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Protokół 
 

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

Oświaty. Kultury, Sportu i Zdrowia w dniu 09 września 2013 roku. 

 
Radnych obecnych na posiedzeniu Komisji:  
 

− do punktu 6 włącznie: 15 radnych  

− od punktu 7 do punktu 8 włącznie: 14 radnych  

(nieobecny: Michał Trzciński – członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu  

i Zdrowia) 

−  od punktu 9: 13 radnych 

(nieobecni: Michał Trzciński, Adam Michalak - członkowie Komisji Oświaty,  

Kultury, Sportu i Zdrowia) 

   
 
Obecni na posiedzeniu wg załączonych list obecności. 

Ponadto w posiedzeniu brali udział: 

1. Paweł Królak  - Wójt Gminy 

2. Sylwester Krawczyk  - Sekretarz Gminy 

3. Gabriela Milczarska  - Skarbnik Gminy 

4. Andrzej Bargieła    - Urbanista 

5. Dorota Krajcarz - Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego 

6. Dorota Królewiak - Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego 

7. Aldona Trzcińska  - Kierownik GOPS 

8. Marian Krawczyk - Kierownik Referatu Budownictwa i Rolnictwa 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Bogumił Grabowski Przewodniczący Rady Gminy. 

 

Punkt 1. 

Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 09:00 dokonał Przewodniczący Rady Gminy – 

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

quorum i uprawnienie Komisji do podejmowania wiążących decyzji.  
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Punkt 2. 

Przewodniczący Rady Gminy zaproponował, aby z porządku posiedzenia, ze względu niemożność 

uczestnictwa w posiedzeniu Dyrektorów Szkół  (spotkanie w Kuratorium Oświaty) wykreślić                 

punkt 6 „Ocena stanu przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego” a pozostałe 

punkty przesunąć o jeden w górę.  

Ponieważ do przedstawionej propozycji uwag nie zgłoszono, Przewodniczący Rady Gminy 

przedstawił proponowany  

porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Wyjazd na drogi.  

4. Analiza proponowanych zmian w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Cielądz. 

5. Przedstawienie projektu strategii rozwoju gminy Cielądz. 

6. Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 roku.  

7. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie: zmiana Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na lata 2013-2016. 

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

9. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży 

nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Cielądz.  

10. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Wspierania Rodziny na lata 2013-2016. 

11. Przyjęcie przez poszczególne komisje protokołów ze wspólnych posiedzeń Komisji              

z dn. 21.05.2013 r. i 05.07.2013 r. oraz przez Komisję Rewizyjną protokołu Nr 17/13          

z dn. 03.06.2013 r,, przez Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia protokołu            

Nr 6/13 z dn. 21.05.2013 r.     

12. Sprawy różne. 

13. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Do przedstawionego porządku posiedzenia uwag nie zgłoszono. Porządek posiedzenia został 

przyjęty jednogłośnie. 

 

 

 



3 

 

Punkt 3. 

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski poinformował, że celem zaplanowanego 

wyjazdu na drogi jest zapoznanie się z jakością wykonania dróg różnymi metodami:  droga             

w Niemgłowach, odcinek ok. 300 m wykonany z destruktu, w Podskarbicach Szlacheckich 

odcinek ok. 600 m wykonany z betonu. Przy planowaniu remontów dróg radni zdecydują,     

którą metodą wykonać remonty.  

 

Następnie wszyscy członkowie poszczególnych komisji udali się w teren dokonać oględzin 

dróg w miejscowościach: Niemgłowy i Podskarbice Szlacheckie.  

  

Powrót do Urzędu Gminy nastąpił o godz. 10:00. Przystąpiono do kolejnego punktu.  

 

Punkt 4. 

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do analizy proponowanych zmian               

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cielądz. 

Planowane zmiany w studium przedstawił urbanista Andrzej Bargieła. Projektant Andrzej 

Bargieła przedstawił plansze obejmujące:  

− opracowanie ekofizjograficzne, podstawowe, syntetyczną mapę kompleksowej oceny        

i waloryzacji – strukturę przestrzenną środowiska;  

− uwarunkowania rozwoju przestrzennego; 

− strukturę funkcjonalno-przestrzenną – kierunki rozwoju, koncepcję. 

 

Poinformował, że studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy jest dokumentem, który będzie kierował rozwojem przestrzennym gminy przez 

kolejne lata, dokument ten musi być przyjęty uchwałą Rady Gminy. Urbanista A. Bargieła 

szczegółowo przedstawiając na mapach planowane kierunki zagospodarowania 

przestrzennego poinformował, że grunty na terenie gminy to w niewielkiej ilości grunty 

klasy III (Wylezinek, Cielądz i Stolniki), na pozostałych terenach to grunty klasy IV-VI. 

