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PROTOKÓŁ  Z  OBRAD 

XXXII SESJI  RADY  GMINY  STRZELCE  VI KADENCJI 

odbytych  w  dniu 14 listopada 2013 roku 

w godz. 10.00 – 13.10 

 

      Obrady sesji Rady Gminy rozpoczęto wysłuchaniem hymnu państwowego. 

P. Przewodniczący powitał przybyłych na sesję radnych, p. Wójta, sołtysów,  

oraz pracowników Urzędu. Minutą ciszy uczczono pamięć sołtysa sołectwa Muchnów                        

p. A. Pałczyńskiego. Na podstawie listy obecności stwierdzono obecność 15 radnych  

w związku z powyższym obrady i podejmowane uchwały są prawomocne. Lista obecności 

radnych stanowi zał. nr 1, lista obecności sołtysów zał. nr 2, lista zaproszonych gości  

zał. nr 3. Radni otrzymali porządek obrad.  

 

Porządek obrad przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 

3. Informacja z działań asystenta rodziny. 

4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012/2013. 

5. Informacja Urzędu Skarbowego o oświadczeniach majątkowych. 

6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) wprowadzenia zmian w budżecie na 2013 rok 

b) obniżenia średniej ceny skupu żyta dla potrzeb podatku rolnego na 2014 rok  

c) określenia stawek podatku od nieruchomości 

d) określenia stawek podatku od środków transportowych 

e) zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 

f) uchwalenia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Strzelce na lata 

2013 - 2032 

g) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 

h) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego  

z dotychczasowym najemcą 

i) ustalenia wysokości oraz zasad wypłaty diet dla przewodniczących organu wykonawczego 

sołectwa 

8. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie  

    międzysesyjnym. 

9. Sprawozdanie Wójta Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 

10. Interpelacje i zapytania. 

11. Wolne wnioski. 

12. Zakończenie obrad. 

 

Za porządkiem obrad zagłosowano następująco: 

za- 15            przeciw – 0                wstrzymało  się od głosowania- 0 

 

 

Ad.2 Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 

P. Przewodniczący poinformował, że protokół z poprzedniej sesji był do wglądu w sekretariacie  

Urzędu i zapytał czy są jakieś uwagi do projektu protokołu. 

Głosowanie za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji: 

 

za- 15           przeciw – 0                wstrzymało  się od głosowania- 0 
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Ad. 3. Informacja z działań asystenta rodziny. 

p. A. Kowalczyk  - obecnie pracuje w urzędzie gminy na stanowisku interwent, a w GOPS 

jako asystent rodziny. Zatrudnienie asystenta rodziny wynika z ustawy z dnia 9 czerwca  

2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Asystent rodziny jest przydzielany 

przez Kierownika GOPS na wniosek pracownika socjalnego w rodzinach, gdzie występują 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych wobec dzieci przez  

ich rodziców biologicznych. Asystent rodziny może także pracować z rodzinami, w których 

dzieci są czasowo umieszczone w pieczy zastępczej. Pracuję od 02.05.2013 r. w ramach 

umowy zlecenia w wymiarze czasu pracy odpowiadającym ½ etatu, współpracuję obecnie  

z 5 rodzinami z terenu gminy Strzelce, odwiedzam je minimum 4 razy w miesiącu,  

są to wizyty niezapowiedziane. Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności: 

opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny  

i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, o którym mowa w art. 11 ust. 1, opracowanie,  

we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy 

z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy 

zastępczej, udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym  

w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, udzielanie 

pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, udzielanie pomocy rodzinom  

w rozwiązywaniu problemów psychologicznych, udzielanie pomocy rodzinom  

w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi, wspieranie aktywności społecznej 

rodzin, motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, udzielanie 

pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej, motywowanie  

do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie 

prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych, udzielanie 

wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych, 

podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa 

dzieci i rodzin, prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców  

i dzieci, prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną, dokonywanie okresowej 

oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny podmiotowi,  

o którym mowa w art. 17 ust. 1, monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu 

pracy z rodziną, sporządzanie na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach, współpraca  

z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami, sporządzanie planu pracy z rodziną, 

okresowej oceny sytuacji rodziny, prowadzenie dokumentacji odnośnie sytuacji rodziny. 

