
   Protokół Nr 21/2022 
ze wspólnego posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

z pozostałymi Komisjami stałymi Rady Gminy 
 
 

w dniu 27 czerwca 2022 roku. 

 
Radnych obecnych na posiedzeniu Komisji:  5 (nieobecny: Rafał Kucharski) 
Lista obecności członków Komisji oraz pozostałych osób -  w załączeniu do protokołu. 
 
Ponadto w posiedzeniu brali udział: 

1. Paweł Królak   - Wójt Gminy 

2. Gabriela Milczarska  - Skarbnik Gminy 

3. Grażyna Michniewska  - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

4. 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 9:00 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                           
17 maja 2022 roku. 

4. Informacja na temat rekrutacji do klas „0” oraz oddziałów przedszkolnych. 

5. Zapoznanie się z projektami organizacyjnymi szkół na rok szkolny  2022/2023. 

6. Organizacja zajęć pozalekcyjnych oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wakacji. 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa                        
w Gminie Cielądz na rok szkolny 2022/2023. 



8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki 
pedagoga specjalisty w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Cielądz. 

9. Omówienie Raportu o stanie Gminy Cielądz w 2021 roku. 

10. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok, sprawozdania 
finansowego gminy oraz informacji o stanie mienia komunalnego gminy.  

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

12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie na 2022 rok. 

13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą. 

14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/73/19 Rady Gminy 
Cielądz z dnia 30 października 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Cielądz, wieś Cielądz. 

15. Sprawy różne. 

16. Zamknięcie posiedzenia. 

 
Punkt 3. 

Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji z dnia 17 maja 2022 r. został opublikowany 

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

komisję przyjęty jednogłośnie. 

Punkt 4.  

Kolejny punkt dotyczył informacji na temat rekrutacji do klas „0” oraz oddziałów 

przedszkolnych. 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa zabrała głos i w imieniu Dyrektora SP w Cielądzu 

Pana Bogdana Stolarka przeprosiła za jego nieobecność z powodów zgłoszenia się na 

zgrupowanie do wojsk obrony terytorialnej. W związku z tym, o zabranie głosu poproszono 

Dyrektora SP w Sierzchowach Panią Marię Piątek. 

Pani Dyrektor przedstawiła informację z zakresu rekrutacji do szkoły w Sierzchowach. 

Oznajmiła, iż do oddziału przedszkolnego  3-4 i 5 latków będzie przyjętych 25 dzieci – czyli 

pełne obłożenie będzie, a do „0” – 22 dzieci. Na obecną chwilę są więc 3 wolne miejsca. 

 Pytań do tematu nie zgłoszono. 

Punkt 5.  

Kolejny punkt dotyczył zapoznania się z projektami organizacyjnymi szkół na rok 

szkolny 2022/2023. 

W związku  nieobecnością Dyrektora SP w Cielądzu informację na ten temat 

przedstawiła tylko Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sierzchowach - Maria Piątek. 

Poinformowała, że szkoła będzie funkcjonować w podobnym zakresie, jak w zeszłym roku.                      



W szkole będzie dziesięć oddziałów, w tym osiem szkolnych i dwa oddziały przedszkolne. 

Łącznie w szkole będzie 143. uczniów –, w tym w oddziałach przedszkolnych – 47 i 96 w szkole 

podstawowej. W zakresie kadry nauczycielskiej poinformowała, iż ogółem jest zatrudnionych 

19. nauczycieli, z tego 17 – pełnozatrudnieni i 2- niepełnozatrudnione. Wszyscy nauczyciele 

posiadają odpowiednie kwalifikacje do nauczania przedmiotów. Stopień awansu zawodowego 

nauczycieli to: 10.dyplomowanych, 2.mianowanych, 7. kontraktowych   W zakresie obsługi stan 

zatrudnienia nie uległ zmianie w porównaniu do roku poprzedniego tj. 6 etatów plus 0,25 etatu 

na sezon grzewczy o: 1 etat woźnego, 2 etaty sprzątaczki, 1 etat kucharki, sekretarz i intendent – 

1 etat (0,75 +0,25), pomoc nauczyciela – 0,5 etatu i pracownik sezonowy na 0,25 etatu.  