Wyznaczając tereny do zabudowy kierowano się głownie istniejącą zabudową, istniejącymi 

drogami oraz stanem uzbrojenia terenu (m. in. siecią wodociągową). Dodał, że jedynie na 

niewielkich fragmentach wymagana będzie dobudowa sieci wodociągowej. Głównie                 

w zabudowie planowana jest zabudowa mieszana, tj. jednorodzinna, usługowa, produkcyjna. 

Promowane są tereny pod zabudowę produkcyjno-usługową i produkcyjną, magazyny               
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i składy. Przedstawiono również tereny, na których dopuszcza się realizację turbin 

wiatrowych. Turbiny nie mogą być bliżej niż 400-500 m od siedlisk. Od Łaszczyna do 

Niemgłów uwzględniono potencjalne kopalnie, ponieważ są tam zasoby złóż. Uwidocznione 

są również lasy i parki (Ossowice, Cielądz, Mała Wieś), aleja lipowa w Stolnikach. 

Uwidocznione są również znaleziska geologiczne. Urbanista poinformował, że obecnie jest 

to projekt, mogą jeszcze nastąpić poprawki. Jeśli Rada Gminy przyjmie zmiany uchwałą          

w obecnym kształcie to dokument będzie gotowy do uruchomienia procedury zatwierdzania.  

 Na pytanie radnego Roberta Kupisa odnośnie działki w Cielądzu znajdującej się 

między blokami a osiedlem domków jednorodzinnych urbanista poinformował, że jest              

to teren B1, tzn. obszary zabudowy o dominującej formie zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz usługowej z dopuszczeniem zabudowy produkcyjnej, 

obsługi komunikacji samochodowej i zaplecza techniczne motoryzacji. Oznacza to m. in.,        

że nie będą możliwe potencjalne inwestycje źle oddziaływujące na środowisko.  

 Na pytanie radnego Grzegorza Stępniaka odnośnie działki w Małej Wsi urbanista 

poinformował, że są to tereny rolne i jeśli ktoś nadal będzie chciał uprawiać, nie ma ku temu 

przeszkód, natomiast przewidziane jest również zagospodarowanie produkcyjne,                    

np. magazyny czy składy i jeśli ktoś będzie chciał takie wybudować, będzie to możliwe.  

 Na pytanie Przewodniczącego Bogumiła Grabowskiego odnośnie uciążliwości turbin 

wiatrowych urbanista poinformował, że takie turbiny funkcjonują w wielu gminach                        

z korzyścią dla nich, natomiast osobom, które są przeciwne realizacji turbin głównie zależy 

na terenach budowlanych. Należy jednak liczyć się z tym, że po wybudowaniu turbin 

wiatrowych, na tym terenie nie będzie już można wyznaczyć terenów budowlanych.  

 

Ponieważ nikt więcej głosu nie zabrał przystąpiono do kolejnego punktu.  

 

Punkt 5.  

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do punktu dotyczącego przedstawienia 

strategii rozwoju gminy Cielądz.  

 

Strategię Rozwoju Gminy Cielądz na lata 2014-2020 przedstawiły przedstawicielki 

Agencji Rozwoju Regionalnego w Łodzi – Dorota Krajcarz i Dorota Królewiak. Opracowanie 

Strategii, które zostało przedstawione i szczegółowo omówione stanowi załącznik do protokołu. 

Strategia jest kluczowym dokumentem planistycznym, który systematyzuje wiedzę o Gminie 
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oraz wyznacza długofalowe kierunki jej rozwoju. Określenie misji i wizji przedsięwzięcia 

pozwala stworzyć fundamenty dla zamierzonych działań i opcji. Strategia Rozwoju definiuje 

najważniejsze potrzeby społeczne, gospodarcze i środowiskowe. Celem części diagnostycznej 

strategii była identyfikacja mocnych stron Gminy oraz obszarów do poprawy. Szczegółowo 

przedstawiono mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia. Najważniejszymi obszarami 

według mieszkańców są rozwój rozrywki i sportu oraz potencjału społeczno-gospodarczego. 

