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Sesję rozpoczęto o godz. 10:00 

a zakończono o godz.    12:55 

 

Punkt 1. 

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa stwierdzając obecność 11 radnych              

(radni nieobecni na sesji: Jarosław Ciesielski, Anna Kłos, Lech Owczarek i Sławomir Zaręba)               

i quorum zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał, otworzyła XI obrady Rady Gminy 

Cielądz.  

Powitała przybyłych na sesję radnych oraz zaproszonych gości.  

Listy obecności: radnych, sołtysów oraz zaproszonych gości, stanowią załączniki do protokołu.  

 

Punkt 2. 
 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3.  Przyjęcie protokołu Nr X/15 z sesji Rady Gminy w dn. 31.07.2015 r. 

4. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Cielądz. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej 

na kadencję 2016-2019. 

6. Przedstawienie informacji z realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny oraz ze 

stanu przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2015/2016. 

7. Informacja o złożonych wnioskach suszowych oraz o możliwych formach pomocy.  

8. Przedstawienie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania                                  

i wdrożenia planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Cielądz. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie na 2015 rok. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 

13. Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady   

Gminy.   

14. Interpelacje.  

15. Wolne wnioski. 
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16. Zakończenie obrad XI Sesji Rady Gminy.  

 

Punkt 3.  

Protokół Nr X/15 z sesji Rady Gminy w dn. 31.07.2015 r. został wyłożony do wglądu 

poprzez opublikowanie jego projektu na stronie internetowej oraz udostępnienie w wersji 

papierowej -   w dwóch egzemplarzach.  

Radni do protokołu nie wnieśli uwag i protokół w głosowaniu jawnym, 11 głosami „za” 

został przyjęty. 

 

Punkt 4.  

 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do tematu dotyczącego przedłożenia 

informacji o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Cielądz. Analizę stanu bezpieczeństwa 

publicznego na terenie gminy Cielądz w okresie 01.01.2015 – 31.08.2015 r. przedstawił 

przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej – Naczelnik Wydziału 

prewencji podinspektor Grzegorz Woźniak.  

Informacja stanowi załącznik do protokołu.  

Udział w sesji wziął także dzielnicowy – sierżant Mariusz Janiszewski  

Podsumowując informację, Naczelnik stwierdził, iż Gmina Cielądz jest rejonem bardzo 

spokojnym, gdyż nie występują na jej terenie poważniejsze zdarzenia natury kryminalnej.  

Na zakończenie podkreślił też, że ważną sprawą w zakresie bezpieczeństwa jest profilaktyka 

bezpieczeństwa. Ważne miejsce zajmuje tutaj współpraca ze szkołami. Dlatego też, jeśli 

dyrektorzy szkół będą zainteresowani rozmowami w tym zakresie, to chętnie przedstawiciele 

Policji wezmą w nich udział.   

 Z uwagi na brak pytań i uwag do niniejszego tematu Przewodnicząca Rady Gminy 

Małgorzata Rosa podziękowała przedstawicielom Policji za udział w sesji i przedłożenie 

informacji.  

Przystąpiono do kolejnego punktu.  

 

Punkt 5. 

 Przystępując do obrad nad kolejnym punktem porządku Sesji dotyczącym wyboru 

ławników do Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej na kadencję 2016-2019, Przewodnicząca 

Rady Gminy Małgorzata Rosa zwróciła się w pierwszej kolejności do przewodniczącego Zespołu 

opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników o przedstawienie opinii Zespołu w tym 

zakresie. Opinia na temat kandydatów na ławników, dotycząca w szczególności spełnienia przez 

nich wymogów określonych w ustawie, stanowi załącznik do protokołu.  
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Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła następnie kandydatów na ławników o przedstawienie 

swoich kandydatur.  

 Wszystkie zgłoszone kandydatki tj: 

 Alicja Kuśmirek – kandydatka zgłoszona przez 50 – osobową grupę mieszkańców  

Henryka Lesiewicz , Renata Lusa i Alicja Sikorska – zgłoszone przez Prezesa Sądu Rejonowego 

w Rawie Mazowieckiej,  

były obecne na sesji i przedstawiły swoje kandydatury na ławnika do Sądu Rejonowego w Rawie 

Mazowieckiej.  

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa poinformowała, że dla przeprowadzenia 

głosowania należy wybrać Komisję Skrutacyjną. W związku z powyższym poprosiła o zgłaszanie 

kandydatów w skład Komisji Skrutacyjnej.  