Zyski z zatrudnienia asystenta rodziny przez gminę są policzalne, gdy asystent zatrudniony  

w pełnym wymiarze czasu pracy zajmie się około 10-12 rodzinami, czyli ok. 30 dzieci  

i ich rodzicami. Koszt utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej wynosi 

średnio 3070,74 zł. W rodzinie zastępczej spokrewnionej 660 zł, w rodzinie zastępczej 

zawodowej 1000 zł. Gmina w pierwszym roku ponosi 10 % tych kosztów, w drugim 30%  

a w trzecim 50%. Działania zmierzające do powrotu dzieci do rodzin biologicznych, działania 

zapobiegające umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej pozwalają na uniknięcie powyższych 

kosztów. Zaś trudne do oszacowania osiągnięte od 02.05.2013 r. do 20.10.2013 r. to min. 

otrzymanie promocji do II klasy gimnazjum przez ucznia, podjęcie i kontynuowanie spotkań  

z terapeutą uzależnień w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym przez jedną z pań, 

kontynuowanie spotkań z terapeutą uzależnień, ogromne starania pewnej pani o powrót 

dziecka z rodziny zastępczej, podjęcie pracy dorywczej oraz podjęcie i kontynuowanie 

mitingów dla alkoholików, uzyskanie dotacji na zakup aparatu słuchowego z Fundacji 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dla pewnej dziewczynki, odzyskanie pełnej władzy 

rodzicielskiej, badanie w PPP w Kutnie chłopca i dziewczynki, złożenie wniosku do Sądu 

Rejonowego w Kutnie o podwyższenie alimentów na dzieci, skorzystanie ze spotkania  
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z interwentem kryzysowym. Jeśli chodzi o działania dla całych rodzin to m.in. rozłożenie 

długów na raty i próby spłaty zadłużeń, zwiększenie motywacji do nauki wszystkich dzieci, 

zwiększenie zainteresowania rodziców postępami szkolnymi ich dzieci, wspólna nauka  

i odrabianie prac domowych, większa dbałość o czystość w mieszkaniu, większa sprawność  

w załatwianiu spraw urzędowych, otwartość na propozycje, dokonywanie zmian we własnym 

życiu, podjęcie prób rozwiązywania konfliktów w rodzinie, zmniejszenie spożywania 

alkoholu, większa dbałość o zdrowie dzieci, wizyty u lekarzy specjalistów. 

Koszt zatrudnienia asystenta rodziny na pełen etat w 2014 r. to 2 500 zł wynagrodzenia 

zasadniczego wynikające z możliwości sfinansowania przez MPiPS plus narzuty, zwrot 

kosztów dojazdu do klientów i karta do telefonu, co daje ok. 3 500 zł miesięcznie. Rocznie 

ok. 42 000 zł, z czego do 30 000 można uzyskać z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 

Należy wykorzystać dotacje z Ministerstwa, ponieważ od 2015 r. zgodnie z Ustawą z dnia  

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wchodzi obowiązek 

zatrudniania asystentów rodzin i prawdopodobnie dotacje nie będą już uruchamiane. 

p. Murawski – mam nadzieje, że asystent będzie, bo efekty widać. W mojej miejscowości jest 

rodzina i widać, że dzieci zaczęły się uczyć. 

p. Fabianowska – czy taka rodzina może się sama zgłosić? 

p. Kowalczyk – tak, ale można zgłosić się do GOPS. 

p. Bąk – musimy znać sytuacje rodziny, ale wiemy dobrze, że Pani asystent nie może mieć 

zbyt dużo obowiązków, gdyż na bylejakość nie możemy sobie pozwolić.  

p. Szwarc – chciałem potwierdzić, że bardzo aktywnie działa Pani na naszym terenie.  

 

Ad. 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012/2013 

Stanowi zał. nr 4 do protokołu. 

p. Chojnacka – w raporcie jest wszystko, co podałam. Pokazane są wyniki procentowe  

w stosunku do powiatu czy kraju. Najbardziej istotna jest ta rzecz gdzie jest porównywanie 

wyników 2012-2013, bo to była nowa forma egzaminów, czyli na jakim poziomie szkoła się 

utrzymuje, czy spada czy idzie w górę. To jest ważne, gdyż wynik może być niższy, ale szkoła 

może być wyżej w swojej efektywności. Jak widać z historii i WOS utrzymujemy się na tym 

samym poziomie, z języka polskiego na tym samym poziomie, z przedmiotów 

przyrodniczych poszliśmy o jeden stopień w górę, z matematyki na tym samym poziomie  

i z angielskiego od 2011 roku idziemy o jeden poziom w górę. Jeżeli chodzi o porównanie 