Najczęściej wymienianymi przez mieszkańców inicjatywami są: w obszarze rozrywki i sportu 

wspieranie działalności klubów sportowych, modernizacja zaplecza sportowo-rekreacyjnego           

i organizacja imprez masowych, w obszarze rozwoju potencjału społeczno-gospodarczego 

szkolenia dla osób poszukujących pracy, działania aktywizujące lokalną społeczność                   

i organizacja prac interwencyjnych, w obszarze rozwoju infrastruktury i transportu: poprawa 

stanu  dróg, poboczy i chodników oraz systemu komunikacji publicznej z większymi ośrodkami 

miejskimi. W opinii interesariuszy kluczowym obszarem na najbliższe lata jest rozwój kultury     

i nauki. Najistotniejsze obszary działań Gminy na kolejne lata to rozwój kultury i nauki, 

infrastruktury i transportu oraz potencjału społeczno-gospodarczego. Wśród inicjatyw 

wymienianych w powyższych obszarach odnotowano potrzebę budowy domu kultury, 

modernizację placówki oświatowej, naukę języków obcych, budowę placów zabaw dla 

najmłodszych, potrzebę poprawy stanu dróg, przygotowanie terenów pod zabudowę 

jednorodzinną, działania melioracyjne oraz potrzebę przyciągania inwestorów i stworzenie 

strefy ekonomicznej.   Wyraźnie widoczna jest zbieżność wysokich wyników przyznanych 

przez mieszkańców i interesariuszy w dwóch obszarach: struktury i transportu. Na podstawie 

przeprowadzonej analizy stanu obecnego oraz wyników sondażu społecznego opracowana 

została wizja, misja i cele strategiczne gminy. Wizja (kierunek rozwoju gminy) – w 2020 roku 

Gmina Cielądz miejscem przyjaznym dla mieszkańców, otwartym na inwestorów, promującym 

rodzime tradycje oraz obszarem atrakcyjnym turystycznie. Misja (sposób realizacji wizji) – 

efektywne wykorzystanie posiadanego potencjału ludzkiego, przyrodniczego i kulturowego             

w celu stworzenia przez gminę dogodnych warunków do harmonijnego rozwoju osadnictwa              

i rekreacji. Cele strategiczne (działania pozwalające zrealizować wizję i misję): rozwój 

społeczno-gospodarczy, rozwój przestrzenny i ochrona środowiska naturalnego                           

oraz wykorzystanie lokalnego potencjału do rozwoju turystyki; turystyka bliska tradycji.                

W ramach poszczególnych celów strategicznych zidentyfikowano zakres celów operacyjnych, 

w ramach których wskazano konkretne przykłady zadań do realizacji: 
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Cel strategiczny: rozwój społeczno-gospodarczy: 

− wspieranie aktywności oświatowej, kulturalnej, sportowej, rekreacyjnej; 

− integracja społeczności lokalnej; 

− rozwój postaw przedsiębiorczych.  

Cel strategiczny: rozwój przestrzenny i ochrona środowiska naturalnego: 

− rozwój i modernizacja infrastruktury technicznej; 

− poprawa infrastruktury środowiska naturalnego; 

− rozwój osadnictwa.  

Cel strategiczny: wykorzystanie lokalnego potencjału do rozwoju turystyki. Turystyka 

bliska tradycji: 

− zagospodarowanie turystyczne gminy; 

− promocja zintegrowanej oferty turystycznej.  

 

Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk poinformował, że Strategia Rozwoju Gminy 

Cielądz jest dokumentem, który będzie realizowany przez Radę Gminy, Wójta i Urząd. Określa 

on nasze kierunki działania do 2020 roku, mieszkańcy będą nas rozliczać. Jest to również 

dokument wymagany każdorazowo przy staraniu się o środki zewnętrzne. Gminy nic nie 

kosztuje jego opracowanie, ponieważ są na to środki zewnętrzne. Sekretarz Gminy poprosił 

wszystkich o dokładne przeanalizowanie strategii, zastanowienie się, a za miesiąc wrócimy do 

tematu.  

  

Punkt 6. 

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do analizy wykonania budżetu gminy             

za I półrocze 2013 roku.  

Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska szczegółowo przedstawiła Informację                       

z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 roku wraz z Informacji z wykonania planu 

finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Cielądzu. Informacje te stanowią załącznik do 

protokołu.  

 

− planowane dochody budżetowe w wysokości 12.791.930,51 zł osiągnięto w wysokości 

6.021.289,83 zł, co stanowi 47,1 % wykonania budżetu; 

− planowane dochody własne w wysokości 3.251.518,92 zł osiągnięto w wysokości 

1.432.059,74 zł, co stanowi 44 %;  
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− planowane wydatki budżetowe w wysokości 13.067.324,51 zł zrealizowano                   

w wysokości 5.551.276,73 zł, co stanowi 42,5 % wykonania planu, z tego: 

− wydatki bieżące na plan 11.083.621,51 zł wydatkowano kwotę 5.479.449,71 zł, 

co stanowi 49,4 %;  

− inwestycje: plan: 1.983.703,00 zł, wykonanie: 71.827,02 zł, co stanowi 3,6 %.  

