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Protokół Nr 6/13 

z odbytego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sporty i Zdrowia Rady Gminy Cielądz 

w dniu 21 maja 2013 roku o godz. 14:30. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą 

załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Ponadto w posiedzeniu brali udział: 

1. Paweł Królak   - Wójt Gminy 

2. Gabriela Milczarska   - Skarbnik Gminy 

3. Sylwester Krawczyk  - Sekretarz Gminy 

4. Bogumił Grabowski  - Przewodniczący Rady Gminy 

5. Sławomir Zieliński  - prezes Fundacji Edukacji Muzycznej „Pro Musica” 

6. Michał Kowalczyk   - członek Fundacji „Pro Musica” 

7. Sylwester Jakubowski - skarbnik fundacji 

8. Paweł Cieślak   - LKS Grabice 

9. Piotr Libera   - Stowarzyszenie „Cymbarka” 

10. Małgorzata Stolarek  - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cielądzu 

11. Grażyna Jarzyńska  - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sierzchowach  

 

   

Punkt 1. 

Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 14:30 dokonał Przewodniczący Komisji – Robert 

Kupis, witając członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdził istnienie quorum                             

i uprawnienie Komisji do podejmowania wiążących decyzji.  

 

Punkt 2. 

Przewodniczący Komisji Robert Kupis zaproponował, aby w porządku posiedzenia w punkcie 

3 omówić dodatkowy punkt „Informacja na temat organizacji Powiatowego Dnia Dziecka               

w Cielądzu” a pozostałe punkty przesunąć o jeden w dół.  
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Ponieważ do przedstawionej propozycji uwag nie zgłoszono, Przewodniczący Komisji 

przedstawił proponowany  

porządek posiedzenia: 

 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Informacja na temat organizacji Powiatowego Dnia Dziecka w Cielądzu. 

4. Dyskusja co do przyszłości funkcjonowania klubów sportowych i stowarzyszeń 

kulturalnych na terenie gminy. 

5. Sprawy różne. 

6. Zamknięcie posiedzenia.  

 

Przewodniczący Komisji przeprowadził głosowanie nad przedstawionym porządkiem 

posiedzenia.  Członkowie Komisji w głosowaniu 4 głosami „za” przyjęli przedstawiony 

porządek posiedzenia. 

 

Punkt 3.  

W niniejszym punkcie Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk poinformował, że rozmowy                    

ze Starostą Powiatu w sprawie organizacji Powiatowego Dnia Dziecka w Cielądzu prowadzone 

były już w zeszłym roku. Impreza odbędzie się 02 czerwca w parku. Gmina Cielądz ma do 

tego odpowiednie miejsce i potencjał, byłaby to pierwsza taka impreza w naszej gminie. 

Ponieważ będzie to Powiatowy Dzień Dziecka, główne koszty organizacji poniesie Powiat. 

Ustalono pewien podział ról. Powiat zajmie się konkursami sportowymi, wesołym 

miasteczkiem i urządzeniami mu towarzyszącymi, konkursem malowania twarzy, zawodami 

strzeleckimi, opieką medyczną, balonami i tego typu sprawami. Gmina natomiast będzie miała 

natomiast za zadanie przygotowanie sceny i programu artystycznego, część artystyczną i jej 

programem zajmie się p. Adam Kwapisz wraz ze szkołami, odbędą się występy dzieci ze szkół, 

orkiestry z Cielądza i „Cymbarki”. Wystąpić ma również zespół muzyczny „Kumple”. Na 

koniec imprezy planowany jest występ zespołu dziecięcego „Mavicaro”. Prowadzić imprezę 

będzie duet młodych dziewcząt z naszych szkół. Zorganizowany zostanie grill, słodycze, 

napoje, przejażdżki konne. Dla dzieci będzie darmowa wata cukrowa, popcorn, kiełbaski. 

Dzieci będą mogły również obejrzeć wóz bojowy Państwowej Straży Pożarnej i wóz policyjny, 

będzie tor przeszkód przygotowany przez państwową straż pożarną.  
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Ponieważ do przedstawionej informacji uwag nie zgłoszono przystąpiono do kolejnego punktu.  

 

Punkt 4.  

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do dyskusji co do przyszłości 

funkcjonowania klubów sportowych i stowarzyszeń kulturalnych na terenie gminy. 

Przewodniczący Komisji Robert Kupis poprosił przedstawicieli poszczególnych stowarzyszeń, 

klubów sportowych o przedstawienie In formacji na temat ich działalności oraz potrzeb z tym 

związanych.  

Piotr Libera przedstawiciel „Cymbarki” poinformował, że odbyły się konkursy 

przeprowadzone przez Wójta na podstawie Programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi uchwalonego przez Radę Gminy. Zgodnie z przedstawioną przez Cymbarkę 

propozycją publikacja na temat Gminy Cielądz jest zrobiona. Cymbarka ma już za sobą dwa 

występy. Niedługo odbędzie się występ w Głuchowie.  

Członek Komisji Adam Michalak zapytał, czy wyjaśniły się wszystkie problemy, jakie 

towarzyszyły organizacji konkursów.  

Robert Kupis poinformował, że wszystko się wyjaśniło.  

Sekretarz Gminy wyraził zadowolenie, że sytuacja się unormowała, wszystko się 

wyjaśniło i atmosfera się poprawiła. Sekretarz dodał, że konkursy odbyły się dopiero w marcu,  

ponieważ trwały jeszcze rozmowy jak dopasować program żeby wszystko było dobrze, udało 

się wyeliminować pewne rozbieżności. Program na przyszły rok trzeba będzie ustalać                     

i konsultować wcześniej, żeby sytuacja się nie powtórzyła. Sekretarz zwrócił się z prośbą                

o składanie swoich propozycji i uwag dotyczących tego, co ma się znaleźć w programie, żeby 

potem można było wpisać to w umowy.  

