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P R O T O K Ó Ł  Nr III/14 
 

z odbytej Sesji Rady Gminy Cielądz w dniu  29 grudnia 2014 roku. 
 

Sesję rozpoczęto o godz.  10:00 
a zakończono o godz.    11:20    

 
 
Ustawowa liczba radnych   - 15 
Radnych obecnych na Sesji:    - 15 

 
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.  
 
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 
 

1. Paweł Królak    Wójt Gminy 
2. Sylwester Krawczyk  Sekretarz Gminy 
3. Gabriela Milczarska  Skarbnik Gminy 
4. Grażyna Jarzyńska   Dyrektor SP w Sierzchowach 
5. Maria Piątek    Radna Powiatu Rawskiego 
6. Aldona Trzcińska   Kierownik GOPS 
7. Jadwiga Gaćkowska  Kierownik GZEAS 

 
 

oraz inne osoby wg załączonych list obecności. 
 

 
Punkt 1. 

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa stwierdzając obecność 15-stu radnych                                    

i quorum zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał, otworzyła obrady III Sesji Rady 

Gminy Cielądz. Powitała przybyłych na Sesję radnych oraz zaproszonych gości.   

 

Punkt 2. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała, aby z porządku obrad zdjąć punkt 3 „Podjęcie 

uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Domowi Kultury w Cielądzu” wyjaśniając,                 

że propozycja podyktowana jest faktem, że projekt uchwały nie zawiera podpisu radcy prawnego, 

nie był on również omawiany na posiedzeniu komisji Rady Gminy.  

Przewodnicząca Rady Gminy przeprowadziła głosowanie nad zmianą w porządku obrad.                   

Za zmianą głosowało 14 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.  
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Przewodnicząca Rady Gminy informując, że propozycja została przyjęta przedstawiła porządek 

obrad: 

 

1. Otwarcie Sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu Nr II/14 z Sesji Rady Gminy z dn. 09.12.2014 r.  

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Cielądz. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok.   

7. Interpelacje.  

8. Wolne wnioski. 

9. Zakończenie obrad III Sesji Rady Gminy.  

 

Przewodnicząca Rady Gminy przeprowadziła głosowanie nad przedstawionym porządkiem 

obrad. Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przyjęli porządek obrad.  

 

Punkt 3.  

Protokół Nr II/14 z Sesji Rady Gminy w dn. 09.12.2014 r. został wyłożony do wglądu. Radni do 

protokołu nie wnieśli uwag i protokół w głosowaniu jawnym, 15 głosami „za” został przyjęty. 

 

Punkt 4.  

Przystąpiono do realizacji punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. 

Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. Projekt uchwały był przedmiotem dyskusji na 

wspólnym posiedzeniu komisji rady gminy w dn. 09.12.2014 r.  

 Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk przedstawił wysokość stawek, jakie zostały 

ustalone na wspólnym posiedzeniu komisji. Sekretarz dodał, że wiedzieliśmy, że obecne stawki 

są najniższe na terenie powiatu z wyjątkiem miasta Rawa (ponieważ miasto ogłosiło przetarg 

tylko na odbiór odpadów), wszystkie gminy miały kwoty wyższe, kontrakt półtora roku był na 

niskim poziomie, obecnie trzeba było zweryfikować stawki. Postępowanie przetargowe 

wykazało, że kontrakt wzrósł w stosunku do poprzedniego o ok. 43 %. Rozmawiamy z firmą 

Veolia, która do tej pory realizowała usługi, wzrastają stawki na instalacjach, np. w Pukininie 

podniesiono o 15 %, kolejny wzrost szacowano na ok. 30 %, wzrost ma być trochę mniejszy,              

ale będzie na pewno. Na wysokość opłat rzutują stawki na instalacjach i opłata marszałkowska.  
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Na komisjach radni przychylili się do metody opłaty od gospodarstwa domowego, Proponowany 

poziom składek daje podstawy do tego, żeby przyjąć, że system gospodarki odpadami będzie się 

bilansował (dochody będą pokrywać koszty). W ślad za tą uchwałą zmieniały będą się inne 

uchwały, np. uchwała ustalająca wzór deklaracji.  Sekretarz dodał, że w dotychczasowej ustawie  

jest zapis, że przy każdej zmianie stawki opłaty właściciel gospodarstwa domowego musi składać 

nowe deklaracje, natomiast 28 listopada pojawiła się nowelizacja, która zawiera zapis,                  

