Protokół
ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu i Rolnictwa oraz Komisji
Oświaty. Kultury, Sportu i Zdrowia w dniu 25 października 2013 roku.
Radnych obecnych na posiedzeniu Komisji: 14
Radni nieobecni:
1. Krzysztof Żatkiewicz – członek 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.

Marcin Martynowski

- Ekspert ds. Grup Producentów Rolnych
Krajowa Rada Spółdzielcza

5. Dorota Krajcarz

- Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego

6. Katarzyna Ciesielska

- Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego

7. Katarzyna Lewandowska

- Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego

8. Aldona Trzcińska

- Kierownik GOPS

Posiedzeniu przewodniczył Pan Bogumił Grabowski Przewodniczący Rady Gminy.

Punkt 1.
Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 12:00 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. Przyjęcie przez poszczególne komisje protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji z dn.
09.09.2013 r.
1

4. Analiza istniejących możliwości wspierania rolnictwa na terenie gminy.
5. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwoju Gminy
Cielądz na lata 2014-2020”.
6. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
7. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zasad sprawiania pogrzebu na koszt
gminy i określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów.
8. Informacja o stanie zagospodarowania mienia komunalnego gminy Cielądz.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie posiedzenia.

Do przedstawionego porządku posiedzenia uwag nie zgłoszono. Porządek posiedzenia został
przyjęty jednogłośnie.

Punkt 3.
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji z dn. 09.09.2013 r. został wyłożony do wglądu.

Członkowie Komisji Rewizyjnej do protokołu nie wnieśli uwag.
Protokół w głosowaniu 5 głosami „za” został przyjęty jednogłośnie.
Członkowie Komisji Budżetu i Rolnictwa do protokołu nie wnieśli uwag.
Protokół w głosowaniu 5 głosami „za” został przyjęty jednogłośnie.
Członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia do protokołu nie wnieśli uwag.
Protokół w głosowaniu 4 głosami „za” został przyjęty jednogłośnie.

Punkt 4.
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do analizy istniejących możliwości
wspierania rolnictwa na terenie gminy. Przewodniczący Rady Gminy poprosił zaproszonego
gościa o zabranie głosu.
Pan Marcin Martynowski – ekspert ds. producentów rolnych z Krajowej Rady
Spółdzielczej podziękował za zaproszenie na posiedzenie komisji i dokonał prezentacji
na temat „Podniesienia konkurencyjności gospodarstw rolnych poprzez zrzeszanie się rolników
– ze szczególnym uwzględnieniem formy spółdzielczej”.
W ogólnej dyskusji radna Elżbieta Wieteska stwierdziła, że w gminie Cielądz jest tak,
że w zasadzie każdy prowadzi inny rodzaj uprawy i ciężko byłoby się zrzeszyć.
2

Ekspert stwierdził, że faktycznie grupa producentów musi być branżowa, ale są na
terenie gminy producenci owoców i warzyw, drobiu, gdyby był, np. producent przetworów
to już można byłoby się zrzeszyć i zrobić, np. targowisko, wtedy znaleźliby się kupcy.

Broszura szkoleniowo – informacyjna, która została zaprezentowana i omówiona stanowi
załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy podziękował za obszerne przedstawienie tematu
i przystąpiono do kolejnego punktu.

