
 
P R O T O K Ó Ł  Nr XVI 

 
z odbytej Sesji Rady Gminy Cielądz w dniu 13 sierpnia 2008 roku. 
 

Sesję rozpoczęto o godz. 10-tej 
a zakończono o godz. 12-tej 

 
Ustawowa liczba radnych               -  15 
Radnych obecnych na Sesji            -  12 
 
Radni obecni wg załączonej listy obecności. 
 
Radni nieobecni: 
1. Dewille Tomasz. 
2. Michalak Mirosław. 
3. Stępniak Teresa. 
 
Ponadto udział w posiedzeniu wzięli: 
1. Mariusz Błąkała  Radny Powiatu 
2. Andrzej Latek  Wójt Gminy 
3. Janina Ciesielska Sekretarz Gminy 
4. Wiesława Libera  Skarbnik Gminy 
5. Aldona Trzcińska Kierownik GOPS 
 
oraz inne osoby wg załączonej listy obecności. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Herbsztajn stwierdzając quorum zdolne do 
podejmowania prawomocnych uchwał otworzył obrady XVI Sesji Rady Gminy Cielądz. 

Powitał przybyłych na Sesję radnych oraz zaproszonych gości, następnie 
zaproponował, aby do porządku obrad wnieść dodatkowy punkt: Podjęcie uchwały w 
sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie deficytu budżetu gminy na rok 2008 jako 
punkt 6. 

Punkt 6 przesunięcie na punkt 7. 
Punkt 7 na punkt 8. 
Punkt 8 na punkt 9. 

Propozycja ta została przyjęta. 
 
Przewodniczący Rady przedstawił proponowany  
 

p o r z a d e k   o b r a d : 
1. Otwarcie Sesji. 
2. Zatwierdzenie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej Sesji. 
4. Omówienie przez Przedstawicieli kół łowieckich na terenie gminy spraw związanych z 

wyrządzanymi szkodami w uprawach rolnych przez dziką zwierzynę. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia projektów planowanych do realizacji przez 

Gminę w ramach programów operacyjnych, o których mowa w art. 206 ust.3 ustawy o 
finansach publicznych. 

6. Zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2008 – podjęcie uchwały. 



7. Interpelacje. 
8. Wolne wnioski. 
9. Zakończenie obrad. 
 
 
Punkt 2: 
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie wraz z wprowadzonymi zmianami. 
 
Punkt 3. 
Protokół z poprzedniej Sesji został wyłożony do wglądu. Radni do protokółu tego nie 
wnieśli uwag i protokół ten został przyjęty jednogłośnie. 
 
Punkt 4. 

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Herbsztajn poinformował, że na sesję 
poproszono przedstawicieli kół łowieckich, których obwody łowieckie znajdują się na 
terenie gminy a mianowicie: Koło Łowieckie „Przepiórka” Inowłódz, Rawa Mazowiecka 
„Szarak”, Nowe Miasto nad Pilicą „Sarna”, Rawa Mazowiecka „Żubr”.  
Następnie poprosił przedstawicieli kół łowieckich o zabranie głosu i omówienie spraw 
związanych z wyrządzonymi szkodami w uprawach rolnych przez dziką zwierzynę. 
 

Witold Kowalski – jako przedstawiciel Koła Łowieckiego „SARNA” Nowe Miasto nad 
Pilicą- poinformował, że koło działa na terenie lewej strony drogi Rawa Mazowiecka - 
Nowe Miasto n/Pilicą. W roku bieżącym zjawisko wyrządzania szkód przez dziką zwierzynę 
zwiększyło się. Robimy wszystko aby zapobiec tym szkodom poprzez polowanie, 
rozkładanie środków odstraszających, jednakże tego nie można w całości opanować. W 
przypadku wyrządzonej szkody zgodnie z § 3 ust.3 Rozporządzenia Ministra Środowiska z 
dnia 15 lipca 2002 roku w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz 
wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych właściciel zgłasza szkodę w 
terminie 7 dniu w formie pisemnej, następnie przedstawiciele dzierżawcy lub zarządcy 
obwodu łowieckiego przy  udziale poszkodowanego oraz przedstawiciela izby rolniczej 
dokonują wstępnego szacowania a następnie przed zbiorem płodów oszacowania 
ostatecznego. Dokonaliśmy kilka szacowań szkód, rolnicy nie godzą się z naszymi 
szacunkami. Przy szacowaniu obecny był przedstawiciel Urzędu Gminy, szkody zostały 
przez nas oszacowane i wypłacone. 
  

