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Sesję rozpoczęto o godz. 13:00 

a zakończono o godz.    13.55 

Punkt 1. 

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa stwierdzając obecność 10. radnych 

(nieobecni radni:, Tymoteusz Damaz, Michał Gaca, Lech Owczarek, Grzegorz Rogulski i 

Sławomir Zaręba) i quorum zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał, otworzyła XXIX 

obrady Rady Gminy Cielądz.  

Powitała przybyłych na sesję radnych, sołtysów oraz zaproszonych gości. 

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

 

Punkt 2. 
 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła porządek obrad, który radni otrzymali wraz                       

z materiałami na sesję, a następnie zwróciła się z zapytaniem, czy są uwagi bądź wnioski do 

niniejszego porządku. 

Do porządku obrad nie zgłoszono żadnych wniosków ani uwag. Wobec tego 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie porządek obrad, który został przyjęty 

jednogłośnie – 10. głosami „za”  

Porządek obrad przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie Sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu Nr XXVIII/17 z sesji Rady Gminy z dn. 28.06.2017 r.  

4. Omówienie stanu przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie 
planowanego deficytu . 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2017 rok. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy 
ubiegający się  o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Cielądz. 
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9. Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady 
Gminy.   

10. Interpelacje.  

11. Wolne wnioski. 

12. Zakończenie obrad XXIX Sesji Rady Gminy.  

 

Punkt 3.  

Protokół Nr XXVIII/17 z sesji Rady Gminy z dn. 28.06.2017 r. został wyłożony do 

wglądu poprzez opublikowanie jego projektu na stronie internetowej oraz udostępnienie w wersji 

papierowej.  

Radni do protokołu nie wnieśli uwag i protokół w głosowaniu jawnym 10. głosami „za” 

został przyjęty. 

 

Punkt 4.  

Kolejny punkt porządku sesji dotyczył informacji na temat  stanu przygotowania placówek 

oświatowych do nowego roku szkolnego. 

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa o omówienie tematu poprosiła dyrektorów 

szkół. 

Najpierw głos zabrała Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sierzchowach – Pani Grażyna 

Jarzyńska.  

Dyrektor poinformowała iż szkoła jest gotowa na przyjęcie uczniów i wszystkie prace 

porządkowe są na ukończeniu. 

Do informacji Dyrektora nie zgłoszono zapytań. Wobec tego o zabranie głosu 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa poprosiła z kolei  Dyrektora Zespołu Szkół w Cielądzu. 

Pan Bogdan Batorek również zapewnił, iż jego szkoła jest przygotowana na rozpoczęcie 

roku szkolnego, a wszystkie prace remontowe zostały już zakończone. 

Do wystąpienia Pana Dyrektora również nie zgłoszono zapytań. 

 

Punkt 5. 

 W kolejnym punkcie sesji przystąpiono do obrad nad podjęciem uchwały w sprawie 

zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu. 

 Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska wyjaśniła, iż niniejsza uchwała jest upoważnieniem 

dla Wójta do dalszych procedur związanych z zaciągnięciem kredytu tj. wnioskowanie o wydanie 
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opinii do Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości spłaty tego kredytu oraz do ogłoszenia 

przetargu na wybór banku. Oznajmiła, iż kredyt planowany jest do zaciągnięcia w kwocie 

270.274 zł na zadanie inwestycyjne dotyczące modernizacji drogi w Łaszczynie. Planowany 

termin spłaty kredytu określony został na 7 lata tj. od roku 2018 do 2024. 

Do tematu nie zgłoszono zapytań. 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa stwierdziła, iż projekt uchwały był omawiany na 

wspólnym posiedzeniu w dniu 28 sierpnia i został pozytywnie zaopiniowany. Następnie 

odczytała projekt uchwały, stwierdziła kworum tj. 10 radnych, po czym odbyło się głosowanie 

nad uchwałą. Uchwała została podjęta jednogłośnie – 10. głosami „za”. Uchwała Nr 

XXIX/184/17 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Punkt 6.  

W następnym  punkcie porządku sesji obradowano nad projektem uchwały w sprawie 

zmian w budżecie Gminy na 2017 rok. 