oceniania szkolnego i z egzaminu to z historii i z WOS jest ono spójne w 60%, czyli dość 

dużo. Język polski jest 70%, czyli bardzo dobrze, z języków 63%, przyrodniczych 60% 

i najgorzej jest z matematyką, bo jest 47% tylko zgodności. W tym roku trzech uczniów nie 

ukończyło gimnazjum w tym jeden był nieklasyfikowany, ponieważ miał 50% nieobecności 

na zajęciach w ciągu roku i sześciu uczniów nie otrzymało promocji do klasy programowo 

wyższej. To nie byli uczniowie którzy się starali i chodzili do szkoły, to byli uczniowie którzy 

lekceważąco podchodzili do obowiązków, do nauczycieli i sami do siebie. Trzech uczniów nie 

ukończyło gimnazjum z czego jeden uczeń chodzi nadal, jedna uczennica poszła od początku 

roku do innej szkoły i jeden uczeń który w tym roku też się nie pokazał w szkole od 30 

października przeniósł się do innej szkoły, taką otrzymaliśmy informację. Czy są jakieś 

pytania? 

p. Murawski – w tamtym roku nie były te wyniki za ciekawe, ale teraz jest już lepiej. 

p. Sobczyk – jak wygląda sprawa narkotyków? 

p. Chojnacka – na razie nie ma, w tym celu zamontowano monitoring. Jeśli palą papierosy to 

poza szkołą, w szkole na pewno nie. 

p. Murawski – dzieci podczas lekcji czy przerwy mogą wyjść poza teren szkoły? 

p. Chojnacka – nie mogą, dopiero po zakończeniu lekcji chyba, że przed szkołę.  

p. Lenartowska – bardzo często zdarzają się awarie autobusów. 
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p. Chojnacka  - było tak, ale na razie jest dobrze, od dwóch tygodni przyjeżdżają punktualnie.  

p. Sobczyk – złożyłem petycje do p. Wójta, gdyż dzieci z Klonowca muszą dochodzić  

do remizy. Autobus jedzie przez Głogowiec, zabiera jedno dziecko a sześcioro dzieci chodzi, 

 aż do remizy. Złożyłem o zmianę kursu autobusu by jeździł przez Klonowie.  

p. Chojnacka – wczoraj było zebranie i nie był poruszany taki temat. Może te dzieci  

są ze szkoły podstawowej? 

p. Sobczyk – tak. 

p. Chojnacka – proszę to zgłosić a my się temu przyjrzymy. 

p. Przewodniczący – bo teraz jest zrobiona nowa droga Wola Raciborowska – Klonowiec. 

p. Murawski – o ile się nie mylę to gimnazjum jeździ o 7.25 jest w Siemianowie, a szkoła 

podstawowa jest o 7.50, czyli gimnazjum jeździ dużo wcześniej. 

p. Stasiak – tę sprawę trzeba przeanalizować. 

p. Chojnacka  - oczywiście. 

p. Kolczyńska – w zeszłym roku została powiększona baza dydaktyczna szkoły podstawowej. 

Zakupiono pięć rzutników multimedialnych, dwa notebooki oraz meble do klas.  

p. Kolczyńska omówiła przedstawiając na rzutniku multimedialnym raport z realizacji zadań 

oświatowych w roku szklonym 2012/2013. 

p. Murawski – ile osób nie zdało do następnej klasy? 

p. Kolczyńska – wszystkie dzieci zdały. Motywujemy dzieci do nauki, chcemy pokazać im,  

że jeśli nauczą się odpowiedzialności i systematyczności to zaowocuje w ich dalszym życiu.  

 

Ad.5 Informacja Urzędu Skarbowego o oświadczeniach majątkowych 

p. Przewodniczący odczytał pisma z Urzędu Skarbowego w Kutnie: 

1) Nr pisma: AP/072-35/13/111408 z dnia 19.10.2013r, co stanowi zał. nr 5 do protokołu. 

2) Nr pisma: AP/072-36/13//111414 z dnia 19.10.2013r, co stanowi zał. nr 6 do protokołu. 

3) Nr pisma: AP/072-37/13/111418 z dnia 19.10.2013r, co stanowi zał. nr 7 do protokołu. 

 

Ad. 6 Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.  

