
      Protokół Nr  42/2022 
ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej 
z pozostałymi Komisjami stałymi Rady Gminy 

 
w dniu 17 maja 2022 roku. 

 
Radnych obecnych na posiedzeniu Komisji:  wszyscy obecni. 
Lista obecności członków Komisji oraz pozostałych osób -  w załączeniu do protokołu. 
 
Ponadto w posiedzeniu brali udział: 

1. Paweł Królak   - Wójt Gminy 

2. Sylwester Krawczyk  - Sekretarz Gminy 

3. Gabriela Milczarska  - Skarbnik Gminy 

4. Grażyna Michniewska  - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

5. Magdalena Ostalska  - pracownik Urzędu Gminy w Cielądzu 

 

 Zgodnie z § 58 ust. 3 Statutu Gminy obradom przewodniczył najstarszy wiekiem spośród 

przewodniczących komisji odbywających wspólne posiedzenie tj. Przewodniczący Komisji 

Budżetu i Rolnictwa – Adam Michalak. 

Punkt 1. 

 Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 9:30 dokonał Przewodniczący Komisji Budżetu 

i Rolnictwa – Adam Michalak, witając członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdził 

istnienie quorum w każdej komisji i uprawnienie Komisji do podejmowania wiążących decyzji.  

Punkt 2.  

Przewodniczący obrad przedstawił porządek posiedzenia. Do przedstawionego porządku 

nie zgłoszono uwag.  

Porządek obrad przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów poszczególnych Komisji z poprzedniego ich posiedzenia tj. z dnia 28 
marca 2022 roku. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej 
Gminy Cielądz. 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 r. 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Rawskiego. 



8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Koncepcji programowej gospodarki 
wodno-ściekowej na terenie gminy Cielądz na lata 2022-2028. 

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cielądz na lata 2022-2026. 

10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Cielądz, wieś Cielądz. 

11. Sprawy różne. 

12. Zamknięcie posiedzenia. 

 
Punkt 3. 

Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji z dnia 28 marca 2022 r. został opublikowany 

na stronie BIP oraz wyłożony do wglądu. Do protokołu nie wniesiono uwag i został przez 

komisję przyjęty jednogłośnie. 

Punkt 4. 

W następnej kolejności przystąpiono do realizacji punktu: wyrażenie przez poszczególne 

komisje opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej 

Gminy Cielądz za rok 2021. 

Temat przedstawiła Grażyna Michniewska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Cielądzu. Zaznaczyła, że jest to obszerny materiał, który zawiera dane 

demograficzne i społeczne, dane o korzystających z pomocy i wsparcia, dane o różnych 

rodzajach przyznawanych świadczeń, dane o  kadrze jednostki. Omówiła ogólne dane                             

z powyższego zakresu. 

Do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono uwag.  

Przystąpiono wobec tego do głosowania nad wyrażeniem opinii.  

 Wszystkie komisje posiadały niezbędne quorum. Wynik głosowania był następujący:  

 Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia – wszyscy za (5 radnych), 

 Komisja Budżetu i Rolnictwa – wszyscy za (6 radnych),  

 Komisja Rewizyjna – wszyscy za (7 radnych),  

 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – wszyscy za (5 radnych).  

 Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany.  

Punkt 5.  

W dalszej kolejności przystąpiono do realizacji punktu dotyczącego zaopiniowania 

projektu uchwały  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

Temat przedstawiła Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska. Wyjaśniła, iż w wyniku 

wprowadzonych zmian w dochodach i wydatkach deficyt gminy wynosi 4.028.731,91 zł. 



Wprowadzone zostały do budżetu środki z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na 

rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi 

sfinansowanych i kwota wprowadzonych środków to 345.873,25 zł. Zwiększono również 

przychody z tytułu wprowadzenia do budżetu wolnych środków z 2021 roku tj. 1.550.708,25 zł, 

jak również nadwyżka z lat ubiegłych – w wysokości 268.152,13 zł. Zmniejszone zostały 

planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki o łączną kwotę 2.504.303,38 zł.  

W wyniku wprowadzonych zmian i dokonania przesunięć w zakresie realizacji przedsięwzięć z 

roku 2022 na rok 2023 następuje zmniejszenie deficytu, który zamyka się kwotą 383.289 zł. 

