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P R O T O K Ó Ł  Nr V/11 

 
z odbytej Sesji Rady Gminy Cielądz w dniu 14 lutego 2011 roku. 
 

Sesję rozpoczęto o godz. 10:00 
a zakończono o godz. 14:00 

 
 
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. Renata Lusa    Prezes ZNP w Cielądzu 
8. Katarzyna Żyszkowska ODR Rawa Mazowiecka 
9. Lucjan Stolarek  Przewodniczący Gminnej Komisji Alkoholowej 
10. Aldona Trzcińska  Dyrektor GOPS 
11. Jadwiga Gaćkowska  Kierownik GZEAS 
12. Marian Krawczyk  Kierownik Referatu Budownictwa 

 
oraz inne osoby wg załączonych list obecności. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski stwierdzając quorum zdolne do 

podejmowania prawomocnych uchwał otworzył obrady V Sesji Rady Gminy Cielądz. 

Powitał przybyłych na Sesję radnych oraz zaproszonych gości, następnie przedstawił 

proponowany  

porządek obrad: 

1. Otwarcie Sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu Nr IV/10 z Sesji Rady Gminy w dn. 28.12.2010 r.  

4. Uchwalenie budżetu gminy Cielądz na 2011 rok oraz Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na lata 2011-2015 – podjęcie uchwał.  

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 

na terenie gminy Cielądz. 
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6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za wprowadzenie ścieków do 

urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Cielądz.  

7. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2011 – podjęcie uchwały. 

8. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 

okres 01.01.2010 – 31.12.2010 r. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia na 2011 rok programu współpracy gminy 

Cielądz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 

ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na 

terenie gminy Cielądz. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia prac na potrzeby ochrony przyrody 

drzewostanu rosnącego w pasie drogi gminnej w miejscowości Stolniki.  

12. Przyjęcie planów pracy Komisji i Rady Gminy na 2011 rok.  

13. Interpelacje.  

14. Wolne wnioski 

15. Zakończenie obrad V Sesji Rady Gminy.  

 

Punkt 2. 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

 

Punkt 3. 

Protokół Nr IV z Sesji w dn. 28.12.2010 r. został wyłożony do wglądu. Radni do protokołu 

nie wnieśli uwag i protokół zostały przyjęty jednogłośnie. 

 
Punkt 4.  

Skarbnik Gminy Wiesława Libera przedstawiła projekt budżetu gminy Cielądz na 2011 rok. 

Projekt otrzymali wszyscy radni. Poinformowała, że projekt był omawiany na Komisji 

Budżetu i Rolnictwa w dniu 05.01.2011 r., wspólnych komisjach w dniu 10.01.2011 r. oraz na 

Komisji Budżetu i Rolnictwa w dniu 17.01.2011 r.  
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W dyskusji głos zabrali: 

− Radny Robert Kupis – budynek Szkoły Podstawowej w Cielądzu jest naprawdę w 

złym stanie technicznym, pod koniec roku trzeba będzie się zastanowić nad budową 

nowego budynku albo budową na fundamentach, jeśli będą się nadawać.  

− Radny Józef Pytka – ustalaliśmy na komisjach, że na dom kultury miały być tylko  

dokumenty a nie budowa. W którym miejscu ma być dom kultury. 

− Wójt Gminy Paweł Królak – dom kultury ma być usytuowany na działce po starym 

kółku rolniczym, lokalizacja została przegłosowana na Sesji Rady Gminy w zeszłym 

roku. W przypadku drugiej lokalizacji koszty byłyby ogromne bo dochodziłby 

konserwator zabytków. 

− Radny Józef Pytka – róbmy albo jedno albo drugie, albo dom kultury albo szkołę, 

jeżeli będą pieniądze z zewnątrz. 

− Wójt Gminy Paweł Królak – właśnie chodzi o to, że na dom kultury są pieniądze z 

zewnątrz, 500 tys. zł i 480 tys. zł a środki w budżecie muszą być zabezpieczone, ale 

środki nie będą nasze.  

