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P R O T O K Ó Ł  Nr VII/11 
 

z odbytej Sesji Rady Gminy Cielądz w dniu 31 marca 2011 roku. 
 

Sesję rozpoczęto o godz. 09:00 
a zakończono o godz. 11:30 

 
 
Ustawowa liczba radnych               -  15 
Radnych obecnych na Sesji            -  15 
 
 
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. Teresa Łucka   Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Cielądzu 
6. Jadwiga Gaćkowska  Kierownik GZEAS 
7. 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 VII Sesji Rady Gminy Cielądz. 

Powitał przybyłych na Sesję radnych oraz zaproszonych gości, następnie zaproponował 

aby w porządku obrad dodać dwa dodatkowe punkty „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 o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie” oraz „podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia prac na potrzeby ochrony 

przyrody drzewostanu rosnącego w pasie drogi gminnej w miejscowości Stolniki”.  

Do przedstawionej propozycji radni nie wnieśli uwag. 
 
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy przedstawił proponowany  

porządek obrad: 

1. Otwarcie Sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Omówienie „Programu dotacji do 70 % na zakup zestawów solarnych”.   

4. Przyjęcie protokołu Nr VI/11 z Sesji Rady Gminy w dn. 07.03.2011 r.  
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5. Rozstrzygnięcie o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz 

sołecki – podjęcie uchwały.  

6. Zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2011 rok – podjęcie uchwały.  

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych i 

przedmiotu działania stałych komisji Rady Gminy.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela gminy Cielądz do Rady 

Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rawie 

Mazowieckiej.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków 

Zespołu Interdyscyplinarnego w Cielądzu oraz szczegółowych warunków jego 

funkcjonowania. 

10. Omówienie pisma Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób niepełnosprawnych 

dot. realizowania polityki prozatrudnieniowej na terenie gminy Cielądz.  

11. 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 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

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

drzewostanu rosnącego w pasie drogi gminnej w miejscowości Stolniki. 

13. Interpelacje.  

14. Wolne wnioski 

15. Zakończenie obrad VII Sesji Rady Gminy.  

 

Punkt 2. 

Porządek obrad wraz z wprowadzonymi zmianami został przyjęty jednogłośnie. 

 

Punkt 3. 

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski poinformował, że za Sesję zaproszony 

został Pan Robert Błaszczyk, przedstawiciel firmy Hetman-CB, operatora i koordynatora 

Programu Dotacji do 70 % na zakup zestawów solarnych. Poprosił o przedstawienie 

Programu. 

Robert Błaszczyk przedstawiciel firmy Hetman-CB dokonał prezentacji Programu. 

Poinformował, że firma na razie działa na terenie trzech województw: łódzkiego, 

mazowieckiego i podkarpackiego. Program zakłada dotacje do 70 % kosztów. Do programu 

przystąpiło już ok. 150 gmin. O lipca zeszłego roku NFOŚIGW wprowadził zwrot w 
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wysokości do 45 % kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 2.500 zł do 1 m2.  

Wymogiem jest aby skorzystać z preferencyjnego kredytu bankowego z dotacją na zakup 

kolektorów, takich kredytów udzielają różne banki, w tym Bank Spółdzielczy w Białej 

Rawskiej. Koszty takiego kredytu wynoszą ok. 2-3 % prowizji od uruchomienia kredytu i 8 

+10 % oprocentowanie. Bank Spółdzielczy Biała Rawska oferuje 2 % prowizji i 8-9 % 

oprocentowania rocznie. Okres kredytowania wynosi od pięciu do maksymalnie ośmiu lat. 

Kredyt można spłacić wcześniej bez dodatkowych kosztów, nawet już w czwartym miesiącu 

po montażu kolektorów, ponieważ jest to kredyt preferencyjny i konsumpcyjny. Decyzję 

podejmuje indywidualnie klient. Firma Hetman-CB przygotowuje komplet dokumentów i 

odpowiada za cały proces inwestycyjny: powstaje lista osób chętnych, doradcy przyjeżdżają 

do domu klienta w celu dokonania kalkulacji, wyceny na miejscu, następnie sporządzana jest 

umowa na zakup i montaż kolektorów. Klient wyraża zgodę na udział w programie 

badawczym, dokumenty składane są  do biura projektowego, które robi projekt, po ok. 