 

Skarbnik Gminy poinformowała, że chodnik przy szkole podstawowej w Sierzchowach 

kosztował ok. 28 tys. zł, nie jest to jednak ujęte w informacji, ponieważ było to w sierpniu br.  

  

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski zwrócił uwagę na niskie wykonanie 

wydatków na inwestycje.  

 

 Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że w każdym roku budżetowym tak                   

to wygląda, ponieważ w I półroczu realizowane są dokumentacje, przetargi a wykonanie 

inwestycji następuje w II półroczu. W drugim półroczu wskaźnik wykonania inwestycji 

znacznie wzrasta. Dodał, że odebranie domu kultury ma nastąpić do 10 października br., drogi 

w Ossowicach do 5 października. Nie wszystkie zadania z funduszu sołeckiego zostały 

zrealizowane w pierwszym półroczu, obecnie są one realizowane. Zakupiono już dwa 

przepusty. Droga w Wisówce jest zrobiona (do p. Kłos i w drugą stronę przy krzyżu), zrobiono 

również drogi z funduszu w Łaszczynie i w Komorowie, do Gułek kruszywo zostało już 

zawiezione, obecnie czekamy na sprzęt.  

  

Ponieważ więcej głosu nie zabrano przystąpiono do kolejnego punktu.  

   

Punkt 7. 

Posiedzenie Komisji za zgodą Przewodniczącego opuścił członek Komisji Oświaty, Kultury, 

Sportu i Zdrowia Michał Trzciński. Stwierdzając istnienie quorum i uprawnienie komisji             

do podejmowania wiążących decyzji przystąpiono do wyrażenia opinii do projektu uchwały                 

w sprawie: zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2016.  

Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

na lata 2013-2016 przedstawiła Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska.  
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 Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że na zadanie remontu drogi w Grabicach 

przeznaczone jest 80 tys. zł. Jednak odbyło się spotkanie z mieszkańcami, mieszkańcy zwrócili 

się z prośbą o zmianę lokalizacji zjazdu z drogi powiatowej na gminną, mieszkańcy zrzekli się 

części swoich nieruchomości na poszerzenie drogi, planuje się również zrobić odwodnienie na 

odcinku ok. 150 m. Ze względu na powyższe, wstrzymano się z przetargiem i nie będzie 

możliwości zrealizowania tego zadania w tym roku. W związku z tym, proponuje się w tym 

roku zostawić tylko 32 tys. zł na dokumentację, natomiast pozostałe 48 tys. zł przesunąć              

na inne zadanie. Wójt Gminy poinformował, że proponuje 48 tys. zł przeznaczyć na drogę                 

w Nowej Małej Wsi – wykonać ją powierzchniówką, odcinek ok. 1130 m. Droga ta jest                  

w opłakanym stanie, kamień jest, a mimo to ciągle się wybija. Należałoby zrobić drogę 

powierzchniówką. Poprosił radnych o dyskusję i podjęcie decyzji w tej sprawie.  

 

 Radna Iwona Machnicka stwierdziła, że sołectwo Mała Wieś środków z funduszu 

sołeckiego nie przeznacza na drogi a na inne mniej znaczące sprawy, natomiast na drogę 

wnioskuje się z budżetu gminy.  

 Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że w tym roku nie wszystkie wnioski będą 

przez niego akceptowane.  

 Radny Józef Pytka popierając radną Machnicką stwierdził, że sołectwo Małej Wsi 

odkąd istnieje fundusz sołecki nie przeznaczyło środków na drogę. W Małej Wsi przez ostatnie 

kilka lat zrobiono z budżetu gminy 5 km drogi, teraz znów wnioskuje się o kolejne środki              

z budżetu gminy. W Niemgłowach miało być dokończone, najgorszy odcinek ok. 180 m miał 

być zrobiony i nadal nie jest, 6 km drogi w Niemgłowach robiono przez 20 lat, a w Małej Wsi 

dopiero co zrobiono 5 km i już planuje się następną drogę. Radny poinformował, że nie popiera 

wniosku Wójta o przesunięcie 48 tys. zł na drogę w Nowej Małej Wsi.  

 Radna Renata Jakubik zaproponowała, aby zrobić powierzchniówką dwa odcinki drogi 

w Brzozówce.  

 Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że każda wieś ma takie odcinki dróg,            

które należałoby zrobić. Jednak najlepiej byłoby zrobić już konkretny odcinek drogi i na jakiś 

czas zapomnieć o tej drodze, brana jest pod uwagę ilość mieszkańców, natężenie ruchu.   