P. Przewodniczący poprosił o podawanie kandydatur do Komisji Uchwał i Wniosków. 

Podano kandydatury: 

1) T. Stasiak 

2) T. Sobczyk 

3) E. Wojtasiak 

  

W/w wyrazili zgodę na pracę w komisji, za składem komisji głosowano następująco:  

za- 15           przeciw – 0                wstrzymało  się od głosowania- 0 

 

Komisja ze swojego składu na Przewodniczącego wybrała p. E. Wojtasiak. 

 

Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie: 

a) wprowadzenia zmian budżetowych na 2013 rok 

p. Skarbnik – otrzymali Państwo materiały i to co zostało opisane wydaje mi się, że jest 

czytelne i wyraźne. Poprosiłam jeszcze o dodatkowe zmiany w dniu dzisiejszym w związku  

z wnioskiem i przeanalizowaniem wydatków w gimnazjum, gdzie pani dyrektor zwraca się  

o zakup tablicy interaktywnej i rzutnika multimedialnego. Tablica to zakup majątkowy  

w związku z tym 10 tys. zł przekładamy z wynagrodzeń na zakupy majątkowe, oczywiście 

jest to w ramach budżetu, czyli nie dokładamy. W szkole podstawowej należy wnieść 

pieniądze na wynagrodzenia w oddziale przedszkolnym pomniejszając wynagrodzenia  

w szkole. W urzędzie gminy wydatki zostają zmniejszone o kwotę 10 tys. zł na wydatkach 

rzeczowych a wniesione do rozdziału gdzie mamy utrzymanie wodociągów. W oświetleniu 
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ulicznym mamy przeniesienie tylko pomiędzy paragrafami. W między czasie wpłynęło pismo 

z ŁUW, które nam zmniejsza plan wydatków w opiece społecznej. Chodzi o kwotę 13 061,00 

zł na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny i 814,00 zł na składki od świadczeń 

społecznych. To są wszystkie zmiany. 

p. Pawlikowski – czy możemy nie zaakceptować? 

p. Skarbnik – większość tych zmian może wnieść p. Wójt, bo to są przesunięcia pomiędzy 

paragrafami w danym rozdziale, a jeżeli chodzi o pismo ŁUW to też p. Wójt jest zobowiązany 

aktualizować plan zgodnie z wytycznymi. 

 

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetowych na 2013 rok odczytała  

p. E. Wojtasiak przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków. Po odczytaniu przystąpiono  

do głosowania, którego wynik był następujący: 

 

za - 15    przeciw - 0  wstrzymało się – 0 

 

Uchwała stanowi zał. nr 8 do protokołu. 

 

b) obniżenia średniej ceny skupu żyta dla potrzeb podatku rolnego na 2014 rok  

 

Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla potrzeb podatku rolnego  

na 2014 rok odczytała p. E. Wojtasiak przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków.  

Po odczytaniu przystąpiono do głosowania, którego wynik był następujący: 

 

za - 14              przeciw - 0  wstrzymało się – 1 

 

Uchwała stanowi zał. nr 9 do protokołu. 

 

c) określenia stawek podatku od nieruchomości 

 

Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości odczytała  

p. E. Wojtasiak przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków. Po odczytaniu przystąpiono  

do głosowania, którego wynik był następujący: 

 

za - 12              przeciw - 0  wstrzymało się – 3 

 

Uchwała stanowi zał. nr 10 do protokołu. 

 

d) określenia stawek podatku od środków transportowych 

 

Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych odczytała 

p. E. Wojtasiak przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków. Po odczytaniu przystąpiono do 

głosowania, którego wynik był następujący: 

 

za - 12              przeciw - 0  wstrzymało się – 3 

 

Uchwała stanowi zał. nr 11 do protokołu. 

 

e) zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 

p. Grabowski – było spotkanie, chciałbym znać propozycje komisji. 

p. Przewodniczący – było spotkanie, a teraz głosujemy najdalej idące propozycje. 
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p. Pawlikowski – jeśli przeszło głosowanie to, po co inna propozycja? 

 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę odczytała 

p. E. Wojtasiak przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków. Po odczytaniu przystąpiono  

do głosowania, którego wynik był następujący: 

 

za - 10              przeciw - 3  wstrzymało się – 2 

 

Uchwała stanowi zał. nr 12 do protokołu. 

 

p. Skarbnik – jak co roku cena drewna jest przyjęta urzędowo czyli zaproponowana przez 

GUS, dlatego nie ma uchwały. W 2014 roku stawka za 1m³ drewna to 171,05 zł jest to mniej 

niż rok obecny. Opłata targowa zostaje na poziomie dotychczasowym 15,00 zł, czyli uchwała 

pozostaje taka jaka była. 

