
 
PROTOKÓŁ NR  IV/ 06 

 
 
 

Z sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie odbytej w dniu 12 kwietnia 2006r. o godzinie     
12- tej, w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, pod przewodnictwem 
Przewodniczącego Rady Miejskiej, Pana mgr inż. Stanisława Różyckiego.  
 
 
Uczestniczący w sesji sołtysi i przewodniczący rad osiedli, zgodnie z listą obecności 
stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu sesji. Zaproszeni goście, zgodnie z listą obecności 
stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 1 
 
Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie. 
 
Ad. 2 
 
Pan Radny, Stanisław Różycki powitał zebranych, stwierdził na podstawie listy obecności, że 
w sesji uczestniczy 14 Radnych na ogólną liczbę15 Radnych. Rada Miejska jest kompetentna 
do podejmowania uchwał. 
 
Ad. 3 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił taki porządek obrad, jaki został podany w 
zawiadomieniach o sesji. W wyniku głosowania prządek obrad został przyjęty jednogłośnie.  
 
Po tym Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował aby minutą ciszy uczcić I rocznicę 
śmierci Ojca Świętego- Jana Pawła II. 
 
Radni uczcili minutą ciszy pamięć Naszego Umiłowanego Ojca Św. Jana Pawła II. 
 
W dniu 02 kwietnia, w całej Polsce obchodzono rocznicę śmierci papieża Jana Pawła II. 
Uroczystości związane z tym wydarzeniem miały miejsce także w gminie Cieszanów.          
W Kowalówce odbyło się nabożeństwo celebrowane przez proboszcza parafii Cieszanów, 
 ks. Stanisława Mizaka, połączone z przekazaniem obrazu z wizerunkiem Ojca Świętego dla 
kościoła w Kowalówce. Na ręce ks. Proboszcza Stanisława Mizaka złożyły go Panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich w Żukowie. Całość uroczystości uświetnił występ artystyczny, 
przygotowany przez dzieci z miejscowej Szkoły Podstawowej w Kowalówce. Na miejsce 
przybyła również ekipa telewizyjna TVP3 z Rzeszowa, która kręciła materiał z tej 
uroczystości.  
Natomiast w Cieszanowie po zakończeniu sumy w tym dniu, w Miejskim Ośrodku Kultury 
otwarto wystawę zdjęć pt.: „Jan Paweł II”. Zorganizowało ją Miejskie Koło Gospodyń w 
Cieszanowie, przy współpracy z miejscowym Domem Kultury. Wystawa przedstawiała 
zdjęcia z pielgrzymek mieszkańców gminy Cieszanów do Watykanu i ich spotkań z Ojcem 
Świętym. 
 



W dniu 13.04.06r.- jest to Dzień Katyński- rocznica ogłoszenia informacji o zagładzie w 
Katyniu. Pan Przewodniczący zaproponował by po zakończeniu sesji przejść pod Krzyż 
Katyński, złożyć wiązankę kwiatów i zapalić znicze, aby w ten sposób upamiętnić tę 
rocznicę.  
 
Ad. 4 
 
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
 
Protokół z poprzedniej sesji (tj. z dnia 30 marca 2006r.) był do wglądu w biurze Rady 
Miejskiej. Do protokołu nie zgłoszono żadnych uwag. 
 
W wyniku głosowania protokół został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 5 
 
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między 
sesyjnym. 
 
Pan Przewodniczący Rady po ostatniej sesji podpisał i przekazał Panu Burmistrzowi podjęte 
w dniu 30 marca br. uchwały. 
Rozesłał do Radnych i Przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych 
oraz zaproszonych gości zawiadomienia i zaproszenia na sesję Rady Miejskiej  na                
12 kwietnia 2006r. W dniu 03.04.2006r. o godzinie 12- tej odbyło się posiedzenie Komisji 
Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego. Udział w tym posiedzeniu wzięli też: 
mgr Stanisław Gajerski- Przewodniczący Komisji  Oświaty i Kultury, przedstawiciele Urzędu 
Miasta i Gminy- Pan Burmistrz, mgr Zdzisław Zadworny i Pani Skarbnik                                    
mgr Anna Stanowska  , Pan Prezes spółki ‘Cieszkom’- Wiesław Ciepły oraz mieszkaniec 
Cieszanowa, Pan Edward Sopel. 
 