− Radny Józef Pytka – było ustalane, że mają być pieniądze z zewnątrz.  

− Skarbnik Gminy Wiesława Libera – i są. Na każde zadanie, jakie wprowadzane jest do 

budżetu muszą być zabezpieczone środki własne. To jest zaplanowane na pięć lat i 

rozłożone w czasie. Jeżeli podpiszemy umowy z Urzędem Marszałkowskim, złożymy 

wnioski, zostaną pozytywnie rozpatrzone to wtedy ruszamy. Pewne zadania musimy 

ciągnąć. Na dom kultury są środki w Leaderze i inne a na szkołę nie ma. Musimy 

wykorzystać to, co jest teraz i na co możemy pozyskać środki.  

− Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy Teresa Stępniak – powinniśmy wynająć jakiegoś 

rzeczoznawcę aby wycenił stan techniczny budynku szkoły.  

− Radny Jarosław Budek – mamy przecież p. M. Krawczyka.  

− Kierownik referatu Budownictwa Marian Krawczyk – ale do tego nie mam uprawnień.  

− Sołtys Wiesław Kruśliński – poprzedni Wójt obiecał, że droga w Ossowicach będzie 

zrobiona a teraz została wykreślona. Ludzie sami robili w Ossowicach, szkoły były 

sprzedane, droga miała być skończona. To była nasza praca i dochody z wioski.  

− Radny Jerzy Pieczątka – ale to nie jest tak, że jak są wpływy ze wsi to pieniądze są 

wsi, są całej gminy. W Łaszczynie też są wpływy ze żwirowni.  

− Przewodniczący Rady Gminy – Ossowice naprawdę nie mają co narzekać, mają dobre 

drogi, życzyłbym sobie, żeby każda wieś miała takie drogi, jakie mają Ossowice.  
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− Radna Iwona Machnicka – nie można tak tego rozumieć, że wpływy z danej wsi są 

pieniędzmi tej wsi, jak w innych wsiach nic nie sprzedamy to mamy nic tam nie robić? 

− Sołtys Wiesław Kruśliński – ale tak było mówione, że część pieniędzy z majątku ze 

wsi zostanie we wsi.  

− Radny Grzegorz Stępniak – tak nie można, skoro inne wsie nie mają żadnego majątku 

to by znaczyło, że kompletnie nic tam nie będziemy robić. Wykreślenie drogi w 

Ossowicach z projektu budżetu zostało przedyskutowane i przegłosowane. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski przedstawił Uchwałę Składu 

Orzekającego  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi Nr III/16/2011 z dnia 15.01.2011 r. 

w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Cielądz na 2011 rok oraz Uchwałę Nr 

III/17/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dn. 15.01.2011 

r. w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy 

Cielądz.   Uchwały te stanowią załącznik do protokołu.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tomasz Dewille przedstawił opinię Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy z dnia 10.01.2011 r. w sprawie projektu budżetu gminy Cielądz na 

rok 2011.  

Przewodniczący Komisji Robert Kupis przedstawił opinię Komisji Oświaty, Kultury, 

Sportu i Zdrowia z dn. 10.01.2011 r. w sprawie projektu budżetu gminy Cielądz na rok 2011.  

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa Jarosław Budek przedstawił opinię Komisji 

Budżetu i Rolnictwa Rady Gminy z dn. 10.01.2011 r. oraz z dn. 17.01.2011 r. w sprawie 

projektu budżetu gminy Cielądz na rok 2011.  

Opinie te stanowią załączniki do protokołu.  

 

Przewodniczący Rady Gminy – Bogumił Grabowski przedstawił projekt uchwały w 

sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok.  

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr V/19/2011 stanowi załącznik do protokołu.  

 

 Skarbnik Gminy Wiesława Libera poinformowała, że wykaz przedsięwzięć 

stanowiący załącznik do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

na lata 2011-2015 jest zgodny z uchwałą budżetową. W wykazie tym wpisana jest budowa 

przydomowych oczyszczalni ścieków i budowa gminnego domu kultury.  
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 Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski przedstawił uchwałę Nr 

III/18/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 15.01.2011 r. w 

sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Cielądz.  