Punkt 5.
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do punktu dotyczącego wyrażenia opinii
do projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwoju Gminy Cielądz na lata 20142020”.
Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk poinformował, że strategia rozwoju gminy była
omawiana na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy w dniu 09.09.2013 r. Strategię
Rozwoju Gminy Cielądz na lata 2014-2020 przedstawiła przedstawicielka Agencji Rozwoju
Regionalnego w Łodzi – Dorota Krajcarz.
Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk poinformował, że Strategia Rozwoju Gminy
Cielądz na lata 2014-2020 daje możliwość tworzenia warunków do rozwijania aktywności
i świadomości społecznej poprzez różne formy współdziałania. Strategia Rozwoju Gminy
Cielądz na lata 2014-2020 jest kluczowym dokumentem, który poprzez swoją zawartość,
a także sposób dochodzenia do zawartych w nim rozwiązań systematyzuje wiedzę o Gminie,
wyznacza długofalowe kierunki jej rozwoju oraz wskazuje działania, których realizacja
przyczyni się do rozwoju obszaru. Strategia Rozwoju Gminy Cielądz na lata 2014-2020 jest
podstawowym dokumentem planistycznym długofalowej polityki lokalnej a jej opracowanie
jest niezbędne do aplikowania o środki Unii Europejskiej w zakresie ujętym w tym
dokumencie. Strategia Rozwoju Gminy została opracowana z uwzględnieniem istniejących
zasobów, badań ankietowych oraz z wykorzystaniem wcześniejszych opracowań dotyczących
gminy Cielądz. Wsparcie konsultacyjne udzielone w trakcie prac nad strategią przez Łódzką
Agencję Rozwoju Regionalnego odbywało się w ramach projektu „Razem dla Rozwoju”
finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wszystkie Komisje jednogłośnie wyraziły pozytywną opinię do projektu uchwały
w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwoju Gminy Cielądz na lata 2014-2020”.
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Punkt 6.
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do wyrażenia opinii do projektu uchwały
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska. Projekt uchwały
otrzymali wszyscy radni. Skarbnik Gminy poinformowała, że proponuje się zwiększenie planu
wydatków na opłacenie składek do izb rolniczych (1.000 zł), wydatków związanych
z wynagrodzeniem dla sołtysów (7.200 zł), zmniejszenie planu wydatków na zadania bieżące
oraz zwiększenie planu wydatków na stypendia dla uczniów i zmniejszenie na zakup pomocy
dydaktycznych.
Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska poinformowała, że projekt uchwały radni
otrzymali w dniu 17.10.2013 r. wraz z zawiadomieniami o posiedzeniu. W projekcie tym nie
przewidziano jeszcze innych zmian, których konieczność dokonania wyniknęła obecnie.
W związku z powyższym, proponuje się dodać do projektu uchwały, która będzie
podejmowana na Sesji Rady Gminy następujące zmiany:
- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na modernizację oczyszczalni ścieków
w Cielądzu i na modernizację wieży ciśnień 30.000 zł,
- dodanie nowego zadania inwestycyjnego i zwiększenie wydatków na zadanie
Modernizacja stacji uzdatniania wody w Sierzchowach 79.950 zł (65.000 zł na modernizację
i 14. 950 na zadania statutowe).

Konieczność dokonania proponowanych zmian wyjaśnił Sekretarz Gminy Sylwester
Krawczyk. Sekretarz Gminy wyjaśnił, że Sanepid dał warunkowe pozwolenie na korzystanie
z sieci wodociągowej w Sierzchowach do końca tego roku. Zatem do końca roku jesteśmy
zobowiązani wykonać niezbędne minimum prac, celem doprowadzenia jakości wody
z wodociągu w Sierzchowach do spełniania minimalnych wymagań. Problem jakości wody
w Sierzchowach jest znany wszystkim i wielokrotnie był poruszany, są duże przekroczenia
poziomu żelaza i manganu. Firma po odpowiednich analizach wskazała, jakie czynności winne
być wykonane, aby poprawić jakość wody, nie ma innego sposobu. Zbiorniki zostały
otworzone, okazało się, że nie ma już żadnych złóż (same piaski), były złoża
kataliczne/kwarcowe, ale zostały wypłukane. Dokonano rozeznania cenowego w zakresie
kosztu nowego zasypania złożami, były 4 oferty a najtańsza oferta to ok. 64 tys. zł netto. Jest to
pierwszy etap modernizacji, niezbędne będą również dodatkowe czynności, np. zainstalowanie
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zbiorników, falowniki. Proponuje się na razie w tym roku wykonać tylko niezbędne inwestycje,
aby zasypać zbiorniki złożami i podać mieszkańcom wodę zdatną do picia.

Na pytanie radnego Roberta Kupisa odnośnie wieży ciśnień w Cielądzu Sekretarz
Gminy poinformował, że jest robiona dokumentacja na sieć wodociągową w Sierzchowach i na
zbiornik wieży ciśnień w Cielądzu. Konieczne jest przeprowadzenie minimum prac
konserwacyjnych. W tym roku zrobimy dokumentację i znajdziemy nadzór, a w przyszłym
roku wykonanie.
Na sugestię radnego Józefa Pytki odnośnie wodociągu w Sierzchowach, czy nie lepiej
budować nowej studni niż zasypywać tej złożami Sekretarz Gminy poinformował, że już
wcześniej wyjaśniał, że w obrębie ujęcia wody w Sierzchowach w odległości ok. 1700 m nie
ma złóż, więc studnię należałoby kopać dalej. Wykonanie studni i połączenia w takiej
odległości to byłyby ogromne koszty, zdecydowanie lepiej i taniej jest uzdatniać wodę niż ją
importować z dalszej odległości. Sekretarz Gminy poinformował również, że z rozmów
z różnymi podmiotami wynika, że wypłukanie złóż nastąpiło w wyniku nieodpowiedniej
eksploatacji, na samym początku po otworzeniu nie było płukania złóż, po próbie opłukania
okazało się, że złoża poszły do zbiornika popłuczyn. Jest to wynikiem błędów w eksploatacji.
Po zasypaniu zbiornika złożami, musi być fachowy i odpowiedni nadzór.