W dniu 6 kwietnia o godzinie 13- tej odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej, na którym przeanalizowano i zaopiniowano sprawozdanie z wykonania budżetu 
Miasta i Gminy Cieszanów za 2005r. 
Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005r. i 
wnioskowała do Przewodniczącego Rady Miejskiej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Cieszanów. Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej przesłał wniosek do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej- Zespołu w Przemyślu, z prośbą o jego zaopiniowanie. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał zebranym o uroczystościach jakie się odbyły w 
Lubaczowie w dniu 1 kwietnia b.r. z okazji 350-lecia ślubów lwowskich Króla Jana 
Kazimierza, podczas których został poświecony sztandar gminy Cieszanów. 
 
Ad. 6  
 
Zgłoszenie interpelacji i zapytań Radnych. 
 
Nie zgłoszono interpelacji, nie było też zapytań Radnych w związku z czym przystąpiono do 
następnego punktu porządku obrad. 
 
 



Ad. 7 
 
Rozpatrzenie projektu uchwały i jej podjęcie  -  w sprawie zatwierdzenia  taryfy za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Cieszanów. 
 
W tym temacie Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Radnemu Józefowi 
Gołębiowskiemu, który jest przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego.  
Pan Radny Gołębiowski   przedłożył Radnym  sprawozdanie z pracy Komisji z dnia  
3 kwietnia 2006 r.  (załącznik do protokołu sesji). Odczytał wniosek Komisji Rolnictwa i 
Rozwoju Gospodarczego, (stawka wody na poziomie ubiegłego roku tj.  1.59 zł + VAT 
natomiast za  ścieki  2.20 zł + VAT) . 
 
Następnie  głos zabrał Pan Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów, mgr Zdzisław Zadworny. 
Cyt. 
„Komisja zaopiniowała wniosek dotyczący stawki za wodę zgodnie z kalkulacją 
przedstawiona przez spółkę ‘Cieszkom’i nie trzeba stosować dopłaty, natomiast w przypadku 
ścieków 2,20 zł jest to kwota niższa od podatku w budżecie i należy wskazać źródło pokrycia 
tego braku. Ceną równowagi, czyli ceną która ustali poziom dochodu podatku od budowli, 
którą spółka musi odprowadzić do gminy, jest kwota za 1m³ ścieków 2,40gr+ VAT. 
Koszty te zostały sprawdzone przez Komisję Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego 
szczegółowo i zostały uznane jako autentyczne. Taryfa jest  zrobiona  przez spółkę 
‘Cieszkom’ prawidłowo, ta stawka 3,07 zł z VAT jest wyliczona w sposób celowy i 
prawidłowy. Zgodnie z ustawą o zaopatrzeniu w wodę, jeżeli Rada obniża stawkę to 
automatycznie Rada musi do tej stawki dopłacić. 
Stawka 2,20zł+ VAT  oznacza to że  do zakładu ‘Cieszkom’ Rada musi dopłacić zgodnie z 
ustawą o finansach publicznych i ustawą o samorządzie gminnym , również jeżeli powstają  
zmiany w budżecie na wniosek Radnych, wówczas Radni wskazują źródło sfinansowania 
pokrycia zadania . Stawka za ścieki, która została zaproponowana przez Komisję Rolnictwa i 
Rozwoju Gospodarczego tj. 2,20zł+ VAT powoduje obniżenie budżetu jeżeli chodzi o 
podatek założony do budżetu gminnego. 
Jest to czytelna i czysta sytuacja, bo mówimy o dopłacie i nie ukrywamy kosztów kalkulacji. 
Kalkulacja, która została przedstawiona w roku poprzednim została tak zrobiona żeby 
obniżyć koszty i nie wykazywać jako takiego jednoznacznego zapisu w budżecie. Obniżona w 
bardzo prosty sposób, tj. założono większą ściągalność od większej liczby kubików niż w 
rzeczywistości to jest. W roku 2003 zbieralność na poziomie 94 tys. m³ rocznie z tytułu 
odprowadzanych ścieków, w 2004r.- 97tys. m³, w 2005r.- 98tys. m³, około 100tys. m³ 
kalkulacja z roku ubiegłego była skonstruowana, tak zostało założone, że ściągnie się   
127tys. m³ ścieków. Skutek jest taki, że ‘Cieszkom’ nie odprowadził amortyzacji od 
założonych 127tys. m³.  Dzisiaj zapis stawek kalkulacji jest, że ‘Cieszkom’ ma odprowadzić 
116tys.zł amortyzacji,   zciągalność jest ze 100tys. m³, amortyzacja zanikła finansowo, ale nie 
znikła w zapisach i tak jak Komisja Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego zausterkowała   
dlaczego nie zostało to ściągnięte -  chcieliśmy mieć niższe stawki i w końcu 
doprowadziliśmy do tego, że mamy niejasność sytuacji. Dzisiejsza propozycja jest jasna, 
stawka przedstawiona za ścieki wynosi z VAT  to 3,07zł, każda nasza stawka musi być 
zrekompensowana z budżetu gminy dopłatą. 
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego szczegółowo sprawdzała wszystkie dokumenty 
dotyczące kalkulacji i sytuacja jest taka, że dokumenty są prawidłowe, koszty są prawidłowe, 
czyli stawka 3,07zł jest rzeczywista stawką kosztową i zrzut 100tys. m³ jest rzeczywistym 
zrzutem. 