Skarbnik Gminy poinformowała, iż załącznikiem Nr 1 zwiększa się dochody bieżące oraz 

majątkowe  w dziale 010 z tytułu podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskim na realizację 

dwóch projektów lokalnych we wsiach: Cielądz i Sierzchowy, dofinansowanie ze środków 

własnych dla Cielądza jest 5 tys. zł, a dla wsi Sierzchowy – 1 tys. zł. 

Ponadto w dziale 756 dokonane jest zwiększenie dochodów z tytułu podatku od czynności 

cywilnoprawnych, w 852 – zwiększono dochody z tytułu otrzymania decyzji od Wojewody 

Łódzkiego na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych i stałych, w dziale 900 – zmniejszono 

planowane dochody w wyniku rozliczenia dotacji z WFOSiGW na realizację dwóch zadań tj. na 

usuwanie azbestu i na rewitalizację Alei Zabytkowej w Stolnikach. 

Następnie Skarbnik Gminy poinformowała, z jakich powodów wynikają zmiany  budżecie 

po stronie wydatków określone w załączniku nr 2 do projektu uchwały tj. 

- w dziale 750 – są to pochodne zwiększenia dochodów wynikających z podpisania umowy 

z Urzędem Marszałkowskim oraz przesunięcia między wydatkami,  

- w dziale 851 – zmniejszane są wydatki bieżące z przeznaczeniem na dofinansowanie 

zakupu i przeszkolenia psa do wyszukiwania narkotyków dla Komendy Powiatowej Policji                     

w Rawie Mazowieckiej,   

- w dziale 801 – dokonane są przesunięcia bieżące między rozdziałami, 

- w dziale 900 zmniejszane są wydatki wynikające z dwóch projektów, o których mówiła 

omawiając zmiany w dochodach. 
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Skarbnik Gminy poinformowała, iż w załączniku Nr 3 – zadania inwestycyjne – doszło zadanie 

pod pozycją nr 6 tj. zadanie wynikające z dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego – zakup 

stołów w ramach projektu lokalnego wsi Sierzchowy. Wyjaśniła, iż w załączniku Nr 4 – wydatki 

strukturalne – doszło zadanie w wyniku podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskim na 

gospodarkę wodno – ściekową. Wartość całego projektu wynosi 2.348.007,28 zł, z tego środki z 

budżetu Gminy – 1.138.435,27 zł i środki z budżetu Unii Europejskiej – 1.209.572 zł. Zadanie to 

rozbite jest na 3 lata : 2017-2019. Załącznik nr 5 mówi o przesunięciu środków z programu 

narkomanii i alkoholowego na dofinansowanie zakupu psa dla Komendy Policji w Rawie 

Mazowieckiej. 

W związku z brakiem uwag do przedłożonego tematu Przewodnicząca Rady Małgorzata 

Rosa poinformowała, iż projekt uchwały był pozytywnie zaopiniowany przez poszczególne 

komisje. Następnie Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały, stwierdziła kworum  

i zarządziła przegłosowanie uchwały. 

Uchwała w sprawie zmian budżetu i budżecie Gminy została podjęta jednogłośnie. Uchwała Nr 

XXIX/185/17 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Punkt 7. 

Kolejny punkt porządku sesji dotyczył podjęcia w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy na lata 2017-2025. 

Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa 

poprosiła Skarbnika Gminy o przedstawienie tematu 

Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska wyjaśniła, iż zmiana WPF wynika z uaktualnienia 

dochodów i wydatków – zgodnie z uchwałami w sprawie zmian budżetu. Wprowadzone zostały 

w roku 2019 dochody wynikające z podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskim na 

dofinansowanie zadania inwestycyjnego dotyczące gospodarki wodno-ściekowej i jest to kwota 

1.209.572 zł. Oznajmiła, iż zwiększenie planowanych dochodów w roku 2019 wpłynęło na 

zmniejszenie planowanego deficytu i zmniejszenie planowanych do zaciągnięcia kredytów.  

Do w/w tematu nie zgłoszono uwag ani zapytań.  