Wyjaśniła następnie, które przedsięwzięcia są przesunięte na rok 2023 tj. rozbudowa stacji 

uzdatniania wody w Cielądzu oraz budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości 

Mroczkowice i Sierzchowy. Dodała, że ponadto wprowadzane są do budżetu i wieloletniej 

prognozy finansowej dwa nowe przedsięwzięcia: 

- wymiana infrastruktury parkowej w zabytkowym parku w Cielądzu - wkład własny                            

w wysokości 43. 644 zł na rok 2023 do składanego wniosku do LGD Kraina Rawki w ramach 

środków PROW i w ramach projektu "Renowacja i promocja zabytków”, 

- budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Sierzchowy                                 

i Sierzchowy Kolonia. Jest to inwestycja dofinansowana w ramach programu rządowego 

Funduszu Polski Ład. Planowany czas realizacji zadania to lata 2022- 2024 i tu zabezpieczane są 

środki na rok 2023 w wysokości 3.215.000 zł i w takiej samej wysokości na rok 2024. 

Do projektu uchwały zapytanie zgłosiła Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa                           

i zapytała o nowe zadanie dotyczące parku. 

  Wójt Gminy stwierdził, że będzie współfinansowane z LGD. Miały być środki 

przeznaczone na parafie, lecz parafia Sierzchowy się wycofała. Gdyby nie zostały podjęte te 

środki - to by przepadły. Dlatego jest propozycja zadania dotyczącego parku. 

 Więcej zapytań do projektu uchwały nie zgłoszono. 

Przystąpiono wobec tego do głosowania nad wyrażeniem opinii do projektu uchwały. Komisje 

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej tj: 

 Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia – wszyscy za (5 radnych), 

 Komisja Budżetu i Rolnictwa – wszyscy za (6 radnych),  

 Komisja Rewizyjna – wszyscy za (7 radnych),  

 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – wszyscy za (5 radnych).  

 

 



Punkt 6  

Kolejny temat posiedzenia dotyczący zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany 

budżetu Gminy na 2022 r. przedstawiła Gabriela Milczarska – Skarbik Gminy.  

Zaznaczyła, że po wysłaniu materiałów na sesję, nastąpiła zmiana – doszedł załącznik nr 1 

dotyczący zwiększenia dochodów o kwotę 7.522,78 zł i jednocześnie o tę kwotę zwiększają się 

też wydatki. Jest to kwota pochodząca z Urzędu Skarbowego z tytułu opłat za zezwolenia ze 

sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z obrotu hurtowego. Następnie omówiła 

pozostałe zmiany – dotyczące załącznika nr 2 tj. dotyczącego wydatków: 

-  w rozdziale 01003 zmniejszane są wydatki majątkowe o kwotę 1 mln zł na zadanie 

inwestycyjne związane z rozbudową stacji uzdatniania wody w Cielądzu oraz budową odcinka 

sieci wodociągowej we wsi Mroczkowice i Sierzchowy – jest to zadanie przesunięte na rok 

następny - zmniejszane są wydatki o kwotę 25.500 zł na zadanie związane z wykonaniem 

dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości 

Sierzchowy i Sierzchowy Kolonia. Ponadto wprowadzane jest nowe zadanie inwestycyjne - 

poprawa gospodarki wodno-ściekowej trzeci etap budowa stacji głębinowej na stacji uzdatniania 

wody w Kuczyźnie. Tu zabezpieczane są środki w wysokości 17. 220 zł na opracowanie 

dokumentacji technicznej; 

- w dziale 600 transport i łączność – wprowadzane jest nowe zadanie inwestycyjne na dotację dla 

powiatu rawskiego na modernizację dróg powiatowych - planowana kwota dotacji to 200 000 zł. 

W zakresie dróg gminnych zwiększa się wydatki majątkowe o łączną kwotę 33. 229,25 gr i 

dotyczy to drogi Zuski - Lewin. Zadanie zostało zwiększone, jak również modernizacja ciągu 

drogowego w miejscowości Komorów. 