W skład Komisji Skrutacyjnej zgłoszono następujące kandydatury: 

1. Przemysław Jędrzejczak 

2. Beata Lewandowska 

3. Tymoteusz Damaz. 

W/w wymienione osoby wyraziły zgodę na wejście w skład Komisji Skrutacyjnej.  

Radni skład Komisji przyjęli jednogłośnie.  

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa ogłosiła następnie  5-minutową przerwę                      

w obradach w celu ukonstytuowania się Komisji Skrutacyjnej i przygotowania się Komisji do 

przedstawienia sposobu głosowania. 

Po wznowieniu obrad Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Przemysław Jędrzejczak przedstawił 

Regulamin głosowania. Radni jednogłośnie przyjęli przedstawiony sposób głosowania. 

Regulamin stanowi załącznik do protokołu. 

Po przyjęciu sposobu głosowania członkowie Komisji Skrutacyjnej przygotowali karty do 

głosowania, następnie karty te rozdali wszystkim radnym.  

Następnie odbyło się głosowanie tajne. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej wyczytywał                      

z imienia i nazwiska radnych- kolejno wg listy obecności, którzy następnie podchodzili do urny             

i wrzucali karty do głosowania. 

 Po wyjęciu kart z urny i obliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej –  

Przemysław Jędrzejczak odczytał Protokół Komisji Skrutacyjnej. Protokół ten stanowi załącznik 

do protokołu z Sesji. 

 Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że na ławników do Sądu Rejonowego w Rawie 

Mazowieckiej z wyłączeniem spraw do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy wybrane 

zostały: 

1. Lesiewicz Henryka Jolanta 
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2. Lusa Renata Anna 

W związku z  tym, iż w wyniku powyższego głosowania dokonany został wybór tylko dwóch  

ławników, a należało wybrać trzech, a kandydaci: 

- Alicja Małgorzata Kuśmirek 

- Alicja Sikorska  

uzyskały równą liczbą głosów, należało przeprowadzić drugą turę głosowania – spośród tych 

kandydatów. 

Po przygotowaniu kart do głosowania Komisja Skrutacyjna  ponownie rozdała karty radnym,                 

a następnie odbyło się głosowanie wg sposobu jak podczas I tury. 

Po wyjęciu kart z urny i obliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej –  

Przemysław Jędrzejczak odczytał Protokół Komisji Skrutacyjnej z II tury głosowania. Protokół 

ten stanowi załącznik do protokołu z Sesji. 

 Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że na ławnika do Sądu Rejonowego w Rawie 

Mazowieckiej z wyłączeniem spraw do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy wybrana 

została Alicja Sikorska. 

Przewodnicząca Rady Gminy, uwzględniając wynik głosowania z I i II tury głosowania, 

odczytała uchwałę w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej na 

kadencję lat 2016-2019. W związku z brakiem uwag w powyższym zakresie poinformowała, iż 

uchwała została przyjęta. 

Uchwała Nr XI.66.15 stanowi załącznik do protokołu.  

Nowo wybrani ławnicy podziękowali za powierzone im nadal funkcje, a Przewodnicząca Rady 

Gminy Małgorzata Rosa pogratulowała im wyników wyboru i złożyła okolicznościowe życzenia. 

 

Punkt 6. 

Kolejny temat porządku sesji – informację z realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok 

szkolny przedstawił Wójt Gminy Paweł Królak. Poinformował, iż w związku z tym, iż radni 

otrzymali materiał w tym zakresie zwróci uwagę tylko na podstawowe kwestie tj: 

1) na terenie Gminy Cielądz w ubiegłym roku szkolnym funkcjonowały 3 placówki oświatowe: 

dwie szkoły podstawowe i jedno gimnazjum; 

2) w poszczególnych szkołach liczebność uczniów wynosiła:  

- SP w Sierzchowach 63, 

- SP w Cielądzu 151, 

- Gimnazjum w Cielądzu 120; 

  w oddziałach przedszkolnych: 

- przy SP w Sierzchowach 28 
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- przy SP w Cielądzu 47 

oraz 3 niepubliczne punkty przedszkolne, w których liczba wychowanków  to  67 dzieci.  

Łączna liczba dzieci we wszystkich typach placówek  to 476. 

3)  ilość osób zatrudnionych: 

 nauczycieli – 46 

obsługa – 18. 