 

 Wiceprzewodniczący Rady Gminy Michał Trzciński przedstawił projekt uchwały w 

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2015. 

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr V/20/2011 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Punkt 5. 
 

Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że w gminie ogółem brakuje ok. 42 % 

wody, za taki procent nie ma dochodów. Mniej więcej brakuje ok. 100 tys. zł rocznie. Do tej 

pory cena za 1 m3 wody wynosi 1,50 zł (z podatkiem VAT) a stała opłata abonamentowa za 

utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych 1 zł (z podatkiem 

VAT). Zaproponował aby podwyższyć cenę wody za 1 m3 do kwoty 2,00 zł a opłatę 

abonamentową pozostawić na tym samym poziomie.  

 

W dyskusji głos zabrali: 

− Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski – w naszej gminie jest najtańsza 

woda w okolicy, proszę radnych o uchwalenie stawki 2,00 zł, to i tak będzie najtaniej.  

− Wójt Gminy Paweł Królak – porównywałem ceny wody w innych gminach i u nas 

nawet po zatwierdzeniu wody 2,00 zł za 1 m3 woda będzie najtańsza.  

− Radny Józef Pytka – najpierw trzeba się dowiedzieć, gdzie są braki i obciążyć tych, 

którzy kradną a potem podnosić stawki. Można podnieść cenę na 1,80 zł bo 2,00 zł to 

jest za dużo ale należy znaleźć zgubę.  

− Radny Grzegorz Stępniak – dużo wody ginie w Sierzchowach, powinniśmy najpierw 

uszczelnić sieć wodociągową i wtedy podnieść stawki.  

− Radny Tomasz Dewille – jak jest wyciek wody to też powinna być szybka naprawa po 

zgłoszeniu, bo zanim się naprawi to woda ucieka.  

− Sekretarz Gminy Janina Ciesielska – ale nie było takiej sytuacji, żeby zwlekać z 

naprawą, głównie jest tak, że nie zawsze wycieki wody są zauważane od razu. 

− Sołtys Wiesław Kruśliński – może powinno się coś na hydranty pozakładać.  
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− Radny Michał Trzciński – może zabezpieczyć hydranty i dać kluczyk. 

− Radny Jarosław Budek – klucze to zły pomysł, należy posprawdzać hydranty, pewnie 

niektóre są już nawet niedrożne. 

− Radny Józef Pytka – wiadomo, że najwięcej wody ginie latem, należałoby powołać 

jakąś komisję i posprawdzać.  

− Radny Jerzy Pieczątka – przez tyle lat nie podnosiliśmy ceny wody i teraz nagle aż do 

2,00 zł. Proponuję podnieść do 1,80 zł za 1 m3. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w związku z tym, że do § 1 pkt. 2 

projektu uchwały tj. stałej opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia 

usług urządzeń wodociągowych w wysokości 1 zł z podatkiem VAT  nie zgłoszono żadnych 

uwag, punkt ten pozostaje bez zmian, przegłosowana natomiast zostanie cena za 1 m3 wody 

pobieranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla gospodarstw domowych, dla 

celów produkcyjnych i usługowych.  

Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie. Za wnioskiem Wójta ze 

stawką wody 2,00 zł za 1 m3 głosowało 3 radnych. Za wnioskiem radnego Pieczątki ze stawką 

1,80 zł za 1 m3 wody głosowało 11 radnych. Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że 

przegłosowana została stawka 1,80 zł za 1 m3 wody.   

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski przedstawił projekt uchwały w 

sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Cielądz.  

Za uchwałą głosowało 11 radnych, nikt nie był przeciw, 3 radnych wstrzymało się od głosu.  

Uchwała Nr V/21/2011 stanowi załącznik do protokołu.  

   

Punkt 6. 

Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że obecnie opłaty za wprowadzenie 

ścieków do urządzeń kanalizacyjnych wynoszą z podatkiem VAT: 1,70 zł za 1 m3 ścieków 

dla indywidualnych gospodarstw domowych, 1,20 zł za 1 m3 ścieków dla indywidualnych 

gospodarstw prowadzących produkcję roślinną i zwierzęcą oraz 1,20 zł za 1 m3 ścieków 

dowożonych do oczyszczalni ścieków. Zaproponował aby opłaty te podnieść kolejno na: 2,20 

zł, 1,80 zł oraz 2,00 zł z podatkiem VAT.  
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W dyskusji głos zabrali: 

− Radny Jarosław Budek – za ścieki dowożone do oczyszczalni ścieków proponuję 

nawet 2,50 zł. Wszyscy ścieki przywożą do nas bo tu jest tanio.  

− Radny Józef Pytka – niech płaci ten, kto ma oczyszczalnię ścieków, ja płacę za 

szambo, za wywóz i jeszcze za ścieki. Proponuję podnieść wszystkie stawki o 0,30 zł 

tj.  w pkt. 1 na 2,00 zł, pkt. 2 na 1,50 zł i pkt. 3 1,50 zł za 1 m3. 

− Radny Jerzy Pieczątka – popieram radnego Budka, ale trzeba każdego poinformować 

ile płaci.  

− Radny Robert Kupis – przerobienie m3 ścieków w Rawie Mazowieckiej czy w Białej 

Rawskiej kosztuje tyle samo a my mamy najtaniej. Powinniśmy podtrzymać stawki 

zaproponowane przez Wójta.  

− Wójt Gminy Paweł Królak – stawki powinny być na poziomie 4 zł, żeby 

oczyszczalnia ścieków się bilansowała.  

− Radny Grzegorz Stępniak – należy obciążyć tego, kto zrzuca ścieki do oczyszczalni. 

− Sekretarz Janina Ciesielska – za ścieki dowożone przecież nikt nie obciąża rolnika, 

obciążamy tego, kto ścieki przywozi.  

− Radny Jarosław Budek – firma, która wywozi ścieki jest z Regnowa, z naszej gminy 

nie ma takiej firmy.  

− Sekretarz Gminy Janina Ciesielska – kiedyś była taka uchwała, która stanowiła, że za 

ścieki z terenu gminy była inna stawka niż za ścieki spoza terenu gminy, ale została  

uchylona. 

− Radny Krzysztof Żatkiewicz – ścieki dowożone odnoszą się do największej liczby 

mieszkańców, proponuje zrównać te punkty do jednego poziomu.  

− Sekretarz Gminy Janina Ciesielska – nie jest to dobry pomysł bo gospodarstwa 

prowadzące produkcję, dla których proponujemy 1,80 zł  korzystają dla inwentarza i 

ta woda nie idzie do kanalizacji. Część z tej wody nie idzie do ścieków i dlatego mają 

taniej. Te osoby, które mają liczniki na zewnątrz płaciłyby 2,20 zł a te, które nie mają 

płaciłyby 1,80 zł.  

 

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski podsumowując dyskusję poinformował, że 

głosowanie zostanie przeprowadzone w kolejności nad § 1 pkt. 1 uchwały, pkt. 2 i 3.  
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Przeprowadził głosowanie nad wysokością opłaty określonej w § 1 pkt. 1 projektu uchwały. 

Za wnioskiem radnego Józefa Pytki tj. wysokością opłaty w kwocie 2,00 zł głosowało 5 

radnych. Za wnioskiem Wójta tj. wysokością opłaty w kwocie 2,20 zł głosowało 9 radnych. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w § 1 pkt. 1 przeszedł wniosek Wójta tj.  

opłata 2,20 zł za 1 m3 ścieków.  

Następnie Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad wysokością opłaty 

określonej w § 1 pkt. 2 projektu uchwały. Za wnioskiem radnego Józefa Pytki tj. wysokością 

opłaty w kwocie 1,50 zł głosowało 5 radnych. Za wnioskiem Wójta tj. wysokością opłaty w 

kwocie 1,80 zł głosowało 9 radnych. Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w § 1 

pkt. 2 przeszedł wniosek Wójta tj.  opłata 1,80 zł za 1 m3 ścieków.  

