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Protokół 
 

ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu i Rolnictwa oraz Komisji 

Oświaty. Kultury, Sportu i Zdrowia w dniu 20  marca  2013 roku. 

 
Radnych obecnych na posiedzeniu Komisji: 15 
 
Obecni na posiedzeniu wg załączonych list obecności. 

Ponadto w posiedzeniu brali udział: 

1. Paweł Królak  - Wójt Gminy 

2. Sylwester Krawczyk  - Sekretarz Gminy 

3. Wiesława Libera  - Skarbnik Gminy 

4. Aldona Trzcińska  - Kierownik GOPS 

5. Barbara Pytka - Inspektor w Wydziale Budownictwa  

  i Rolnictwa w Urzędzie   Gminy 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Bogumił Grabowski Przewodniczący Rady Gminy. 

 

Punkt 1. 

Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 15:00 dokonał Przewodniczący Rady Gminy – 

Bogumił Grabowski, witając członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdził istnienie 

quorum i uprawnienie Komisji do podejmowania wiążących decyzji.  

 

Punkt 2. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 

rok 2013.  

4. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy 

Cielądz w 2013 roku.  

5. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zamiany nieruchomości. 
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6. Przedstawienie propozycji rozwiązań dotyczących herbu i pozostałych insygniów gminy 

Cielądz.  

7. Sprawy różne. 

8. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Do przedstawionego porządku obrad uwag nie zgłoszono. Porządek obrad został przyjęty 

jednogłośnie. 

 

Punkt 3. 

Zgodnie z przyjętym porządkiem posiedzenia przystąpiono do punktu obejmującego wyrażenie 

opinii do projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2013.  

 Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy 

Wiesława Libera. Skarbnik Gminy poinformowała, że proponuje się zwiększenie planu 

wydatków na zadania inwestycyjne: zakup kabiny do samochodu strażackiego w Sierzchowach 

27.000 zł., ukształtowanie terenu parku w Cielądzu jako obszaru o szczególnym znaczeniu dla 

mieszkańców gminy na cele integracyjne oraz kulturalno-rozrywkowe, dokumentacja 20.000 

zł/, na zadania bieżące - stypendia dla uczniów udział własny 7.000 zł., w Szkołach 

Podstawowych i Gimnazjum na zakupy materiałów i wyposażenia /ławki, krzesełka itp./             

i pomoce dydaktyczne 99.531 zł., wykonanie koncepcji rewitalizacji parku w Cielądzu 20.000 

zł. Proponuje się zmniejszenie planu wydatków na zadania bieżące,  w dz. Oświata                    

i wychowanie 7.000 zł. Proponuje się dokonanie zmian w planie wydatków inwestycyjnych - 

Budowa Gminnego Domu Kultury, gdyż po zmianie wartości kosztorysowe uległy częściowo 

zmniejszeniu, jak również poszczególne etapy wykonania budowy zostały zmienione i wartość 

w roku 2013 jest zmniejszona o 166.531 zł, a w 2014 zwiększona o 127.785 zł. 

 

 Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że w sprawie kabiny do samochodu 

strażackiego dla OSP Sierzchowy dokonano rozeznania cenowego. Najtańsza oferta karosacji 

to koszt ok. 26.500 zł, dlatego proponuje się kwotę 27.000zł. Obecnie samochód ma kabinę dla 

dwóch osób, nie ma miejsca dla załogi. Kabina zostałaby przedłużona i byłyby miejsca dla 

sześciu osób.  

 Radny Jerzy Pieczątka zapytał, ile razy w zeszłym roku OSP w Sierzchowach 

wyjeżdżało na interwencje.  
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 Skarbnik Gminy Wiesława Libera poinformowała, że w zeszłym roku było trzynaście 

wyjazdów (3 wyjazdy do pożarów, 5 wyjazdów do wypompowywania wody i 5 wyjazdów do 

gaszenia trawy).  

 Radna Iwona Machnicka stwierdziła, że to są zbyt duże pieniądze i nie ma sensu robić 

karosacji.  

 Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że karosacja wystarczy na kilka lat, natomiast 

na zakup samochodu dla OSP gminy nie stać, byłby to koszt nawet 600 tys. zł. Dlatego 

proponuje się wykonać karosację. Ofertę złożyła firma Bonex z okolic Częstochowy, firma 

wykonałaby całą kabinę, nową podłogę , siedzenia, wszystko, miejsc byłoby sześć.  