 Radna Teresa Stępniak poparła wniosek Wójta i stwierdziła, że należy zrobić drogę            

w  Nowej Małej Wsi, tam kamień nawożono już wiele razy, droga jest przygotowana, 

wystarczy teraz dokończyć i na jakiś czas byłby spokój.   
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 Radny Józef Pytka dodał, że były propozycje, żeby drogi robić taniej, teraz kiedy                

w Niemgłowach jest sprzęt, należałoby dokończyć 180 m i też mieć już spokój.  

 Przewodniczący Bogumił Grabowski stwierdził, że w Niemgłowach w zeszłym roku  

był robiony asfalt, do którego dołożyła gmina, w tym roku też 50 % gmina dołożyła.  

 Radna Iwona Machnicka zwróciła się z prośbą do pozostałych radnych                                      

o przegłosowanie wniosku Wójta i wykonanie drogi w Nowej Małej Wsi.  

 Radny Krzysztof Żatkiewicz stwierdził, że droga w Grabicach była zaplanowana na          

ten rok, ze względu na wspomniane zmiany dyskutuje się o zdjęciu środków z tej drogi na 

drogę w Nowej Małej Wsi. W związku z tym zapytał, jaką ma gwarancję, że ta inwestycja          

nie przepadnie, skoro zdejmowane są środki. Zwrócił się do radnych i Wójta o zapewnienie,        

że droga w Grabicach zostanie wykonana w 2014 roku.  

 Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że zadanie to (remont drogi w Grabicach) 

zostanie ujęte w WPF na 2014 rok i tym samym inwestycja nie przepadnie. Wójt Gminy dodał, 

że jeśli radni przegłosują zdjęcie środków w kwocie 48 tys. zł z drogi w Grabicach                     

i przeznaczenie środków na zrobienie powierzchniówki na drodze w Nowej Małej Wsi, wtedy 

nie będzie robiona dokumentacja, która była przewidziana. Na dokumentację było przewidziane 

12 tys. zł. Wójt zaproponował, aby radni przegłosowali: zdjęcie 48 tys. zł z drogi w Grabicach,    

z tego 38 tys. zł przeznaczenie na wykonanie powierzchniówki na drodze w Nowej Małej Wsi, 

a 10 tys. zł  przeznaczenie na dokończenie wnioskowanego odcinka drogi w Niemgłowach          

ok. 180 – 200 m. Natomiast przewidziane 12 tys. zł zamiast na dokumentację zostałoby 

przeznaczone na powierzchniówkę.  

 

Ponieważ więcej uwag nie zgłoszono Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził 

głosowanie nad wnioskiem Wójta Gminy o zdjęcie środków w kwocie 48 tys. zł z zadania 

remontu drogi w Grabicach i przeznaczenie 38 tys. zł na zadanie wykonanie powierzchniówki 

w Nowej Małej Wsi (odcinek ok. 1130 m) a 10 tys. zł przeznaczenie na dokończenie drogi               

w Niemgłowach (odcinek ok. 180 – 200 m)  oraz uwzględnienie remontu drogi w Grabicach             

w WPF na 2014 rok.  

Wniosek w głosowaniu jawnym, 10 głosami ‘za”, przy 4 głosach „przeciw” został 

przegłosowany.   

 

Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że zmiany zostaną wprowadzone                  

w projektach uchwał na Sesji Rady Gminy w dn. 16.09.2013 r.  
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Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska poinformowała również, że proponuje się zmiany 

w limicie wydatków na zadania „Budowa Gminnego Domu Kultury w Cielądzu” – 

zmniejszenie limitu wydatków w 2013 r. o kwotę 103.944 zł (po zmianach limit wyniesie 

629.525 zł, a w 2014 r. 817.000 zł). Na zadanie „remont drogi gminnej Cielądz-Ossowice” 

zmniejszenie wartości wydatków o kwotę 74.287 zł (po zmianach limit na 2013 r. wyniesie 

472.505 zł). Na zadanie „wykonanie szatni” zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 2.000 zł 

(po zmianach limit wydatków w 2013  r. wyniesie 28.000 zł, a w 2014 r. 30.000 zł). Zmiany             

te są wynikiem zmian kwot po rozstrzygniętych przetargach.  

  

Komisje wyraziły pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie:  zmiana  Wieloletniej 

Prognozy Finansowej na lata 2013-2016.  

 

Punkt 8. 

