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Protokół 
 

ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu i Rolnictwa oraz Komisji 

Oświaty. Kultury, Sportu i Zdrowia w dniu 13 listopada 2013 roku. 

 
Radnych obecnych na posiedzeniu Komisji: 14  
 
Radni nieobecni:  

1. Elżbieta Wieteska – członek Komisji Budżetu i Rolnictwa.   
 
Obecni na posiedzeniu wg załączonych list obecności. 

Ponadto w posiedzeniu brali udział: 

1. Paweł Królak  - Wójt Gminy 

2. Sylwester Krawczyk  - Sekretarz Gminy 

3. Gabriela Milczarska  - Skarbnik Gminy 

4. Piotr Król - Inspektor w Referacie Or.So   

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Bogumił Grabowski Przewodniczący Rady Gminy. 

 

Punkt 1. 

Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 10:00 dokonał Przewodniczący Rady Gminy – 

Bogumił Grabowski, witając członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdził istnienie 

quorum i uprawnienie Komisji do podejmowania wiążących decyzji.  

 

Punkt 2. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie przez poszczególne Komisje protokołu ze wspólnego posiedzenia komisji          

z dnia 25.10.2013 r.  

4. Omówienie projektu ustalenia ceny żyta na 2014 rok. 

5. Omówienie projektu stawek podatku od nieruchomości. 

6. Omówienie projektu stawek podatku od środków transportowych.  

7. Omówienie projektu wysokości opłaty od posiadania psów.  

8. Omówienie projektu wysokości opłaty targowej.  
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9. Omówienie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy oraz taryfy               

za wprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy.  

10. Przedstawienie wstępnych założeń do projektu budżetu Gminy na 2014 rok. 

11. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia na 2014 rok programu 

współpracy gminy Cielądz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,                 

o których mowa w art.  3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego                      

i o wolontariacie.  

12. Sprawy różne. 

13. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Do przedstawionego porządku posiedzenia uwag nie zgłoszono. Porządek posiedzenia został 

przyjęty jednogłośnie. 

 

Punkt 3. 

Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji z dn. 25.10.2013 r. został wyłożony do wglądu.  

 

Członkowie Komisji Rewizyjnej do protokołu nie wnieśli uwag.  

Protokół w głosowaniu 5 głosami „za” został przyjęty jednogłośnie. 

Członkowie Komisji Budżetu i Rolnictwa do protokołu nie wnieśli uwag.  

Protokół w głosowaniu 4 głosami „za” został przyjęty jednogłośnie. 

Członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia do protokołu nie wnieśli uwag. 

Protokół w głosowaniu 5 głosami „za” został przyjęty jednogłośnie. 

 

Punkt 4. 

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do omówienia projektu ustalenia ceny 

żyta do celów podatku rolnego na 2014 rok. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił pismo Prezesa Izby Rolniczej Województwa 

Łódzkiego (Nr IRWŁ/R/2270/2013 z dn. 25.10.2013 r. dotyczące apelu o obniżenie podatku 

rolnego. Kserokopia pisma stanowi załącznik do protokołu.  

Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że wszyscy radni otrzymali zestawienie 

wysokości cen żyta ustawowych oraz uchwalonych za lata 2009 - 2013 oraz ustawowej                     

i obecnie proponowanej ceny żyta na 2014 rok. Zestawienie cen stanowi załącznik                       

do protokołu. Wójt poinformował, że proponuje pozostawienie stawki na poziomie zeszłego 
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roku, tj. 53,50 zł za 1 dt. Podatek wynosiłby 133,75 zł  z 1 ha przeliczeniowego i nie zmieniłby 

się w stosunku do 2013 roku. Wójt Gminy dodał, że Jeśli Rada Gminy zdecyduje obniżyć 

ustawową cenę żyta, niezbędne jest podjęcie uchwały. Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych 

projekt uchwały zostanie przesłany do Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego celem 

uzyskania opinii. Wójt Gminy poinformował, że proponuje pozostawienie stawek wszystkich 

podatków na poziomie zeszłego roku.  

 

Ponieważ żadnych uwag nie zgłoszono przewodniczący Rady Gminy przystąpił do głosowania. 

Zapytał, kto z radnych jest za zaproponowaną przez Wójta ceną żyta w wysokości 53,50 zł              

za 1 dt. Za ceną żyta w wysokości 53,50 zł za 1 dt. głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał 

się od głosu.  