4) wyniki sprawdzianu w szkołach podstawowych i egzaminu gimnazjalnego – w porównaniu 

do wyników powiatu i kraju: 

- wyniki ze sprawdzianu  z polskiego i matematyki niższe niż średni wynik kraju, a języka 

obcego natomiast powyżej średniej krajowe; 

- wyniki z egzaminu gimnazjalnego lepsze gdyż w każdej części średnia wyższa od średniej 

krajowej; 

O przedstawienie drugiego tematu w niniejszym punkcie obrad tj. stanu przygotowania 

placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2015/2016 poprosił dyrektorów szkół. 

 Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sierzchowach Grażyna Jarzyńska poinformowała, iż                    

w nowym roku szkolnym w szkole jest 90 uczniów, z tego 76 w szkole podstawowej i 14                     

w oddziale przedszkolnym. Zatrudnionych jest 14 nauczycieli oraz 5 pracowników obsługi. 

Poinformowała, iż nie było kontroli z ramienia nadzoru pedagogicznego, ale z innego zakresu 

były np. w sferze wyposażenia – SANEPID przeprowadził kontrolę i wydał zalecenia, które                

w 100 % zostały zrealizowane. 

 Podsumowując swoje wystąpienie Dyrektor Szkoły stwierdziła, iż szkoła jest 

przygotowana do nowego roku szkolnego. 

 Dyrektor Zespołu Szkól – Bogdan Batorek zabierając głos zaznaczył, iż od 01.09 

funkcjonuje Zespół Szkół. Podziękował Wójtowi Gminy za pomoc i cenne uwagi merytoryczne. 

Poinformował, iż w ostatnim czasie dokonane zostały następujące zmiany w placówce: 

- zmodernizowano 3 pracownie, 

- odnowiono salę; 

- wyposażono pracownię komputerowa  w nowe komputery, 

- przebudowano pokój nauczycielski, sekretariat i gabinety dyrektora i wicedyrektora, 

- na stanowisko wicedyrektora Zespołu powołana została Wioletta Kostanek – nauczyciel ze 

szkoły podstawowej; 

- wydzielono 2 pracownie na potrzeby świetlicy, szczególnie pod katem dowożenia dzieci                     

i oczekiwania na lekcje i po lekcjach na odjazd; 

- stworzona została jedna biblioteka z dotychczasowych dwóch,. 
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Dyrektor stwierdził, iż największym problemem było stworzenie właściwej organizacji dowozu. 

Jest to ciągle przedmiotem usprawniania. Na wszystkich uczniów, których jest 326 – 238 jest 

dowożonych. Jest więc to duży problem logistyczny. 

 Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa podziękowała dyrektorom za przestawienie 

informacji. Zwracając się do Dyrektora Szkoły w Sierzchowach przeprosiła za nieobecność 

Komisji Rady w szkole w dniu 22.09.br. Dodała, że gdyby wówczas była obecna, postarałaby się, 

by Komisje odwiedziły szkołę. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka zapewniła, że na pewno jeszcze nie jeden 

raz radni pojadą do szkoły. 

Na powyższym zakończone zostały obrad w niniejszym punkcie.  

 

Punkt 7. 

 Kolejny punkt sesji dotyczył informacji o złożonych wnioskach suszowych oraz                     

o możliwych formach pomocy. 

Niniejszy temat przedstawił Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk. Poinformował, iż 

zostały złożone 163 wnioski od rolników dotkniętych klęską suszy w celu oszacowania szkód                    

w gospodarstwach rolnych przez gminną komisję ds. szacowania szkód. Łączna szacunkowa 

powierzchnia upraw dotkniętych suszą w tych gospodarstwach to 527 ha, a szacunkowa 

wysokość szkód, wg. obniżonego dochodu jest w trakcie obliczeń  i wyniesie ok. 2 mln zł. 

Sekretarz poinformował, iż zasady pomocy państwa zostały określone w rozporządzeniu 

Rady Ministrów z dnia 07 września 2015 r. i zgodnie z nimi rolnik otrzyma 800 zł do 1 ha 

powierzchni owocujących drzew i krzewów, a 400 zł do 1 ha powierzchni upraw rolnych. Pomoc 

ta będzie obniżona o  połowę, gdy uprawy nie będą ubezpieczone.  

Sekretarz dodał, że po weryfikacji wniosków zgłoszonych do oszacowania jedynie 37 % 

gospodarstw kwalifikuje się do wsparcia, gdyż dla pozostałych nie są spełnione wymagane 

wskaźniki.  