Następnie Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad wysokością opłaty 

określonej w § 1 pkt. 3 projektu uchwały. Za wnioskiem radnego Józefa Pytki tj. wysokością 

opłaty w kwocie 1,50 zł głosował 1 radny. Za wnioskiem Wójta tj. wysokością opłaty w 

kwocie 2,00 zł głosowało 6 radnych. Za wnioskiem radnego Jarosława Budka tj. wysokością 

opłaty w kwocie 2,50 zł głosowało 7 radnych. Przewodniczący Rady Gminy poinformował, 

że w § 1 pkt. 3 przeszedł wniosek radnego Budka tj.  opłata 2,50 zł za 1 m3 ścieków.  

 

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski przedstawił projekt uchwały w 

sprawie zatwierdzenia taryfy za wprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych na 

terenie gminy Cielądz.  

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr V/22/2011 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Punkt 7.  

 Przewodniczący Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Lucjan Stolarek przedstawił Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2011. Program otrzymali wszyscy radni.  

 Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury, Sportu i Zdrowia Robert Kupis 

poinformował, że Program został omówiony na Komisji w dniu 02.02.2011 r., na której 

złożono propozycję aby sołtysi wystąpili z wnioskami o zakup stołów pingpongowych, które 

można byłoby zakupić w ramach tych środków. Poprosił sołtysów o zgłaszanie się z 

wnioskami do Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  
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 Wiceprzewodniczący Rady Gminy Michał Trzciński przedstawił projekt uchwały w 

sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2011. 

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr V/23/2011 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Punkt 8. 
 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za okres 

01.01.2010 – 31.12.2010 r. przedstawiła Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

Aldona Trzcińska. Sprawozdanie otrzymali wszyscy radni. Sprawozdanie stanowi załącznik 

do protokołu.  

 

W dyskusji głos zabrali: 

− Radna Iwona Machnicka – czy za usługę opiekunki pobierane są jakieś pieniądze. 

− Dyrektor Aldona Trzcińska – osoby, którym przyznane są opiekunki są zwolnione z 

kosztów. Ale dwie opiekunki, które mamy nie wystarczają, płacimy również 10 zł 

brutto za godzinę innym osobom, np. sąsiadce, to wychodzi taniej niż za DPS. W tym 

roku udało nam się trochę wyremontować dom starców, wydane zostało ok. 35 tys. zł. 

Zrobiliśmy kanalizację, studnię, podłogę, ocieplenie, prysznic. Jest jednak ciągle 

problem drogi, było trochę tłucznia, ale droga nadal jest fatalna.  

 

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.  

 

Punkt 9. 

Program współpracy gminy Cielądz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o 

których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 

rok 2011 przedstawiła Sekretarz Gminy Janina Ciesielska. Program otrzymali wszyscy radni. 

Sekretarz Gminy poinformowała, że odbyły się konsultacje, wszystkie organizacje 

pozarządowe otrzymały projekt Programu, żadnych uwag nie zgłoszono. Środki na realizację 

Programu są zgodne z uchwałą budżetową i organizacje mogą starać się o środki.  

 

 Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Teresa Stępniak przedstawiła projekt uchwały w 

sprawie przyjęcia na 2011 rok programu współpracy gminy Cielądz z organizacjami 
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pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr V/24/2011 stanowi załącznik do protokołu.  

 
Punkt 10.  
 
Sekretarz Gminy Janina Ciesielska poinformowała, że wybory sołtysów proponowane są na 

luty i marzec. Wybory będą tajne, karty będą przygotowane, protokoły z posiedzeń spisane 

dla obsługi komisji skrutacyjnych. Sekretarz Gminy przedstawiła kalendarz wyborów.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy - Bogumił Grabowski przedstawił projekt uchwały w 

sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy Cielądz.   

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr V/25/2010 stanowi załącznik do protokołu.  