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cielądzu zaznaczyła, żebardzo duże zmiany następują 

zwykle w sierpniu. Dlatego też, na chwilę obecną nie ma sensu dokładnie analizować tego 

tematu, gdyż dopiero w sierpniu informacje w tym zakresie będą bardziej miarodajne. 

Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych uwag ani zapytań. 

Punkt 6. 

Kolejny temat posiedzenia dotyczył informacji o organizacji zajęć pozalekcyjnych oraz                         

o wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wakacji. 

Dyrektor Maria Piątek zaznaczyła, że jako takich zajęć na wakacje nie ma zaplanowanych. 

Przedstawiła ofertę zajęć z zakresu nauki tańca, ale nie było chętnych, nie było odzewu. Trójka 

dzieci w okresie wakacyjnym wyjedzie na wypoczynek zorganizowany nad morze. Można 

jednak będzie udostępniać dzieciom korzystanie z placu zabaw i boiska przyszkolnego. Z uwagi 

jednak na planowany remont w szkole w okresie lipiec – sierpień i na bezpieczeństwo dzieci, 

będzie konieczne zamknięcie boiska. 

Na powyższym zakończono obrady w tym punkcie posiedzenia. 

Punkt 7. 

Następnym tematem posiedzenia Komisji było zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie 

określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Cielądz na rok szkolnym 2022/2023. 

Temat omówiła Agnieszka Zielińska Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno 

Administracyjnego Szkół w Cielądzu. Oznajmiła, iż jak co roku, należy podjąć uchwałę, która 

ustali średnią cenę jednostki paliwa w naszej gminie, aby  dokonać wyliczenia zwrotu kosztów 

dowozu do szkół i placówek  nauczania specjalnego w Rawie Mazowieckiej dzieci 

niepełnosprawnych. W tym roku średnia cena paliwa kształtuje się następująco: benzyna 7,23 zł 

za litr, a kolejne będą 7,30 zł oraz auto gaz 3,54 zł. 

Do projektu uchwały nie zgłoszono uwag. W wyniku głosowania Komisje jednogłośnie 

pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały  tj:  



 Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia – wszyscy za (6 radnych), 

 Komisja Budżetu i Rolnictwa – wszyscy za (4 radnych),  

 Komisja Rewizyjna – wszyscy za (6 radnych),  

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

Punkt 8. 

W następnej kolejności przystąpiono do realizacji punktu: wyrażenie przez poszczególne 

komisje opinii do projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki pedagoga 

specjalisty w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Cielądz. 

Temat przedstawiła Agnieszka Zielińska – Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno-

Administracyjnego Szkół w Cielądzu. Poinformowała, że 27 maja br.  zmienił się art. 42 ust. 7 

ustawy Karta Nauczyciela, na podstawie którego organ prowadzący ustala pensum dla 

nauczyciela zwanego pedagog specjalista. Do tej pory w szkołach nie było takiego stanowiska i 

dlatego nie określono pensum w tym zakresie, należy go wprowadzić do obowiązującego prawa. 

Stwierdziła, że tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla pedagoga specjalisty 

proponuje się w wymiarze 20 godzin tygodniowo, tak jak i dla nauczycieli np. logopedy, czy 

nauczyciela wspomagającego i pedagoga. 

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa zapytała, czy będzie się to wiązało z 

dodatkowym zatrudnieniem. 

Kierownik Agnieszka Zielińska potwierdziła, że tak i stwierdziła, że na pewno w SP w 

Sierzchowach. Przepisy regulują bowiem, ile etatu pedagoga specjalisty przypada na określoną 

liczbę dzieci, a w SP w Sierzchowach nie ma wystarczającej ilości etatu dla takich stanowisk 

jak: logopedy, psychologa itp. Zaznaczyła, że dla SP w Cielądzu temat jest jeszcze analizowany.   