Pan Burmistrz  cyt. „ 2,10zł+ VAT płacimy do końca kwietnia , a spółka ‘Cieszkom’ płaci za 
ścieki do Załuża (obsługując Dachnów) stawkę 2,20zł+ VAT, zbierając od ludzi 2,10zł+ VAT 
za 1m³ .Z tytułu zbieralności spółka dokłada do tego interesu stawkę zaproponowaną przez 
Komisję 2,20zł to jest tyle, ile spółka płaci do Załuża, a za obsługę kanalizacji i prace 
modernizacyjne nie ma ani złotówki. 
Jest pytanie z czego mamy zapłacić do ‘Cieszkomu’, które wydatki zmniejszyć? Dochody są 
już naciągnięte.” Pan Burmistrz prosił o przerwę, żeby Komisja Rolnictwa i Rozwoju 
Gospodarczego zebrała  się oddzielnie i wskazała źródło pokrycia brakującej kwoty podatku, 
albo przyjąć  stawę kalkulacji, albo Rada ustala dopłatę  do każdego kubika ścieków .           
W stawce 3,07zł- 1zł to podatek , 100 tys. zł, a 2,07 zł to są koszty  przedsiębiorstwa . 
W 2003 roku z tytułu rozliczeń za lata poprzednie firma przelała 260tys.zł na konto gminy, w 
2004r.- 109tys.zł na plan 90tys.zł, w roku 2005- 70 tys.zł na plan 90 tys.zł i w 2006r.-          
40 tys. na plan 100tys.zł, dlatego, że policzyliśmy tą amortyzację w sposób twórczy, że jakoś 
sobie spółka da radę . Dzisiaj mamy sytuacje czytelną, koszty zakładu zostały zweryfikowane 
i zakład takie koszty ponosi. Rada obniżając stawkę daje mieszkańcom niższe obciążenie, ale 
za to należy z budżetu  gminy dopłacić . 
 67tys.zł za wodę, 100tys.zł za ścieki, podatek w sumie ponad 160tys.zł ‘Cieszkom’ musi 
odprowadzić do gminy. 
Stawka 2,40zł+ VAT za ścieki + 1,70zł+ VAT za wodę wynosi 4,10zł, a średnia w powiecie 
wynosi 4,09zł.” 
 
Pan Przewodniczący podziękował Panu za przedstawienie swojego stanowiska w sprawie 
taryf za wodę i ścieki. 
 
Pan Przewodniczący prosił o zadawanie pytań w powyższej sprawie. Poinformował, że jeżeli 
w taryfie wpiszemy kwotę inną niż jest w kalkulacji  przedstawionej przez spółkę 
‘Cieszkom’, to należy wskazać źródło pokrycia kosztów i wskazał, że Komisja Rolnictwa i 
Rozwoju Gospodarczego proponuje stawkę za ścieki mniejszą niż ta, która wynika z 
kalkulacji. 
 