Radny Adam Cieślak: zapytał czy teren drogi do Stolnik podlega również pod koło 
łowieckie „SARNA”.  
 

Witold Kowalski: Tak. Poinformował, że został złożony jeden pozew do Sądu. Pan 
Michalak wyszacował swoje straty na 50 kwintali z 1 ha w V, VI klasie, co zdaniem koła 
było przesadzone.  Miał szkody wyrządzone przez dziki ze względu na zabieg agrorolny 
przeprowadzony z opóźnieniem, późniejsze obsianie, suszę.  
 

Zdzisław Kupis – Koło Łowieckie ”SZARAK”- poinformował, że po prawej stronie 
drogi Grabice pod Ossowice i pod Chociw występują szkody wyrządzone przez zwierzynę, 
jednakże koło ze wszystkim sobie radzi. Zaznaczył, że zwierzyny będzie przybywać ze 
względu na nowe nasadzenia drzew, stąd też tworzenie się nowych remiz zwierzyny jak 
np. w Gułkach czy w Chociwiu. 
 



Radna Iwona Machnicka: poinformowała, że mieszkańcy nie zgłaszają szkód bo 
musi być przynajmniej 1 ha, ktoś musi przyjechać i szkody te oszacować.  
 

Witold Kowalski: poinformował, że koło wypłaca od wartości 1 kwintala żyta, jeśli 
wartość szkód jest większa niż 1 kwintal to koło wypłaca odszkodowanie. Podniósł, że 
rolnicy nie zwalczają pędraka, dżdżownicy a dziki właśnie ich szukają, stąd populacja 
zwierzyny znacznie się zwiększyła i ciągle narasta. Dodał, że rolnikom rozdano środki 
zapachowe do rozprowadzenia na polach. 
 

Radny Powiatu Mariusz Błąkała - zaznaczył, że obecnie populacja dzików jest 
ogromna, przekraczają nawet drogę Grabice – Stolniki,  co wcześniej się nigdy nie 
zdarzało. Zapytał czy normy odstrzału nie są zaniżane?  
 

Witold Kowalski: poinformował, że nie ma ograniczeń odstrzału. Ustalany jest 
roczny plan łowiecki przekazywany Wójtowi i zatwierdzany przez Lasy Państwowe.  
 

Radny Mariusz Błąkała poprosił o numery telefonów do przedstawicieli kół 
łowieckich, aby sołtysi w przypadkach szkód mieli kontakt. 
 

Sekretarz Gminy Janina Ciesielska poinformowała, że wykaz z terenami 
podlegającymi pod koła łowieckie zostanie przekazany sołtysom.  
 

Radna Iwona Machnicka spytała czy zające podlegają odstrzałowi.  
 

Witold Kowalski odpowiedział, że nie, podlega zwierzyna łowna, np. sarna a zające 
występują coraz rzadziej i prawdopodobnie niedługo będą chronione.  
 

Radna Iwona Machnicka spytała czy prawnie można samemu polować.  
 

Wójt Gminy Andrzej Latek odpowiedział, że nie. Poinformował, że do Urzędu Gminy 
wpłynęło pismo (omawiane na poprzedniej sesji) w sprawie zorganizowania spotkań kół 
łowieckich z sołtysami odnośnie przedyskutowania szkód wyrządzanych przez zwierzynę, 
metod przeciwdziałania szkodom, środkom jakie należy stosować oraz problemu niszczenia 
ambon służących myśliwym. Poprosił przedstawicieli kół łowieckich o wypowiedzenie się w 
powyższej sprawie. Nadmienił, że wpłynęły 2 skargi na koła łowieckie, były również skargi 
ustne. Poprosił o wyjaśnienie sprawy szacowania szkód, dlaczego straty są szacowane tak 
a nie inaczej, przedyskutowanie statystyk, kar aby więcej konfliktów w tej sprawie nie 
było.  
 

Sołtys Władysław Dobrowolski zapytał jakie będą skutki braku zgody rolnika na  
postawienie ambony na swoim polu przy lesie. 
 