tygodniu lub dwóch występuje się z wnioskiem do NFOŚIGW i do banku o kredyt, klient 

przedstawia w banku akt własności oraz dochodowość. Podejmowana jest decyzja kredytowa, 

następnie do miesiąca lub dwóch montaż kolektorów. Państwo płacą dopiero po montażu 

kolektorów a firma Hetman otrzymuje środki na końcu. Wśród klientów przeprowadzane są 

dwie ankiety: pierwsza pokazuje koszty na rok wstecz, druga oszczędności po roku od 

rozpoczęcia użytkowania.  Kolektory mogą być zakładane do domów mieszkalnych, wspólnot 

mieszkaniowych, trzeba być właścicielem lub dzierżawcą a nawet najemcą na określony 

okres, w domu nie może być prowadzona działalność gospodarcza na powierzchni większej 

niż 50 %., dom nie może być podłączony do ciepłej wody miejskiej. Zestawy są dobierane do 

ilości osób mieszkających w domu. Kalkulacja na najdroższym projekcie dla 6-osobowej 

rodziny to ok. 20 tys. zł, z czego ok. 13 tys. zł dofinansowania, koszt beneficjenta to ok. 7 tys. 

zł. Kredyt brany jest na całą kwotę, następnie na konto spływają dotacje, resztę kredytu spłaca 

klient. Wg innej kalkulacji dla rodziny 3-4 osobowej koszty wynoszą 18.500 zł, z czego 

10.400 zł dotacji i 8.100 zł koszty klienta. Zestaw jest mniejszy, jest mniej kolektorów i 

mniejsza dotacja to wychodzi mniej korzystnie dla beneficjenta. NFOŚIGW może sprawdzać 

ile osób mieszka w domu, dlatego przestrzega się aby nie brać za dużych kolektorów, poza 

tym zestaw będzie negatywnie pracował i skracał żywotność glikonu, ponieważ będzie się 

przegrzewał. Serwis glikolu z instalacją to ok. 300 – 500 zł, gwarancja na zestawy to 

przeważnie 10 lat na kolektor oraz 5 lat na pozostałe podzespoły, serwisowanie jest 

obowiązkowe raz do roku. 
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Ustalono, że w dn. 19.04.2011 r. o godz. 17:00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie 

się spotkanie przedstawicieli firmy Hetman-CB z mieszkańcami gminy celem dokładnego 

przedstawienia programu i sporządzenia listy chętnych do przystąpienia do programu. 

Informacja zostanie wywieszona na tablicach Urzędu Gminy i dostarczona sołtysom celem 

poinformowania mieszkańców.   

  

Punkt 4.  

Protokół Nr VI z Sesji w dn. 07.03.2011 r. został wyłożony do wglądu. Radni do protokołu 

nie wnieśli uwag i protokół zostały przyjęty jednogłośnie. 

 

Punkt 5. 

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski poinformował,  że Rada Gminy do końca 

marca roku poprzedzającego rozstrzyga o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego na dany rok w 

drodze uchwały. Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. Zachodzi konieczność decyzji czy 

Rada chce wyodrębnić fundusz sołecki w 2012 roku czy też nie. Poprosił o dyskusję w tej 

sprawie. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

− Skarbnik Gminy Wiesława Libera – jeżeli zdecydujecie się Państwo wyodrębnić 

fundusz to zrobimy wyliczenie, jakie kwoty będą przysługiwały danym wsiom, ale nie 

będą się one wiele różnić od poprzednich. Procedura będzie wyglądać tak jak 

dotychczas, wnioski trzeba będzie składać do końca września tego roku.  

− Radny Jarosław Budek – jestem jak najbardziej za wyodrębnieniem w budżecie gminy 

funduszu sołeckiego, daje to wsiom różne możliwości, bez ubiegania się o środki z 

budżetu sami będziemy mogli coś zrobić. Proszę radnych o wyrażenie zgody na 

wyodrębnienie funduszu.  

 

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski przeprowadził głosowanie nad wnioskiem 

radnego Budka tj. o wyrażenie zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego. Za 

wyodrębnieniem funduszu sołeckiego w 2012 roku głosowali wszyscy radni.  

 

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski przedstawił projekt uchwały w 

sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz 

sołecki.  
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Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr VII/30/2011 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Punkt 6. 

