
    P R O T O K Ó Ł  Nr XXII/12  

z odbytej Sesji Rady Gminy Cielądz  w dniu 27 lipca  2012r 

      Sesję rozpoczęto o godz. 10:00 

wyjazd radnych do miejscowości Kuczyzna , Komorów 

      Sesję  w Urzędzie rozpoczęto  

      o godz. 12,00  

      a zakończono o godz. 13:30  

Ustawowa liczba radnych – 15  

Obecnych radnych          - 12 

Radni nieobecni:  

Dewille Tomasz, Machnicka Iwona,  Żatkewicz Krzysztof 

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. Aldona Trzcińska                             Kierownik GOPS 

5. Jadwiga Gaćkowska                       Kierownik GZEAS 

           6. Krawczk Marian                              Kierownik BKiR 

          7. Ciesielska Maria                              Kierownik Or.SO 

 

 

 

 

 



Punkt 1  

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski  stwierdzając  quorum zdolne  

do  podejmowania prawomocnych uchwał  otworzył obrady XXII Sesji Rady 

Gminy Cielądz. 

Powitał przybyłych  na Sesję  radnych , sołtysów  zaproszonych gości oraz 

wszystkich uczestniczących.  

Punkt 2  

Przewodniczący RG  przedstawił porządek Sesji który został zatwierdzony  

jednogłośnie w głosowaniu jawnym  – 12 radnych za 

Punkt 3  

Następnie  Przewodniczący RG zapytał czy są uwagi do protokołu z poprzedniej 

Sesji,  - nie było 

Protokół  przyjęty w głosowaniu jawnym jednogłośnie – 12 radnych za 

Z uwagi na to ,że radni  w godzinach wcześniejszych zapoznali się  

ze stanem lokali proponowanych do przekształcenia na świetlice wiejskie  

w Kuczyźnie i Komorowie  Sekretarz Gminy Pan Sylwester Krawczyk  

zabrał głos wyjaśniając możliwości pozyskania środków finansowych 

na te cele. Wyjaśnił co możemy zrobić aby w jak największym stopniu 

wykorzystać zewnętrzne pieniądze.  Wykorzystanie  środków 60% 

zewnętrznych z LIDERA 40% nasze.  

Pani Mariola Pietrzak  pracownik Urzędu zapoznała radnych z projektami  

w poszczególnych budynkach – zgodnie z załącznikiem do protokołu.  

Stwierdziła jednocześnie,  że  uważa  że w pierwszej kolejności powinien być 

robiony Komorów.    

Radny Jarosław Budek  powiedział ,że projekt jest bardzo dobry, koszty jednak 

są duże , ale gdy zrobimy młodzież będzie  się miała gdzie spotykać. 

Bogdan Grabowski zabrał głos w sprawie Kuczyzny stwierdził  pomimo, iż 

budynek jest stary chcemy bardzo aby go wyremontować aby miała gdzie 



spotykać się młodzież. Nadmieniam ,że tyle lat w naszej wsi nie było nic 

inwestowane.  

Sekretarz Gminy  Pan Sylwester Krawczyk wyjaśnił zasady finansowania tych 

projektów ze  środków zewnętrznych 60% zewnętrzne 40% nasze  

Lech Owczarek zapytał czy istnieje możliwość pozyskania tych środków jeszcze 

w tym roku. 

Sekretarz odpowiedział, że tak  możemy pozyskać.  

Ponadto sekretarz  wyjaśnił,  jest zdania aby zrealizować jeden projekt  w 

pełnym zakresie  i wtedy że procedura powinna być taka  ,żeby do końca 

listopada zrobić projekt  następnie uzgodnienia  do końca grudnia do kwietnia  

pozwolenie na budowę i następnie realizacja. Wtedy jest  spełnienie oczekiwań. 

Jarosław Budek stwierdził ,że chyba dziś nie ma obowiązku podjęcia decyzji 

dlatego wnosi o odłożenie  podejmowania dziś decyzji . Spotkamy się na 

komisjach.  

Lech Owczarek również podjął temat aby  przygotować rozeznanie w środkach 

finansowych i podjąć decyzję później mając wiedzę o środkach finansowych.  

Punkt  4.  zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 – 2015  

Przedstawiła Pani Skarbnik Gminy  Wiesława Libera  zgodnie  z załącznikiem. 

W dyskusji nad tym punktem głos zabierali:  

Radny Michalak Adam pytając dlaczego do tej pory nie jest ogłoszony przetarg 

na Dom Kultury dlaczego to się tak odciąga. 

Wyjaśnień  udzielił Sekretarz Gminy informując, że znaleźliśmy  dodatkowe 

źródło współfinansowania  ze środków odnowy wsi  w związku z  tym należy 

zmienić decyzję pewne rzeczy  wycofać  dlatego też to się będzie przeciągać. 

