.  

 

Na członków Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia zgłoszono kandydatury: 

1. Teresa Stępniak. 

2. Żatkiewicz Krzysztof. 

3. Trzciński Michał.  

4. Kupis Robert. 
 

Kandydaci wyrazili zgodę  na kandydowanie.  

Wszyscy radni jednogłośnie przyjęli w/w skład Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia.  

 
 

 Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski przedstawił projekt uchwały w 

sprawie ustalenia składów osobowych i przedmiotu działania stałych komisji Rady Gminy 

Cielądz.  

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr III/8/2010 stanowi załącznik do protokołu. 

 
 
 
Punkt 8. 
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Sekretarz Gminy Janina Ciesielska poinformowała, że wszyscy radni otrzymali projekt 

uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta, w którym podano granice wysokości 

wynagrodzenia, jakie obowiązują zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych i 

rozporządzeniem wykonawczym. W skład wynagrodzenia Wójta  wchodzą 4 składniki: 

wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny, dodatek za wysługę lat, ale ponieważ Wójt 

Paweł Królak nie ma stażu pracy, taki dodatek mu się jeszcze nie należy (po 5 latach pracy 

należy się 5 % wynagrodzenia zasadniczego a potem co jeden rok 1 % aż do 20 %) oraz  

dodatek specjalny (w wysokości od 20 do 40 % wynagrodzenia zasadniczego i funkcyjnego). 

Rada decyduje w ramach ustawowych kwot, jakie wynagrodzenie otrzyma Wójt.  

 

W dyskusji głos zabrali:  

− Radny Robert Kupis – jakie zasadnicze wynagrodzenie miał poprzedni Wójt Andrzej 

Latek. 

− Kierownik Referatu Organizacyjnego Maria Ciesielska - poprzedni Wójt miał 

wynagrodzenie zasadnicze: 4.851 zł, dodatek funkcyjny: 1.733 zł, dodatek specjalny:  

1.317 zł i dodatek stażowy: 970,20 zł. Razem: 8.871,20 zł.  

− Radna Iwona Machnicka – przypominam, że jest to wynagrodzenie brutto, żeby 

wszyscy wiedzieli, od tego odchodzą jeszcze wszystkie składki.   

− Radny Lech Owczarek –  uważam, że na początek powinniśmy ustalić najniższe 

wynagrodzenie zasadnicze, czyli 4.200 zł a jak Wójt się wykaże to możemy wtedy 

podnieść.  

 

Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad wnioskiem radnego Lecha 

Owczarka. Wszyscy radni jednogłośnie poparli wniosek. Wniosek został przyjęty - 

wynagrodzenie zasadnicze ustalono w wysokości 4.200 zł. 

  

− Sekretarz Gminy Janina Ciesielska – dodatek funkcyjny może być w maksymalnej 

wysokości 1.900 zł.  

− Radny Jarosław Budek – proponuję przyznać dodatek funkcyjny w kwocie 500 zł.  

 

 
Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad wnioskiem radnego Jarosława 

Budka. Za wnioskiem głosował 1 radny, przeciw było 13 radnych. Nikt nie wstrzymał się od 

głosu. Wniosek został odrzucony.  
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− Radna Teresa Stępniak – proponuję dodatek w kwocie 1.000 zł.   

 

Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad wnioskiem radnej Teresy 

Stępniak. Za wnioskiem głosowało 2 radnych, przeciw było 12 radnych. Nikt nie wstrzymał 

się od głosu. Wniosek został odrzucony.  

 

− Radny Grzegorz Stępniak – proponuję dodatek  funkcyjny w kwocie 800 zł.  

 

Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad wnioskiem radnego Grzegorza 

Stępniaka. Za wnioskiem głosowało 10 radnych, przeciw był 1 radny. 2 radnych wstrzymało 

się od głosu. Wniosek został przyjęty - dodatek funkcyjny ustalono w wysokości 800 zł.   

 

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski poprosił o zgłaszanie wniosków z 

wysokością dodatku specjalnego.  

 

− Radny Jarosław Budek – proponuję dodatek w wysokości 25 %.  

 

Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad wnioskiem radnego Jarosława 

Budka. Za wnioskiem głosowało 7 radnych, 7 radnych było przeciw. Nikt nie wstrzymał się 

od głosu. Wniosek został odrzucony.  