 

f) uchwalenia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Strzelce na 

lata 2013 – 2032 

 

p. Przewodniczący odczytał pismo, które wpłynęło 14 stycznia z Federacji Zielonych GAJA, 

co stanowi zał. nr 13 do protokołu i poinformował, że program został opracowany. 

p. Śniecikowski – zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów taki program usuwania 

azbestu i całą ewidencje azbestu, który znajduje się na terenie gminy został opracowany. 

Oprócz tego, co tu Państwo macie jest mnóstwo kartotek, gdzie każdy budynek pokryty 

azbestem ma założoną kartotekę, co można sprawdzić sobie na stronach internetowych. Jeśli 

się coś nie zgadza można przyjść i zgłosić, wtedy wprowadzimy ewentualne poprawki. 

Wszystkich informacji może udzielić p. Wiesner ma ona dostęp do programu Marszałka 

Województwa i tam wszystkie dane są gromadzone i aktualizowane. Po podjęciu uchwały 

osoby prywatne jak i osoby fizyczne będą mogły składać wnioski o dofinansowanie zdjęcia  

i utylizacji pokryć azbestowych. My na dzień dzisiejszy nie wiemy jaki to będzie program 

usuwania azbestu, najczęściej jest to program WFOŚ  i takie założenia do programu będą  

na koniec roku lub na początku stycznia. Na podstawie tych informacji które już mamy, 

WFOŚ pokrywa w 99% koszt zdjęcia i utylizacji pokryć azbestowych. Natomiast nie 

obejmuje pokrycia nowym materiałem konstrukcji dachu. Czy to będzie na zasadzie 

indywidualnych zgłoszeń czy na zasadzie zgłoszeń zbiorowych poprzez urząd tego na razie 

nie wiemy. Natomiast ten program usuwania azbestu pozwoli każdemu indywidualnie złożyć 

taki wniosek o dofinansowanie. Do 2032 roku mamy się pozbyć azbestu z Polski. Koszt 

zdjęcia i utylizacji 1 m² azbestu to 12,00 zł. Najbliższy punkt utylizacji jest za Łodzią,  

a w Koninie ma być od początku roku. Jedyną metodą utylizacji jest zasypanie go, by nie 

pylił. W całej gminie zinwentaryzowano 2 009 165 kg wyrobów azbestowych, gdzie jedna 

płyta waży 12-15 kg 

p. Grabowski – czy ostatnio ten spis dokonywała firma na rzecz tego planu? 

p. Śniecikowski – tak, Eko Dialog. 

p. Grabowski – jaką kwotę wzięła firma? 

p. Śniecikowski – ok 16 tys. zł pokryte z pieniędzy uzyskanych od Marszałka.  

p. Grabowski -  czy to będą zdejmować firmy profesjonalne? 

p. Śniecikowski – tak, musi to zgłosić a my robimy wtedy zmiany w ewidencji. 

p. Przewodniczący – jakie sankcje mogą być za samowolkę? 

p. Śniecikowski – wszelkie środowiskowe. 

p. Furmański – tylko utylizacja? 

p. Śniecikowski – zdjąć też musi firma. 
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p. Wójt – działanie samodzielne będzie zanieczyszczać środowisko, a przecież prawie 100% 

będzie dofinansowane. 

p. Murawski – był spis robiony 7-8 lat temu. 

p. Śniecikowski – tak, stażyści robili orientacyjnie spis dla naszych potrzeb.  

p. Lenartowska – czy tych pieniędzy ma starczyć dla wszystkich? 

p. Śniecikowski – zawsze jest jakaś pula ograniczona, kto pierwszy ten lepszy. 

p. Fabianowska – gospodarze mają po kilka dachów, czy jest przewidziana jakaś pomoc? Czy 

będą jakieś pożyczki bezprocentowe? 

p. Śniecikowski – w tym planie jest zawarta lista banków, które będą udzielały kredytów. 

Wszystko zamieszczone jest na stronie internetowej.  

p. Grabowski – będziemy głosować za czymś z czym się nie zapoznaliśmy? 

p. Przewodniczący – ogłaszam 15 min przerwy celem zapoznania się z Programem usuwania 

wyrobów zawierających azbest. 

 

Przerwa 15 min. 

 

p. Mirecki opuścił obrady sesji. 

