
    P R O T O K Ó Ł  Nr XX/12  

z odbytej Sesji Rady Gminy Cielądz  w dniu 09 maja 2012r 

 

      Sesję rozpoczęto o godz. 10:00 

      a zakończono o godz. 13:00  

Ustawowa liczba radnych – 15  

Obecnych radnych          - 14 

Radni nieobecni:  

Elżbieta Wieteska  

Lista obecności radnych i sołtysów  stanowiące  załącznik do protokołu . 

Ponadto udział wzięli:  

1.Paweł Królak                                      Wójt Gminy 

2. Wiesława Libera                               Skarbnik Gminy  

3. Sylwester Krawczyk                         Sekretarz Gminy 

4. Grażyna Jarzyńska                           Dyrektor SP Sierzchowy 

5. Teresa Łucka                                    Dyrektor PG w Cielądzu  

6. Małgorzata Stolarek                       Dyrektor SP Cielądz    

7. Aldona Trzcińska                             Kierownik GOPS 

8. Jadwiga Gaćkowska                       Kierownik GZEASZ 

9.Bożena Woźniak                              Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 

                                                               w Rawie Mazowieckiej 

10.Marek Starosta                               Komendant Wojewódzki   

        Państwowej Straży Łowieckiej 
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Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski  stwierdzając  quorum zdolne  

do  podejmowania prawomocnych uchwał  otworzył obrady XX Sesji Rady 

Gminy Cielądz. 

Powitał przybyłych  na Sesję  radnych , sołtysów  zaproszonych gości oraz 

wszystkich uczestniczących.  

Przewodniczący RG  przedstawił porządek Sesji który został zatwierdzony  

Jednogłośnie – 14 radnych za  

Następnie  Przewodniczący RG zapytał czy są uwagi do protokołu z poprzedniej 

Sesji,  - nie  

Protokół  przyjęty jednogłośnie – 14 radnych za 

P u n k t 4  

Informację z zakresu prowadzonej działalności Państwowej Straży Łowieckiej 

Przedstawił marek Starosta Komendant Wojewódzki Państwowej Straży 

łowieckiej  zgodnie z  załącznikiem do protokołu  jak również omówił  

Ustawę  Prawo Łowieckie 

P u n k t  5.  

Informację   o sytuacji na rynku pracy przedstawiła Dyrektor Powiatowego 

Urzędu Pracy  w Rawie Mazowieckiej Pani Bożena Woźniak 

- informacja stanowi załącznik do protokołu   

P u n k t 6  

Pan Wójt Gminy Paweł Królak  stwierdził ,że projekty organizacyjne  były  

szczegółowo omawiane na Komisjach dlatego też  nie będziemy dziś powielać 

tego samego , chyba ,że są pytania. Nikt nie zabrał w tym zakresie  głosu.  
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P u n k t 7  



Pani Aldona Trzcińska Kierownik GOPS ogólnie przedstawiła informację 

obejmującą ocenę zasobów pomocy społecznej  za rok 2011 dla gminy Cielądz  

Materiał stanowią załącznik do protokołu. 

Rada przyjęła  do akceptacji informację obejmującą ocenę  zasobów pomocy 

społecznej  za rok 2011 dla gminy Cielądz  w głosowaniu  14 radnych za  

P u n k t 8 

Pani Barbara Pytka  omówiła  Program opieki nad zwierzętami  bezdomnymi 

oraz zapobiegania  bezdomności zwierząt na terenie gminy Cielądz  w roku 

2012r . Program stanowi załącznik do protokołu 

Uchwała  w sprawie zatwierdzenia  została przyjęta  jednogłośnie  14 radnych  

P u n k t 9  

Projekt Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego  na lata 2012-2015 dla gminy  

Cielądz omówił  Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk 

Uchwała w sprawie zatwierdzenia  programu  została przyjęta  jednogłośnie 

14 radnych za  

P u n k t 10 

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  na lata 2012 – 2015  przedstawiła  

Wiesława Libera  Skarbnik Gminy- zgodnie z załącznikiem  

 Uchwała w tym zakresie  przyjęta została jednogłośnie - 14 radnych za 

P u n k t 11  

Zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2012 przedstawiła Skarbnik Gminy 

Pani Wiesława Libera – zgodnie z załącznikiem  

Uchwała  przyjęta została jednogłośnie  - 14 radnych za  
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P u n k t  12 

Informację  z pracy w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady 

Gminy  przedstawił Paweł Królak – Wójt Gminy  - zgodnie z załącznikiem 

Dodał, że wyremontowano dach na budynku  oczyszczalni ścieków za kwotę 

5.500,00 zł    

Interpelacji nie zgłoszono 

W wolnych wnioskach głos zabrali: 