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że propozycja Wójta została 

zaakceptowana. Poinformował, że do projektu uchwały wpisana zostanie cena żyta                           

w wysokości 53,50 zł za 1 dt., co da 133,75 zł podatku od 1 ha przeliczeniowego.  

Punkt 5.  

Kolejny punkt porządku obrad dotyczył omówienia projektu stawek podatku od nieruchomości. 

Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że wszyscy radni otrzymali zestawienie 

wysokości stawek podatku od nieruchomości (ustawowych oraz uchwalonych przez Radę)              

za lata 2011 - 2013 oraz stawek ustawowych i obecnie proponowanych na 2014 rok. 

Zestawienie stanowi załącznik do protokołu. Wójt poinformował, że również proponuje się 

pozostawienie wysokości stawek bez zmian w stosunku do stawek uchwalonych w 2013 rok. 

Wójt Gminy poinformował, że jeśli Rada zdecyduje pozostawić stawki bez zmian w stosunku 

do poprzedniego roku – uchwały nie podejmuje się i będzie obowiązywać dotychczasowa 

uchwała.  

 

Ponieważ nikt nie zgłosił uwag Przewodniczący przeprowadził głosowanie. Zapytał, kto                    

z radnych jest za propozycją Wójta tj. pozostawienie wysokości stawek podatku od 

nieruchomości bez zmian.  

Radni w głosowaniu 14 głosami „za”, jednogłośnie zaakceptowali propozycję Wójta Gminy.  

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że wysokości stawek podatku od nieruchomości 

pozostaną bez zmian, w związku z powyższym nie będzie nowego projektu uchwały w tej 

sprawie.  
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Punkt 6. 

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu obejmującego 

omówienie projektu stawek podatku od środków transportowych.  

Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że radni otrzymali uchwałę z 2011 roku, 

która wciąż obowiązuje, na uchwale wpisano radnym minimalne oraz maksymalne stawki. 

Obecnie obowiązujące stawki mieszczą się w tych granicach, nie ma zatem konieczności 

zmian. Zatem nie proponuje się zmian stawek podatku od środków transportowych. Proponuje 

się nie podejmowanie uchwały w sprawie tych stawek i pozostawienie dotychczas 

obowiązującej uchwały.  

 

Ponieważ uwag nie zgłoszono przewodniczący Rady Gminy przystąpił do głosowania. Zapytał, 

kto z radnych jest za wnioskiem Wójta o pozostawienie wysokości stawek podatku od środków 

transportowych bez zmian, tj. pozostawić dotychczas obowiązującą uchwałę.  

Radni w głosowaniu 14 głosami „za”, jednogłośnie opowiedzieli się za pozostawieniem stawek 

bez zmian.  

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że wniosek został przegłosowany, w związku            

z tym nie będzie nowego projektu uchwały w tej sprawie.  

   

Punkt 7. 

Następnie przystąpiono do punktu dotyczącego omówienia projektu wysokości opłaty                      

od posiadania psów.  

Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że wszyscy radni otrzymali zestawienie 

wysokości stawki rocznej (maksymalnej ustawowej i uchwalonej) od posiadania psów za lata 

2012-2013. Zestawienie stanowi załącznik do protokołu. Wójt poinformował, że proponuje nie 

zmieniać uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat od posiadania psów. Uchwała została 

podjęta w 2012 roku i ustalono stawkę roczną w wysokości 12,00 zł od każdego psa.           

 

Ponieważ żadnych uwag nie zgłoszono Przewodniczący Rady Gminy przystąpił                         

do głosowania. Zapytał, kto z radnych jest za propozycją Wójta, aby pozostawić 

dotychczasową stawkę opłaty od posiadania psów na poziomie 12,00 zł od każdego psa.  

Radni w głosowaniu 14 głosami „za” zdecydowali o pozostawieniu wysokości opłaty                 

od posiadania psów na niezmienionym poziomie.  
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Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że wniosek został przegłosowany, w związku          

z tym nie będzie nowego projektu uchwały w tej sprawie.  

 

Punkt 8. 

Kolejny punkt porządku obrad dotyczył omówienia projektu wysokości opłaty targowej. 

Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że wszyscy radni otrzymali zestawienie 

wysokości dziennej stawki opłaty targowej (maksymalnej ustawowej i uchwalonej) za lata 

2012-2013. Zestawienie stanowi załącznik do protokołu. Wójt poinformował, że proponuje 

pozostawić stawki na poziomie zeszłego roku i zmieniać uchwały w sprawie opłaty targowej.  

 

Radny Grzegorz Stępniak poruszył kwestię handlu obwoźnego i związanego z tym 

problemu dla lokalnych sklepów.  

Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że problem jest widoczny, lokalne sklepy                       

są w coraz gorszej kondycji finansowej, jednakże gmina nie ma wpływu na tę sytuację. Przez 

gminę przejeżdżają samochody i zatrzymują się prowadząc handel, ale nikt nie jest w stanie 

temu zapobiec. Nie można postawić zakazów zatrzymywania się wszędzie, nawet jeśli                 

nie można się zatrzymywać przy drodze, od egzekwowania prawidłowego stosowania się do 

zasad ruchu drogowego jest Policja. Niestety Urząd niewiele może w tej sytuacji zrobić.  

Radny Adam Michalak poruszył kwestię wpływu opłaty targowej podczas festiwalu 

disco polo.  

Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że wpływy z opłaty targowej nie było,                  

ze względu na to, że plac został wydzierżawiony organizatorowi, organizator zarabiał z tego 

tytułu.  

Radna Iwona Machnicka stwierdziła, że skoro gmina nic z tego nie ma, to w przyszłym 

roku festiwal nie powinien być organizowany. 

Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że nie było żadnej umowy przedwstępnej czy 

wstępnej na przyszły rok. Natomiast skoro nie dokładamy do takiej imprezy dużo, to impreza 

powinna być organizowana. Dwa dni tak dużej imprezy za 7 tys. zł, to jest praktycznie żaden 

koszt.   

Radna Iwona Machnicka stwierdziła, że gmina ma inne wydatki, lepiej te 7 tys. zł 

przeznaczyć na jakiś remont, np. w szkole. 

Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że za 7 tys. zł szkoły wybudować się nie da, 

natomiast wymieniać, np. okna na nowe w takim budynku nie ma sensu. Jeśli nie będzie 
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środków zewnętrznych na tego typu zadania, gminy nie będzie stać na nowy obiekt, to jest 

koszt ok. 2-3 mln zł. Gmina nie jest w stanie tego udźwignąć, musimy czekać aż pojawią się 

jakieś środki zewnętrzne i ratować budynek tak, jak do tej pory. W tym roku obniżono 

subwencję o 50 tys. zł, co i tak nie jest dużą kwotą w stosunku do sąsiednich gmin                              

(w Sadkowicach obniżono o ok. 150 tys. zł, w Regnowie ok. 300 tys. zł). Organizacja 

jednodniowych dożynek to jest koszt ok. 50 – 100 tys. zł, a my mamy dwudniową imprezę           

za 7 tys. zł i należy z tego korzystać.  

Radny Jerzy Pieczątka stwierdził, że gmina ma jeden z najładniejszych parków                    

w okolicy, należy się tym cieszyć i wykorzystywać go właśnie do takich imprez, organizować 

różne imprezy.  

 

Ponieważ więcej uwag nie zgłoszono Przewodniczący Rady Gminy przystąpił                         

do głosowania. Zapytał, kto z radnych jest za propozycją Wójta, aby pozostawić stawki opłaty 

targowej bez zmian, tj. pozostawić dotychczas obowiązującą uchwałę.  

Radni w głosowaniu 14 głosami „za” zdecydowali o pozostawieniu wysokości opłaty                 

targowej na niezmienionym poziomie.  

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że wniosek został przegłosowany, w związku          

z tym nie będzie nowego projektu uchwały w tej sprawie.  

 

Punkt 9. 

Zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do omówienia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie                        

w wodę na terenie Gminy oraz taryfy za wprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych 

na terenie Gminy.  

 Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk poinformował, że radni otrzymali informację           

za wodę i ścieki, obejmującą kalkulację wydatków poniesionych przez gminę. Przy obecnych  

stawkach na razie się bilansujemy z lekką nadwyżką. Jednakże w tym roku wydatki są duże 

(dokumentacja projektowa na przebudowę w Sierzchowach ok. 44.500 zł, przedłużenie 

pozwolenia wodno-prawnego na oczyszczalnię ścieków w Cielądzu i zbiornika). Jeśli chodzi            

o oczyszczalnię ścieków to wydatków jest sporo. Odnośnie zaległości windykacja jest 

prowadzona na bieżąco, może być problem ze ściągnięciem zaległości, ale nie możemy odciąć 

ludzi od wody.    

 Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że proponuje nie zmieniać stawek za wodę             

i  ścieki, skoro jeszcze się bilansuje to nie ma takiej konieczności.  
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 Radny Grzegorz Stępniak zapytał, jak nasze stawki wody kształtują się w stosunku do 

pozostałych gmin w powiecie.  

 Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk poinformował, że w powiecie nasza gmina            

ma najniższą stawkę za wodę. 

 Radny Grzegorz Stępniak stwierdził, że  należy podnieść stawkę o 0,10 zł za 1 m 3.  

 Radny Adam Michalak zapytał, jakie są straty w wodzie. 

 Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że straty są na przyzwoitym poziomie. 

Odnośnie wydatków nie można stwierdzić, jakie wydatki będą w przyszłym roku, nie jesteśmy 

w stanie przewidzieć ilości i rodzaju awarii.  

 Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk poinformował, że infrastruktura wodna się 

starzeje, oczyszczalnia ścieków w Cielądzu wymaga modernizacji, w Kuczyźnie jest tragedia, 

w Sierzchowach jeszcze w tym roku musimy ponieść koszty wymiany złóż i zainstalowania 

falownika, ale to nie koniec prac. W przyszłym roku konieczny jest zbiornik magazynowy. 

Musimy uzdatnić wodę jak tylko się da. Sanepid warunkowo do końca roku dopuścił 

oczyszczalnię, ale jeśli nie poprawimy jakości wody Sanepid wyda decyzję zamykającą 

Sierzchowy. Jeśli chodzi o ujęcie wody w Cielądzu to nie ma uzdatniania i to też trzeba będzie 

wykonać, zalecenia z 2006 roku nie zostały zrealizowane i może być problem z pozwoleniem. 

Może rzeczywiście radny Stępniak ma rację i należałoby podnieść stawkę o 0,10 zł. 

 Radny Tomasz Dewille stwierdził, że najpierw musimy wykonać niezbędne czynności                        

i uzdatnić wodę, a dopiero potem podnieść stawkę.  

   Radny Adam Michalak stwierdził, że wszyscy mają kalkulację, skoro na razie nie ma 

konieczności podwyżki, to stawki powinny zostać na dotychczasowym poziomie.  

 Radni Teresa Stępniak, Iwona Machnicka, Bogumił Grabowski poparli radnego 

Michalaka i stwierdzili, że należy pozostawić stawki na dotychczasowym poziomie.  

 Radny Robert Kupis zapytał o problem ujęcia wody w Sierzchowach.  

 Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk wyjaśnił, że problem jest natury technologicznej, 

co musimy zrobić, żeby uzdatnić wodę, jakie czynności wykonać. Najlepiej byłoby, gdyby 

dwustopniowo przeprowadzić odżelazianie i odmanganianie, ale wydajność ujęcia wody spada 

do ok. 40 m3 na dobę, należy zmienić system nawadniania, zostawić 3 odżelaziacze, ale mieć 

niezbędną ilość wody w okresach letnich. Nie można dopuścić do tego, aby mieszkańcom 

zabrakło wody. Należy rozwiązać problem letniego podawania wody mieszkańcom. Sekretarz 

Gminy poinformował, że stan zbiornika wieżowego jest kiepski, z powłoki zewnętrznej odkleja 

się farba, wewnątrz pojawiają się bioksydy (woda ma zły zapach), zbiornik był zaprojektowany 
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tak, że na dole gromadzą się osady, nie można ich odpompować na zewnątrz, więc zalegają            

w dolnej części zbiornika.  

 Radny Józef Pytka zapytał, czemu nie ma filtra, kto to projektował, że nie ma 

odsadzacza na dole zbiornika, gdyby na górze był filtr odpowietrzający, nic by się nie działo.  

 Radny Krzysztof Żatkiewicz poinformował, że przecież to nie jest świeży temat, to już 

od kilku lat się dzieje, problem był już w starym odwiercie.  

 Radny Adam Michalak, że to było robione ok. 30 lat temu, minęła żywotność i nie ma 

się czemu dziwić, że konieczne są dodatkowe prace. Ówcześnie taka była technologia i tak się 

robiło, przez 30 lat działało i nic się nie działo. Nie ma co narzekać, tylko naprawiać co się da.  