- planowana jest do przekazania dotacja dla OSP Cielądz w wysokości 6.500 zł na zakup odzieży 

ochrony oraz sprzętu p.poż. 

- w dziale 900 wprowadzane jest nowe zadanie inwestycyjne z zakresu gospodarki  wodno-

ściekowej trzeci etap - rozbudowa zbiornika o budowę zbiorników retencyjnych na wody 

opadowe. Zabezpieczane są środki na wykonanie dokumentacji technicznej w wysokości 

13. 530 zł; 

- w rozdziale 92601 zwiększane są środki własne na zadanie inwestycyjne pod nazwą 

modernizacja stadionu  piłkarskiego w Cielądzu. Jest to wkład własny w wysokości 22 000 zł do 

projektu złożonego w Urzędzie Marszałkowskim w ramach programu Infrastruktura sportowa na 

PLUS. 

- w pozostałych przypadkach dokonywane są zwiększenia wydatków bieżących na wydatki 

związane z wynagrodzeniami dla pracowników, jak również na realizację zadań statutowych. 



Skarbnik Gminy wyjaśniła, że zwiększenie wydatków bieżących pokryte zostaje 

wprowadzonymi do budżetu wolnymi środkami, jak również nadwyżką budżetową z lat 

ubiegłych. Ponadto wprowadzone zostały do budżetu środki z tytułu niewykorzystanych 

środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów                            

i wydatków nimi finansowanych. Ponadto wprowadzane są wolne środki w wysokości 

1.550.708,25 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 268.152,13 zł i dlatego zmniejszane 

są planowane przychody z tytułu pożyczek i kredytów. Kwota zmniejszenia tych kredytów to 

2.016.516,38 zł, oraz przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych 

ze środków unijnych - kwota zmniejszenia to 487.787,00 zł. 

Do projektu uchwały odniósł się następnie Wójt Gminy. Wyjaśnił, iż złożony został 

wniosek na modernizację obiektu sportowego w Cielądzu tj. wymiana siatki, ogrodzenia, trybun, 

ale nie wiadomo, czy dostaniemy. Zabezpieczamy jednak własne środki. W sprawie OSP                         

w Cielądzu oznajmił, iż dotacja celowa jest planowana gdyż odzież strażacka straciła swoje 

certyfikaty. Dla Powiatu Rawskiego przeznacza jest 200 tys. zł na drogi, na które Pan Starosta 

otrzymał środki w ramach Polskiego Ładu. Stwierdził, iż na tę chwilę jest mowa o dokończeniu 

drogi w Ossowicach oraz odcinek Wisówka – Gułki. Dodał, że walczy jeszcze o odcinek                               

w Brzozówce i w Cielądzu – od końca cmentarza do drogi wojewódzkiej. Poinformował też, że 

wpadło trochę środków finansowych do budżetu, więc po analizie z Panią Skarbnik 

zaproponowane zostało, by od czerwca zwiększyć wynagrodzenia i byłoby to w wysokości 

około 8 %. Wspomniał następnie o zadaniach w ramach gospodarki wodno-ściekowej. Oznajmił, 

iż odbyło się w Komorowie spotkanie z mieszkańcami, z uwagi że jest najlepiej urbanistycznie 

ułożona miejscowość i  w związku z planami złożenia wniosku na budowę sieci kanalizacyjnej. 

Wspomniał, że ma koncepcję, by objąć też kanalizacją „góry” w Ossowicach. Wniosek 

obejmował też będzie budowę zbiorników wodnych w Cielądzu na 200 m3 wód opadowych – by 

poprawić punktację.  

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka zgłosiła zapytanie w sprawie 

nowego przyłącza do posesji, które jest na uboczu i jakie są możliwości. 

Wójt stwierdził, iż kilka jest takich sytuacji w Gminie. Od strony formalnoprawnej to 

wygląda w ten sposób, że należy zrobić mapę do celów projektowych, projekt i wykonanie. 

Podał przykład działek na ul. Zielonej i stwierdził, że jest dylemat, czy sfinansować, czy tylko 

wydać decyzję  i wówczas na własny koszt. Zaznaczył też, że dokonany był przegląd dróg 

gminnych i należy stwierdzić, że są już potrzeby, by przykrywać ponownie te drogi, które były 

wcześniej pokryte powierzchniowym utrwaleniem, a także pobocza wymagają naprawy.  