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

w sprawie zmian  w budżecie gminy na 2013 rok. Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska. Skarbnik Gminy 

poinformowała, że w projekcie przedstawionym na Sesję Rady Gminy w dn. 16.09.2013 r. 

uwzględnione zostaną zmiany przegłosowane w poprzednim punkcie. Skarbnik Gminy 

przedstawiła pozostałe zmiany w budżecie gminy na 2013 r. Skarbnik poinformowała,                   

że w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody o zwrocie części wydatków wykonanych             

w ramach funduszu sołeckiego w 2012 r. należy zwiększyć plan dotacji celowych o kwotę 

39.860,49 zł oraz plan wydatków na zakup usług i materiałów związanych z remontami dróg 

(załącznik Nr 1 i 4 do projektu uchwały). W związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie 

z Województwa Łódzkiego dotacji na realizację zadania „Modernizacja drogi dojazdowej            

do gruntów rolnych” (droga Ossowice-Cielądz) należy zwiększyć dochody i wydatki w dz. 600         

o kwotę 155.960 zł (załącznik Nr 2 i 5 do projektu uchwały). W związku z podpisaniem            

z WFOŚiGW w Łodzi umowy na dofinansowanie zakupu oprogramowania administrującego 

gospodarkę odpadami na terenie gminy należy zwiększyć dochody i wydatki w dz. 750 o kwotę 

7.736 zł (załącznik Nr 2 i 5 do projektu uchwały). W związku z brakiem dofinansowania                   

z Powiatu Rawskiego zadania „Remont drogi Cielądz-Ossowice” należy zmniejszyć dochody  

w dz. 600 o kwotę 71.000 zł (załącznik Nr 3 do projektu uchwały) oraz w związku                     

z nieprzekazaniem dofinansowania do Powiatu Rawskiego zadania „Remont drogi Cielądz-
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Regnów” zmniejszyć wydatki w dz. 600 o kwotę 75.200 zł (załącznik Nr 6 do projektu 

uchwały). W związku z podpisanym aneksem do umowy na dofinansowanie w ramach 

działania „podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” (budowa przydomowych 

oczyszczalni ścieków) należy zmniejszyć dochody w dz. 900 o kwotę 41.267 zł (załącznik          

Nr 3). Pozostałe zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 9 do projektu uchwały.  

 Wójt Gminy Paweł Królak dodał, że ogłoszony był przetarg na remont świetlic                    

w Kuczyźnie i Komorowie, nikt się nie zgłosił. Wzrosły koszty tych remontów, ponieważ musi 

być wykonane szambo, podjazd dla niepełnosprawnych. Żadna firma nie wykona takich 

remontów za środki, jakie mieliśmy przewidziane, dlatego nikt nie złożył oferty. Jeśli zadania 

mają zostać wykonane, należy zwiększyć środki przewidziane na te remonty. W związku z tym,  

proponuje się zwiększenie środków na remont świetlicy w Komorowie o kwotę 15.000 zł,              

a w Kuczyźnie o kwotę 20.000 zł. 

 

Komisje wyraziły pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie:  zmian w budżecie gminy 

na 2013 rok.  

 

Punkt 9.  

Posiedzenie Komisji za zgodą Przewodniczącego opuścił członek Komisji Oświaty, Kultury, 

Sportu i Zdrowia Adam Michalak. Stwierdzając istnienie quorum i uprawnienie komisji               

do podejmowania wiążących decyzji przystąpiono do wyrażenia opinii do projektu uchwały          

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy 

Cielądz. Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. Projekt uchwały przedstawił Kierownik 

Referatu Budownictwa i Rolnictwa w Urzędzie Gminy Marian Krawczyk. Kierownik wyjaśnił, 

że proponuje się przeznaczyć do sprzedaży działki rolne w Łaszczynie: Nr 159 o pow. 0,0400 

ha i Nr 162 o pow. 0,3000 ha.   

 Wójt Gminy Paweł Królak dodał, że chodzi o działki, które są uprawiane od lat przez 

dzierżawców, którzy mają prawo pierwokupu i są tym zainteresowani. Działki zostały 

wycenione. Dlatego proponuje się je sprzedać.   

 

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. Komisje wyraziły pozytywną opinię do projektu 

uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie 

komunalne gminy Cielądz. 
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Punkt 10. 

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

w sprawie uchwalenia Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015 dla Gminy Cielądz. 

Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. Projekt uchwały wraz z Programem przedstawiła 

Kierownik GOPS Aldona Trzcińska.  

Kierownik GOPS poinformowała, że obowiązek uchwalenia Programu wynika z ustawy 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Program ten ma na celu zbudowanie 

spójnego systemu pomocy rodzinie wykorzystując zasoby gminne, rodziny dysfunkcyjne mają 

prawo do wsparcia i pomocy ze strony państwa. Obowiązek wspierania rodziny oraz 

organizacja pieczy zastępczej w zakresie ustalonym ustawą spoczywa na jednostkach 

samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej (ustawa określa podział 

kompetencji).  Nowym zadaniem, jakie zostało nałożone na gminy jest obowiązek zatrudnienia 

asystenta rodziny. Asystent ten będzie zatrudniony do bezpośredniej pracy z rodziną, będzie on 

zajmował się niezależnie od pracowników socjalnych, wyłącznie pomocą i pracą z rodziną. 