 

Radni Jerzy Pieczątka i Grzegorz Stępniak zaproponowali dodatek specjalny w wysokości 

20%.  

Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad wnioskiem radnych Pieczątki i 

Stępniaka. Za wnioskiem głosowało 11 radnych, 3 radnych było przeciw. Nikt nie wstrzymał 

się od głosu. Wniosek został przyjęty – dodatek specjalny ustalono w wysokości 20 % 

wynagrodzenia zasadniczego i funkcyjnego.  

 

 Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski przedstawił projekt uchwały w 

sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy. 

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr III/9/2010 stanowi załącznik do protokołu. 
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Punkt 9. 

Sekretarz Gminy Janina Ciesielska poinformowała, że w dn. 10.11.2010 r. poprzednia Rada 

Gminy podjęła uchwałę w sprawie stawek podatku od nieruchomości, w której ustalono 

stawki podatku na takim samym poziomie jak w zeszłym roku, ale były ustalone zwolnienia z 

podatku. Obejmowały one grunty i budynki, lub ich części zajęte na prowadzenie statutowej 

działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz organizowania i upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu. Jednak było zastrzeżenie z RIO, że gdyby w tych obiektach lub na 

gruntach była prowadzona działalność gospodarcza to te budynki i grunty nie będą mogły być 

zwolnione z podatku od nieruchomości, będą musiały być opodatkowane. Gdyby była 

sytuacja, że straż będzie prowadziła jakąś działalność gospodarczą zarejestrowaną na siebie i 

odprowadzała podatek dochodowy to podatek od nieruchomości musiałby być naliczany. 

Dlatego należy zmienić tą uchwałę. Wchodzi także zmiana ustawy o podatkach i opłatach 

lokalnych, dlatego w uchwale należy zmienić § 1 ust. 1 pkt 2 lit. d. Jest to niewielka zmiana 

brzmienia z „zajętych” na „związanych z”, ale jest to zmiana polegająca na tym, że np. 

ośrodek zdrowia prowadzi działalność, ma lokale zajęte na prowadzenie działalności, ma np. 

jakąś komórkę na odpady medyczne czy garaż (teraz ta komórka czy garaż nie były 

opodatkowane podatkiem od nieruchomości), po zmianie ze względu na brzmienie 

„związanych z” to już będzie podatek od nieruchomości do zapłacenia, od tych pomieszczeń.  

 
 Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski przedstawił projekt uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości podatku od nieruchomości.  

Za uchwałą głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciw. 1 radny wstrzymał się od głosu.  

Uchwała Nr III/10/2010 stanowi załącznik do protokołu. 

 
Punkt 10. 
Sekretarz Gminy Janina Ciesielska poinformowała, że w dn. 10.11.2010 r. Rada podjęła 

uchwałę  w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności 

pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 

3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, jednak z 

nadzoru wpłynęło wszczęcie postępowania w sprawie tej uchwały. Odpowiedź brzmiała, że 

po ukonstytuowaniu się rady uchwała zostanie doprowadzona do stanu zgodnego z prawem. 

Dlatego należy ją zmienić. Jest to duża i zawiła uchwała, co roku rada gminy uchwala 
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program współpracy z organizacjami, cele i zadania, jakie mogą być finansowane. Następnie 

wszystko odbywa się w ramach konkursu, dlatego w pierwszej kolejności musi być uchwała 

określająca sposób konsultowania z org. pożytku publicznego  i radą działalności pożytku 

publicznego. Czeka nas jeszcze przekazanie tego planu działania do konsultacji i ogłoszenie 

zarządzeniem wójta, potem dopiero uchwała w sprawie ustalenia programu współpracy. 

Następnie konkursy, gdzie w ramach konkursu org. pożytku publicznego składają wnioski o 

dofinansowanie na swoją działalność. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski przedstawił projekt uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą 

działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów 

aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 

organizacji 

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr III/11/2010 stanowi załącznik do protokołu. 

 
Punkt 11 
Skarbnik Gminy Wiesława Libera przedstawiła proponowane zmiany budżetu i w budżecie: 

zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 9.303,24 ze względu na niższe wpływy dotacji 

niż planowane, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały – zmiana wydatków bieżących w 

poszczególnych działach, ponieważ były oszczędności po zwolnieniach lekarskich (Wójt i 

Sekretarz chorowali) wtedy te pieniądze były zabrane na drogi, ale teraz po odprawie Wójta 

Andrzeja Latka  zabraknie środków na wynagrodzenia i musieliśmy pozdejmować z różnych 

działów żeby wystarczyło na wynagrodzenia.  