 Z uwagi na brak pytań do niniejszego tematu przystąpiono do obrad na kolejnym 

punktem porządku sesji.  

  

Punkt 8. 

 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu obejmującego 

przedstawienie Informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku. Informację 

otrzymali wszyscy radni.  
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Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska szczegółowo przedstawiła Informację                       

z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku. Informacja ta stanowi załącznik                

do protokołu.  

Omawiając temat zwróciła uwagę na następujące sprawy: 

− planowane dochody budżetowe w wysokości 12.733.332,31 zł osiągnięto w wysokości 

7.242.569,64 zł, co stanowi 56,9 % wykonania budżetu; 

− planowane dochody własne w wysokości 3.919.576,40 zł osiągnięto w wysokości 

2.017.316,02 zł, co stanowi 51,5 %;  

− planowane wydatki budżetowe w wysokości 12.645.958,97 zł zrealizowano w wysokości 

5.859.431,38 zł, co stanowi 46,3 % wykonania planu, z tego: 

− wydatki bieżące na plan 11.708.580,16 zł wydatkowano kwotę 5.723.638,94 zł,  

co stanowi 48,9 %;  

− wydatki majątkowe: plan: 937.378,81 zł, wykonanie: 135.792,44 zł, co stanowi 

14,5 %.  

− przychody budżetu – wolne środki z lat ubiegłych – plan i wykonanie 406.054,66 zł  tj. 

100 % 

− rozchody  budżetu – tj. spłata rat pożyczek – plan 493.428,00 zł, wykonanie 246.428,00 

zł, co stanowi 49,9 %  

− wydatki bieżące na obsługę długu – plan 150.000,00 zł, wykonanie 58.371,26 zł , co 

stanowi 38,9 %, 

− kwota długu na dzień 30.06.2015 r. wynosi 3.656.398,00 zł tj. ok. 30 % budżetu ogółem. 

Do informacji uwag nie zgłoszono. Informacja została przyjęta.  

 

Punkt 9. 

  Następnym punktem porządku sesji było podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli 

przystąpienia do opracowania  i wdrożenia planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Cielądz. 

Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni 

Temat przestawił Wójt Gminy Paweł Królak. Wyjaśnił, iż konieczność sporządzenia Planu 

gospodarki niskoemisyjnej oraz przede wszystkim  realizacji przedsięwzięć opisanych w Planie 

wynika z postanowień Ramowej Konwencji  Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu 

uzupełniającego ją Protokołu z Kiotoz 1997 r. oraz pakietu klimatyczno - energetycznego  

przyjętego przez Komisję Europejską w grudniu 2008 roku. Ponadto dodał, że Plan ten będzie 

niezbędnym dokumentem, umożliwiającym  ubieganie się o przyznanie środków zewnętrznych. 

Poinformował, iż koszt opracowania Planu kształtował sie będzie w wysokości ok. 11 tys. zł,              
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a jeśli będzie wymagana decyzja środowiskowa to wówczas ok. 16 tys. zł. Jednak na 80 % 

kosztów możliwe będzie uzyskania dofinansowania. Wkład Gminy wynosił więc będzie 20 % .  

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa poinformowała, iż projekt omówionej uchwały 

był przedmiotem obrad na posiedzeniach Komisji i został pozytywnie zaopiniowany przez 

wszystkie Komisje. 

Do przedstawionego tematu nie zgłoszono uwag ani pytań. 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa odczytała projekt uchwały, po czym odbyło się 

głosownie nad jej przyjęciem. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XI.67.15 stanowi załącznik do protokołu.  

   

 Punkt 10. 

 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu dotyczącego 

podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok.  

Przewodnicza Rady Małgorzata Rosa oznajmiła iż projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 

Projekt został omówiony na posiedzeniach komisji, które odbyły się w dn. 22.09.2015 r. i w dniu 

dzisiejszym i pozytywnie zaopiniowany. 

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska. 

Skarbnik Gminy poinformowała, iż dochody i wydatki zwiększają się o kwotę                

188.074, 24 zł i dochody wynosić będą kwotę 12.975.290,55 zł, a wydatki 12.887,917,21 zł. 