 Radny Krzysztof Żatkiewicz stwierdził, obecny samochód faktycznie się nie nadaje, na 

zakup nowego nas nie stać, więc karosacja wydaje się najlepszym i najtańszym rozwiązaniem.   

 Radny Józef Pytka stwierdził, że takie sprawy powinny być omawiane przy 

podejmowaniu uchwały budżetowej i przy ustalaniu budżetu na dany rok, a nie już                  

po ustaleniu budżetu.  

 Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, ze strażacy zgłosili się z tym problemem 

dopiero po ustaleniu budżetu, dlatego zmiany proponowane są teraz. Dokonano oględzin 

samochodu na miejscu, karosacja jest konieczna.  

 Radny Józef Pytka stwierdził, że budynek remizy jest bardziej potrzebny niż samochód.  

 Radny Tomasz Dewille nie zgodził się z radnym Pytką i stwierdził, że OSP musi mieć 

czym jeździć do pożarów. Stwierdził natomiast, że skoro teraz środki zostaną przeznaczone na 

samochód, to na remizę na razie nie powinno się nic przeznaczać.  

 Radna Iwona Machnicka dodała, że popiera radnego Dewille, jeśli teraz środki zostaną 

przeznaczone na samochód to dach na remizie nie powinien być robiony.  

 Radny Robert Kupis stwierdził, że środki na samochód nie są środkami                             

dla miejscowości Sierzchowy, ale również dla innych wsi. Obecnie, jak do pożaru pojedzie 

dwóch strażaków to może jedynie rozłożyć ręce i nie zrobi nic. Jak pojedzie sześciu, to mają 

szanse ugasić pożar. Jak dojdzie to jakiegoś pożaru, mieszkańcy powiedzą, że gmina żałowała 

27 tys. zł na samochód, a spalił się dom o wartości, np. 200 tys. zł.   

 Radna Teresa Stępniak poparła radnego Kupisa, dodała, że samochód musi                       

być zrobiony. Służy on wielu ludziom. Jednostka OSP bez samochodu nie spełnia swoich 

funkcji, samochód jest konieczny i karosację trzeba zrobić, a budynek można będzie łatać              

z funduszu sołeckiego.  
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  Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk poinformował, że jednostka OSP                             

w Sierzchowach dostała dotację na remont dachu remizy w wysokości 9 tys. zł. Istnieje 

możliwość uzyskania jeszcze 2 tys. zł dotacji, łącznie 11 tys. zł. Trzeba zatem rozważyć,          

co zrobimy z tą dotacją, skoro twierdzi się, że dachu nie będziemy robić, jeśli zrobimy 

karosację samochodu. Na 23 podmioty w województwie łódzkim, 9 jednostek  dostało 

najwyższą dotację, w tym Sierzchowy. Należy skorzystać z tej dotacji. Plany są takie, aby           

za tę kwotę kupić na razie blachę. A w przyszłym roku pokryć koszty położenia blachy               

na dachu.  

 Radny Jerzy Pieczątka zapytał, czy musimy w tym roku wykonać obydwa zadania.    

Czy w takim razie zrobić dach remizy z wykorzystaniem dotacji, a nie robić karosacji 

samochodu.  

     Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że w 2014 roku fundusz sołecki ma być 

również przeznaczony na dach remizy. O dofinansowaniu karosacji samochodu nie może być 

mowy, trzeba to wykonać ze środków własnych. Natomiast jest to konieczne, nie można               

z tym czekać, OSP zostanie w końcu bez samochodu. Jeśli fundusz sołecki zostanie 

przeznaczony na dach ok. 14 tys. zł plus dotacja 11 tys. zł - można będzie to wykonać.  

 Radny Grzegorz Stępniak stwierdził, że skoro cała kabina z przekładką ma wynieść            

27 tys. zł to trzeba to zrobić, OSP nie może być bez samochodu.  

 Radny Adam Michalak również stwierdził, że należy wykonać karosację i na kilka lat 

wystarczy. Liczy się też bezpieczeństwo strażaków, muszą mieć sprawny pojazd, a skoro             

w budżecie wygospodarowano na to środki, to trzeba to zrobić.  