Jego głównym zadaniem będzie niedopuszczenie do oddzielenia dzieci od rodziny oraz 

podjęcie działań zmierzających do zażegnania kryzysu w rodzinie. Asystent rodziny kierowany 

będzie do pracy tylko z tymi rodzinami, w których sytuacja małoletniego dziecka wymaga 

wsparcia zewnętrznego. Potrzeba jego zatrudnienia ustanie wraz z osiągnięciem przez rodzinę 

umiejętności samodzielnego, prawidłowego wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 

Odbiorcami programu będą rodziny zamieszkałe w naszej gminie, doświadczające problemów 

opiekuńczo-wychowawczych, zagrożone umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej lub takie, 

którym została odebrana lub ograniczona władza rodzicielska poprzez umieszczenie dzieci            

w pieczy zastępczej. Nowym zadaniem własnym gminy jest współfinansowanie pobytu dziecka 

w pieczy zastępczej. W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym 

domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-

terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina (właściwa ze względu na 

miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej) 

ponosi odpowiednio wydatki w wysokości: 

− 10 % - w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej; 

− 30 % - w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej; 

− 50 % - w trzecim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej.   
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Gminny Ośrodek Pomocy w terminie do 31 marca każdego roku sporządzał będzie 

sprawozdanie rzeczowo-finansowe z zakresu wspierania rodziny.  

 

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. Komisje wyraziły pozytywną opinię do projektu 

uchwały w sprawie uchwalenia Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015 dla Gminy 

Cielądz. 

 

Punkt 11.  

Protokoły ze wspólnych posiedzeń komisji z dn. 21.05.2013 r. i 05.07.2013 r. zostały wyłożone 

do wglądu.  

 

Członkowie Komisji Rewizyjnej do protokołu nie wnieśli uwag.  

Protokoły w głosowaniu 5 głosami „za” zostały przyjęte jednogłośnie. 

Członkowie Komisji Budżetu i Rolnictwa do protokołu nie wnieśli uwag.  

Protokoły w głosowaniu 5 głosami „za” zostały przyjęte jednogłośnie. 

Członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia do protokołu nie wnieśli uwag. 

Protokoły w głosowaniu 3 głosami „za” zostały przyjęte jednogłośnie. 

 

Protokół Nr 17/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dn. 03.06.2013 r. został wyłożony do 

wglądu. 

Członkowie Komisji Rewizyjnej do protokołu nie wnieśli uwag.  

Protokół w głosowaniu 5 głosami „za” został przyjęty jednogłośnie. 

 

Protokół Nr 6/13 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia z dn. 21.05.2013 r. 

został wyłożony do wglądu. 

Członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia do protokołu nie wnieśli uwag. 

Protokół w głosowaniu 3 głosami „za” został przyjęty jednogłośnie. 

 

  

Punkt 12. 

W sprawach różnych głos zabrali: 

Radni Krzysztof Żatkiewicz i Elżbieta Wieteska zwrócili się z prośbą o interwencję         

w Zarządzie Dróg Powiatowych w sprawie pogłębienia i przeczyszczenia rowów przy drodze 
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powiatowej w Grabicach i Gortatowicach szczególnie tam, gdzie były podtopienia, a także 

usunięcia zakrzaczeń przy drogach powiatowych.  

Radna Teresa Stępniak poprosiła również o interwencję w sprawie utwardzenia asfaltem 

parkingu obok cmentarza parafialnego w Sierzchowach.  

Wójt Gminy poinformował, że odpowiednie pismo zostanie wystosowane do Zarządu 

Dróg Powiatowych.   

Radna Iwona Machnicka stwierdzając, że droga w Sutku (koło p. Fornalczyk                     

i od p. Siwczaka) jest nieprawidłowo poprawiona, poprosiła o nawiezienie tam piachu, a także                   

o remont odcinka ok. 500 m, gdzie jest 5 zabudowań oraz drogi w Gułkach (odcinek od sołtysa                    

w kierunku p. Kuby ok. 500 m), gdzie jest częściowo wysypany kamień.  

Wójt Gminy odnośnie drogi w Sutku (koło p. Fornalczyk) poinformował, że kilka dni 

temu pracownicy wycinali tam zakrzaczenia, jest tam tylko kamień i obok rowek, może być          

z tym problem, ponieważ jest wąsko, jednak tłuczeń zostanie dowieziony.  