Przewodnicząca Rady Małgorzata rosa dopytała jeszcze, czy z budżetu państwa będą na 

ten cel środki. 

Kierownik Agnieszka Zielińska stwierdziła, że plany są takie, że subwencja oświatowa 

będzie przeliczana na okres od września do grudnia. Zaznaczyła jednak, że mogą być problemy z 

zatrudnieniem nauczyciela z taką specjalizacją.  

Radna Ewa Kwiatkowska- Kielan zapytała o pensum logopedy i psychologa – czy tez mają 

pensum po 20 godzin. 

Pani Kierownik potwierdziła, że po 20 godzin tygodniowo. 

Członkowie Komisji zapytali ponadto o wysokość wynagrodzenia zasadniczego 

nauczyciela z najwyższym i najniższym poziomem awansu zawodowego.  

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zapytała o stypendia naukowe. 



Agnieszka Zielińska poinformował, że stypendia są zaplanowane. Prawdopodobnie będzie 

to kwota 240 zł - ale czeka jeszcze  na ostateczne listy uczniów.  

Więcej zapytań do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono. 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 (6 radnych), 

 Komisja Budżetu i Rolnictwa – wszyscy za (4 radnych),  

 Komisja Rewizyjna – wszyscy za (6 radnych),  

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

 Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany.  

Punkt 9. 

Kolejny temat posiedzenia Komisji dotyczył przedstawienia raportu o stanie Gminy                     

w 2021 roku. 

Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk przypomniał, że od 2018 roku jest obowiązek 

przedstawiania raportu o stanie gminy za rok poprzedni. Stwierdził, że z dokumentów 

strategicznych w raporcie brak jest opisu realizacji Strategii Gminy, która już przestała 

obowiązywać. Wyjaśnił, iż czekaliśmy na Strategię Województwa Łódzkiego, gdyż strategie te 

powinny być kompatybilne. W najbliższym czasie należało będzie rozpocząć procedowanie 

Strategii. Następnie omówił poszczególne obszary opisane w Raporcie tj.: 

- gospodarka wodno-ściekowa – zwrócił uwagę na stacje uzdatniania wody i poczynione 

w tym zakresie w ostatnim czasie inwestycje, sieć wodociągową i kanalizacyjną,  

- gospodarka odpadami komunalnymi – stwierdził, iż zauważalny jest wzrost ilości 

odpadów – szczególnie w zakresie tworzyw sztucznych, 

- opieka nad zwierzętami i zapobieganie bezdomności zwierząt – w tym obszarze 

wzrastają wydatki, szczególnie wynikiem jest wzrost ilości zwierząt przebywających w  

schronisku, 

- usuwanie wyrobów zawierających azbest – w 2021 roku udało się oddać 240 ton 

azbestu, 

- program współpracy z organizacjami pozarządowymi 

- program profilaktyki alkoholowej 

- realizacja uchwał Rady Gminy 

- demografia w Gminie – lekka zwyżka w 2021 roku w zakresie urodzeń i meldunków, 

- finanse gminy  

- infrastruktura drogowa  



- pomoc społeczna 

- edukacja.  

Na powyższym zakończono omawianie Raportu o stanie Gminy w 2021 rok. 

Punkt 10. 

W kolejnym punkcie posiedzenia komisji omówione zostało sprawozdanie z wykonania 

budżetu gminy za 2021 rok, sprawozdanie finansowe gminy oraz informacja o stanie mienia 

komunalnego gminy. 

Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska omówiła następujące zagadnienia dotyczące 

sprawozdania za 2021 rok: 

1) plan i wykonanie dochodów, w tym dochodów własnych, 

2) plan i wykonanie wydatków: bieżących i majątkowych, 

3) uzyskane dotacje 

4) wykonane większe inwestycje  

5) stan zadłużenia Gminy na koniec 2021 roku 

6) wydatki na oświatę, w tym kwoty subwencji i dotacji na sfinansowanie oświaty oraz 

kwota pochodząca z budżetu Gminy 

7) wydatki na GOPS, w tym dotacje i środki własne z budżetu Gminy, 

Następnie Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska przedstawiła informację o stanie mienia 

komunalnego Gminy i poinformowała o łącznej wartości środków trwałych na dzień 31.12.2021 

r. Przedstawiając sprawozdanie finansowe za 2021 rok Skarbnik Gminy poinformowała, iż 

obejmuje ono: bilans z wykonania budżetu gminy, bilans jednostki budżetowej, rachunek 

zysków i strat jednostki, zestawienie zmian w funduszu jednostki, a następnie omówiła 

poszczególne sprawozdania. 

Zapytań do sprawozdania nie zgłoszono. 

Punkt 11.  

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 Wieloletnią 

Prognozę Finansową zmienia się ze względu na zwiększenie planowanych do zaciągnięcia 

kredytów. Kwota zwiększenia to 438.099,79 zł  - jest to kwota związana z zaciągnięciem kredytu 

na zadanie inwestycyjne dotyczące oświetlenia ulicznego – tyle brakuje w budżecie po 

przetargu. Przychody po zmianach będą wynosić 4.871.831,70 zł.  

 

 



Na zapytanie Przewodniczącej Rady o brakującą kwotę na zadanie inwestycyjne Skarbnik 

Gminy przypomniała, iż w budżecie było na to zadanie zaplanowane 1.835.900 zł, a po zmianie 

będzie wynosi 2.274.000 zł.  

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 (6 radnych), 

 Komisja Budżetu i Rolnictwa – wszyscy za (4 radnych),  

 Komisja Rewizyjna – wszyscy za (6 radnych),  

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

Punkt 12.  

Kolejny temat posiedzenia dotyczący zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany 

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

Poinformowała, iż załącznikiem nr 1 wprowadzane są zmiany w planie dochodów, dotyczące: 

- w dziale 600 zwiększane są dotacje celowe majątkowe w związku z otrzymaniem z budżetu 

województwa łódzkiego kwoty 100.120 zł na przebudowę drogi gminnej Zuski Lewin, 

- w dziale 758 zwiększane są dochody bieżące o kwotę 15.751 zł – są to środki otrzymane z 

Funduszu Pomocy na edukację i dowóz dzieci z Ukrainy do szkół, a ponadto zwiększa się 

subwencję oświatową o kwotę 123.375 zł – jest to kwota wynikając a obowiązku realizacji 

podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli,  

- w dziale 801 – kwota 27.912 zł - dotacja celowe na zakup podręczników i ćwiczeń szkolnych,  

- w dziale 852 - zgodnie z decyzją wojewody zwiększa się o kwotę 2.542 zł - dotacja celowa na 

dożywianie, jak również dotacja celowa o kwotę 103.000 zł z przeznaczeniem na zasiłki celowe 

dla osób poszkodowanych w wyniku zjawisk atmosferycznych, które miały miejsce w dniach 

17-19 luty, oraz zwiększa się dochody bieżące w wysokości 72.171,37 zł – są to środki 

otrzymane z Funduszu Pomocy na realizację wypłat związanych z dożywianiem, jednorazowych  

świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł i 40 zł, nadawaniem nr PESEL dla obywateli 

Ukrainy, 

- w dziale 855 zmniejsza się dotacje celowe na zadanie związane z realizacją świadczenia 

wychowawczego i kwota zmniejszenia to 1.991 zł.  

Następnie Skarbnik omówiła załącznik numer 2 związany ze zmianą planu wydatków                     

w budżecie gminy: 



- w rozdziale 616 dokonuje się zmniejszenia kwoty w zadaniu inwestycyjnym dotyczącym 

przebudowy dróg gminnych emulsją powierzchniową o kwotę 110.079 zł, a zwiększenie zadania 

majątkowego dotyczącego przebudowy drogi gminnej Wylezinek o kwotę 123. 609 zł. 