 Sekretarz Gminy dodał, że nie było prowadzonej książki budowlanej obiektu, nie 

wiadomo było co i jak było robione, byłoby inaczej gdyby był inspektor nadzoru i wszystko 

wpisywał. Książka została założona dopiero teraz. Inspektor wpisał, że stan techniczny obiektu 

jest dobry, ale wymaga różnych prac. Konstrukcja jest dobra, tylko potrzebna jest odpowiednia 

konserwacja i nadzór. Dopóki inspektor nadzoru budowlanego będzie przedłużał dopuszczenie 

zbiornika do użytkowania, jego użyteczność będzie dobra.  

 

Ponieważ więcej uwag nie zgłoszono Przewodniczący Rady Gminy przystąpił                         

do głosowania. Zapytał, kto z radnych jest za propozycją Wójta, aby pozostawić stawki                   

za wodę i ścieki bez zmian.  

Radni w głosowaniu 12 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się” zdecydowali                    

o pozostawieniu wysokości stawek na niezmienionym poziomie.  

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że wniosek został przegłosowany, w związku             

z tym projekty uchwał ze stawkami na poziomie zeszłego roku zostaną przedstawione                   

do podjęcia na Sesji Rady Gminy w terminie zgodnie z ustawą.    

 

Punkt 10. 

Zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do przedstawienia wstępnych założeń do projektu 

budżetu Gminy na 2014 rok. Wstępne założenia do projektu budżetu gminy 2014 rok 

przedstawił Wójt Gminy Paweł Królak – stanowią one załącznik do protokołu.  

 

 Odnośnie propozycji przeznaczenia 40 tys. zł na zakup samochodu (typu bus) Wójt 

Gminy poinformował, że obecnie gmina posiada samochody Skodę, Fiata Uno i Żuka.  Fiat uno 

i żuk nie mieszczą się już w normach spalania, są stare. Obydwa są wykorzystywane głównie 
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do łatania dziur w drogach, ale jest to nieopłacalne (jeździć muszą dwa samochody, fiatem uno 

pracownicy jadą na miejsce, żuk wiezie towar, kamień czy emulsję). Zakup samochodu typu 

brygadówka (samochód, który ma z tyłu kipę ładunkową, zabrałby                          

pracowników i kamień) znacznie usprawniłby prace na drogach oraz zmniejszył koszty. 

Dokonano rozeznania cenowego, proponuje się kwotę 40 tys. zł, za taką kwotę można już kupić 

samochód, ewentualnie jakieś drobne środki mogłyby jeszcze zostać. Posiadając taki samochód  

będą oszczędności na paliwie.   

 Odnośnie modernizacji pomieszczeń OSP Sierzchowy (105 tys. zł, zwrot 68.620 zł)               

z „małych projektów” Wójt Gminy poinformował, że zadanie to zostanie zaproponowane                 

w trakcie roku budżetowego 2014. Uzależnione to będzie od uzyskania dochodów,                         

ze sprzedaży działek rolnych (zakładane wpływy to ok. 50-100 tys. zł) oraz ze sprzedaży 

mieszkań w Domu Nauczyciela (zakładane wpływy to ok. 200 tys. zł z 2014 roku i ok. 150 tys. 

zł w 2015 roku).   

 Na bieżące utrzymanie dróg przewiduje się kwotę 80 tys. zł; w projekcie ujęty jest 

wzrost wynagrodzeń i wskaźnik inflacyjny w wysokości 3%. Dotacje celowe na stowarzyszenia 

przewiduje się w wysokości 127 tys. zł ( w tym: 82 tys. zł na sport 42 tys. zł                                

na stowarzyszenia), bieżące wydatki na OSP proponuje się w kwocie 30 tys. zł.  

 

W dyskusji głos zabrali: 

 Radny Józef Pytka odnośnie kupna samochodu zapytał, jakie będą dodatkowe koszty 

zatrudnienia pracownika.  

 Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że na razie nie mówi się o zatrudnieniu 

pracownika, proponuje się jedynie zakup samochodu.  

 Radny Adam Michalak zwrócił się z prośbą o wygospodarowanie ok. 30 tys, zł na 

dokończenie parkingu obok kościoła w Cielądzu.  