Witold Kowalski poinformował, że w takim przypadku dany rolnik nie otrzyma 
odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzynę, ponieważ zgodnie z ustawą w 
takim wypadku odszkodowanie nie podlega wypłacie. Przytoczył przykład dwukrotnie 
niszczonej drabinki myśliwskiej na skraju lasu w Grabicach i Pana Panasiuka ze Stolnik, 
który zniszczył drabinkę a zgłosił się po odszkodowanie za szkody wyrządzone przez sarny.  

Wskazał również problem z Panem Jurczakiem, który jednorazowe przejście 
zwierzyny przez pole uznał za szkodę, wykazywał 6 ha uszkodzonych plonów, podczas gdy 
koło oszacowało straty na 40 arach i za tyle zostało wypłacone odszkodowanie. 



 
Wójt Gminy Andrzej Latek poinformował, że Gmina ma zgodę od Wojewody na ten  

i przyszły rok na rozbiórkę tam wodnych bobrów, które są pod ścisłą ochroną. Zapytał czy 
jest możliwość odłowu bobrów i wywożenia na inne tereny. 
 

Witold kowalski odpowiedział, że owszem można tak robić, ale jest to 
skomplikowane i kosztowne. Poinformował, że lisy się uodparniają na szczepionki, a 
ostatnio rozprzestrzenia się norka amerykańska i szop-pracz, które niszczą nasze piżmaki 
/pisklęta, jajeczka, ptaki/. Nadmienił, że jest to azjatycka zwierzyna, która przemieszcza 
się do bazy żerowej.  
 

Radny Józef Pytka zasugerował, że powinno być więcej odstrzału. Zapytał czy 
rolnikom w czasie żniw wolno polować bez pozwolenia. 
 

Witold Kowalski poinformował, że nie wolno bo zwierzyna jest własnością państwa.  
 

Marek Miziak – Koło Łowieckie „Przepiórka ”Inowłódz” poinformował, że koła 
łowieckie wypłacają odszkodowania za szkody z własnych środków, nie unijnych czy 
Skarbu Państwa. Należności za dzierżawy za obwody łowieckie odprowadzane są do 
Starostwa i do Okręgowej Rady Łowieckiej. Nadmienił, że jeśli koło łowieckie się rozpadnie 
to nie będzie miał kto wypłacać odszkodowań za szkody.  
 

Witold Kowalski przytoczył przykład koła łowieckiego na mazurach, które po 
wypłaceniu ogromnego odszkodowania rozpadło się. Zaznaczył, że i tutaj może dojść do 
takiej sytuacji, jeśli szkody i odszkodowania będą coraz większe. 
 

Wójt Gminy Andrzej Latek zaproponował, że gmina włączy się w pomoc w 
zorganizowaniu zebrań na wsiach z przedstawicielami kół łowieckich. Zasugerował aby 
rolnicy porozumieli się z kołami łowieckimi dla wspólnego dobra. Podkreślił, że przy 
szacowaniu szkód trzeba umiejętnie podchodzić do każdej sprawy.  
 
Na tym dyskusję zakończono. 
 
Punkt 5 
Projekty planowane do realizacji w ramach programów operacyjnych współfinansowane ze 
środków jednostek samorządu terytorialnego otrzymali wszyscy radni. 
Projekty te stanowią załącznik do protokółu. 
 

Wójt Gminy Andrzej Latek poinformował, że informacja o środkach pochodzących    
z budżetu gminy planowanych na realizację projektów w ramach programów operacyjnych 
musi trafić do 15 sierpnia br. do Marszałka Województwa. Większość zadań jest z planu 
rozwoju lokalnego. Ceny, kwoty założono z kosztorysów, przetargów, z kwot tych wkład 
własny gminy to 25% a nie jak mówiono wcześniej 15%.  
 

Radna Iwona Machnicka zapytała na ile realne są wymienione zadania? 
 