że w przypadku nowej stawki Wójt Gminy tylko zawiadamia właścicieli o nowych stawkach,             

ale właściciele nie będą zobowiązani do składania nowej deklaracji, deklarację według nowego 

wzoru będą składali nowi mieszkańcy. Na późniejszej sesji zostanie przedstawiona uchwała              

w sprawie nowego wzoru deklaracji.  

 Radna Iwona Machnicka stwierdziła, że zaproponowane stawki są zbyt duże, mieszkańcy 

bardzo źle ocenią podjętą uchwałę. Radna dodała, że nie rozumie, dlaczego w naszej gminie 

stawki muszą wzrosnąć, podczas gdy w Rawie nie wzrosły. Radna stwierdziła, że należy zrobić 

tak, żeby nie podnosić opłat. Mieszkańcy są oburzeni, to nie są małe kwoty.  

 Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk poinformował, że w Rawie stawki nie wzrosły 

dlatego, że Rawa jeszcze nie ogłosiła przetargu, ponieważ poprzedni kontrakt miała na 2,5 roku,  

ale stawki wszędzie wzrosły. Sekretarz dodał, że przy 100% ściągalności proponowanej stawki  

(a nigdy nie udaje się tyle osiągnąć) wpływy do budżetu gminy byłyby na poziomie ok. 972 tys. 

zł, a najniższa oferta była na ponad 1 mln zł. Ustawa mówi wyraźnie, że system ma się 

bilansować, co oznacza, że gmina nie powinna dokładać ze środków własnych. Na dzień 

dzisiejszy są zaległości w wysokości ok. 24 tys. zł, mimo wszystko i tak będziemy zmuszeni 

dokładać do tego systemu, powstaje pytanie, czy nas na to stać.  

 Sołtys Wiesław Kruśliński stwierdził, że w Rawie jest zdecydowanie więcej odpadów, na 

wsi nie ma tyle odpadów, dla gospodarstwa jednoosobowego 120 l pojemnik jest za duży. 

Mieszkańcy nie powinni tyle płacić, skoro nie mają odpadów i oddawać puste kosze.  

 Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk poinformował, że jest nowelizacja ustawy, która 

mówi, że odpady mają być odbieranie nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie z uwagą, że na 

terenach wiejskich Rada Gminy może ustalić inaczej. Proponujemy odbiór odpadów raz na 

miesiąc mając świadomość, że nie może się on odbywać w większych odstępach czasowych               

z uwagi na brak zgody sanepidu. Natomiast nieruchomość nie może być wyposażona w mniej niż 

jeden pojemnik z uwagi na elementy techniczne pojazdów do odbioru odpadów. Sekretarz dodał, 

że na wysokość stawki ilość odpadów ma niewielki wpływ, ważny jest rodzaj odpadu, a nasze 

odpady są ubogie, nie mamy metali i innych odpadów, które  można byłoby poddać 

recyklingowi.  
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 Sołtys Marian Jadczak zapytał, czy można się wyrejestrować na okres, kiedy się nie 

wytwarza odpadów i nie płacić opłaty.  

 Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk poinformował, że w interesie gminy jest to, żeby 

mieszkańcy się nie wyrejestrowywali, ale trzeba się również zastanowić, kiedy jest to możliwe. 

Podstawową kwestią jest to, że opłaty obejmują nieruchomości zamieszkałe, czyli te, w których 

się mieszka, skoro jest deklaracja, że w danej nieruchomości zamieszkuje pewna ilość osób,               

to opłata musi być płacona.  

 Sołtys Paweł Trzciński stwierdził, że należy ściągnąć zadłużenie.  