Następnie Wójt przedstawił informację jak wygląda sytuacja w zakresie przetargów: 



- zakup samochodu – odbiór do końca sierpnia, gdyż samochód to jedna kwestia,                       

a zabudowa – druga; 

- oświetlenie uliczne – przetarg został ogłoszony drugi raz ze względu na pewne braki i 

niedopatrzenia; 

- droga Komorów – długo czekaliśmy na odstąpienie od kanału technologicznego, ale jest 

już decyzja Ministra i będzie ogłaszany za chwilę przetarg; 

- droga Zuski – czekamy na decyzję Ministra w temacie odstąpienia od budowy kanału 

technologicznego. 

Wójt Gminy dodał jeszcze, że trwają prace pomiarowe przez geodetę na drodze powiatowej                            

i w Wylezinku oraz w Zuskach. Oznajmił, iż wszystkie drogi, które były w roku ubiegłym 

wyremontowane powierzchniowym utrwaleniem dróg – będą poprawione – również                                

i powiatowe. 

Radna Jadwiga Mantorska zapytała, czy zaczęta droga będzie dokończona  w tym roku. 

Wójt potwierdził, że będzie tłuczniem.  

Radna kontynuując temat przypomniała, że kiedyś Wójt mówił, że nie wpisuje do 

budżetu, gdyż jak będą środki na jakąś drogę, to wówczas w jednym ciągu będzie zrobione. 

Wójt wyjaśnił, iż jest to związane z wnioskiem na drogi, złożonym do Polskiego Ładu. 

Wniosek obejmuje drogi w każdej miejscowości, ale rozstrzygnięcie będzie w końcu maja lub 

początku czerwca. Zaznaczył, że jednak najbardziej zabiega z Polskiego Ładu na środki 

dotyczącego budowy szkoły w Cielądzu. 

Na powyższym zakończyła się dyskusja w niniejszym punkcie. Przystąpiono do głosowania nad 

wyrażeniem opinii do projektu uchwały. Wszystkie komisje posiadały niezbędne quorum. 

Wynik głosowania był następujący:  

 Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia – wszyscy za (5 radnych), 

 Komisja Budżetu i Rolnictwa – wszyscy za (6 radnych),  

 Komisja Rewizyjna – wszyscy za (7 radnych),  

 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – wszyscy za (5 radnych).  

 Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany.  

Punkt 7. 

W następnym punkcie posiedzenia Komisji został przedstawiony i zaopiniowany projekt 

uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego.  

Wójt Gminy Paweł Królak wyjaśnił, iż omawiane to było przy poprzedniej uchwale. 

Wobec tego przystąpiono do głosowania nad jej zaopiniowaniem. Wszystkie komisje posiadały 



niezbędne quorum. Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany, a wynik 

głosowania był następujący:  

 Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia – wszyscy za (5 radnych), 

 Komisja Budżetu i Rolnictwa – wszyscy za (6 radnych),  

 Komisja Rewizyjna – wszyscy za (7 radnych),  

 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – wszyscy za (5 radnych).  

Punkt 8. 

 W następnej kolejności przystąpiono do realizacji punktu dotyczącego zaopiniowania 

projektu uchwały w sprawie przyjęcia Koncepcji programowej gospodarki wodno-ściekowej na 

terenie gminy Cielądz na lata 2022-2028. 

 Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Magdalena Ostalska. Oznajmiła, iż idea 

powstania tego dokumentu została podyktowana koniecznością wpisania tych przedsięwzięć,                               

o których wcześniej mówił Pan Wójt. Są to 3 przedsięwzięcia, o które będzie wnioskowane                    

w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej na zadania z zakresu gospodarki 

ściekowej w oparciu o PROW, które będą wpisane w jeden wniosek: 

- budowa kanalizacji zbiorczej wraz z oczyszczalnią ścieków w Komorowie z kolektorem 

tłocznym odprowadzającym ścieki do gminnej oczyszczalni ścieków w Cielądzu,  

- budowa dodatkowej awaryjnej studni głębinowej w Kuczyźnie, 

- budowa zbiorników retencyjnych na wody opadowe i roztopowe w Cielądzu o objętości min 

200 m3.  