Głos zabrał Pan Radny Gołębiowski:cyt. 
„rozmawialiśmy na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego o brakującej 
kwocie,  była to  kwota 20- 30tys.zł i trzeba zapytać Pana Prezesa czy godzi się na takie 
stawki. Nawet nie trzeba pytać, bo Pan Burmistrz na pewno ogłosi przetarg na eksploatatora 
sieci i nie widzę potrzeby szukania rezerw w budżecie jeżeli ktoś się zgłosi i będą mu 
pasować stawki, to będzie obsługiwał sieć wodno- kanalizacyjną. 
Stawiam wniosek o zatwierdzenie stawek na wodę i na ścieki, które  będą obowiązywały  
przez 3 miesiące i ogłoszenie przetargu na firmę, która będzie się tym zajmować. Jeżeli 
chodzi o ubiegły rok, nikt nie nakładał na firmę ‘Cieszkom’ żadnych podatków, amortyzacji, 
obowiązkowo , zostały zatwierdzone taryfy, sami się zgodzili dobrowolnie na to, jeżeli im nie 
odpowiadało niech byli podziękowali, trzeba było szukać innego eksploatatora. 
Po przeprowadzeniu przetargu zapewniam wszystkich, że ceny jeszcze spadną.” 
 
Przewodniczący Rady oznajmił, że musimy bazować na ustawie o finansach publicznych, 
ustawie samorządowej i nie możemy gdybać. Wiadomo, że jeżeli dopłacimy to musimy 
wskazać źródło finansowania. 
 
 
 
 



Pan Gołębiowski:cyt. 
„Sprawa szukania pieniędzy w budżecie, to jest sprawa całej Rady.” 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej do Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju 
Gospodarczego- cyt. ”Uważa Pan, że jak się zabierze wodociągi firmie ‘Cieszkom’, to będzie 
wszystko dobrze, budżet będzie uratowany?” 
 
Pan Gołębiowski:cyt. „ Proponuję ogłoszenie przetargu, kto się podejmie, przy stawkach 
zatwierdzonych przez Radę będzie eksploatował.” 
 
Przewodniczący Rady- cyt. „Komisja Rolnictwa pracowała, stwierdziła, że koszty 
przedstawione przez ‘Cieszkom’ są rzeczywiste, nie było uwag co do pracy, nie było uwag do 
taryf, a nagle próbuje się, a może będzie inaczej, a może będzie taniej, nie rozumiem tego.” 
 
Głos zabrał Pan Burmistrz: 
cyt. „Sprawa jest taka, że ścieki będą kosztować 3,07zł za 1m³. 02 marca  br. wpłynęło pismo 
z firmy ‘Cieszkom’ z kalkulacją do Rady. Rada ma 70 dni na określenie czy te stawki, które 
są , są prawidłowe. Zostało to sprawdzone pod względem kosztowym i są prawidłowe, a 
jeżeli są prawidłowe, to mamy do dyspozycji albo dopłacić, jeżeli jest to zbyt drogo, albo 
zatwierdzić  albo  obowiązuje ta stawka , która firma podała. Rada ma na to 45 dni, jutro mija 
ten termin. Jeżeli Rada w tym temacie nie zrobi nic, to wejdą po 70 dniach stawki z 
‘Cieszkomu’. Rozmowa dzisiejsza jest taka, że woda będzie po takich stawkach jak jest w 
kalkulacji, natomiast jeżeli chodzi o ścieki, to zmniejszając stawkę zmniejszamy budżet z 
podatku od budowli. Firma ma podatki odprowadzić, jeżeli nie to za egzekucję odpowiadam 
ja, jeżeli Rada nie chce kwoty 100 tys. zł, chce zmniejszenia, to musi wskazać, po stronie 
wydatków  gdzie obciąć tyle, o ile jest zmniejszenie.  
Dzisiaj mówimy o dopłacie do firmy, która oczyszcza ścieki.  
Budżet jest w tym roku bardzo napięty i ja osobiście jestem przeciwny, żeby na wydatki 
bieżące dotować zabierając środki na inwestycje, wszystkim nam zależy na inwestycjach. 
Przetarg na inną firmę może być, ale i tak będziemy musieli dopłacać, jeżeli obniżymy stawkę 
na ścieki. 
My mając rozdrobnioną sieć oczyszczalni, mając dziurawą kanalizację, przetarg zrobimy ale 
nie na stawkę. Przetarg na firmę może być, ale stawki będą wg kalkulacji i jeżeli to będzie 
Zakład Usług Komunalnych to też będziemy musieli dopłacić tak, jak do ‘Cieszkomu’ . 
Wszystkie wydatki sprawdzane były przez Komisję Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego, 
Radni uznali, że wydatki są uzasadnione. Używając sprzętu do usuwania awarii związanych z 
wodą i kanalizacją ‘Cieszkom’ liczy po 50zł za godzinę, gdzie na przetargu dają ten sam 
sprzęt za 60 lub 70zł za godzinę. Czy można jeszcze na tych kosztach szukać oszczędności? 
Koszty są prawdziwe to nie mówmy o sztucznych cenach. ” 
 