Następnie poinformowała, iż w załączniku Nr 1 dotyczącym dochodów zmiany będą 

wynikały z następujących powodów: 

- w dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo – w związku ze sprzedażą działek gminnych – 

kwota 3.620,00 zł; 

– w dziale 600 – transport i łączność – z tytułu otrzymania dotacji na drogę w Stolnikach 

– kwota 64.970,00 zł; 

- w dziale 700 – gospodarska mieszkaniowa – w tytułu sprzedaży nieruchomości na rzecz 

użytkownika wieczystego – kwota 5.300,00 zł 

- w dziale 750 –administracja – z tytułu podpisania umowy z PUP na prace interwencyjne 

– kwota 2.800 ,00 zł 

- w dziale 751 – w tytułu otrzymania dotacji na obsługę wyborów do Sejmu i Senatu – 

kwota 4.655,00 zł; 

- dziale 758 – w związku z otrzymaniem zwiększonej subwencji oświatowej na 

doposażenie stołówek oraz szkół w pomoce dydaktyczne- kwota 17.000,00 zł, otrzymaniem 

środków tytułem zwrotu wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego – kwoty:  

66.971,79 zł oraz 6.465,45 zł; 
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- w dziale 900 – gospodarka komunalna – w związku z podpisaniem umowy                                  

z WFOŚiGW  w Łodzi na dofinansowanie do wykonania dokumentacji projektowej rewitalizacji 

alei lipowej zabytkowej w Stolnikach – kwota 10.282,00 zł; 

- w dziale 921- kultura – z wynajmu pomieszczeń w Domu Kultury – kwota 6.000,00 zł. 

Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła zmiany w wydatkach, które wynikały                             

z następujących powodów: 

- w dziale 400 – zwiększenie wydatków na zakup pompy głębinowej  do hydroforni 

Sierzchowach – kwota 8.920,00 zł; 

- w dziale 600 – transport – w związku z otrzymaną dotacją z Urzędu Marszałkowskiego 

zwiększenie wydatków na drogę w Stolnikach – kwota 64.970 zł oraz na nowe zadanie remont 

drogi w Brzozówce – 73.437,24 zł.; 

- w dziale 750 – administracja – zwiększenie wydatków na wynagrodzenia pracownika 

interwencyjnego – kwota 2.810 zł oraz na promocję gminy – kwota 6.000,00 zł. 

- w dziale 751 – zwiększenie wydatków na przeprowadzenie wyborów− do Sejmu                    

i Senatu – kwota 4.655,00 zł; 

W dziale 801 – oświata – zwiększenie na doposażenie stołówek i pomieszczeń szkolnych 

– 17.000 zł; 

- W dziale 900 – gospodarka komunalna – zwiększenie wydatków na wykonanie 

dokumentacji projektowe alei lipowej – dotacja WFOŚiGW – kwota 10.282,00 zł. 

 Następnie Skarbnik omówiła kolejny załącznik do projektu uchwały Nr 3, wyjaśniając iż 

zawiera on zmiany w budżecie dotyczące przesunięć pomiędzy poszczególnymi paragrafami 

klasyfikacji budżetowej. 

Radny Tymoteusz Damaz zwrócił się z zapytaniem dotyczącym środków na wybory. 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, iż są to środki pochodzące z dotacji celowej z Krajowego 

Biura Wyborczego i są przeznaczone na obsługę wyborów min. na diety dla członków komisji. 

Do tematu zmian  budżecie odniósł się następnie Wójt Gminy Paweł Królak. Wyjaśnił, iż 

chce temat uzupełnić o dwie rzeczy: 

- zwiększenie kwoty na dokumentację szkoły w Cielądzu z kwoty 39.931 zł do kwoty 

82.931 zł-  wyjaśnił, iż po rozeznaniu rynku ma wiedzę, iż takie środki należy zabezpieczyć                

w budżecie; 

- remont drogi w Brzozówce – wyjaśnił, iż temat dotyczy dwóch odcinków tj. ok. 230 mb 

w stronę  P.Kopery – ślepa uliczka oraz około 420 m w kierunku OSP. 

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa  

oznajmiła, iż projekt został omówiony na posiedzeniach komisji, które odbyły się w dn. 
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22.09.2015 r. i w dniu dzisiejszym i pozytywnie został zaopiniowany, a następnie odczytała 

projekt uchwały. 

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie -11 głosami „za” podjęli uchwałę.   

Uchwała Nr XI.68.15 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Punkt 11. 

W następnym punkcie sesji obradowano nad projektem uchwały w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego. 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa oznajmiła, iż projekt uchwały otrzymali wszyscy 

radni, a następnie o przedstawienie tematu poprosiła Wójta Gminy. 