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa poinformowała, że projekt uchwały był również 

przedmiotem posiedzenia wspólnego Komisji i został pozytywnie przez komisje zaopiniowany. 

Następnie odczytała projekt uchwały, stwierdziła kworum po czym odbyło się głosownie nad jej 
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przyjęciem. Uchwała została podjęta jednogłośnie – 10. głosami „za”   Uchwała Nr XXIX/186/17 

stanowi załącznik do protokołu.  

 

Punkt 8. 

Kolejny punkt porządku sesji dotyczył podjęcia uchwały w sprawie określenia wymagań 

jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie 

działalności w zakresie transportu i wywozu nieczystości ciekłych z terenu gminy Cielądz. 

Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa 

poprosiła Panią Magdalenę Ostalską o przedstawienie tematu. 

Pani Magdalena Ostalska wyjaśniła, iż w wyniku nowelizacji ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminie, zmianie uległa treść przepisów w zakresie wymagań dla 

przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na transport i wywóz nieczystości 

ciekłych ze zbiorników bezodpływowych. Przed nowelizacją tej ustawy wymagania te były 

określone również dla przedsiębiorców odbierających odpady komunalne i opróżniających te 

zbiorniki. W wyniku nowelizacji nastąpiło rozłączenie tych przedsiębiorców.  

Pani Ostalska zaznaczyła, że szczegółowy sposób określania tych wymagań został 

zawarty w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 2012 roku i określa 3 komponenty, które musi 

spełniać przedsiębiorca: wyposażenie techniczne pojazdów asenizacyjnych, wyposażenie 

techniczne bazy transportowej, zabiegi sanitarne i porządkowe związane ze świadczonymi 

usługami oraz  określenie miejsc przekazywania nieczystości ciekłych.  

Następnie przedstawiła zapisy szczegółowe w/w komponentów zawarte w projekcie uchwały. 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa poinformowała, że projekt uchwały był również 

przedmiotem posiedzenia wspólnego Komisji i został pozytywnie przez komisje zaopiniowany.  

Z uwagi na brak pytań do powyższego projektu Przewodnicząca odczytała projekt 

uchwały, stwierdziła kworum po czym odbyło się głosownie nad jej przyjęciem. Uchwała została 

podjęta jednogłośnie – 10. głosami „za”   Uchwała Nr XXIX/187/17 stanowi załącznik do 

protokołu.  

 

Punkt 9. 

 Kolejny punkt dotyczył informacji o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.                 

Informację przedstawił Wójt Gminy – Paweł Królak i poinformował o realizacji następujących 

zadań: 
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- przetarg na modernizację drogi w Łaszczynie – niestety nie zgłosił się żaden wykonawca, więc 

po uzgodnieniu z Radą zmniejszony został zakres prac i ogłoszony zostanie ponownie przetarg; 

- ustalony został zakres tzw. betonówek – o  długości ok. 2 km , w 7 miejscowościach, zaznaczył 

że po zmianach w budżecie będą jeszcze kolejne odcinki; 

- na bieżąco wykonywane są remonty dróg gminnych emulsją i tłuczniem; 

- zamontowane zostały słupki na znaki kierunkowe numerów posesji – tylko w dwóch 

miejscowościach jeszcze nie zostało to wykonane; 

- podjął temat funduszu sołeckiego i poprosił sołtysów o zwiększenie aktywności, gdyż                             

w niektórych sołectwach nie zostały podjęte żadne działania; 

- poinformował o podpisaniu umowy na wod.kan i w związku  tym będą ogłaszane przetargi na 

stację i oczyszczalnię; 

- w sprawie zebrań wiejskich dotyczących przeznaczania funduszu sołeckiego na rok następny 

zwrócił się z prośbą o udział w tych zebraniach radnego i Wójta, by uniknąć błędów tego rodzaju, 

że zadanie nie będzie możliwe do zrealizowania. 

 

Punkt 10. 

Interpelacji nie zgłoszono.  

 

Punkt 11. 