 
Punkt 11. 
 
Sekretarz Gminy Janina Ciesielska poinformowała, że wszyscy radni otrzymali projekt 

uchwały. Proponuje się usunąć trzy drzewa w Stolnikach. Drzewa zagrażają bezpieczeństwu i 

budynkom a ze względu na to, że są pomnikami przyrody potrzebna jest uchwałą Rady 

Gminy. 

 
Przewodniczący Rady Gminy - Bogumił Grabowski przedstawił projekt uchwały w 

sprawie uzgodnienia prac na potrzeby ochrony przyrody drzewostanu rosnącego w pasie drogi 

gminnej w miejscowości Stolniki.    

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr V/26/2010 stanowi załącznik do protokołu.  

 
 
Punkt 12 
 
Przewodniczący Rady Gminy poprosił Przewodniczących poszczególnych Komisji o 

przedstawienie planów pracy na rok 2011.  
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 Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Robert Kupis 

przedstawił plan pracy Komisji na 2011 rok ustalony na posiedzeniu Komisji w dn. 

02.02.2011 r.  

 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tomasz Dewille przedstawił plan pracy Komisji 

na 2011 rok ustalony na posiedzeniu Komisji w dn. 21.12.2010 r. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa Jarosław Budek przedstawił plan pracy 

Komisji na 2011 rok ustalony na posiedzeniu Komisji w dn. 05.01.2011 r. 

 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił plan pracy Rady na 2011 rok. Do planu pracy uwag 

nie zgłoszono. Plany zostały przyjęte jednogłośnie.  

Plany pracy Komisji i Rady Gminy stanowią załączniki do protokołu.  

 
Punkt 13. 
 
Interpelacji nie zgłoszono.  

 
Punkt 14.  
 
W wolnych wnioskach głos zabrali: 

− Wiceprezes Stowarzyszenia Przedsiębiorczości i Edukacji "Europa" Adam Witczak 

poinformował, że Stowarzyszenie działa w Liceum M. Skłodowskiej – Curie w Rawie 

Mazowieckiej. Stowarzyszenie realizuje projekt przystosowania kobiet powyżej 40 

roku życia do podjęcia pracy. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej, szkolenia są bezpłatne, za każdą godzinę szkolenia będzie płacone, 

będzie również wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu. Będą szkolenia dla pracowników 

biurowych, szkolenie z księgowości. Panie będą również ubezpieczone i jest to okres 

składkowy liczący się do emerytury. Szkolenia będą odbywać się z doradcą 

zawodowym, psychologiem. Program adresowany jest do kobiet mieszkających na wsi 

a więc do gmin wiejskich. Szkolenia obejmą grupę dwudziestu kobiet. Poprosił o 

umieszczenie ulotek i plakatów na tablicach informacyjnych aby zachęcić do 

uczestnictwa.  

− Sołtys Wiesław Kruśliński – proszę o lampy dwie lub trzy w kierunku Byszewic i o 

zrobienie drogi na Ossówku.  

− Radny Jarosław Budek – koło p. Rybaka jest zawalony przepust, należy 

wyremontować koło p. Lasoty bo posesja wręcz pływa.  
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− Sołtys Tadeusz Zieliński – od Komorowa w kierunku Łaszczyna zaplanowane jest 

cztery lub pięć wywrotek żwiru, p. Żak ma najgorzej, jak mróz puści to nie będzie 

przejazdu.  

− Radny Jerzy Pieczątka – popieram sołtysa Zielińskiego, jesienią miało być zawiezione 

ale nie było sensu bo padał deszcz.  

− Radny Grzegorz Stępniak – sprawy geodezyjne, należy zrobić drogę koło p. Gmaja w 

koloni Mała Wieś.  

 

Ponieważ nikt więcej głosu nie zabrał Przewodniczący Rady Gminy zakończył obrady V sesji 
Rady Gminy. 
 
Protokół zakończono i podpisano.  
 
         
Protokołowała :  
      
mgr Olga Kmita.       

 