 Sekretarz Gminy poinformował, że niwelujemy zadłużenie, wysyłane są upomnienia,             

z reguły są to gospodarstwa, które nie płacą nie tylko opłat za odpady, ale również opłat za wodę, 

ścieki czy inne podatki. W ustawie ma się pojawić zapis, który będzie mówił o tym, że opłat za 

odpady nie będą płacić Ci, którzy korzystają z pomocy społecznej lub nie zarabiają najniższej 

krajowej. Jeśli ten zapis wejdzie w życie, to sporo gospodarstw domowych nie będzie płacić 

opłat.  

 Radny Józef Pytka zapytał, jak to będzie, gdy firmy zrobią zmowę i podniosą stawki, czy 

gmina za każdym razem będzie musiała się dostosowywać i podnosić stawki. Radny zapytał, czy 

jest jakaś możliwość negocjacji. Dodał, że niezrozumiałe jest, że gmina ma się dostosowywać do 

firm, które ustalają wysokość kontraktów.  

 Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk poinformował, że w rejestrze jest zarejestrowanych 

6 firm, które mogą brać udział w przetargu, w poprzednim przetargu były dwie firmy, w ostatnim 

była tylko jedna. Przetargiem w naszej gminie zainteresowana była tylko jedna firma, dla firm 

nasza gmina nie jest zbyt opłacalna.  

 Radny Józef Pytka zapytał, co będzie w sytuacji, gdy żadna firma nie złoży oferty.  

 Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk poinformował, że podmiot realizujący zadania 

związane z gospodarowaniem odpadami jest wyłaniany w drodze przetargu nieograniczonego, 

tak stanowią przepisy i nie może być inaczej. Poprzedni przetarg został unieważniony ze względu 

na niewystarczające środki, obecnie nawet jeśli będzie jedna oferta i zmieści się w ramach 

zabezpieczonych środków, to będziemy zmuszeni ją wybrać.  

Radna Iwona Machnicka zapytała, co w przypadku, gdy stawki nie zostaną podniesione           

i ogłoszony zostanie przetarg.  

 Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk wyjaśnił, że taka sytuacja już miała miejsce.           

W poprzednim przetargu zabezpieczono ok. 700 tys. zł, a oferta opiewała na ponad 1 mln zł               

i przetarg musiał być unieważniony. Jedna firma poinformowała, że analizuje rynek, obejrzą 

specyfikację i się odezwą, jednakże nie wzięli udziału w przetargu. Ofert nie złożą firmy                     

z dalszych miast ze względu na brak bazy w odpowiedniej odległości.  
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 Radny Sylwester Stefański  zapytał, kiedy będzie znana cena, jeśli dziś przetarg zostałby 

ogłoszony.  

 Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk poinformował, że ok. 15 stycznia.  

 Radny Sylwester Stefański zapytał, czy stawki muszą być uchwalone dziś.  

 Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk poinformował, że skalkulowaliśmy, że po wzroście 

kosztów jest ok. 980 tys. zł, liczymy, że następne oferty firm mogą być podobne, może uda się 

wyłonić firmę. Jeśli nie podniesiemy stawek, to nie będziemy mogli ogłosić przetargu. Sekretarz 

dodał, że trzeba mieć świadomość, że w regulaminie przeniesiono na firmę wiele rzeczy.  

 

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa odczytała projekt uchwały w sprawie wyboru 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej 

opłaty. Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 

Radni w głosowaniu jawnym 9 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw” i 4 glosach 

„wstrzymujących się” podjęli uchwałę. Uchwała Nr III.10.14 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Punkt 5. 

Przystąpiono do realizacji punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie ustalenia 

wynagrodzenia Wójta Gminy Cielądz. Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. Projekt uchwały 

był przedmiotem dyskusji na wspólnym posiedzeniu komisji rady gminy w dn. 09.12.2014 r.  

 Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa przedstawiła uzasadnienie uchwały. Dodała, że na 

posiedzeniu komisji ustalono wysokość wynagrodzenia Wójta Gminy. Przewodnicząca 

przedstawiła ustaloną wysokość wynagrodzenia.  

 

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa odczytała projekt uchwały w sprawie ustalenia 

wynagrodzenia Wójta Gminy Cielądz. Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 

Radni w głosowaniu jawnym: 10 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 4 głosach 

„wstrzymujących się” podjęli uchwałę.   