Skarbnik Gminy Wiesława Libera poinformowała, że w związku z otrzymaniem pisma 

z Ministerstwa Finansów dot. subwencji oświatowej zwiększa się dochody o kwotę 61.561 zł 

i zwiększa się plan wydatków własnych na wynagrodzenia w rozdz. 80101 o kwotę 20.561 zł, 

rozdz. 80110 o kwotę 19.000 zł  i dowożenie uczniów (zakup biletów miesięcznych) o kwotę 

22.000 zł.  

 

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski przedstawił projekt uchwały w 

sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2011.  

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr VII/31/2011 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Punkt 7.  

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski poinformował, że radny Adam Michalak 

nie należy do żadnej Komisji Rady Gminy, dlatego należy podjąć uchwałę w tej sprawie. W 

związku z jego deklaracją na poprzedniej Sesji przygotowano projekt uchwały w tej sprawie 

zakładającej jego członkowstwo w Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia.  

 

Przewodniczący Rady Gminy – Bogumił Grabowski przedstawił projekt uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych i przedmiotu działania stałych 

komisji Rady Gminy Cielądz.  

Uchwała ta została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr VII/32/2011 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Punkt 8. 

Sekretarz Gminy Janina Ciesielska poinformowała, że kadencja członków obecnie działającej 

Rady Społecznej przy SPZOZ w Rawie Mazowieckiej upływa z dniem 30 maja br. Dlatego 

zachodzi konieczność powołania przez Radę Powiatu Rawskiego członków kolejnej kadencji 

Rady Społecznej. Zarząd Powiatu zwrócił się do Przewodniczącego Rady w tej sprawie. 

Wybór przedstawiciela gminy do Rady Społecznej przy SPZOZ następuje w drodze uchwały. 
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Dotychczas przedstawicielem gminy był Wójt Gminy, dlatego obecnie też proponujemy aby 

przedstawicielem gminy Cielądz był Wójt Gminy Paweł Królak.  

 

Za wyborem Wójta Gminy Pawła Królaka głosowali wszyscy radni.  

 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy – Teresa Stępniak przedstawiła projekt uchwały w 

sprawie wyboru przedstawiciela gminy Cielądz do Rady Społecznej przy Samodzielnym 

Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.  

Uchwała ta została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr VII/33/2011 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Punkt 9. 

Grażyna Michniewska pracownik GOPS poinformowała, że w 2010 roku weszła w życie 

nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która nakłada na gminę 

obowiązek m. in. tworzenia zespołów interdyscyplinarnych. Zobowiązuje również radę gminy 

do określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków takiego zespołu oraz 

określenia szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Zachodzi więc konieczność 

podjęcia w tej sprawie uchwały. Projekt uchwały wraz z załącznikiem otrzymali wszyscy 

radni.  

   

Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Michał Trzciński przedstawił projekt uchwały w 

sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego 

w Cielądzu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 

Uchwała ta została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr VII/34/2011 stanowi załącznik do protokołu.  

 
 
Punkt 10.  
 

Sekretarz Gminy Janina Ciesielska poinformowała, że wszyscy radni otrzymali treść pisma 

Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób niepełnosprawnych dot. realizowania polityki 

prozatrudnieniowej na terenie gminy. Do tej pory nie było uchwały, która zakładałaby 

zwolnienia z podatku od nieruchomości wykorzystywanych w związku z działalnością dającą 

miejsca pracy osobom niepełnosprawnym, ponieważ na chwilę obecną na terenie naszej 

gminy nie ma takich zakładów ani osób, które interesowałyby się tym. Ponieważ nie było 
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takiej potrzeby nie było też takiej uchwały. Prosimy Radę o zajęcie stanowiska w tej sprawie 

aby można było udzielić odpowiedzi. Uważamy, że w tym momencie przygotowywanie 

instrukcji postępowania dla inwestorów, którzy chcieliby ze zwolnienia skorzystać nie ma 

sensu, ale jeśli tylko będzie jakiekolwiek zainteresowanie inwestorów na naszym terenie, 

potrzeby zorganizowania terenu czy zwolnień z podatku  to Rada na pewno rozważy taką 

możliwość. W każdej chwili, jeśli będzie taka potrzeba jesteśmy skłonni zastosować jakieś 

zwolnienia.  

 

Rada jednogłośnie poparła przedstawione stanowisko.      