 

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski przeprowadził głosowanie nad wnioskiem 

Wójta Gminy dotyczącym przeznaczenia 27 tys. zł na karosację samochodu strażackiego OSP 

Sierzchowy. Radni w głosowaniu 13 głosami za, przy 2 głosach przeciwnych zdecydowali 

przeznaczyć środki w budżecie gminy. Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że kwota 

ta zostanie przedstawiona w projekcie uchwały na Sesji Rady Gminy.  

 

Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk poinformował, że proponuje się również przeznaczenie 

kwoty 20 tys. zł na wykonanie koncepcji rewitalizacji parku w Cielądzu. Wpisanie tej kwoty do 

budżetu pozwoli złożyć wniosek o dofinansowanie do WFOŚiGW. Dofinansowanie jest  na 

poziomie 80 %, wkład własny gminy 20 tys. zł.  Koncepcja zostanie wykonana, pod 

warunkiem, że dostaniemy dotację. Sekretarz Gminy poinformował, że nie wiadomo do końca, 
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co i z jakich materiałów w parku można wykonać. Koncepcja rewitalizacji pozwoli                     

na opracowanie dokumentacji, np. na energię, kanalizacyjne, wodne. Dokumenty, które                  

są obecnie nie dotyczą całości parku, a tylko jego części. Dokumentację opracowałby podmiot 

zewnętrzny, wystarczy na to kwota 20 tys. zł.  

 Radny Adam Michalak stwierdził, że kiedyś już była taka dokumentacja, był plan parku. 

 Skarbnik Gminy Wiesława Libera poinformowała, że był taki plan, ale dotyczył on tylko 

centrum do boiska, nie całego parku. Poza tym dokumenty te są już za stare, by można było się 

na nich opierać.  

 Wójt Gminy Paweł Królak dodał, że aktualizacja dokumentacji będzie droższa                       

niż wykonanie nowej, natomiast można się wzorować na starej.  

 Skarbnik Gminy Wiesława Libera dodała, że aby móc złożyć wniosek                               

o dofinansowanie, należy wykazać, że ma się środki w budżecie. Dlatego proponuje się                   

je wpisać.  

 Radny Józef Pytka stwierdził, że przecież jest dokumentacja na dom kultury,                   

a więc dotyczy również parku.  

 Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk poinformował, że dokumentacja ta dotyczy tylko 

domu kultury i jego otoczenia, nie całego parku. Natomiast koncepcja rewitalizacji będzie 

dotyczyła całego parku w Cielądzu.  

 Radny Jarosław Budek zapytał, jaką mamy gwarancję, że konserwator zabytków wyrazi 

w późniejszym terminie zgodę na takie materiały, jakimi będziemy chcieli coś wykonać.  

 Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że dokumentacja dotycząca rewitalizacji 

będzie przygotowana w ścisłej współpracy z konserwatorem zabytków, nie będzie w niej 

niczego, na co nie zgodziłby się konserwator.  

 Radny Jarosław Budek wyraził swój niepokój, że konserwator wyrazi zgodę tylko                 

na kostkę granitową w alejach, żeby się nie okazało, że dokumentacja zostanie wykonana              

na darmo.  

 Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że jak będzie gotowa dokumentacja, fundusz 

da dotację, to nawet bez alejek warto wykorzystać środki i coś zrobić.  

  

Skarbnik Gminy Wiesława Libera poinformowała, że planuje się wykonanie ekopracowni                 

w szkołach, kwota maksymalnie 40 tys. zł., gdzie ze środków gminy byłoby 10 %, a więc 

maksymalnie 4 tys. zł. Proponuje się wystąpić o to dofinansowanie, byłoby to maksymalnie 12 
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tys. zł, natomiast pozyskalibyśmy 100 – 110 tys. zł. Nabór jest prowadzony od marca do 30 

kwietnia.  

Wszystkie Komisje jednogłośnie wyraziły pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie  

dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2013.  

 

Punkt 4. 

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do wyrażenia opinii do projektu uchwały 

w sprawie  przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Cielądz w 2013 roku.  

Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. Projekt uchwały przedstawiła Barbara Pytka - 

Inspektor w Referacie Budownictwa i Rolnictwa w Urzędzie Gminy. Inspektor Barbara Pytka 

dodała, że uchwalenie programu jest obligatoryjne w terminie do 30 marca, jest to zadanie 

własne gminy i trzeba je realizować. W zeszłym roku kosztowało to gminę 11.200 zł.  Na dzień 

dzisiejszy w schronisku jest pięć psów, za których utrzymanie gmina jest zobowiązana płacić. 