Wójt Gminy Andrzej Latek poinformował, że realna jest budowa zintegrowanego 

systemu e-usług publicznych woj. Łódzkiego (Wrota Regionu łódzkiego) oraz budowa 
rozproszonego systemu oczyszczalni ścieków. Zaznaczył, że Boisko „Orlik 2012” jest 



zadaniem niepewnym ze względu na bardzo sztywne reguły a także zmianę kosztorysu z   
1 mln zł na 1.300 tys. zł. 
Odnośnie punktu przedszkolnego omawianego na poprzedniej sesji poinformował, że nie 
wiadomo czy dojdzie on do skutku ze względu na zmiany w projekcie finansowania. 
Rodzice mieliby płacić 50zł / msc przy założeniu, że 70 % środków pochodzić będzie z Unii 
Europejskiej a 30 % środków własnych gminy. Jeśli takie środki zostaną nam przyznane to 
punkt przedszkolny dojdzie do skutku. Zaznaczył, że spośród 40 wniosków 
zaakceptowanych zostało jedynie 5.  
 

Przewodniczący Rady Gminy – Kazimierz Herbsztajn odczytał projekt uchwały w 
sprawie określenia programów planowanych do realizacji przez Gminę w ramach 
programów operacyjnych, o których mowa w art.206 ust.3 ustawy o finansach 
publicznych. 
Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie. 
Uchwała Nr XVI/85/08 stanowi załącznik do protokołu. 
 
 
Punkt 6. 
Projekt Uchwały wraz z proponowanymi zmianami otrzymali wszyscy radni. 
 

Skarbnik Gminy – Wiesława Libera przedstawiła proponowane zmiany budżetu        
i w budżecie na rok 2008. Poinformowała, że zmniejsza się wydatki na budowę drogi 
gminnej w Komorowie o kwotę 97.942,42 zł i o kwotę tą zwiększa spłatę rat pożyczki z 
WFOŚiGW w Łodzi. Zmiana ta podyktowana jest możliwością umorzenia tej kwoty pożyczki 
i przeznaczenia jej na termomodernizację budynku Urzędu Gminy. Zaproponowała 
zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na dobudowę wodociągu w Stolnikach a 
zwiększenie wydatków na dobudowę wodociągu Łaszczyn, Ossowice i Grabice oraz 
zmniejszenie planu na wykonanie oświetlenia i przeniesienie planu na dobudowę 
wodociągu Łaszczyn, Ossowice i Grabice oraz zwiększenie planu wydatków na zakup 
energii. Zmiana ta podyktowana jest zwiększonymi kosztami energii i brakiem środków na 
powyższe. Poinformowała również o limitach wydatków na wieloletnie programy 
inwestycyjne w latach 2008-2010. 
 

Przewodniczący Rady Gminy – Kazimierz Herbsztajn odczytał projekt Uchwały w 
sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2008. 
Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie. 
Uchwała nr XVI/86/08 stanowi załącznik do protokołu. 
 

Punkt 7. 
Skarbnik Gminy Wiesława Libera przedstawiła projekt uchwały w sprawie kredytu 

na sfinansowanie deficytu budżetu gminy na rok 2008. Poinformowała, że istnieje 
możliwość zaciągnięcia kredytu w Banku Ochrony Środowiska z odsetkami 2%.  

Wójt Gminy Andrzej Latek dodał, że po 18 sierpnia br. będzie wiadomo czy kredyt 
ten da się załatwić, co oznaczałoby oszczędności dla gminy. 

 
Przewodniczący Rady Gminy – Kazimierz Herbsztajn odczytał projekt Uchwały        

w sprawie kredytu na sfinansowanie deficytu budżetu gminy na rok 2008. 
Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie. 
Uchwała nr XVI/87/08 stanowi załącznik do protokołu. 

 



Punkt 8. 
Interpelacji nie zgłoszono. 
 
Punkt 9. 
W wolnych wnioskach głos zabrali: 

Przewodniczący rady Gminy Kazimierz Herbsztajn poinformował, że wpłynęły dwa 
wnioski w sprawie odmulenia stawów, jeden od mieszkańców wsi Grabice a drugi od 
mieszkańców wsi Mała Wieś. Odczytał powyższe wnioski. 

Radna Iwona Machnicka zapytała czy będzie wożony kamień. 
Radna Elżbieta Wieteska również zapytała co ze sprawą wożenia kamienia. 
Wójt Gminy Andrzej latek poinformował, że kamień będzie wożony dopiero we 

wrześniu ze względu na przetarg. 
Sołtys Marian Jadczak zapytał jak wygląda sprawa malowania przystanku w 

Wisówce. 
Wójt Gminy Andrzej Latek poinformował, że malowanie będzie dokończone, 

jednakże obecnie malowane jest gdzie indziej, a do 15 września br. muszą być 
pomalowane przystanki i skoszona trawa koło przystanków.  