Teresa Stępniak poinformowała, że Towarzystwo Ziemi Sierzchowskiej zajmuje się 

promocja wsi, potrwa regionalnych, zabytków, dbałością o wygląd wsi, pielęgnowaniem 

roślin, przy towarzystwie działa zespół „jarzębina”. Odbyły się zawody w tenisa, prowadzone 

jest kółko teatralne, skecze, wydawany jest kwartalnik „Echo Ziemi Sierzchowskiej”. Teresa 

Stępniak poinformowała również, że w pierwszą sobotę września odbędzie się zabawa 

Sierzchowska. W 2012 roku Sierzchowy wzięły udział w programie z LGD Kraina Rawki         

w tworzeniu wiosek tematycznych, Sierzchowy były wioską „pomidorową”. Towarzystwo 

wnioskowało o przyznanie dofinansowania swojej działalności, otrzymało środki i promuje 

wieś Sierzchowy i gminę Cielądz. Towarzystwo działa w budynku  remizy, który wymaga 

remontu. Teresa Stępniak poruszyła problem remontu tego budynku.  
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Prezes Fundacji ProMusica Sławomir Zieliński poinformował, że fundacja działa od 

2010 roku, prowadzone są zajęcia muzyczne dla dzieci z naszej gminy, ale nie tylko bo 

również z powiatu, obywają się różne imprezy i uroczystości. W zeszłym roku odbył się 

wyjazd do Czech, na którym reprezentowano i promowano gminę. Sławomir Zieliński 

poinformował również, że fundacja otrzymała środki z budżetu gminy, które zostały 

wydatkowane na organizację zajęć, zakup instrumentów i inne. Prezes Fundacji dodał, że jest 

szereg nowych pomysłów, np. w wakacje planuje się zorganizować warsztaty edukacyjne dla 

młodzieży, muzyczne połączone z wypoczynkiem, integracją, może będzie szansa zająć się 

tym wspólnie ze Stowarzyszeniem Ziemi Sierzchowskiej i Cymbarką.  

Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk poinformował, że jest pewna różnica między 

spieraniem a powierzaniem pewnych zadań, może byłoby lepiej w programie współpracy                

z organizacjami pozarządowymi pójść raczej w kierunku powierzania zadań organizacjom, 

takie warsztaty maja rację bytu na naszym terenie i trzeba będzie popracować nad programem 

tak, aby można było je wpisać do umowy i organizować.  

 

Przewodniczący Komisji Robert Kupis poinformował, ze na posiedzenie zaproszono 

również przedstawicieli LKS-ów z terenu naszej gminy, niestety nikt z LKS „Orlęta” Cielądz 

nie mógł przybyć. Poprosił przedstawiciela LKS Grabice o zabranie głosu.  

Paweł Cieślak LKS Grabice poinformował, że klub gra obecnie w klasie A, gra dużo 

młodzieży, starsi zawodnicy poodchodzili, w zeszłym roku zdobyto Puchar Wójta Gminy.              

Z województwa łódzkiego prawdopodobnie spadną trzy lub cztery drużyny. Klub ma dwie 

szatnie, gdzie są pomieszczenia, bieżąca woda, położono nowy dach, w tym roku z funduszu 

planuje się nowe okna, natomiast należy jeszcze wykonać ocieplenie z zewnątrz. Mecze 

odbywają się w każdą niedzielę. Koszeniem trawy, założeniem siatki klub zajmuje się sam. 

Paweł Cieślak dodał, że drużyna, która spadnie później już szybko nie jest w stanie  

awansować, starsi zawodnicy odchodzą, ponieważ inne kluby im płacą a młodzi muszą 

ćwiczyć, powinna być drużyna młodzieżowa, ale wieś nie jest duża i brakuje zawodników, stąd 

grają również obcy.  

 

Przewodniczący Komisji Robert Kupis podziękował wszystkim przedstawicielom za 

przybycie i przedstawienie informacji. Zapewnił, że radni są otwarci na wszystkie potrzeby                 

i poprosił o zgłaszanie na bieżąco wszelkich problemów.  
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Punkt 5. 
 
W sprawach różnych głos zabrali: 

 Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cielądzu Małgorzata Stolarek zaproponowała, aby już 

w roku poprzednim ustalano kalendarz imprez kulturalnych, sportowych i rozrywkowych na 

następny rok. Chodzi o to, żeby było wiadomo jakie imprezy i kto organizuje, kto i za co jest 

odpowiedzialny, należy również przewidywać środki w budżecie na ten cel, wszyscy w gminie 

wiedzieliby, co się będzie działo. Zwróciła się o większą współpracę i współdziałanie. Warto 

byłoby już jesienią nad tym popracować na kolejny rok.  

 Piotr Libera poinformował, że kalendarz imprez na cały rok pewnie będzie bardzo 

trudny do ułożenia i zaplanowania, ale można byłoby przewidzieć przynajmniej imprezy 

planowe. Dodał również, że jego zdaniem należałoby zająć się szerszą informacją odnośnie 

imprez w szkołach, w szkołach jak organizowane są jakieś imprezy jest zbyt mało informacji, 

plakatów, nie ma to żadnego oddźwięku, powinna być większa promocja i informacja. 

   

 
 
Punkt 7.  
 
Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu     

i Zdrowia Robert Kupis zamknął posiedzenie Komisji o godz. 15:45.     

 
 

 

 

Protokołowała: 

mgr Olga Kmita.        

Przewodniczący Komisji Oświaty, 
Kultury, Sportu i Zdrowia 

Robert Kupis 