 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest 

dla Gminy Strzelce na lata 2013 – 2032 odczytała p. E. Wojtasiak przewodnicząca Komisji 

Uchwał i Wniosków. Po odczytaniu przystąpiono do głosowania, którego wynik  

był następujący: 

 

za - 11              przeciw - 0  wstrzymało się – 3 

 

Uchwała stanowi zał. nr 14 do protokołu. 

 

g) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 

p. Śniecikowski – jest to sprawa działki w Długołęce, gdzie okazało się, że część drogi  

to teren prywatny. W tej chwili ktoś tam mieszka. W drodze negocjacji musimy to wykupić. 

p. Przewodniczący – jaki jest koszt? 

p. Śniecikowski – nie ma. 

p. Pawlikowski – od jakiej sumy? 

p. Śniecikowski – najpierw trzeba podjąć uchwałę. 

p. Wójt – zażyczył sobie 10 tys. zł za 4 ary, nie wiem czy coś wynegocjuje. Jeśli ktoś chce 

wziąć udział w negocjacjach to zapraszam. 

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości odczytała  

p. E. Wojtasiak przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków. Po odczytaniu przystąpiono  

do głosowania, którego wynik był następujący: 

 

za - 14              przeciw - 0  wstrzymało się – 0 

 

Uchwała stanowi zał. nr 15 do protokołu. 

 

p. Pawlikowski- czy tego odcinka nie można ominąć? 

Radni – nie. 
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h) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego  

z dotychczasowym najemcą 

 

p. Śniecikowski – jest to lokal w naszym budynku i mija okres trzyletni. Zgodnie z przepisami 

Rada Gminy powinna podjąć uchwałę. Jest to najwyższa stawka, jaką bierzemy za wynajem 

25 zł/m². 

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu 

użytkowego z dotychczasowym najemcą odczytała p. E. Wojtasiak przewodnicząca Komisji 

Uchwał i Wniosków. Po odczytaniu przystąpiono do głosowania, którego wynik  

był następujący: 

 

za - 14              przeciw - 0  wstrzymało się – 0 

 

Uchwała stanowi zał. nr 16 do protokołu. 

 

i) ustalenia wysokości oraz zasad wypłaty diet dla przewodniczących organu 

wykonawczego sołectwa 

 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłaty diet dla 

przewodniczących organu wykonawczego sołectwa odczytała p. E. Wojtasiak przewodnicząca 

Komisji Uchwał i Wniosków. Po odczytaniu przystąpiono do głosowania, którego wynik był 

następujący: 

 

za - 11              przeciw - 0  wstrzymało się – 3 

 

Uchwała stanowi zał. nr 17 do protokołu. 

 

Ad. 8 Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w 

okresie międzysesyjnym. 

 

P. Przewodniczący – cześć z Państwa miała wolę, aby przesyłać kopie pism, było ich sporo, 

więc żeby koszty nie wzrastały odczytam je teraz. 

Pismo dot. drogi powiatowej Sójki – Przyzórz stanowi zał. nr 18 do protokołu. 

Pismo dot. dofinansowania oświetlenia wsi Dębina stanowi zał. nr 19 do protokołu. 

p. Lenartowska – czy są inne podpisy mieszkańców? 

p. Przewodniczący – nie. 

p. Lenartowska – z tego, co mi wiadomo na spotkaniu z wsi Dębina był tylko p. Garstka, wiec 

jak może wyrażać się w imieniu mieszkańców wsi? 

Pismo OSP Długołęka o dofinansowanie do zakupu samochodu stanowi zał. nr 20 do 

protokołu. 

p. Pawlikowski – problem straży nie jest nam obcy, my mamy w dużo gorszym stanie 

samochód niż w Długołęce. On był tylko dobrze pomalowany. Długołęka jest prężną strażą, 

jeśli będą pieniądze to czemu nie. W tym roku będą mieli 90-lecie straży. 

p. Przewodniczący – jakie jest stanowisko Rady? 

p. Grabowski – proszę w odpowiedzi  na pismo poinformować, że jest możliwość 

nieodpłatnego pozyskania samochodu z wojska, mogę pomóc w napisaniu wniosku. 

Przekazaliśmy ostatnio samochód z 1992 roku w 100% sprawny, ale nieukompletowany. OSP 

może wystąpić z wnioskiem a ja mogę pomóc. A jeśli chodzi o dofinansowanie to jestem za. 

p. Pawlikowski – to jest tylko dyskusja, ale to trzeba przedstawić w porządku obrad na 
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następnej sesji. Jeśli wpłynęło 7 dni przed to trzeba wprowadzić do porządku obrad. 

p. Wójt – ja uważam, że w pierwszej kolejności trzeba zapewnić to jednostką z KRS.  