Radna Elżbieta Wieteska poinformowała, że w Gortatowicach przystanek autobusowy 

został zdewastowany i wybito w nim szybę. W związku z tym należy to naprawić.  

Radny Józef Pytka poinformował, że należy wyciąć zakrzaczenia przy drodze do wsi 

Niemgłowy (od. p. Łuckiego do p. Woszczyk). 

Grzegorz Stępniak poruszył problem topoli przy drodze obok poprzedniego sołtysa 

Małej Wsi.  

Wójt Gminy poinformował, że w tym tygodniu drogi zostaną objechane, żeby 

powycinać zakrzaczenia i gałęzie, jednak nie mamy podkaszarek i może być kłopot.  

Radny Jerzy Pieczątka zgłosił konieczność zaklejenia dołków w starym asfalcie                   

w Łaszczynie.  

Wójt Gminy poinformował, że nie mamy żadnej masy do zaklejania.  

Radna Teresa Stępniak poruszyła temat złej jakości wody w Sierzchowach i rozważenia 

budowy innej studni.  

Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk poinformował, że w odległości ok. 1700 m        

od aktualnego ujęcia wody nie da się zlokalizować nowej studni, poza tym gminy na to nie stać. 

Poinformował, że próbki wody zostały przekazane do analizy technologicznej i jest 

rzeczywiście źle, są ok. 10-krotne przekroczenia manganu i ok. 100-krotne żelaza. Określone 

zostanie, jakie urządzenia należy wprowadzić, aby zmniejszyć te wartości i poprawić jakość 

wody. Sekretarz poinformował również, że zlecono ekspertyzę funkcjonalno-użytkową, która 

ma określić jakie urządzenia należałoby wprowadzić oraz jaki zakres prac wykonać, żeby 
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doprowadzić oczyszczalnię ścieków w Cielądzu do prawidłowego funkcjonowania. Może będą 

na to środki zewnętrzne. Sekretarz poinformował również o fatalnym stanie hydrantów, 

wysłano odpowiednie pisma celem wykonania przeglądu i doprowadzenia wszystkich 

hydrantów do sprawnego działania.  

Radny Jarosław Budek poruszył kwestię nieprawidłowego działania firmy odbierającej 

odpady, brak worków, nie odbieranie odpadów.  

Sekretarz Gminy poinformował, że rzeczywiście są takie problemy, jednakże nie 

jesteśmy jedyną gminą, która się z nimi boryka. Firma jest niewydolna, wystosowane zostało 

pismo, w którym poruszono kwestie naruszenia pewnych zapisów zawartych w umowie, które 

skutkować będą karami finansowymi. W gminie Biała Rawska istnieją takie same problemy, 

faktura została zwrócona, ze względu na niewykonywanie warunków umowy. Mamy 

świadomość, że część mieszkańców nie zapłaci opłaty, w związku z czym gmina nie zapłaci 

firmie. Jest również kwestia tego, że część mieszkańców nie złożyła deklaracji i nie będzie 

płacić, wszczęto postępowania  administracyjne celem naliczenia opłat, nie ma możliwości 

zwolnić z opłaty nikogo. Awaryjnie gmina posiada zestaw worków, które                                  

są rozdysponowywane według potrzeb, ani gmina ani firma nie posiada koszy. Problem ten 

dotyczy nie tylko naszej gminy, ale wielu gmin na terenie kraju, wszystkie firmy, które wygrały 

przetargi mają problemy, w naszej gminie nie jest jeszcze najgorzej.  

Przewodniczący Rady Bogumił Grabowski stwierdził, że worki, które są przeznaczone 

do składowania szkła to jest kiepski pomysł, worki są słabe i się rwą. Powinny być pojemniki 

na szkło.  

Sekretarz Gminy poinformował, że jeśli zamienimy worki na pojemniki to wzrosną 

koszty dla mieszkańców, średnio o ok. 2,50 zł na gospodarstwo. W związku z tym,            

należy się jeszcze wstrzymać, natomiast worki będą mocniejsze.  

Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że wpłynął wniosek SPZOZ w Nowym 

Mieście nad Pilicą z prośbą o wsparcie finansowe na zakup niezbędnego wyposażenia 

nowopowstałej Izby Przyjęć. Wójt przedstawił wniosek. Zwrócił się do radnych z prośbą               

o zdecydowanie, czy przekazać jakieś środki.  

Po analizie radni stwierdzili, że w budżecie 2013 roku nie wygospodaruje się środków 

finansowych.  
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Punkt 13.   

Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący obrad o godz. 13:00 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. 