Sołtys Wiesław Kruśliński zasugerował, że na skrzyżowaniu, na drodze koło 
Gwiazdowicza potrzebny jest znak pierwszeństwa przejazdu, ponieważ żadnego tam nie 
ma a obecnie krzaki porosły i zasłaniają skrzyżowanie. Przejezdni nie wiedzą kto ma 
pierwszeństwo na tej drodze.  

Wójt Gminy Andrzej Latek poinformował, że na tym skrzyżowaniu krzyżują się drogi 
gminna z powiatową , w związku z czym powinno się wystąpić do Starosty o oznakowanie. 

Radny Józef Pytka zasugerował wyczyszczenie wojewódzkiej Rawa Mazowiecka – 
Nowe Miasto nad Pilicą na odcinku Cielądz – Zuski, Niemgłowy na zakręcie koło 
Mieczysława Nowickiego. 

Wójt Gminy Andrzej Latek poinformował, że droga ta jest wojewódzka i wyśle 
wniosek do Wojewódzka w powyższej sprawie.  

Radny Jarosław Budek poinformował, że dziura w drodze w Komorowie koło 
Chojeckiego nie jest zrobiona. 

Radna Elżbieta Wieteska przypomniała też o dziurze na zakręcie w Sierzchowach.  
Radny Jerzy Pieczątka zapytał co dalej z wnioskami suszowymi. 
Wójt Gminy Andrzej Latek poinformował, że będą tańsze kredyty. Obecnie zbierane 

są wnioski i zbiorowo zostaną wysłane do Urzędu Wojewódzkiego celem zaopiniowania a 
jeśli zostaną centralnie wygenerowane środki na kredyty o niższym oprocentowaniu na 
wzmocnienie produkcji to będzie można starać się o tańsze kredyty.  

Sekretarz Gminy Janina Ciesielska poinformowała, że od 01 września br. będą 
przyjmowane wnioski o zwrot akcyzy na olej napędowy. Poinformowała również, że do 
sołtysów zostanie skierowane pismo w sprawie wniosków o zwrot akcyzy. 

Sołtys Marek Strzelak podziękował za zrobienie altanki w Sierzchowach. 
Sołtys Bożena Woźniak poprosiła o zgarniarkę. 
Radny Józef Pieczątka również poprosił o równiarkę na drogę Rylsk – Cielądz koło 

krzyża. 
Radna Iwona Machnicka zapytała dlaczego w Niemgłowach na boisku jest tak dużo 

kamienia. 
Wójt Gminy Andrzej Latek wyjaśnił, że jest to tylko punkt składowy kamienia z 

przeznaczeniem na dobudowę drogę w Niemgłowach. 
Radny Józef Pytka zaproponował wyłączanie lamp w celach oszczędnościowych 

przez 2 msc, ponieważ w lecie nawet o godz. 22:00 jest jeszcze widno. 



Radny Grzegorz Kwaczyński zaproponował zainstalowanie wyłączników 
zmierzchowych.  

Wójt Gminy Andrzej Latek poinformował, że zainstalowanie powyższych 
wyłączników jest nierealne, ponieważ mamy problemy z lampami, z ich własnością. 
Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej wykazała, że nasze lampy zainstalowane są na 
słupach należących do Energetyki i sugeruje nie inwestować na cudzej własności.   

Radna Iwona Machnicka zasugerowała podjąć jakieś działania w celu uwidocznienia 
drogi między Siwczakiem a Panią Fornalczyk ze względu na niebezpieczeństwo wypadków 
spowodowane zarośniętymi drzewami. Zasugerowała, że kiedyś w tamtym miejscu może 
dojść do tragedii, jeśli nic się z tymi drzewami nie zrobi. 

 
 

 
Punkt 9. 
W związku z wyczerpanym porządkiem obrad, zakończono obrady XVI Sesji Rady Gminy 
Cielądz. 
 
 
 
Protokołowała: 
 
Olga Kmita. 