Nie wiem czemu nie wpłynął wniosek z Przyzorza, a dziś słyszę, że jest w katastrofalnym 

stanie. Jeśli chodzi o to o czym mówi p. Grabowski ja bym kierował to w kierunku Przyzorza. 

p. Murawski – a czemu nie? 

p. Wójt – ja nie mowie nie, tylko podpowiadam sugestie byście się nad tym zastanowili.  

p. Grabowski – każda OSP może taki wniosek złożyć, np. o agregat prądotwórczy czy pompę. 

p. Pawlikowski – z tego, co się orientuję, to gminy jeśli pomagają w zakupie to w kierunku 

takim by były zdolne do odśnieżania.  

p. Wójt – nasz sprzęt gminny w 100% zapewni odśnieżanie. Wyjadą trzy pojazdy  

do odśnieżania.  

p. Pawlikowski- skoro gmina jest zabezpieczona to nie mamy problemu. 

p. Przewodniczący – samochody z krajów UE nie zapewniają wymogów homologacji? 

p. Wójt – tak jest, nawet nie mają możliwości do uzyskania. Starsze jeszcze tak. Tu chodzi  

o ochronę polskich producentów sprzętu PPOŻ.  

p. Karbowska odczytała pismo dotyczące inicjatywy uchwałodawczej, które stanowi  

zał. nr 21 do protokołu.   

p. Pawlikowski opuścił obrady sesji. 

p. Grabowski – jakie jest p. Przewodniczącego zdanie w tej kwestii? Jak Pan odpowie? 

p. Mordzak – jeśli prawo dopuszcza to nie powinniśmy być przeciwni. Powinniśmy dopuścić 

do prawa głosu. Ci Państwo chcą składać wnioski. 

p. Przewodniczący – jeśli to będzie bez skutku? 

p. Grabowski – ja się z kolegą zgodzę, tylko chce usłyszeć stanowisko p. Przewodniczącego. 

p. Przewodniczący – ja nie jestem przeciwny, to jest decyzja Rady.  

p. Wójt – należy spotkać się w komisjach i podejmować decyzje. Trzeba zapoznać się  

z problematyką, może zaprosić, spotkać się i wtedy podjąć decyzje. 

p. Grabowski – bardzo dobrze, że wychodzą od społeczności wnioski. Proponuję, aby  

tą osobę która napisała ten wniosek zaprosić na następną sesję.  

p. Przewodniczący – nie widzę problemu, zaprosimy panie. 

p. Przewodniczący odczytał pismo z ŁUW w sprawie p. Garstki, które stanowi zał. nr 22  

do protokołu oraz odpowiedź, która stanowi zał. nr 23 do protokołu. 

p. Grabowski – nadal nie mamy załatwionej sprawy od dwóch lat. 

p. Wójt – my mamy zakończoną. 

p. Grabowski – ja mogę zawieść to pismo tej pani. 

p. Wójt – nie ma takiej możliwości. 

p. Grabowski – co my odpiszemy tej pani. 

p. Przewodniczący – już zostało odpisane. 

 

Ad. 9. Sprawozdanie Wójta Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym 

stanowi zał. nr 24 do protokołu. 

p. Wójt podziękował za podjęcie uchwał, zachęcił do współpracy w konstruowaniu budżetu  

w poszczególnych komisjach. 

p. Wójt – wniosek na POŚ i wodociągowanie będzie można złożyć w przyszłym roku, nabór 

nastąpi w maju lub czerwcu, procedura jest długa jednak jest szansa abyśmy się znaleźli na 

liście. Realizacja przewidziana jest na rok 2015, a na dzień dzisiejszy wiemy tyle o naborach. 