Do zgłoszonych dodatkowych zmian do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. W związku
z powyższym Przewodniczący Rady poinformował, że na Sesji Rady Gminy w dn. 29.10.2013
r. w projekcie uchwały wpisane będą dodatkowe zmiany, zaakceptowane w tym punkcie.
Wszystkie Komisje jednogłośnie wyraziły pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie
zmian w budżecie gminy na 2013 rok (wraz z dodatkowymi zmianami).

Punkt 7.
Następnie przystąpiono do punktu dotyczącego wyrażenia opinii do projektu uchwały
w sprawie zasad sprawiania pogrzebu na koszt gminy i określenia zasad zwrotu poniesionych
kosztów.
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. Projekt przedstawiła Kierownik GOPS
Aldona Trzcińska. Kierownik GOPS poinformowała, że zgodnie z ustawą o pomocy społecznej
do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy sprawienie pogrzebu, w tym
osobom

bezdomnym.

Gmina

sprawia

pogrzeb
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osobom

zmarłym

zamieszkałym

lub przebywającym na terenie gminy, w stosunku do których nie ustalono osób zobowiązanych
do ubiegania się o uzyskanie świadczenia związanego ze śmiercią lub pogrzebem na podstawie
odrębnych przepisów. Dotyczy to również osób, których tożsamości nie ustalono, po uzyskaniu
zgody właściwego prokuratora. Sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez
gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego. W przypadku pokrycia kosztów pogrzebu przez gminę,
poniesione wydatki podlegają zwrotowi:
− w całości z zasiłku pogrzebowego, o ile taki zasiłek przysługuje z ubezpieczenia
społecznego;
− w całości z masy spadkowej, jeżeli po osobie zmarłej nie przysługuje zasiłek
pogrzebowy a zostawiła ona majątek;
− jeżeli zmarły był osobą bezdomną, nie przysługiwał po nim zasiłek pogrzebowy
z tytułu ubezpieczenia społecznego i nie pozostawił po sobie majątku, środki
finansowe na sprawienie pogrzebu zabezpiecza w swoich planach finansowych
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Jednakże GOPS może odstąpić od żądania zwrotu w całości lub w części wydatków na
pokrycie kosztów pogrzebu przez spadkobierców, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie
przekracza kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Wszystkie Komisje jednogłośnie wyraziły pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie
zasad sprawiania pogrzebu na koszt gminy i określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów.

Punkt 8.
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do przedstawienia Informacji o stanie
zagospodarowania mienia komunalnego gminy Cielądz. Informację otrzymali wszyscy radni.
Informację przedstawił Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk. Sekretarz Gminy poinformował,
że informacja przedstawia w sposób szczegółowy, jakie przeznaczenie faktyczne danych
nieruchomości jest obecnie. Jeśli jest współwłasność, osoby mają prawo pierwokupu.
Do informacji uwag nie zgłoszono.
Informacja stanowi załącznik do protokołu.
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Punkt 9.
W sprawach różnych głos zabrali:
Przewodniczący Rady Gminy poruszył kwestię wykupienia mieszkań w domu
nauczyciela.
Wójt Gminy wyjaśnił, że radca prawny obecnie przygotowuje umowy kupna-sprzedaży,
które zostaną przedłożone mieszkańcom. Jesteśmy w posiadaniu wstępnych, pisemnych
deklaracji chęci wykupu. Odnośnie kotłowni proponowano mieszkańcom wykonanie
najtańszego ogrzewania, jednakże nie doszło to do skutku. W umowie znajdzie się zapis,
że przez pierwsze dwa sezony grzewcze gmina zapewnia ogrzewanie odpłatnie, po tym okresie
mieszkańcy będzie to już w gestii mieszkańców, zatem w ciągu dwóch sezonów będą musieli
wykonać ogrzewanie.

Punkt 10.
Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący obrad o godz. 14:30 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.
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