Zwiększenie też wynika z kwoty po przetargu. Zadanie planowane było na kwotę 873.621 zł, a 

po przetargu -  997.230 zł.  Ponadto zwiększane są wydatki na zadanie inwestycyjne Zuski 

Lewin w związku z otrzymaniem dotacji i kwota zwiększenia wynosi 100.120 zł,  

- w dziale 750 zwiększane są wydatki na wynagrodzenia z tytułu nadania numeru PESEL 

obywatelom Ukrainy,  

- w dziale 801 zwiększane są wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz na 

zakup podręczników i ćwiczeń szkolnych i dowóz dzieci z Ukrainy,  

- w dziale 852 zwiększa się  o kwotę 2.542 zł na dożywianie dzieci oraz o 103.000 zł na zasiłki 

celowe z tytułu klęsk żywiołowych,  

- w dziale 853 zwiększa się wydatki na świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł i 40 zł - są to 

świadczenia związane z konfliktem zbrojnym na Ukrainie,  

- w dziale 855 zmniejsza się kwotę na świadczenia wychowawcze o 1.991 zł,  

- w dziale 900 rezygnuje się z zadania inwestycyjnego pod nazwą „Poprawa gospodarki wodno-

ściekowej na terenie Gminy Cielądz - -wykonanie dokumentacji dotyczące zadania budowy 

zbiorników retencyjnych” i kwota zmniejszenia to 13 530 zł – kwota ta zostaje przeznaczona na 

zadanie dotyczące przebudowy drogi gminnej w Wylezinku, 

- w rozdziale 915 zwiększa się zadanie inwestycyjne dotyczące przebudowy oświetlenia o kwotę 

438.099,79 – planowane jest na to zadanie zaciągnięcie kredytu i po zmianach koszt zadania 

wynosi kwotę 2.274.000 zł.  

Do przedstawionych zmian w budżecie nie zgłoszono uwag ani zapytań. 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 (6 radnych), 

 Komisja Budżetu i Rolnictwa – wszyscy za (4 radnych),  

 Komisja Rewizyjna – wszyscy za (6 radnych),  

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

 Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany.  

Punkt 13. 

W następnym punkcie posiedzenia Komisji został przedstawiony i zaopiniowany projekt 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z 

dotychczasowym dzierżawcą. 



Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk wyjaśnił, iż w marcu zakończyła się umowa 

dzierżawy jednego z podmiotów korzystających z konstrukcji wsporczej na budynku wieżowym 

– wykorzystywanych do celów internetowych. Podmiot ten był zobowiązany na trzy miesiące 

przed zakończeniem umowy złożyć wniosek o przedłużenie, ale tego nie zrobił. W związku z 

tym naliczone zostały opłaty z tytułu bezumownego korzystania, a teraz złożył wniosek o 

przedłużenie umowy na kolejne 3 lata i stąd przedkładany jest niniejszy projekt uchwały.  

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 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 (6 radnych), 

 Komisja Budżetu i Rolnictwa – wszyscy za (4 radnych),  

 Komisja Rewizyjna – wszyscy za (6 radnych),  

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

Punkt 14. 

 W następnej kolejności przystąpiono do realizacji punktu dotyczącego zaopiniowania 

projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Cielądz, wieś Cielądz. 

 Temat przedstawił Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk. Wyjaśnił, iż niniejszy projekt 

uchwały dotyczy działki , która nazywana jest - po byłej zlewni mleka. Przy uchwalaniu planu w 

2019 roku usunięto zapis, że teren obejmuje obiekty produkcyjne, składy i magazyny, a 

pozostawiając zapis, ze nie może tam być prowadzona działalność potencjalnie oddziaływująca 

na środowisko i nieruchomości sąsiednie. Chcąc jednak przywrócić możliwość prowadzenia 

takiej działalności wprowadza się z powrotem usunięty zapis, by firmie umożliwi wi ć 

funkcjonowanie na tej działce. Projekt uchwały jest zatem potrzebny i pożyteczny. 