Kilka nocy temu zginęła koparka, ale dzięki interwencji pracowników wróciła na swoje 

miejsce jednak dla dobra śledztwa nie będę się wypowiadał w tej kwestii. 

p. Grabowski – jak się przedstawia wykonanie funduszu sołeckiego? 

p. Wójt – część jest już zrealizowana, mamy jeszcze dwa miesiące. Realizacja jest na 

poziomie 80%. 
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p. Grabowski – czy na obecną chwilę jest wstrzymany fundusz sołecki wsi Dębina? 

p. Wójt – tak, bo nie ma podstaw prawnych do jego uruchomienia. 

p. Sobczyk – czy coś jest już wiadomo o kursie PKS? 

p. Wójt – nie działa od 1 listopada, kurs wróciłby wtedy gdybyśmy dołożyli. Rozmawiamy  

z PKS i MZK. Skłaniam się ku MZK by wydłużyć kurs. Na razie czekam na wycenę. 

p. Murawski – co z mieszkańcami Niedrzewia I i II? Tam są osoby, które dojeżdżają  

do szkoły. 

p. Wójt – trwają rozmowy. Miałem sugestie z Siemianowa i Klonowca, a jeśli chodzi  

o Niedrzew to nikt nie zgłaszał. 

p. Grabowski – może prywatni przewoźnicy byliby zainteresowani? 

p. Karbowska – dla trzech osób nie będzie jechał. 

p. Wójt – ja również rozmawiałem z prywatnymi przewoźnikami jeszcze wcześniej i oni 

wiedzą, że jest zainteresowanie. Oni muszą uzyskać zgodę ze starostwa na możliwość kursu  

i tu jest problem. Tu jest konflikt interesów. Pamiętamy sytuacje firmy SANDBUS jakie mieli 

problemy, ale jakoś prawnie do tego doszli i jeżdżą na linii Kutno – Łódź. 

p. Murawski – mówiłem, że autobus o 6 rano jechał pusty, robił pętle, zawracał i zabierał 

sześć osób dorosłych. Tu chodzi o dzieci które muszą dojechać do szkoły. 

Dyskusja. 

p. Wójt – umówmy się na wtorek czy środę i zróbmy rozeznanie ile osób jest 

zainteresowanych i wtedy można porozmawiać. Chodzi o jeden kurs poranny i jeden 

popołudniowy. Pomóżmy tym ludziom w sposób rozsądny. 

p. Sobczyk – ile teraz dopłacamy do kursu Niedrzewia? 

p. Wójt – nic. 

 

Ad 10. Interpelacje i zapytania. 

p. Grabowski – jaka będzie odpowiedź na dofinansowanie oświetlenia? 

p. Przewodniczący – jeszcze nie znam stanowiska Rady. Ja nie mogę nic obiecać. 

p. Wójt – p. Przewodniczący nie ma możliwości odpowiedzenia na to pismo, ponieważ nie 

decyzje o przyznaniu pieniędzy na zadanie inwestycyjne, to muszą Państwo o tym 

zdecydować. 

p. Mordzak – należy odpisać tak jak mówi p. Wójt. 

p. Wójt – oczywiście. 

p. Grabowski – te wszystkie wnioski społeczne będą uwzględnione przy budowie projektu 

budżetu? 

p. Wójt – tak, każda sugestia czy wniosek powinien być rozpatrywany na sesji.  

p. Przewodniczący – wiemy dobrze, że potrzeby są duże. 

p. Wójt – należy rozpatrzeć czy to pozytywnie czy negatywnie, ale należy rozpatrzeć.  

p. Grabowski – czy będą jeszcze naprawy dróg w tym roku? 

p. Śniecikowski – przedwczoraj zakupiliśmy jeszcze 700 kg asfaltu na zimno, żeby naprawić 

drogę w Sójkach. 

p. Grabowski – rozmawialiśmy na zebraniu na temat zakrętu Aleksandrów – Bielawy, który 

jest wykruszony, prosiłbym wziąć to pod uwagę. Czy ta droga, którą uszkodził traktorzysta 

będzie naprawiona? 

p. Wójt – tak, jeszcze roboty trwają. 

p. Stasiak – czy można by drogę powiatową naprawić, tam została mała dziura, bo wcześniej 

tam naprawiali. 

p. Wójt – nie możemy naprawiać dróg powiatowych bez uzgodnienia i zgody powiatu. 

p. Jankowski – czy jest już plan zagospodarowania przestrzennego? 

p. Śniecikowski – wniosek nadal znajduje się w Izbie Rolniczej Województwa Łódzkiego 

i jeszcze nie został zaopiniowany. 
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Ad.11. Wolne wnioski  

 

Ad. 12. Zakończenie obrad. 

p. Przewodniczacy - w związku z wyczerpaniem porządku obrad XXXII sesji Rady Gminy 

Strzelce zamykam obrady sesji.   

 

Protokolant: 

Beata Koronowska PRZEWODNICZĄCY  RADY 

   

  /-/ Stanisław Kruglak 

      

     

 

 

 

 

 

 