Przewodniczący Rady- cyt. „Efekt listu tych Panów, efekt posiedzenia Komisji myślę, że 
wątpiący są przekonani jakie są rzeczywiste koszty tej kanalizacji jeżeli chodzi o ścieki. 
Druga kwestia to taka, że Ci którzy nie mają kanalizacji  do tej pory muszą wybudować za 
ciężkie pieniądze tj. Lubliniec, Kowalówka, Żuków, muszą dopłacać do kanalizacji, z 
podatków tych mieszkańców dopłaca się dla innych mieszkańców gminy.” Przytoczył artykuł 
z gazety (zał. do protokołu) dotyczący dopłaty do wody i kanalizacji.” 
 
Przetaczając §29 ust. 1 Statutu Miasta i Gminy Cieszanów Pan Przewodniczący Rady 
Miejskiej zarządził 20 minutową przerwę w obradach sesji aby Komisja Rolnictwa i Rozwoju 
Gospodarczego zajęła się wnioskiem Pana Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów. 



 
Po 20 minutach obrady sesji zostały wznowione. 
Pan Gołębiowski- cyt. „Mamy swój wniosek złożony przez Komisję Rolnictwa i Rozwoju 
Gospodarczego i podtrzymuje tą wersję. Niech cała Rada zadecyduje o szukaniu środków 
finansowych.” 
 
Przewodniczący Rady zapytał Pana Radnego Gołębiowskiego- Przewodniczącego Komisji 
Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego o stanowisko tej Komisji w sprawie  stawek za wodę i 
ścieki i ewentualnych dopłat ze wskazaniem źródła finansowania. 
 
Pan Gołębiowski zaproponował by jeszcze przedyskutowano powyższą sprawę. 
 
Pan Przewodniczący otworzył dyskusję, jednak nie było chętnych do dyskusji. 
 
Pan Z- ca Przewodniczącego Rady- Radny Franciszek Ważny zaproponował aby w pierwszej 
kolejności głos zabrali Radni z tych miejscowości gdzie jest kanalizacja. 
 
Przewodniczący Rady- cyt. „Nie wiem dlaczego kompetentna Komisja nie spełnia swoich 
obowiązków?” Zacytował procedurę uchwalenia budżetu. 
 
Pan Burmistrz przytoczył- cyt. „ Koszty i stawki, które przedstawiła firma ‘Cieszkom’, nie są 
to dochody firmy, są to koszty netto 
Materiały- 38 tys.zł 
Energia- 52 tys.zł 
Opłata za korzystanie ze środowiska- 12 tys.zł 
Usługi obce- 4tys.zł 
Podatek- 102tys.zł 
razem- 290 tys.zł 
pozostałe koszty- 2,5 tys.zł, i co dla tej firmy pozostaje z tego- wynagrodzenia z kosztami 
zarządzania i zysk 10%. W ubiegłym roku na mój wniosek firma zysku nie wykazywała. 
Wszystkie firmy wykazują zysk, ponieważ firma z zysku się rozwija . 
Wynagrodzenie za obsługę wynosi 40tys.zł na cały rok. Nieszczelność sieci kanalizacyjnej 
jest niesamowita i trzeba znaleźć pieniądze aby ją uszczelnić. 
Etatowo na oczyszczalnie policzono 2 osoby, które brutto mają 20 tys.zł , na rękę biorą po  
960 zł i jest pytanie czy należy im jeszcze obciąć? 
 