 Radny Tomasz Dewille zwrócił się z prośbą o dokończenie drogi powierzchniowym 

utrwaleniem (od p. Kamińskiego ok. 400 m).  

 Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk poinformował, że wnioskując o realizację danych 

zadań należy wskazać źródło ich finansowania.  

 Radny Adam Michalak poinformował, że na pewno po przetargach zostaną jakieś środki 

finansowe i z nich można byłoby te zadania wykonać, poza tym planuje się 127 tys. zł                    

na stowarzyszenia, można z tego zdjąć ok. 25 tys. zł.  



10 

 

 Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że ze stowarzyszeń i na kulturę już                      

w projekcie zdjęto 23 tys. zł  w stosunku do poprzedniego roku.  

 Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska poinformowała, że jeśli chodzi o środki, które 

zostaną w budżecie gminy po przetargach nie można dyskutować już teraz. Są one 

przewidziane na realizację zadań, które już są wpisane w budżet. Dopiero w trakcie roku 

budżetowego jak faktycznie zostaną, będzie można decydować na co je przeznaczyć.                       

W obecnej chwili nie można wpisać kolejnych zadań do budżetu bez pokrycia kosztów ich 

realizacji w dochodach.  

 Wójt Gminy Paweł Królak dodał, że jeśli po przetargach zostaną środki w budżecie                 

to będzie propozycja przeznaczenia ich na drogę Stolniki-Kuczyzna, która jest w fatalnym 

stanie i jest obecnie bodaj najgorszą drogą na terenie gminy.   

 Radny Jarosław Budek zapytał, czy na takie zadanie jak parking w Cielądzu nie można 

pozyskać środków z „Krainy Rawki”.  

 Wójt Paweł Królak poinformował, że środki z Krainy Rawski zaplanowane                        

są  na realizację otoczenia wokół Domu Kultury.  

 Radny Józef Pytka stwierdził, że na drogach w Komorowie czy w Grabicach można 

byłoby teraz zaoszczędzić ok. 30 – 40 tys. zł a za kilka lat zrobić jedną nakładkę.  

 Radny Jarosław Budek stwierdził, że w Komorowie jest krótki odcinek bo tylko na taki 

są środki, ale droga ma ok. 2.800 m, odcinek do wykonania był ustalony.  

 Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że przeanalizowano propozycję radnego 

Pytki, można byłoby zaoszczędzić te środki, ale nic by to nie dało bo te pieniądze i tak za dwa 

czy trzy lata trzeba będzie znów włożyć w tę drogę. 

 Radny Krzysztof Żatkiewicz poinformował, że droga w Grabicach miała być zrobiona   

w tym roku, sprawa się przesunęła, ale zadanie jest ujęte do wykonania. Przypomniał,                 

że wykonanie tej drogi było już ustalane kilkakrotnie, kiedy była potrzeba przesunięcia zadania 

radny wyraził zgodę, wszystko było dawno ustalone, a teraz radny Pytka znów proponuje 

obciąć środki. Radny Żatkiewicz przypomniał, że przecież chodzi o odcinek w centrum wsi,  

nie jest to jakaś droga, np. w pola.  

 Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski przyznał rację radnemu 

Żatkiewiczowi, przypomniał, że skoro radni już kiedyś o czymś zdecydowali, to należy się tego 

trzymać. Droga w Grabicach miała być wykonana, zadanie to było odkładane, radny z Grabic 

zrzekł się na rzecz Nowej Małej Wsi, a teraz proponuje się zmniejszenie środków, tak się nie 
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godzi. Należy wykonać to, co zostało już ustalone. Przewodniczący Rady stwierdził również,  

że droga w Stolnikach musi być zrobiona. Jest absolutną koniecznością.  

 Radny Pytka poinformował, że jego intencją nie była propozycja nie wykonania jakiejś 

drogi, ale wskazanie, gdzie i na jakiej drodze można zaoszczędzić środki.  

 Radny Krzysztof Żatkiewicz stwierdził, że to jest dokładnie to samo, skoro ustalono,                

że wykonany zostanie odcinek drogi asfaltem, a teraz proponuje się gorszą nawierzchnię, to nie 

jest to wykonanie zadania, które zostało ustalone.  

Wójt Gminy Paweł Królak stwierdził, że można byłoby zaoszczędzić ok. 25 tys. zł,             

ale to nie ma sensu, bo te pieniądze i tak trzeba byłoby za kilka lat włożyć z powrotem             

w tę samą drogę. Lepiej zrobić drogę asfaltem raz a porządnie i mieć ją na dłuższy okres.  