Magdalena Ostalska wyjaśniła, iż koncepcja została opracowana w oparciu o przepisy ustawy 

o samorządzie gminnym, a zasady trybu przyjęcia są określone w ustawie o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie. Jest to dokument, który wymagał przeprowadzenia 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Zostało to zrealizowane, gdyż udział 

społeczeństwa został zapewniony oraz wystąpiono do Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska i Wojewódzkiego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z wnioskiem o 

odstąpienie od sporządzenia tej strategicznej oceny i uzyskano obie opinie uwzględniające to 

odstąpienie.  Dlatego też można przyjąć uchwałę i otwarta jest droga o aplikowanie o środki na 

wymienione przedsięwzięcia. 

Do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono uwag. Przystąpiono wobec tego do 

głosowania nad wyrażeniem opinii.  Wszystkie komisje posiadały niezbędne quorum. Wynik 

głosowania był następujący:  

 Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia – wszyscy za (5 radnych), 

 Komisja Budżetu i Rolnictwa – wszyscy za (6 radnych),  



 Komisja Rewizyjna – wszyscy za (7 radnych),  

 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – wszyscy za (6 radnych).  

Punkt 9 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cielądz na lata 2022-2026 było kolejnym 

punktem posiedzenia.  

Projekt uchwały przedstawiła Magdalena Ostalska. Przypomniała najpierw, iż niedawno 

był przyjmowany tekst jednolity tego programu. Jednak w związku z koniecznością  przyjęcia do 

mieszkaniowego zasobu dodatkowego lokalu mieszkalnego w Komorowie, należy ponownie 

wrócić do tematu. Lokal mieszkalny w Komorowie jest zajmowany przez osobę fizyczną, która 

wg kryterium dochodowego kwalifikuje się do skorzystania z tego zasobu. Korzystając                          

z dopisania tego lokalu mieszkalnego dokonano również aktualizacji powierzchni użytkowych 

innych lokali. Zmianie uległa powierzchnia w Kuczyźnie w lokalu socjalnym nr 2 oraz w lokalu 

mieszkalnym w Sierzchowach dokonano również aktualizacji zakresu prac przewidzianych do 

remontu bądź modernizacji oraz również środków, które na te cele miały być wydatkowane.                      

W związku z tym, że wieloletni program gospodarowania jest opracowywany zgodnie  z ustawą 

na 5 lat - dokonano również jego aktualizacji  do 2026 roku. 

Do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono uwag. Przystąpiono wobec tego do 

głosowania nad wyrażeniem opinii.  Wszystkie komisje posiadały niezbędne quorum. Wynik 

głosowania był następujący:  

 Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia – wszyscy za (5 radnych), 

 Komisja Budżetu i Rolnictwa – wszyscy za (6 radnych),  

 Komisja Rewizyjna – wszyscy za (7 radnych),  

 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – wszyscy za (5 radnych).  

 Punkt 10 

Następnym tematem obrad było zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Cielądz, 

wieś Cielądz. 

 Temat przedstawił Wójt Gminy Paweł Królak. Poinformował, iż firma Separator Service 

wystąpiła z wnioskiem o zmianę w planie zagospodarowania. Firma chce się rozwinąć, chce 

zmienić swoją ścieżkę technologiczną a w związku z tym chce odpowiedniego zapisu w decyzji 

środowiskowej. 

Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk dodał, że zakład funkcjonuje od kilku lat i wskazana 

jest już zmiana sytsemu. Żeby to zrobić to trzeba uzyskać nowe zgody  i pozwolenia – ale 



zgodne z planem. Ta zmiana w planie daje im możliwość przemodelowania sytemu oczyszczania 

ścieków, nie ukrywając, że to daje większe prawdopodobieństwo, że nie dojdzie do wpuszczania 

ścieków do oczyszczalni o niższych parametrach, czy awarii. Dlatego uznane zostało, by dać 

firmie „zielone światło” do modernizacji zakładu. Firma zapewniała natomiast, że nie wzrośnie 

ilość ścieków. Przyjęte bowiem zostało, że w ciągu doby oczyszczalnia może przyjąć od zakładu 

20m3.  W związku z tym, że druga firma zmniejszyła ilość ścieków przemysłowych, to są pewne 

rezerwy, ale o zwiększeniu limitu dla firmy Separator można będzie rozmawiać dopiero 

ewentualnie po modernizacji. 