Dyskusji w niniejszym temacie nie było. 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 (6 radnych), 

 Komisja Budżetu i Rolnictwa – wszyscy za (4 radnych),  

 Komisja Rewizyjna – wszyscy za (6 radnych),  

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

 

 

 



Punkt 15. 

W sprawach różnych podjęto następujące sprawy: 

Wójt Gminy Paweł Królak zwrócił uwagę na fakt, że praktycznie po każdym przetargu 

okazuje się, że brakuje środków. W przypadku drogi Zuski i Komorów też prawdopodobnie 

będzie brakowało, mimo, że z nadwyżką były planowane koszty. Powodem jest prawdopodobnie 

też to, ze w całym kraju jest alokacja środków z budżetu państwa. Zaznaczył, że w najbliższym 

czasie jest do zrealizowania siedem inwestycji, a dopiero po przetargu są dwa. 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa zapytała o dokumentację na szkołę. 

Wójt potwierdził, że będzie wykorzystany posiadany projekt, ale należało będzie 

dostosować go do obowiązującego prawa. Ponadto należy przeanalizować jak odciąć Dom 

Nauczyciela od źródła ogrzewania ale też z uwagi na bezpieczeństwo. 

Radny Sylwester Stefański zapytał o wniosek w sprawie przystąpienia do planu 

przestrzennego zagospodarowania w Ossowicach.  

Wójt Gminy oznajmił, iż odbyło się spotkanie z panem urbanistą i jest pytanie, czy iść w 

kierunku tzw. straszaka - czyli nigdy nie zrealizowanego. Z uwagi bowiem na planowane zmiany 

prawdopodobnie trzeba się będzie zmierzyć z globalnym planem. Dodał, że SKO uchyliło 

decyzję Wójta, z powodów niezrozumiałych dla niego i nawet planował odwoływanie się od tej 

decyzji, ale ostatecznie stwierdził, że będzie wydawana nowa decyzja uwzględniająca uwagi 

SKO. Wie, że po spotkaniu z mieszkańcami, od tej decyzji też będzie złożone odwołanie.  

Radny Grzegorz Stępniak zapytał, czy w tym roku azbest też będzie odbierany i kiedy 

można zgłosić. 

Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk wyjaśnił, iż minął już termin na zgłaszanie, ale 

jeśli ktoś zrezygnuje to wtedy w to miejsc można wprowadzić. 

Radny Grzegorz Stępniak zgłosił też konieczność przycięcia gałęzi. 

Wójt wyjaśnił, iż w tym tygodniu jeszcze pracownik jest na urlopie, więc działania 

dopiero za tydzień będą podjęte. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Przemysław Jędrzejczak 

zgłosił potrzebę pokoszenia terenu pod placem zabaw w Grabicach. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka wystąpiła z prośbą o wycięcie 

zakrzaczeń w Gułkach oraz w tzw. Sutku o poszerzenie szerokości zjazdu z drogi wojewódzkiej, 

gdyż dwa samochody wymijające się mają problem zmieścić się. 

Radny Mariusz Błąkała zgłosił wniosek o naprawę drogi w Stolnikach koło krzyża – 

dołki w drodze i zapytał kiedy będzie wyegzekwowane naprawienie powierzchniowego 

utrwalenia z roku ubiegłego. 



Wójt oznajmił, iż miało to być w ubiegłym tygodniu zrobione, lecz wykonawca robił 

drogę w Sadkowicach i teraz nie wie, jak się przesunęło. 

Punkt 16. 

Wobec wyczerpania porządku obrad, o godz. 10:25 zamknięte zostało wspólne 

posiedzenie Komisji.        

             
        Przewodniczący  

         Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
 
             Rafał Kucharski 

Protokołowała: 

Bogusława Kobacka 
 