 Radny Grzegorz Stępniak stwierdził, że jeśli po przetargach w budżecie zostaną środki 

trzeba będzie zrobić drogę w Nowej Małej Wsi (odcinek ok. 600  m).  

 Radny Jerzy Pieczątka stwierdził, że spękany asfalt w Łaszczynie należy zrobić                   

w przyszłym roku. 

 Radny Michał Trzciński stwierdził, że należy zrobić drogę w Mroczkowicach odcinek 

ok. 300 m w kierunku jego domu (powierzchniową nakładką).  

Radna Iwona Machnicka poinformowała, że należy zrobić drogę w Wisówce                       

(w kierunku Małej Wsi) utwardzić i nawierzchniówką. 

Radna Renata Jakubik poinformowała, że konieczny jest również remont dachu                    

w budynku w Sanogoszczy, najlepiej byłoby poszukać środków zewnętrznych. Dodała,                

że należy również wykosić boisko. 

 Radny Robert Kupis poruszył kwestię drogi w Cielądzu (w kierunku bloków), droga ma 

3 m szerokości, są spękania, jest coraz gorzej, należy przynajmniej zabezpieczyć szczeliny.    

 Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że działka, na której jest droga należy do 

wspólnoty mieszkaniowej. Wspólnota została poinformowana, że aby droga mogła być 

zrobiona przez gminę to wspólnota musi wydzielić odrębnie Nr działki i przekazać gminie. 

Gmina nie może inwestować w nie swoją własność.   

 Radna Teresa Stępniak podziękowała za uwzględnienie remontu budynku OSP                

w Sierzchowach.  

 Wójt Gminy przypomniał, że to jest propozycja, która w projekcie nie będzie wpisana, 

będzie proponowana w trakcie roku budżetowego po uzyskaniu dochodów ze sprzedaży 

gruntów.  
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 Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski przedstawił wnioski, które wpłynęły 

do Wójta Gminy celem uwzględnienia ich w budżecie gminy (wniosek Komendy Powiatowej 

Policji w Rawie Mazowieckiej Nr l.dz. K-0151/51/13 z dn. 02.10.2013 r. dotyczący 

dofinansowania zakupu radiowozu, Nr l.dz. K-0151/50/13 z dn. 02.10.2013 r. dotyczący 

przeznaczenia środków finansowych na zwiększenie ilości sił policyjnych na terenie gminy, 

wniosek Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach Nr ODms-

071-01/2013.1 o współfinansowanie działalności ośrodka oraz wniosek Państwa Świątek                  

i Klatka ze Stolnik z dn. 23.10.2013 r. dotyczący słupów wraz z lampami przy drodze gminnej). 

Kserokopie wniosków stanowią załącznik do protokołu.  

 Odnośnie wniosku o założenie oświetlenia przy drodze gminnej radny Robert Kupis 

stwierdził, że można byłoby zrobić jeden czy nawet dwa słupy.  

 Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że posesje wnioskujących są na końcu 

miejscowości, konieczna byłaby wymiana jednego słupa i postawienie dwóch nowych, do tego 

dochodzi przewód, zamontowanie lamp, niezbędna dokumentacja. Koszt realizacji tej 

inwestycji to ok. 10 tys. zł. Później dochodzą koszty utrzymania oświetlenia. Każda 

miejscowość w gminie ma takie miejsca bez oświetlenia.  

 Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk poinformował, że był w miejscu, którego dotyczy 

wniosek i stwierdził, że gmina nie jest w stanie inwestować w realizację oświetlenia w takich 

miejscach (krańce miejscowości). Gminy nie stać na realizację takich wniosków. Jeśli gmina 

zrealizuje ten wniosek, zaczną wpływać kolejne. Gminy nie stać na realizację oświetlenia do 

każdej posesji, a nie można również zrealizować wniosku jednych mieszkańców, a innym 

odmówić.   

 Radna Iwona Machnicka stwierdziła, że oświetlenie można zrealizować z funduszu 

sołeckiego, były już wsie, które realizowały takie zadania.  

 Odnośnie wniosków Komendy Powiatowej Policji Wójt Gminy poinformował,                   

że w zeszłym roku gmina przeznaczyła 4 tys. zł na Komendę na tzw. służby ponadnormatywne. 