 
Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski przedstawił projekt uchwały w 

sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2010. 

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr III/12/2010 stanowi załącznik do protokołu. 

 
 
Punkt 12. 
Interpelacji nie zgłoszono.  
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Punkt 13.  
W wolnych wnioskach głos zabrali: 

− Skarbnik Gminy Wiesława Libera – przedstawiła uchwałę w sprawie trybu prac nad 

projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów 

informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, poinformowała, że wszyscy 

radni otrzymali projekt budżetu. W tym roku były wybory i terminy określone w 

uchwale nie mogły być spełnione. Do końca stycznia budżet musi zostać uchwalony, 

proszę określić czy komisje w sprawie projektu budżetu chcecie Państwo w grudniu 

czy w styczniu. 

− Wójt Gminy Paweł Królak – została wyprowadzona sprawa działki w Stolnikach 

(buchty), wytyczona droga dojazdowa, możemy przystąpić do ogłoszenia przetargu, 

jeśli macie Państwo inne plany to proszę zgłaszać propozycje. Druga sprawa – 

dokumentacja na złożenie wniosków na drogę Łaszczyn od pani Gos i w Ossowicach 

od strony Komorowa – obiega całą cegielnię dookoła, odśnieżanie – tuż po sesji 

spotkamy się z p. Krawczykiem i Budkiem, ustalimy harmonogram odśnieżania. 

− Radny Józef Pytka – czy buchta zostaje i czy drogi będą finansowane z własnych 

środków czy środki będą pozyskiwane z zewnątrz. 

− Skarbnik Gminy Wiesława Libera– te drogi to tak jak w bieżącym roku, jest 

dofinansowanie ok. 20 %. 

− Radny Józef  Pytka- jestem zdziwiony, ustaliliśmy, że droga miała być dokończona, a 

tu inne się planuje. 

− Wójt Gminy – ale przecież jest w budżecie zaplanowana. 

− Radny Józef Pytka – jeszcze nie dokończyliśmy tych dróg, które na 2010 rok były 

planowane a już planujemy na 2011. 

− Wójt Gminy – padły propozycje – to, co w budżecie jest zaplanowane to jest w 

budżecie, będziemy działać.  

− Radny Grzegorz Stępniak – do Nowej Małej Wsi nie ma drogowskazu ani kierunku,  

droga nie jest ujęta w planie na rok 2011, po deszczu graniczy z cudem, żeby tam 

przejść, wczoraj był u mnie mieszkaniec z prośbą żeby mu dać dojazd prosto ze wsi. 

− Radna Iwona Machnicka - od Parolic do Sierzchów też był kawałek  drogi w polach, 

chcieliśmy inaczej to pan radny Michalak się uparł, żeby zrobić tak. 

− Radny Grzegorz Stępniak –droga powinna być tam, gdzie są posesje a nie w środku 

pola. 
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− Radny Jarosław Budek – Wójt nie sprzeciwiał się woli mieszkańców, radny i sołtys 

tak chcieli i tak droga została zrobiona. Odnośnie Komisji to uważam, że powinniśmy 

je zrobić po nowym roku. 

− Radny Stępniak Grzegorz – niech gmina wskaże Nową Małą Wieś, żeby uwzględnić 

na mapie. 

− Radny Jarosław Budek – u nas też tak jest z Nowym Komorowem. 

− Radna Iwona Machnicka – proszę o uwzględnienie może na 2011 rok drogi – 

dokończenie w Gułkach od pani Jakubczak, w kierunku domu starców do pana 

Sylwka Sypki i w Wisówce w kierunku Małej Wsi, urwana jest droga – łączy dwie 

wsie i jest niedokończona, to nie jest droga przez pola ok. 800 m. 

− Radny Krzysztof  Żatkiewicz – z Grabic były wniesione 2 propozycje na drogi 200 -

300 m i nie ma w budżecie informacji o wniesieniu, nawet na kolejne dalsze lata nie 

ma wzmianki, droga do Wojciechowskiego (Warchoła – Zaręba) – 3 m.  