Koszty pośrednie zakładowe- 23tys.zł (biuro, telefon, czynsz, faks, komputer, programy) 
63tys.zł, to koszty osobowe i koszty, które firma ponosi, jest to 30% ogólnej kwoty. 
Obniżając koszty można zejść tylko z kosztów zakładu. 
Cieszę się, że Komisja dokładnie wszystko przeanalizowała, nie da się naciągnąć niektórych 
kosztów. 
Możemy dać jedynie dopłatę do ścieków, żeby ludzie mniej płacili i jest to jedynie ruch 
zgodny z prawem i rozstrzygnięty przez Radę. 
Nie będzie  mataczenia  - jest zrobione dobrze. 
Uchwała Rady, jeżeli będzie obniżka, będzie brzmieć, że się dopłaca i taki zapis musi być.    
Jeżeli stawki będą z kalkulacji, to takiego zapisu nie musi być. 
Proponuję aby jednak Rada uwzględniła dopłatę, bo był by za duży skok w cenach. Proponuję 
dopłatę 0,67zł brutto. 
 



Koszt zrzutu ścieków, czy wydobycie nie decyduje o przetargach. Można brać pod uwagę 
sprawy techniczne , bezpieczeństwa  ,racjonalnego działania, doświadczenia. Dzisiaj trzeba w 
tej sprawie podjąć uchwałę.” 
 
Pan Franciszek Ważny- cyt. „spoczywa na Radzie duża odpowiedzialność, musimy dzisiaj 
podjąć decyzję. Utarło się powiedzenie, że pchamy ‘Cieszkomowi ’ pieniądze, ale nie powie 
to nikt z nas, bo my tą prawdę znamy. Przykłady firmy ‘Cieszkom’, jak ta firma pracuje 
„awarii nikt nie przewidzi, a musi być zrobiona i jak do tej pory jest wg opinii ludzi z którymi 
rozmawiam, robione sprawnie i szybko. Firma posiada sprzęt specjalistyczny.” 
 
Z- ca Przewodniczącego Rady, Pan Franciszek Ważny postawił wniosek: 
Stawka za wodę 1,70 z VAT 
             za ścieki 2,40 z VAT 
 
Przewodniczący Rady zaproponował, aby dodatkowo w projekcie uchwały dopisać 
§  że w  budżecie  ustala się dopłatę dla firmy ‘Cieszkom’ w kwocie 0,67zł brutto za 1m³ 
ścieków. 
 
Pani Wanda Komosińska- w sprawie wypracowania podatku przez firmę ‘Cieszkom’- 
zapytała w jakiej wysokości był by ten podatek? 
 
Pan Burmistrz wyjaśnił, że była by to kwota 33 tys.zł. 
 
Pani Radna Komosińska zaproponowała, aby te środki finansowe (podatek) przeznaczyć na 
budowę kanalizacji w tych miejscowościach, gdzie jej do tej pory nie ma, tj. Lubliniec, 
Kowalówka, Żuków. 
 
Pan Burmistrz zapewnił również, że podatek z wodociągów, kwotę 100tys.zł  należy 
przeznaczyć na budowę kanalizacji. 
 
Projektowany wydatek z kalkulacji wynosi 167tys.zł, jeżeli obniżymy stawkę to będzie mniej 
o 67tys .zł, ale oni w całości wpłacają do gminy, a gmina daje dopłatę do  1m³ ścieków dla 
firmy ‘Cieszkom’ tak, jak to będzie zapisane w uchwale. 
 
Pani Radna Komosińska- cyt. „Czy w tym roku coś się ruszy w sprawie kanalizacji, czy 
przeszedł wniosek, czy coś zaczniemy robić w tej sprawie?” 
 