Obecnie Komenda prosi o 5 tys. zł. 

 Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski poinformował, że jak są różne 

imprezy, np. Piknik Rodzinny w Cielądzu, czy inne imprezy w Sierzchowach to muszą być 

zwiększone służby policyjne, a Policja nie ma ludzi.  

 Radna Teresa Stępniak stwierdziła, że można byłoby przeznaczyć 2 tys. zł.  

 Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska zaproponowała, aby przeznaczyć 4 tys. zł, tak jak 

w tym roku.  
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 Radny Jarosław Budek zaproponował, aby na zakup samochodu nie przeznaczać 

żadnych środków a na służby ponadnormatywne przeznaczyć 2 tys. zł.  

 Wójt Gminy zaproponował, żeby w takim razie przeznaczyć 3 tys. zł. 

 

Radni jednogłośnie zdecydowali, że na służby ponadnormatywne dla Komendy Powiatowej 

Policji w budżecie przeznaczone zostaną środki w wysokości 3 tys. zł,  natomiast na zakup 

radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji, na działalność ODR oraz na realizację oświetlenia 

środków nie wygospodarowano.  

 

Ponieważ nikt więcej głosu nie zabrał Przewodniczący Rady Gminy poinformował,                   

radni będą jeszcze pracować nad projektem budżetu na posiedzeniu w dniu 22.11.2013 r.                  

Przystąpiono do kolejnego punktu.   

 

Punkt 11. 

Zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do wyrażenia opinii do projektu uchwały w sprawie 

przyjęcia na 2014 rok programu współpracy gminy Cielądz z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami, o których mowa w art.  3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego                      

i o wolontariacie. Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. Projekt uchwały wraz                            

z programem przedstawił Inspektor w Referacie Or.SO – Piotr Król.  

 Inspektor Piotr Król poinformował, że organ stanowiący gminy zobowiązany jest do 

określenia rocznego programu współpracy na podstawie ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. Przygotowany program określa cele, zasady oraz formy 

współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi, a także wskazuje zakres przedmiotowy 

współpracy, priorytetowe zadania publiczne oraz planowaną wysokość środków na realizację 

programu. Priorytetowymi zadaniami gminy w 2014 roku są zadania w zakresie 

upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz 

ochrony i promocji zdrowia psychicznego. Projekt uchwały został skonsultowany                              

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, uwag do programu nie wniesiono.                 

Na stronie BIP oraz na tablicy ogłoszeń umieszczone zostaną ogłoszenia o konkursach,                

do których będą mogły przystąpić organizacje. W 2014 roku planuje się wydatkowanie 

środków przewidzianych na realizację programu w wysokości 127.000 zł. Jest to kwota o 23 

tys. zł  niższa niż w roku 2013. Podyktowane jest to obniżeniem udziału w rozgrywkach oraz 

mniejszymi wpływami do budżetu.  
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 Na pytanie radnego Roberta Kupisa odnośnie podziału środków na kulturę i sport 

Inspektor Piotr Król poinformował, że w tych 127 tys. zł przewiduje się 82 tys. zł na sport i 45 

tys. zł na kulturę. Inspektor Król poinformował, że każda organizacja składa ofertę na realizację 

zadań ogłoszonych przez Wójta Gminy w otwartym konkursie, w którym Wójt określa na co 

można przeznaczyć przyznane środki. Jeśli chodzi o sport może to być zakup sprzętu (piłki do 

gry, buty, itp. niezbędnych materiałów, np. nawozu do trawników, wapna) opłaty sędziowskie, 

transport zawodników na mecze. Większą część dotacji pochłaniają  z reguły koszty opłat 

licencyjnych, sędziowskich i transport zawodników.  

 

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.  

Wszystkie komisje jednogłośnie wyraziły pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie 

przyjęcia na 2014 rok programu współpracy gminy Cielądz z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami, o których mowa w art.  3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego                      

i o wolontariacie. 

 

Punkt 12.  

 W sprawach różnych głosu nie zabrano.  

   

Punkt 13.   

Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący obrad o godz. 13:30 dokonał 

zamknięcia posiedzenia wspólnych Komisji. 

 

      Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  
       Tomasz Dewille 

 

      Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa  

       Jarosław Budek 

 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu 
i Zdrowia 
  
 Robert Kupis 

 
Protokołowała: 
mgr Olga Kmita. 