Uchwała Nr III.11.14 stanowi załącznik do protokołu. 

Wójt Gminy Paweł Królak podziękował za kredyt zaufania, którym obdarzyli go zarówno 

wyborcy jak i obecna Rada Gminy. Wójt zapewnił, że podwyżka wynagrodzenia nie wpłynie na 

jego pracę, zawsze najważniejsze będzie dobro gminy. 
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Punkt 6. 

Przystąpiono do realizacji punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu                   

i w budżecie gminy na 2014 rok. Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. Projekt uchwały był 

przedmiotem dyskusji na wspólnym posiedzeniu komisji rady gminy w dn. 09.12.2014 r.  

 

 Skarbnik Gminy poinformowała, że proponuje się zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 

77.830 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do uchwały (zwiększenie dochodów na sfinansowanie 

zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu wypłacania wynagrodzenia za sprawowanie opieki 

wynikających z postanowień sądu o kwotę 762 zł, zwiększenie dochodów z wpływów                    

z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 

kwota 42.231 zł, z podatku dochodowego od osób prawnych kwota 24.318 zł oraz wpływy              

z różnych dochodów kwota 10.519 zł). Zwiększenie wydatków budżetu zgodnie z załącznikami 

Nr 3 i 4 o kwotę 77.830 zł (zwiększenie wydatków na sfinansowanie zobowiązań Skarbu 

Państwa z tytułu wypłacania wynagrodzenia za sprawowanie opieki wynikających z postanowień 

sądu o kwotę 762 zł, zwiększenie na dostarczanie wody 14.800 zł, w administracji publicznej na 

zadania statutowe kwota 25.268 zł, na dowożenie uczniów do szkół zadania statutowe kwota 

15.000 zł, na oświetlenie ulic 15.000 zł, pozostała działalność zadania statutowe 7.000 zł). 

Proponuje się zmiany w budżecie zgodnie z załącznikami 5 i 6 do uchwały (w związku                       

z podpisaniem umowy  z  rzędem Marszałkowskim na dofinansowanie operacji „Rewitalizacja 

zabytkowego parku w Cielądzu z budową ścieżek, drewnianych altan, węzła sanitarnego                      

z przyłączami elektroenergetycznym, wodociągowym i kanalizacji sanitarnej oraz infrastrukturą 

towarzyszącą” należy zmienić nazwę zadania oraz środki własne zmienić na środki unijne – 

całość zadania 613.362,75 zł, środki z udziałem środków UE 583.739,83 zł, środki własne 

29.622,92 zł, należy również zwiększyć plan wydatków na zadania bieżące w przedszkolach,               

a zmniejszyć wydatki na składki ZUS kwota 10.000 zł).  

 

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian 

budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok. Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 

Radni w głosowaniu jawnym: 15 głosami „za” podjęli uchwałę.   

Uchwała Nr III.12.14 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Punkt 7. 

Interpelacji nie zgłoszono.  
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Punkt 8.  

W wolnych wnioskach głos zabrali: 

Sołtys Wiesław Kruśliński zwrócił uwagę na fakt, że książki z biblioteki z Ossowic wciąż 

nie zostały zabrane z klubu (gdzie były przeniesione na czas remontu).  

Radny Józef Pytka zapytał, kto wygrał przetarg na odśnieżanie i stwierdził, że nie 

wiadomo do kogo się zwrócić, gdyby zaszła taka konieczność.  

Wójt Gminy poinformował, że przetarg wygrała firma z Regnowa (p. Henryk Gos). Na 

razie jednak nie odśnieżano bo nie było takiej potrzeby. Wójt dodał, że wszystkie potrzeby 

odśnieżania należy zgłaszać do Urzędu, a Urząd będzie zgłaszał kierowcom.  

 

Punkt 9. 

Przewodnicząca Rady Gminy złożyła serdeczne życzenia w nadchodzącym Nowym Roku                 

i zakończyła obrady III Sesji Rady Gminy.  

  

 

Protokół zakończono i podpisano.          

   

 

 

Protokołowała : 

mgr Olga Kmita 