Wójt odniósł się jeszcze o krążących informacjach na temat oczyszczalni i wyjaśnił, iż 

problemów z firmą Separator -  jeśli chodzi o ścieki – nie ma, ale stale jest sytuacja 

kontrolowana i ścieki sprawdzane na urządzeniach pomiarowych w oczyszczalni. 

Radny Jarosław Budek poruszył sprawę, że Pan Machnicki zgłaszał, że przy uchwalaniu 

planu został wykreślony z możliwości budowy magazynów i składów i poprosił o wyjaśnienie 

tej kwestii. 

Wójt Gminy wyjaśnił, iż rzeczywiście zapomniane zostało i włączona została też jego 

działka w tzw. bezpieczny obręb wokół szkoły, aby tam nic się nie pojawiło. Sprawa jednak jest 

już wyjaśniona i jest w trakcie zmiany plan. 

Radny Jarosław Budek wyraził zdanie, że należy zachowywać zasady konkurencji. 

Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk dodał, że już praktycznie cały proces planistyczny 

został zrealizowany i na najbliższej sesji będzie można podjąć uchwałę. 

Na powyższym zakończyła się dyskusja w niniejszym temacie. Przystąpiono wobec tego do 

głosowania nad wyrażeniem opinii. Wszystkie komisje posiadały niezbędne quorum. Wynik 

głosowania był następujący:  

 Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia – wszyscy za (5 radnych), 

 Komisja Budżetu i Rolnictwa – wszyscy za (6 radnych),  

 Komisja Rewizyjna – wszyscy za (7 radnych),  

 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – wszyscy za (5 radnych).  

Punkt 11. 

W sprawach różnych podjęto następujące sprawy: 

- Radna Jadwiga Mantorska zgłosiła wniosek o przycięcie drzew w Niemgłowach. 

Wójt stwierdził, że może to zrobić, lecz bardziej jest to w gestii Energetyki. 

- Wójt Gminy w imieniu Starosty Rawskiego podziękował za przyjecie stanowiska                                       

w sprawie rozbudowy szpitala oraz za zaopiniowanie zmian w budżecie. 



- Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Zdrowia Przemysław Jędrzejczak – 

zwrócił się z prośbą o koszenie w Grabicach;  

 Wójt wyjaśnił, iż dzisiaj ukończone będzie koszenie przy Domu Kultury i następnie 

będzie teren.  

- Radny Mariusz Błąkała zgłosił propozycję zmiany włączania oświetlenia ulicznego, 

gdyż uważa, że za wcześnie jest zapalane. 

- Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa zapytała o drogę. 

Wójt Gminy oznajmił, iż trwa „walka” o ważną drogę – w kierunku Rylska (jest też 

druga niepolityczna droga – w Ossowicach). Nie rozumie stanowiska Starosty, by rozgraniczać 

drogę z osobą, która zarówno po lewej stronie, jak i po prawej - ma działkę. Jeśli bowiem droga 

ma mieć 10 metrów – to ma mieć, a nie ma znaczenia czy bardziej w lewo, czy w prawo.  

W sprawie drogi w Ossowicach – to raczej nie spodziewa się działań Powiatu 

- Radna Jadwiga Mantorska zgłosiła wniosek o poprawienie przejazdu drogi przy lesie. 

Wójt oznajmił, iż oczekuje na równiarkę. 

- radny Grzegorz Stępniak zapytał, czy posiada Wójt jakąś informację na temat 

biogazowni. 

Wójt oznajmił, iż wie tylko tyle, że plan zagospodarowania się zmienia w gminie 

Rzeczyca.  Może się okazać, że były wielkie protesty, a w odległości 50 dalej będzie to, co miało 

być u nas i miało przynosić dochody naszej gminie. 

Punkt 12. 

Wobec wyczerpania porządku obrad, o godz. 10:55 zamknięte zostało wspólne 

posiedzenie Komisji.   
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