W tym roku w budżecie gminy zaplanowano 15 tys. zł na ten cel.  

  

Wszystkie Komisje jednogłośnie wyraziły pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie  

przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Cielądz w 2013 roku.  

 

Punkt 5.  

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do wyrażenia opinii do projektu uchwały 

w sprawie zamiany nieruchomości. 

 Projekt uchwały przedstawiła Barbara Pytka – Inspektor w Referacie Budownictwa            

i Rolnictwa. Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. Inspektor Barbara Pytka dodała,                 

że w związku z wnioskiem w sprawie zamiany przebiegu odcinków drogi nr 13 o pow. 0,0529 

ha położonej w obrębie wsi Sanogoszcz na część  działki nr 15, podjęto czynności w zakresie 

zamiany wnioskowanych nieruchomości. Po przeprowadzonych dwukrotnych konsultacjach 

społecznych z mieszkańcami wsi Sanogoszcz i wsi  Ossowice, w przedmiocie sprawy                  

nie zgłoszono uwag.  W konsekwencji wnioskodawczyni dokonała wydzielenia pasa drogi             

o pow. 0,0853 ha, który będzie stanowił nowy odcinek drogi. Inspektor Barbara Pytka 

podkreśliła, że w zamian za oddanie 529 m2, wnioskodawca daje gminie 853 m2, jest to zatem           

z korzyścią dla gminy. Po podjęciu uchwały trzeba będzie jeszcze dokonać wyceny działek. 
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Inspektor Pytka dodała, że gmina nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów, wszystkie koszty 

pokrywa wnioskodawca. Wnioskodawczyni zobowiązała się do pokrycia kosztów operatów 

szacunkowych, wyceny, aktu notarialnego.  

 

Wszystkie Komisje jednogłośnie wyraziły pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie  

zamiany nieruchomości.  

  

Punkt 6. 

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do przedstawienia propozycji rozwiązań 

dotyczących herbu i pozostałych insygniów gminy Cielądz.  

 Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk poinformował, że w kwietniu 2012 roku władze 

gminy zwróciły się z prośbą o przygotowanie projektów herbu gminy. Zadanie stworzenia 

herbu gminy zostało powierzone zespołowi autorów dr hab. Markowi Adamczewskiemu, 

historykowi z UŁ i Andrzejowi Kupskiemu. Do końca 2012 roku opracowane zostały wstępne 

projekty herbu, których przekaz koncentrował się wokół informacji na temat miejskiej 

lokalizacji Cielądza (1773 r.), posesorów Cielądza i miejscowości, wchodzących w skład gminy 

oraz wezwań kościołów dwóch ważnych parafii, leżących na obszarze gminy. W ostatnich 

dniach przekazane zostały trzy komplety herbu gminnego. Wzory te wraz z objaśnieniami 

zostały przekazane wszystkim radnym. Wzory wraz z objaśnieniami stanowią załącznik                    

do protokołu. 

 Radny Grzegorz Stępniak stwierdził, że jego zdaniem herb ziemi Sierzchowskiej jest 

najlepszy, z tym, że powinien się znaleźć również, np. snop zboża, dla podkreślenia, że gmina 

jest typowo rolnicza.  

 Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk poinformował, że już proponowano takie 

rozwiązanie, jednakże specjaliści poinformowali, że komisja heraldyczna nie wyraża zgody na 

takie rozwiązania, więc projekt takiego herbu nie uzyska pozytywnej opinii komisji. Sekretarz 

Gminy dodał, że spośród przedstawionych propozycji proponuje się wybrać herb Nr 2, 

zawierający elementy muru oraz literę C - wskazującą na Cielądz. Mur umieszczony w tym 

herbie wskazuje na lokalizację Cielądza z 1773 r., akcentuje miejskość Cielądza, natomiast 

dwie gwiazdy sześciopromienne – symbole dwóch kościołów parafialnych - wskazują na dwie 

istotne dla współczesnej gminy miejscowości: Cielądz i Sierzchowy. Sekretarz Gminy 

podkreślił, że rzadko, który samorząd wiejski może zamieszczać mury. Dlatego należałoby się 

tym pochwalić.  
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 Radny Adam Michalak stwierdził, że mury związane są z faktem, że Cielądz przez 

krótki okres był miastem. Jego zdaniem to podnosi prestiż gminy i mur powinien się znaleźć          

w herbie.  