− Radny Robert Kupis – bloki w Cielądzu są największym skupiskiem w gminie, płacą 

spore podatki a dojechać tam samochodem jest trudno. 

− Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił wniosek p. Adama Machnickiego z 

Cielądza w sprawie drogi. Proszę o ujęcie drogi w Stolnikach, od przystanku w 

kierunku w łąki i od kapliczki do Fijałkowskich (u nas ) dokończyć. 

− Radny Grzegorz Stępniak – w zeszłym roku złożyliśmy petycję z Małej Wsi. 

− Radny Jarosław Budek - jakby na każdą drogę mieć takie środki, jakie 

przeznaczyliśmy na Małą Wieś to by było dobrze, ale tyle nie mamy. Mała Wieś 

dostała ok. mln zł a Komorów od wielu lat niewiele. 

− Skarbnik Gminy Wiesława Libera - żeby cokolwiek wpisać do budżetu bierzemy 

kredyty, jeśli dostajemy środki to nam zwracają i jest ich mniej, ale zaplanowane musi 

być, w tym roku dostaliśmy 285 439 zł zwrotu, większość gmin jeszcze nie dostała, 

jeżeli chcemy następne zadania wpisać to albo trzeba wyrzucić jedno zadanie i 

wprowadzić drugie albo znaleźć dodatkowe inne środki, w 2015 r. trzeba było 

zakończyć etap brania kredytów bo w 2022 roku wyszła końcowa spłata kredytów, 

jeśli tak dalej będzie to nie będzie pieniędzy. Jeżeli będą pieniądze, to się zrobi. Na 

2011 nie obiecujmy sobie dużo bo nie ma z czego, jeszcze jest fundusz sołecki – 

niektóre zadania we własnym zakresie wsie sobie wprowadziły, a to są pieniądze z 

budżetu, nikt ich nam nie funduje i innych pieniędzy gmina nie ma, zadłużenie mamy 

duże i trzeba o tym pamiętać. 
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− Sołtys Władysław Dobrowolski – czy jest możliwe dołączyć do Gułek Sahalia. 

− Sekretarz Gminy – terytorialnie są położeni na terenie Grabic (grunty należą do 

Grabic) i trudno teraz mówić o zmianie położenia gruntów, wiele mieszkańców 

chciałoby może należeć do innej wsi, terytorialnie i wg ewidencji gruntów wieś 

Grabice zajmuje taki obszar, jeśli już to wnioski o administracyjną zmianę gruntów a 

koszty są duże, potrzebny geodeta i masa problemów, jeżeli chcecie to mogę poczynić 

starania żeby odpowiedzieć. 

− Radna Iwona Machnicka – ludzie jak są składki to zbierają z Gułek , ale jak coś trzeba 

zrobić tam to ja z Gułek nie mogę.  

− Sekretarz Gminy – przynależność jest do Grabic, jak Państwo sobie składki zbieracie z 

Gułek to przykro mi, ale to już jest Państwa sprawa. 

− Radny Tomasz Dewille – o zmianie terytorialnej nie ma co mówić bo za to dwie drogi 

byśmy zrobili. 

− Radna Stępniak Teresa – proszę o odśnieżanie raz na tydzień parkingu koło kościoła i 

straży a także zatoczkę obok ośrodka. 

− Radny Jarosław Budek – nie da się tego tak zaplanować raz na tydzień, przecież 

wszystko zależy od aury. 

− Sekretarz Gminy – 25 grudnia jest święto (sobota), za ten dzień przysługuje odebranie 

dnia wolnego w innym dniu, proponujemy aby 24 grudnia był dniem wolnym dla 

pracowników Urzędu. 

− Radny Lech Owczarek – proponowałem kiedyś zorganizowanie parkingu za urzędem 

gminy, dziękuje wszystkim pracownikom za parkowanie tam i nie zajmowanie 

parkingu przed urzędem.  

− Sekretarz Gminy – przypominam o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych. 

 
Ponieważ nikt więcej głosu nie zabrał Przewodniczący Rady Gminy złożył wszystkim 
życzenia Zdrowych, Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia i zakończył obrady III sesji Rady 
Gminy. 
 
Protokół zakończono i podpisano.  
 
         
Protokołowała :      Przewodniczący Rady Gminy 
/-/ mgr Olga Kmita.      /-/ Bogumił Grabowski 

 