 Wójt Gminy wspomniał, iż udzielona została Powiatowi w tym roku pomoc  100 tys. zł,            

a teraz Powiat wystąpił z wnioskiem, gdyż w przyszłym roku planuje nową inwestycję. Zwrócił 

się zatem o dofinansowanie w wysokości 25 % kosztów zadania, łącznie ok. 2 km a na terenie 

Gminy Cielądz i byłyby to następujące odcinki: 

-  odcinek w miejscowości Gułki 

- zakręty w Grabicach 

- skrzyżowanie w Sierzchowach wraz z parkingiem przy kościele 

Następnie Wójt zapoznał radnych z kwotami dofinansowania, które udzielone zostanie 

Powiatowi Rawskiemu przez poszczególne samorządy z terenu Powiatu na niniejsze zadanie 

inwestycyjne: 

- Miasto Rawa Mazowiecka – 262.500 zł, 

- Gmina Rawa Mazowiecka – 193.225 zł, 

- Miasto i Gmina Biała Rawska – 241.825 zł, 

- Gmina Sadkowice – 188.000 zł, 

- Gmina Regnów – 70.825 zł. 

Na zakończenie stwierdził, iż ciągle powtarza jako argument w tej sytuacji, że po tych drogach 

jeżdżą nasi mieszkańcy, a kwota dofinansowania stanowi ¼ całości kosztów zadania. 

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa poinformowała, że wniosek był 

przedmiotem dyskusji na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 22.09 i w dniu dzisiejszym przez 

Komisję Budżetową i został pozytywnie zaopiniowany.  

Ponieważ nikt głosu nie zabrał Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa odczytała 

projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego. Nikt nie 

zgłosił uwag do treści odczytanej uchwały.  

Radni w głosowaniu jawnym  - jednogłośnie - 11 głosami „za” podjęli uchwałę.   

Uchwała Nr  XI.69.15 stanowi załącznik do protokołu.  
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Punkt 12. 

 Kolejny punkt sesji dotyczył podjęcia uchwały w sprawie zaliczenia dróg lokalnych do 

kategorii dróg gminnych. 

Tematykę projektu uchwały przedstawił Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk. Wyjaśnił, 

iż  wprowadzenie pod obrady tej sprawy proponowane jest z dwóch powodów: 

- jako element porządkujący – gdyż około 300 działek spełnia charakter dróg, a nie 

posiadają statusu dróg gminnych; 

- jako element finansowy – gdyż sami sobie naliczamy podatek od nieruchomości,                    

a ponadto w dalszej kolejności może pojawić się element ubezpieczeniowy. 

Wyjaśnił, iż kolejnym etapem po przyjęciu tej uchwały będzie wystąpienie do Wojewody 

o nadanie numeracji drogom.  

 Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.  

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa dodała, że przedstawiony projekt uchwały 

był również przedmiotem posiedzeń komisji i został pozytywnie przez nie zaopiniowany. 

Radni w głosowaniu jawnym  głosami 11 „za” podjęli uchwałę.   

Uchwała Nr XI.70.15 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Punkt 13. 

 Kolejny punkt dotyczył informacji Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym oraz                  

z wykonania uchwał Rady Gminy.  

 Informację z pracy w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Gminy 

przedstawił Wójt Gminy – Paweł Królak.  

 Informacja stanowi załącznik do protokołu.  

 

Punkt 14. 

  Interpelacji nie zgłoszono.  

 

Punkt 15. 

W wolnych wnioskach głos zabrali: 

 Sołtys Sołectwa Niemgłowy Jadwiga Mantorska zabierając głos poinformowała, iż chce 

złożyć wniosek o korektę w uchwale o stawce śmieciowej. Uzasadniając wniosek stwierdziła, iż 

ustawodawca nie zezwolił na wprowadzanie żadnych ulg. W naszej natomiast uchwale jest 

uregulowane że płacimy od nieruchomości. Zaznaczyła, by nie było potem mówione, że mamy 

osobę – sołtysa, który mąci. 



12 
 

 Do powyższego wniosku odniósł się Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk. Wyjaśnił, iż 

od badania legalności uchwał są odpowiednie organy. W zakresie uchwał dotyczących śmieci 

takim organem jest regionalna izba obrachunkowa. Zgodnie z przepisami regionalna izba 

obrachunkowa ma 30 dni na wydanie rozstrzygnięcia nadzorczego, czego nie było w naszej 

sytuacji, więc należy stwierdzić, iż uchwała jest zgodna z prawem. Dlatego też nie widzi podstaw 

prawnych ani formalnych do zmiany uchwały. Ponadto system ten jest przyjęty przez 

mieszkańców, gdyż nie ma informacji, że jest niedobry.  