Pan Burmistrz- cyt. „Dzisiaj doszła informacja, że do końca kwietnia mają zamknąć 
weryfikację formalno- prawną wniosków. My weryfikację mamy za sobą, do końca maja ma 
zapaść decyzja dotycząca ustalenia rankingu. To trafia na Zarząd Województwa i Zarząd 
zatwierdza bądź wprowadza korekty. Do końca czerwca powinniśmy już wiedzieć o 
wszystkim. W lipcu to kwestia spraw spisania umów i ogłaszamy przetarg lipiec- sierpień, we 
wrześniu jest szansa, że przystąpimy do realizacji. Mamy zaplanowane na ten rok 3mln zł na 
wydatki na kanalizację. 
Jeżeli będziemy to robić przy końcu roku złożymy wnioski o płatności i te płatności 
otrzymamy w 2007r., a my będziemy musieli zabezpieczyć całość do zapłacenia. ” 
 
Pan Radny Gajerski- mamy za sobą burzliwe posiedzenie Rady, problemów jest sporo, a 
dotyczyły tego, że firma ‘Cieszkom’ coś tam nieuczciwie przygotowała (dokumentację). 
Sugerowałem o powołanie w tej sprawie specjalnej komisji, wyszło na to, że wziął na swoje 



barki tą sprawę Pan Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego, Pan 
Radny Gołębiowski i dobrze, że tak zrobił. Powiem szczerze, że chciałem podziękować Panu 
Radnemu Gołębiowskiemu wcześniej . ale dziękuję mu dzisiaj . 
 
Następnie głos zabrał Pan Radny Zygmunt Lesiczka  -  stwierdził ,że w całej tej dyskusji 
chodzi o firmę „Cieszkom” , a nie o cenę .  Nawiązał do listu który Radni otrzymali na 
dzisiejszej sesji  i dodał ,że „zrobił on dużo złego „ . Pan Radny zaproponował aby cenę 
wypośrodkować i wniósł o stawkę 2.30 zł za 1 m3 za  ścieki z VAT-em . Stwierdził również 
,że dzięki Panu Radnemu Gołębiowskiemu  dyskusja na powyższy temat  zrobiła się 
merytoryczna . 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Pan mgr inż. Stanisław Różycki poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie  zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie  w wodę i 
zbiorowe odprowadzenie ścieków  na terenie gminy Cieszanów , w wyniku głosowania  
uchwała została podjęta   „Za” głosowało  12 Radnych ,”  przeciw „ 1 Radny (Pan Józef 
Gołębiowski) ,” wstrzymał się” od głosu Pan Radny Zygmunt Lesiczka . 
 Uchwała w powyższej sprawie stanowi załącznik nr  5 do protokołu sesji . 
 
Ad. 8 
         Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych . 
          Nie było na ten temat żadnych odpowiedzi i zapytań Radnych . 
 
Ad. 9 
 
       Sprawozdanie  z działalności  Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów w okresie między 
sesyjnym stanowi załącznik nr  6 do protokołu sesji . 
 
 
 
Ad. 10 
 
 
 

Wnioski i oświadczenia Radnych . 
 
 
Pani Radna Wanda Komosińska  wnioskowała o naprawienie schodów do Przychodni 

Zdrowia w Cieszanowie , naprawienie daszku nad wejściem do Przychodni , zrobienie 
parkingu dla pracowników za przychodnią od strony zachodniej. 

 
Pan Radny Gajerski – podziękował Panu Przewodniczącemu Rady  i Panu 

Burmistrzowi M i G za życzenia świąteczne . Ustalił termin posiedzenia Komisji Oświaty i 
Kultury wraz z Komisją Zdrowia i Opieki Społecznej  na dzień 26 kwietnia na godzinę 12-tą. 

 
Pan Radny Józef Gołębiowski  ustalił  termin posiedzenia Komisji Rolnictwa i 

Rozwoju Gospodarczego  na dzień 26 kwietnia 2006 r. na godzinę 10-tą . 
 
 
 
 



 
 
Ad.11 
 
          Zakończenie obrad sesji.  
 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował za udział w pracach Rady i jeszcze raz 
życzył wszystkim zebranym Wesołych  i Pogodnych Świat Wielkanocnych . 

 
Obrady sesji zakończono o godzinie 16 25 . 
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