 W wolnych wnioskach głos zabrali: 

 Sołtys wsi Sanogoszcz Ewa Kwiatkowska-Kielan podziękowała w imieniu mieszkańców 

wsi Sanogoszcz za drogę i za środki, które przyznała Gmina na jej realizację a jednocześnie 

zgłosiła uwagę, że są dziury na odcinku przy lesie i dlatego prosi o kontakt w tej kwestii                           

z Powiatem. Ponadto Pani sołtys wystąpiła z zapytaniem dotyczącym przystanków, gdyż są 

bardzo nisko osadzone i dla ludzi starszych jest to problem. 

 Wójt wyjaśnił, iż w ramach dobrej współpracy w Powiatem Rawskim usuwane są na 

bieżąco dziury i nadal będą. W sprawie przystanków potwierdził, iż rzeczywiście inaczej to 

wygląda jadąc samochodem, a inaczej od strony pasażera PKS i będzie to problem do 

rozwiązania wspólnie z Powiatem. 

 Sołtys wsi Cielądz Leszek Janeczek podziękował w imieniu mieszkańców Wójtowi Gminy 

i pracownikom za organizację pikniku. 
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 Wójt poinformował o przyszłorocznych imprezach w Gminie tj. 100-lecie straży                                       

w Sierzchowach i Powiatowe Dożynki – na 20-lecie Powiatu Rawskiego. Będzie to też 

obciążenie dla budżetu i by sołtysi mieli to na uwadze przy składaniu wniosków o granty. 

 Sołtys wsi Stolniki Piotr Pawlak zgłosił uwagę, że przy przystanku została jeszcze jedna 

dziura w drodze. 

 Sołtys wsi Grabice Adam Michalak wystąpił z następującymi kwestiami do Wójta Gminy: 

porównanie dróg, wywrotki gruzu i żwiru, wykoszenie terenu koło stawu na boisku, zaorywanie i 

ogrodzenie dróg i co z działką Pani Błąkała. 

Wójt ustosunkowując się do w/w pytań wyjaśnił: 

- wykoszenie boiska – jutro lub pojutrze będzie wykonane, 

- żwir – jeśli chodzi o drogę w łąki – to pod warunkiem, że będzie wskazane w które miejsce,                         

a ponadto przypomniał, że były uzgodnienia że po zbiorach droga będzie przesunięta, 

- porównanie drogi – w przyszłym tygodniu, 

- zaorywanie dróg – oznajmił, iż podczas roznoszenia różnych informacji w terenie była 

poruszana ta kwestia jednak jak widać mentalność niektórych ludzi trudno jest zmienić,  a policji 

nie będzie nasyłał; 

- sprawa działki – należy nad tym tematem popracować. 

 Radny Sylwester Stefański stwierdził, iż Rylka jest bardzo zarośnięta i czy są jakieś 

informacje, że będą wykonywane prace w tym temacie. 

 Wójt oznajmił, iż nie ma żadnej wiedzy by była jakaś informacja czy pismo w tej sprawie. 

Poinformował, iż są psy do adopcji i jeśli ktoś jest zainteresowany to prosi o zgłaszanie się w 

ciągu najbliższych dni, gdyż po tym czasie będą oddane do schroniska. 

 Radny Tadeusz Miazga zgłosił sprawę wytyczenia drogi koło Pana Grabowskiego. 

 Radna Iwona Machnicka zauważyła, żeby prywatną działkę właściciel sam wyznaczał,                          

a nie Gmina. 

 Wójt zabierając głos stwierdził, iż fundusz sołecki jest to bardzo dobra i potrzebna rzecz                     

i zaznaczył jednocześnie że można łączyć fundusze sąsiednich sołectw. Dlatego proponuje, by 

może porozmawiać ze sobą jeśli są jakieś wspólne zadania, ale też prosi, by być powściągliwym 

od komentowania na temat, która wieś na co przeznacza fundusz. Jest bowiem demokracja i by 

uszanować wybory i decyzje innych sołectw. 
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Punkt 12. 

 Na powyższym wyczerpany został porządek obrad. Przewodnicząca Rady Gminy 

Małgorzata Rosa zakończyła obrady XXIX Sesji Rady Gminy.  

  

Na powyższym protokół zakończono.       

   Przewodnicząca Rady Gminy 

 Małgorzata Rosa 

Protokołowała : 

 

Bogusława Kobacka            