  Następnie Sekretarz zwrócił się do sołtysów z dwoma sprawami: 

- udzielenia pomocy w przeprowadzeniu akcji inwentaryzacji azbestu tj. informowanie                            

o miejscach złożenia azbestu, szczególnie w okolicach obiektów użyteczności publicznej i innych 

miejscach, by firma która wykonuje to zadanie mogła dokonać jego pomiaru; dodał, że chodzi             

o to, by porządnie zrobić program i mieć problem azbestu z głowy; 

- z zapytaniem, czy sołtysi chcieliby otrzymywać wszystkie materiały na sesje, które otrzymują 

radni, czy pozostać przy wcześniejszych ustaleniach tzn. takie które są najbardziej przydatne. 

 Sołtys Sołectwa Ossowice Wiesław Kruśliński stwierdził, iż uważa, że powinni 

otrzymywać najpotrzebniejsze uchwały np. dotyczące stawek. 

Sołtys Sołectwa Komorów Franciszek Zieliński zgłosił następujące wnioski: 

- usunięcie zakrzaczeń przy drodze w kierunku Łaszczyna; 

- wymiana tablicy ogłoszeń, gdyż obecna jest bardzo zniszczona ; 

-  zajęcie się przez Urząd Gminy sprawą dwóch drzew, które zagrażają pobliskim pomnikom, by 

wspólnie z księdzem zrobić z tym tematem porządek: ściąć czubki lub usunąć całe drzewa. 

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa poprosiła o zabranie głosu przybyłych na 

sesję mieszkańców w sprawie budowy wiatraków w ich miejscowościach. 

Mieszkanka wsi Gortatowic  – P. Rzepecka w swoim wystąpieniu poruszyła następujące 

kwestie: 

- że napisali mieszkańcy pięć pism ze sprzeciwem, a tylko na jedno otrzymali odpowiedź,   

- nie wiedzieli wcześniej jaka ma być moc turbin – planowano 8 wiatraków o mocy 2 MW,                   

a teraz jest mowa o 5 lecz o mocy 3,5 MW; zdaniem mieszkanki jest to duża moc; 

Mieszkanka wsi Mroczkowice zgłosiła uwagę, że rok temu Wójt Gminy na zebraniach 

deklarował, że nie powstanie żaden wiatrak wbrew woli mieszkańców. Wyraziła zdanie, iż 

wiatraki są bardzo szkodliwe, zwłaszcza oddziaływanie infradźwięków, które powodują ogromne 

szkody na zdrowiu, a nie ma na nich żadnej zapory. Niszą bowiem one układ nerwowy i mięśnie 

gładkie. Nie powodują one zmian z dnia na dzień, lecz jest to proces długofalowy. Zwracając się 

do radnych poprosiła, by mieli na uwadze tę kwestie, gdy będą podejmować uchwałę w sprawie 

planu zagospodarowania przestrzennego. 
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Kolejny mieszkaniec uczestniczący w sesji oznajmił, iż jest w posiadaniu filmu na temat 

farm wiatrowych i ich negatywnego wpływu. Stwierdził, że jeżeli będzie podjęta decyzja 

pozytywna, to niech Gmina da na piśmie, że jeżeli wystąpią szkodliwe działania, to zapłaci za to 

Gmina bez postępowania sądowego. 

Ponownie głos zabrała mieszkanka Mroczkowic, która wyraziła opinię, iż prąd                              

z elektrowni wiatrowych wcale nie jest taki tani. Trzeba też mieć na uwadze fakt, iż firmy 

wiatrowe nie są zainteresowane wykupem, a tylko wydzierżawianiem gruntów pod wiatraki. 

Poprosiła, by wstrzymać się z uchwaleniem planu do czasu wejścia w życie ustaw dotyczących 

lokalizacji farm wiatrowych.  

Następny mieszkaniec ponownie zabierając głos zwrócił uwagę uczestnikom sesji na fakt, 

iż w opiniach Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska jest mowa tylko o roślinach                        

i zwierzętach, a nigdzie nie mówi się o ludziach. 