Zadaliśmy pytania  dotyczącego pewnych wyjaśnień co do Domu Kultury 

czy budować z parkingami czy bez. Jeżeli posiądziemy tą wiedzę  będziemy 

mogli prowadzić oddzielne postępowania tzn : na Dom Kultury i na parkingi. 

Wójt Gminy Paweł Królak poinformował ,że 500tys. zł z Urzędu 

Marszałkowskiego mamy i to się nie zmieni.  

Chcemy tak przygotować dokumenty przetargowe abyśmy mieli dobrze. 



Radny Owczarek Lech zapytał czy  to prawda ,że zmieniamy lokalizację Domu 

Kultury na park już kiedyś pytano radę  gdzie ma być zlokalizowany obiekt 

Domu Kultury. 

Wójt Gminy  Paweł Królak  wyjaśnił , że żadnych kroków administracyjnych 

nie poczyniono , ponieważ mieszkańcy zwracają się  że lokalizacją lepsza będzie 

w parku k/ gminy dlatego też zwrócono się oficjalnie z pismem do 

Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatura w Skierniewicach 

z zapytaniem czy można tu budować – odpowiedź pozytywna  - w załączeniu. 

Jak również plac jest  większy po Kółku Rolniczym jest 0,56 ha  , a tutaj ponad 

dwa ha.  

Ale decyzja należy do Rady nic bez Rady nie zostanie wykonane.  

Radni: Pieczątka Jerzy, Stępniak Grzegorz   wypowiadali się za lokalizacją koło 

gminy.      

Wójt Gminy Paweł Królak wyjaśnił ,że również przy gminie jest uzbrojenie 

terenu.  

Radny Robert Kupis zabrał głos i opowiedział się za Domem Kultury po b. Kółku 

Rolniczym  

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski  przedstawił projekt uchwały,  

który został w głosowaniu  jawnym przegłosowany   12 radnych za. 

Punkt 5  

Skarbnik Gminy Pani Wiesława Libera przedstawiła  zmiany budżetu 

i w budżecie  gminy na rok 2012 zgodnie z załącznikiem. 

Uwag do  zmian nie było w związku z tym     V-ce Przewodniczący Michał 

Trzciński  odczytał projekt uchwały, który w głosowaniu jawnych 

przegłosowany 12radnych  za. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

 

 



 

 

Punkt 6  

Skarbnik Gminy Wiesława Libera  przedstawiła  potrzebę zaciągnięcia  pożyczki  

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 

z uwagi na  korzystne warunki.  

V-ce Przewodnicząca Teresa Stępniak odczytała projekt uchwały w sprawie 

zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej  w Łodzi , który w głosowaniu jawnych został 

przegłosowany  12 radnych za. 

Uchwałą stanowi załącznik do protokołu  

Punkt 7  

Sekretarz Gminy Pan Sylwester Krawczyk  omówił konieczność podjęcia 

uchwały porządkującej sprawę przystanków PKS przy drogach gminnych,  

Mamy dwa takie przystanki  . 

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski  odczytał projekt uchwały 

w sprawie określenia warunków i zasad korzystania  z udostępnionych dla 

wszystkich operatorów  i przewoźników przystanków komunikacyjnych, których 

właścicielem jest gmina Cielądz, który w głosowaniu jawnym został przyjęty 12 

radnych za. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu    

 Punkt 8   

Sekretarz Gminy Pan Sylwester Krawczyk  zapoznał  Radę Gminy 

z programem gospodarki ściekowej na terenie gminy Cielądz 

Wszyscy radni otrzymali program. Obecnie są realizowane przydomowe 

oczyszczalnie ścieków 176 szt.    

Jest to  Program który jest dopełnieniem rozwiązań docelowych. 



Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski odczytał projekt uchwały 

 w sprawie przyjęcia programu gospodarki ściekowej dla gminy Cielądz 

Uchwała została w głosowaniu jawnych przyjęta  12 radnych za. 

Punkt 9  

Wójt Gminy  Pan Paweł Królak zapoznał radnych  z informacją o jego pracy  

w okresie międzysesyjnym oraz  z wykonania uchwał Rady Gminy.  

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 Wolne wnioski:   

Sołtys Rosa Małgorzata  zabrała głos w sprawie źle pracujących  starych 

oczyszczalni ścieków . 

Wójt Gminy wyjaśnił ,że  wystosowane jest pismo do KB Łódź i mają  robić.  

Sołtys Leszek Janeczek zabrał głos w sprawie naprawy drogi do Pana 

Machnickiego  w łąki w Cielądzu (k. piekarni) 

Wójt Gminy wyjaśnił , że wywieziono żwirem ale jeszcze sprawdzimy 

ewentualnie dowieziemy kamienia.  

Przewodniczący Rady Gminy zakończył obrady XXII Sesji Rady Gminy. 

 

 

Protokół zakończono  podpisano.  

 

Protokółowała:  

Maria Ciesielska                 
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