 
Punkt 11. 
 

Sekretarz Gminy Janina Ciesielska poinformowała, że na Sesji w dniu 14.02.2011 podjęto 

uchwałę w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 

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

wolontariacie. Wojewoda Łódzki wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie tej uchwały, 

uznał, że program jest zbyt ogólny. Dlatego uzupełniono program i uchwałę o jego przyjęciu 

należy podjąć jeszcze raz, uchylając poprzednią.  

 

 Przewodniczący Rady Gminy – Bogumił Grabowski przedstawił projekt uchwały w 

sprawie przyjęcia na 2011 rok programu współpracy gminy Cielądz z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr VII/35/2011 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Punkt 12. 

Sekretarz Gminy Janina Ciesielska poinformowała, że na Sesji w dniu 14.02.2011 podjęto 

uchwałę w sprawie uzgodnienia prac na potrzeby ochrony przyrody drzewostanu rosnącego w 

pasie drogi gminnej w miejscowości Stolniki. Również w stosunku do tej uchwały Wojewoda 

Łódzki wszczął postępowanie wyjaśniające, w poprzedniej uchwale nie było pełnej nazwy i 

numeru drzewa, dlatego uzupełniono brakujące dane, przygotowano nowy projekt uchwały, 

uchylający poprzednią uchwałę.  
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 Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Michał Trzciński przedstawił projekt uchwały 

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

drogi gminnej w miejscowości Stolniki. 

Uchwała ta została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr VII/36/2011 stanowi załącznik do protokołu.  

 
Punkt 13. 

Interpelacji nie zgłoszono.  

 
Punkt 14. 
 
W wolnych wnioskach głos zabrali: 

− Wójt Gminy Cielądz – musimy podjąć jakieś decyzje, postanowienia względem drogi, 

którą mielibyśmy robić.  

− Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski – najbardziej konieczna jest droga 

Niemgłowy - Kuczyzna. 

− Radny Tomasz Dewille – bardziej zniszczona jest droga Cielądz- Ossowice.  

− Radny Krzysztof Żatkiewicz – uważam, że powinniśmy zrobić Niemgłowy-Kuczyzna 

bo tam jest najdłuższy odcinek drogi i na niego powinniśmy złożyć wniosek o 

dofinansowanie.  

− Radna Iwona Machnicka – ale powinno być tak żeby inne miejscowości też coś miały 

a nie wciąż te same.  

− Radny Jarosław Budek – niedawno o mały włos nie przeszłaby droga w Ossowicach – 

Góra a teraz druga, jak mają się czuć inne miejscowości.  

− Radny Krzysztof Żatkiewicz – ale teraz rozmawiamy o dodatkowej drodze, 

powinniśmy połączyć Kuczyznę.  

− Radny Tomasz Dewille – ale tam nie ma aż takich przerw żeby ją łatać a w 

Ossowicach jest to konieczne.  

− Radny Józef Pytka – to złóżmy wnioski na dwie drogi, który wniosek przejdzie tą 

drogę się zrobi, w Ossowicach na Górach to z funduszu sołeckiego by starczyło.  

− Skarbnik Gminy – ale w schetynówce nie można składać dwóch wniosków, tylko 

jeden, zresztą o tak dużym kredycie nie może być mowy. Mówimy tylko o 800 tys. zł 

a dwie drogi to ok. 1 mln 800 tys. zł. Nie stać nas na to, nikt nam nie da takiego 

kredytu. Rozmawiajmy więc realnie o jednej drodze.  
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− Radny Józef Pytka – uważam, że najgorsza jest droga do Ossowic i to na nią 

powinniśmy złożyć wniosek.  

− Radna Elżbieta Wieteska – uważam, że powinniśmy zrobić drogę w Kuczyźnie a w 

Ossowicach na następny rok, nakładkę zrobić. 

− Radny Tomasz Dewille – tu nie ma mowy o łataniu, cała droga jest tragiczna.  

− Sołtys Franciszek Zieliński – skoro w ramach funduszu możemy robić tyle, na ile nam 

starczy środków to przeznaczajmy te środki tam, gdzie potrzeba. Inne wsie robią sobie 

ławki i tego typu rzeczy a  po środki na drogi zwracają się do gminy. My sobie robimy 

z funduszu.  