Następnie głos zabrał Wójt Gminy Paweł Królak. Poinformował, że do 05 października 

jest czas na wnoszenie uwag do planu. Wyjaśnił, iż uwagi te będą rozpatrywane przez Wójta 

bądź dane pod obrady Rady.  Zaproponował, że może zostanie zorganizowany wyjazd do Rawy 

czy Głuchowa, aby zapoznać się z tematem. Wyjaśnił, że jest mowa o mocy turbin do 3,5 MW, 

więc maksymalna będzie 3 MW.  Wójt Gminy zakończył wystąpienie stwierdzeniem, że 

chciałby, by dyskusja zakończyła się już, gdyż nie jest to jeszcze czas na ten temat. 

Mieszkanka Mroczkowic jeszcze raz zaapelowała do Rady o rozwagę w tym temacie. 

Radny Jarosław Budek podał przykład senatora Wojciechowskiego, który wyraził zgodę 

na pobudowanie wiatraków blisko jego zabudowań, i stwierdził, iż dziwiłby się gdyby 

oddziaływanie wiatraków było szkodliwe, gdyż o czymś takim na pewno senator by wiedział. 

Radny Tymoteusz Damaz również zaproponował, by na tym etapie zakończyć ten temat. 

Stwierdził, iż jako radnego, interesuje go tylko fakt, czy mieszkańcy chcą, czy nie i czy wyrażają 

zgodę. Zaproponował, by o kolejnym spotkaniu z twórcami projektu planu byli poinformowani 

również mieszkańcy.  

Mieszkanka wyraziła opinię, iż radni powinni wiedzieć nad czym głosują. Dodała, że są 

radnymi więc powinni być odpowiedzialni.  

Radny Sylwester Stefański zadeklarował, iż skoro mieszkańcy przedstawili temat, a skład 

Rady jest w dużej części nowy, to teraz radni będą już rozsądnie i ostrożnie do tego tematu 

podchodzić.  

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa również zapewniła, że bez konsultacji                      

z mieszkańcami temat nie zostanie zamknięty. 

Na powyższym zakończona została dyskusja na temat wiatraków. 
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Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka zwróciła się do Wójta Gminy                     

z  zapytaniem o przystanek w Wisówce.  

Wójt zapewnił, iż na pewno w tym roku będzie wykonany. 

Sołtys Sołectwa Grabice Adam Michalak podziękował za wykonane prace na drodze, 

gdyż będzie miał dojazd. 

Radny Sylwester Stefański wyraził słowa podziękowania za zorganizowanie wyjazdu na 

Agro Show. Zgłosił też wniosek, że jest potrzeba zamontowania tablicy informacyjnej gdzie 

znajduje się szkoła, gdyż osoby spoza terenu nie wiedzą gdzie skręcić. 

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa podjęła temat oznakowania posesji, gdyż 

na własnym przykładzie odczuła problem z dojazdem pogotowia do chorej mamy. Zgłosiła 

wniosek, by znaleźć środki na zakup tablic z numerami posesji. 

Radny Tadeusz Miazga zaproponował, by zwrócić się do Starosty Rawskiego o zasypanie 

dołków na zakręcie do Mroczkowic. 

Sołtys Sołectwa Zuski Bożena Woźniak zgłosiła wniosek o wycięcie zakrzaczeń przy 

drodze powiatowej. 

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa również poruszyła problem zakrzaczeń na 

drodze Rylsk – Cielądz, gdyż w niedługim czasie z 12 metrowej drogi zostanie ścieżka. 

Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, o następujących uroczystościach i imprezach, 

które odbędą się w najbliższym czasie: 

- 16 października 2015 r. planowane jest zorganizowanie obchodów 25-lecia samorządu 

terytorialnego w Gminie Cielądz. Zostaną na tę uroczystość zaproszeni min. radni poprzednich 

kadencji  i inne osoby czynnie uczestniczące w życiu społecznym. 

- 03 października 2015 r. odbędzie się Piknik Militarny – jako lekcja historii dla nas                   

i naszych dzieci odbędzie się rekonstrukcja bitwy na terenie parku; po przedstawieniu sylwetek                 

i sprzętu militarnego nastąpi przejście na grób ppłk Franciszka Mientkiego; 

- 17 października 2015 r. – rajd Spalski . 

Punkt 16.  

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata 

Rosa zakończyła obrady XI Sesji Rady Gminy.   

Na powyższym protokół zakończono.       

   Przewodnicząca Rady Gminy 

Małgorzata Rosa 

Protokołowała : 

Bogusława Kobacka   