Radny Kupis Robert  

Zapytał co Domem Kultury oraz z przydomowymi oczyszczalniami ścieków  - 

Wójt Gminy wyjaśnił, że  z chwilą otrzymania od firmy MAXBUD odpowiedzi na 

zadane pytania  dajemy Radcy Prawnemu  , kończymy przydomówkami   

i ogłaszamy przetarg na Dom Kultury, 

Radna Stępniak Teresa  

Zapytała co dalej z  uregulowaniem stanu prawnego działki na której stoi 

remiza OSP – 

Wójt Gminy wyjaśnił ,że  nadany jest sprawie bieg prowadzi to Pani Barbara 

Pytka  będzie to uregulowane w najbliższym czasie.  

Pytka Józef –zapytał dlaczego tak drogo kotłownia  w Domu Nauczyciela 

przecież są pomieszczenia. 

Wójt Gminy Paweł Królak  wyjaśnił, że uwzględniono wszystkie  odcięcia, 

podłączenia   mediów  wg rozeznania projektanta tak to wygląda  jak 

przedstawiłem  w informacji , jednak po ogłoszeniu przetargu może  cena  

być zmniejszona.     

 Sołtys Paweł trzciński zapytał kiedy będzie  naprawiony płot przy szkole 

podstawowej w Sierzchowach po dewastacji.  

Pani Dyrektor SP  Jarzyńska Grażyna  wyjaśniła ,że  będzie naprawiony po 

ocenie  szkody przez firmę ubezpieczeniową. 
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Radny Żatkiewicz Krzysztof   poinformował, że zwrócił się do niego 

Członek Ludowego Klubu Sportowego z Grabic, aby pomóc  w zakupie  

Lub wykonawstwie  na boisku klubu muszą być budki trenerskie. 

Wójt Gminy poinformował, że zajmiemy się tą sprawą   aby Grabice 

miały te budki  (wyspawamy i obijemy materiałem). 

Radna Machnicka Iwona   - aby  przeszła równiarka na drodze Wisówka-Mała 

Wieś – Wójt Gminy - z chwilą kiedy rozpoczniemy naprawy dróg  równiarka 

przejdzie na tej drodze. 

Sołtys Zieliński Franciszek    - należy wytyczyć drogę  w kierunku P. Jakubika  

Zenona  - obecnie  nie ma drogi  zaorana  - wezwać należy P. Kwapisza  

i dobrowolnie uzgodnić przejazd. 

Wójt  Gminy  wyjaśnił, że takie spotkanie bez geodety ale zainteresowanych  

stron się odbędzie  i spróbujemy dobrowolnie odtworzyć drogę. 

Następna sprawa to wywiezienie  drogi piaskiem  Woszczyk – Maciejewski 

oraz poprawić drogę robioną przez P. Idzikowskiego  od Łaszczyna  (topielic) 

w kierunku komorowa . 

Wójt  Gminy wyjaśnił, że będzie rozmawiał z P. Idzikowskim  w sprawie 

poprawy  drogi od Łaszczyna , natomiast  piasek zostanie zawieziony  na drogę 

do P. Maciejewskiego.  

Radny  Dewille Tomasz – należy puścić równiarkę  od Sylwestra Stefańskiego w 

 Kierunku Adama Kamińskiego  

Wójt Gminy wyjaśnił ,że z chwilą napraw dróg równiarka  będzie puszczona na 

ten odcinek. 

Radny Budek Jarosław  - należy puścić równiarkę na drogę od Jakubowskiego 

Sylwestra do Maciejewskiego w Komorowie  

Wójt Gminy wyjaśnił ,że z chwilą napraw dróg  równiarka  będzie tam wysłana. 
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Radny Pieczątka  Jerzy  - równiarkę w Łaszczynie od Polnego w  stronę drogi 

powiatowej   

Wójt Gminy  wyjaśnił, że równiarkę  będzie na tej drodze.  

Następnie zapytał  co z łataniem asfaltowych dziur na drodze w Łaszczynie  

Na bieżąco będą dziury łatane z chwilą otrzymania  masy.   

Wójt Gminy poinformował, że masa na zimno będzie  zamówiona  ok. 6000 t.  

na drogi, obecnie  przez powiat  jest robiona droga  od Cielądza  w kierunku 

Rylska  następnie  będzie robiona droga Zuski.  

 

Przewodniczący Rady Gminy zakończył obrady XX Sesji Rady Gminy. 

 

Protokół zakończono In podpisano.  

 

Protokółowała:  

Maria Ciesielska                 
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