− Radny Adam Michalak – jeśli chodzi o Ossowice tam dwa razy dziennie jeździ 

autobus, sprzęt też się niszczy na takiej drodze, z całym szacunkiem droga w 

Kuczyźnie też jest ważna, ale pilniejsza jest w Ossowicach.  

− Radny Jarosław Budek – nie jestem przeciwny drodze w Ossowicach, ale od zeszłego 

roku wiedzieliście w jakim stanie jest droga i wystąpiliście o drogę na góry i teraz  

teraz o następną. Jak my się mamy czuć.  

− Radny Krzysztof Żatkiewicz – powinniśmy złożyć wniosek na drogę w Kuczyźnie bo 

jest dłuższa, dostaniemy więcej zwrotu i ta mniejsza nam zostanie do zrobienia, to jest 

dla nas bardziej korzystne.  

− Radny Grzegorz Stępniak – powinniśmy robić te drogi, gdzie ludzie mieszkają i mają 

wyjazd a nie w pola jak w Parolicach.  

− Radny Jarosław Budek – popieram radnego Stępniaka, w Gułkach zrobiono 400 m a 

resztę zostawiono, a teraz to skończyć to są dodatkowe koszty, trzeba ściągnąć sprzęt 

od nowa itd.  

− Sołtys Franciszek Zieliński – czy można złożyć jakiś wniosek do wykonawcy drogi w 

Komorowie żeby w ramach gwarancji, jeśli jeszcze jest zrobili pęknięcia i 

uszkodzenia, które się pojawiły.  

− Sekretarz Gminy Janina Ciesielska – przypominam, że dn. 03.04.2011 w godzinach 

8:00-18:00 odbędą się wybory do Izb Rolniczych woj. łódzkiego. Lokal wyborczy jest 

w świetlicy Urzędu Gminy. Czynne prawo wyborcze mają podatnicy podatku rolnego, 

członkowie RSP również są uprawnieni do głosowania. Jest dwóch kandydatów Rosa 

Małgorzata z Łaszczyna i Cybulski Mieczysław z Sanogoszczy. Wybieramy również 

dwóch kandydatów. Proszę sołtysów o poinformowanie mieszkańców. Natomiast od 

01.04.2011 r. będzie trwał spis ludności.  
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− Radny Michał Trzciński – czy dach na remizie w Mroczkowicach będzie zrobiony.  

− Radny Jarosław Budek – nie będziemy akceptować takich wniosków, skoro wieś ma 

fundusz sołecki to niech sobie z tego zrobi.  

− Radny Grzegorz Stępniak – popieram radnego Budka, takich budynków jak remiza w 

Mroczkowicach jest dużo i każdy by chciał żeby mu zrobić.  

− Radny Tomasz Dewille – jeśli sołtys uważa, że 8 tys. zł mu starczy niech zrobi w 

funduszu.  

− Sołtys Tadeusz Miazga – jak w tym roku nie starczy to można za te środki na razie 

kupić blachę, materiały a resztę zrobić w następnym roku z kolejnego funduszu. 

− Sołtys Leszek Janeczek – kiedy będzie równiarka. 

− Wójt Gminy – będzie, ale na razie jeszcze jest za wcześnie.  

− Radny Grzegorz Stępniak – równiarka powinna być jak ziemia będzie wilgotna.  

− Radna Iwona Machnicka- do sołtysa z Wisówki w stronę Małej wsi jest potrzebna, z 

Gułek od Sutku – mieszkańcy chcą wywrotkę kamienia na uzupełnienie dołków, 

Grabice mogłyby z funduszu zrobić. 

− Radny Józef Pytka – jak będzie równiarka to bardzo proszę aby wysłać też człowieka 

odpowiedzialnego za koordynację. Tak jak było zrobione w zeszłym roku to ja bym za 

to nie zapłacił. Musi być przedstawiciel Urzędu.  

− Radny Jarzy Pieczątka – popieram, jest człowiek, bierze mapę i koordynuje.  

− Sołtys Wiesław Kruśliński – w zeszłym roku nawet nie wiedzieliśmy, że u nas na wsi 

jest równiarka. 

− Radny Jarosław Budek – jestem za tym żeby ktoś był, ale przypominam, że operator 

nie ma prawa wpuścić nikogo do kabiny bo ponosi za to odpowiedzialność.  

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

 