 Radna Iwona Machnicka zapytała, jakie są koszty herbu.  

Skarbnik Gminy Wiesława Libera poinformowała, że koszt prac – przygotowania 

projektu i opisu to 7.300 zł, była sporządzona umowa.  

Radny Józef Pytka zapytał, czy jest jakiś przepis mówiący o tym, że gmina musi 

posiadać herb.  

 Sekretarz Gminy poinformował, że gmina nie musi, ale może ustanowić herb. Natomiast 

posiadanie herbu przez gminę zdecydowanie podnosi jej prestiż, dlatego proponuje się go 

ustanowić.  

 Radny Józef Pytka stwierdził, że skoro nie ma obowiązku, jego zdaniem środki na to 

przeznaczone zostały wyrzucone w błoto.  

 Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski nie zgodził się z radnym Pytką            

i stwierdził, że gmina powinna posiadać herb. Nie są to aż tak ogromne środki, żeby gmina nie 

mogła sobie na nie pozwolić, tym bardziej, że posiadanie herbu podkreśla znaczenie 

historyczne gminy, a w tym roku gmina będzie obchodzić 40-lecie.   

 Radny Grzegorz Stępniak stwierdził, że proponowany herb Nr 2, zawierający mur          

nie jest odpowiedni.   

 Radny Adam Michalak zaoponował i stwierdził, że skoro gmina może pochwalić się 

tym, że Cielądz przez chwilę był miastem, to należy się tym chwalić i podkreślić to właśnie 

miejskim murem.  

 Radna Teresa Stępniak poinformowała, że wszyscy radni dostali nie tylko propozycje 

wzorów herbu, ale również szczegółowy opis każdego z nich i uwarunkowań historycznych. 

Należało się z nimi skrupulatnie zapoznać. Herb musi być związany z naszą historią, litera C 

nawiązuje do miejscowości Cielądz, mur do miejskości, dwie gwiazdy nawiązują do dwóch 

rodów i ważnych Parafii, tj. Cielądza i Sierzchów. Herb musi być ściśle związany z zasadami 

heraldyki. Radna poinformowała, że jej zdaniem herb Nr 2 jest jak najbardziej odpowiedni.  

 Odnośnie koloru przedstawiono również wzór herbu w kolorze czerwonym.  

 Sekretarz Gminy poinformował, że kolor niebieski kojarzy się z chrześcijaństwem,            

jak również wynika z herbu Sierzchowskich, poza tym prezentuje się zdecydowanie lepiej.  

 Wszyscy radni poparli propozycję koloru niebieskiego.  
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Ponieważ nikt więcej głosu nie zabrał Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie. 

Zapytał, kto z radnych jest za akceptacją herbu Nr 2 (zawierającego element muru).  

Radni 15 głosami „za” zaakceptowali herb Nr 2.  

Wobec powyższego, wynik głosowania wykluczył potrzebę głosowania nad pozostałymi 

propozycjami herbu.  

 

Punkt 7. 

W sprawach różnych głos zabrali: 

Radny Józef Pytka zgłosił konieczność wykonania małej szatni dla dzieci przy boisku  

w Cielądzu.   

Radna Iwona Machnicka zgłosiła konieczność skoszenia trawy na boisku.  

Radny Michał Trzciński zgłosił tragiczny stan drogi Mroczkowice- Gortatowice- 

Bartoszówka i konieczność remontu.  

Radny Jerzy Pieczątka odnośnie asfaltu do Starej Wsi w Łaszczynie poinformował,            

że jest popękany i się rozchodzi.  

Radna Iwona Machnicka zwróciła się z prośbą o wykonanie drogi między Wisówką          

a Małą Wsią równiarką i piaskiem lub wyrównanie żwirem.  

 

Punkt 8.  

Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący obrad o godz. 17:35 dokonał 

zamknięcia posiedzenia wspólnych Komisji. 

 

      Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  
       Tomasz Dewille 

 

      Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa  

       Jarosław Budek 

 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu 
i Zdrowia 
  
 Robert Kupis 

 
Protokołowała: 
mgr Olga Kmita. 


