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Sesję rozpoczęto o godz.  10:00 
a zakończono o godz.    11:20 
 

Ustawowa liczba radnych   - 15 
Radnych obecnych na Sesji:    - 11 

Radni nieobecni: 

1. Budek Jarosław 

2. Gaca Michał 

3. Rogulski Grzegorz 

4. Zaręba Sławomir 

 
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.  
 

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 

 

1. Paweł Królak    Wójt Gminy 

2. Sylwester Krawczyk  Sekretarz Gminy 

3. Gabriela Milczarska  Skarbnik Gminy 

4. Małgorzata Stolarek  Dyrektor SP w Cielądzu 

5. Grażyna Jarzyńska  Dyrektor SP w Sierzchowach 

6. Teresa Łucka   Dyrektor Publicznego Gimnazjum 

7. Renata Lusa   Prezes ZNP w Cielądzu 

8. Aldona Trzcińska   Kierownik GOPS 

9. Jadwiga Gaćkowska  Kierownik GZEAS 

 
oraz inne osoby wg załączonych list obecności.  

 

Punkt 1.  

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa stwierdzając obecność 11-stu radnych                    

i quorum zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał, otworzyła obrady VII Sesji Rady 

Gminy Cielądz. Powitała przybyłych na Sesję radnych oraz zaproszonych gości. 

  

 



Punkt 2.  

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła porządek obrad: 

1. Otwarcie Sesji 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Gminy z dnia 26.03.2015 r. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu  i w budżecie gminy na 2015 rok.  

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  uchwały dotyczącej utworzenia Zespołu Szkół  

w Cielądzu.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na 

ławników.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Cielądz do Rady 

Społecznej SPZOZ w Rawie Mazowieckiej. 

8. Przedłożenie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Cielądz                   

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2014 rok. 

9. Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał 

Rady Gminy. 

10. Interpelacje.  

11. Wolne wnioski.  

12. Zakończenie obrad VII Sesji Rady Gminy. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy przeprowadziła głosowanie nad przedstawionym porządkiem 

obrad. Radni w głosowaniu jawnym 11 głosami „za” (jednogłośnie) przyjęli porządek obrad. 

 

Punkt 3.  

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, iż protokół Nr VI/15 z Sesji Rady 

Gminy w dn. 26.03.2015 r. został wyłożony do wglądu poprzez opublikowanie na stronie 

internetowej 7 dni przed dzisiejszą Sesją oraz był do wglądu 3 dni przed Sesją – w dwóch 

egzemplarzach. 

Radny Lech Owczarek wniósł uwagę do niniejszego protokołu, wyjaśniając, iż na Sesji nie 

odnosił się do firmy Machnicki a Separator i przytoczył w tym zakresie dwa fragmenty                 

z protokołu. Dodał, że otrzymał telefon w tej sprawie, a nie chciałby mieć nieprzyjemności                 

z tego powodu. Przeprosił, że nie zapoznał się wcześniej z protokołem.  

Radna Iwona Machnicka wyraziła zdanie, iż była mowa o tej firmie na Sesji. 



Sekretarz Gminy – Sylwester Krawczyk, zwracając się do radnego Lecha Owczarka 

stwierdził, iż można to potraktować jako oczywistą omyłkę i naniesienie odpowiedniej 

zmiany w protokole rozwiązałoby problem. 

Radny Lech Owczarek dodał jeszcze, iż jest jeszcze jedna kwestia – zapis na temat punktu 

skupu mleka. Stwierdził, iż również nic nie mówił nic na ten temat. 

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa, zwracając się do radnego Lecha Owczarka 

zapytała, czy wyjaśnienie tych dwóch kwestii usatysfakcjonuje radnego. 

Radny potwierdził, że tak. 

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad przyjęciem protokołu               

z poprzedniej Sesji – z uwzględnieniem dokonania zmian opisanych wyżej, który radni 

podjęli jednogłośnie (11  głosów ”za”). 

  

Punkt 4. 

Przystąpiono do realizacji punktu: zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok.   

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa zaznaczyła, że projekt uchwały otrzymali 

wszyscy radni i został on omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 20.04. br.,                

a następnie poprosiła Skarbnika Gminy Gabrielę Milczarską o przedstawienie zmian.  

Skarbnik Gminy przedstawiając temat, poinformowała, iż zmiany dotyczą następujących 

zagadnień: 

- zwiększenie planu dochodów i wydatków w dziale 852 - pomoc społeczna - o kwotę 761 zł        

dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wynagrodzenia należne opiekunowi za sprawowanie 

opieki prawnej przyznanej przez sąd; 

- zwiększenie dochodów i wydatków dziale 750 – administracja publiczna - o kwotę 17.565 zł 

z związku z podpisaniem umowy z PUP na dofinansowanie robót publicznych z 

przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne; 

- zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 852 – pomoc społeczna – kwota 1,38 zł,            

z tytułu zwrotu środków z dotacji celowej z Wojewódzkiego Urzędu Pracy z przeznaczeniem 

na kontynuację projektu PKOL „Bądź aktywny”; 

- zmniejszenie rezerwy o 15.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu w dziale 900 

(gospodarka komunalna i ochrona środowiska) – w celu wykonania dokumentacji projektowej 

na pielęgnację zabytkowej alei lipowej w Stolnikach ; 

-  zwiększenie wydatków w dziale 921 (kultura i ochrona dziedzictwa narodowego)                        

z przeznaczeniem na dotację na Gminny Dom Kultury w Cielądzu – 40.000 zł.  



Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa poinformowała, iż projekt uchwały był 

omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji i został pozytywnie zaopiniowany. Z uwagi na 

brak uwag i zapytań do przedmiotowego tematu sesji, Przewodnicząca Rady Gminy odczytała 

projekt uchwały, a następnie odbyło się głosowanie nad przyjęciem uchwały. Radni                      

w głosowaniu jawnym 11 głosami „za” (jednogłośnie) podjęli uchwałę.  

Uchwała Nr VII.40.15 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Punkt 5.  

Kolejny punkt porządku Sesji dotyczył podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały 

w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Cielądzu. 

O przedstawienie tematu Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa poprosiła Sekretarza 

Gminy. 

Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk przypomniał, iż na Sesji w dniu 27.02. br. Rada Gminy 

zajmowała się niniejszym tematem i podjęła wówczas uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu 

Szkół. Paragraf 5 tej uchwały przewidywał, iż uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, 

gdyż nie jest to akt stanowiący prawo miejscowe. Po przekazaniu uchwały do nadzoru, 

otrzymaliśmy sugestie, że uchwała powinna być opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego, gdyż stanowi prawo miejscowe.  

Sekretarz dodał, iż w podobnej sytuacji prawnej, Wojewoda Łódzki w dniu 02.04. br. wydał 

rozstrzygnięcie nadzorcze. Dlatego uznaliśmy, by nie przepychać się z Wojewodą, ż należy 

przyjąć, ż jest to akt prawa miejscowego podlegający publikacji w Dzienniku Urzędowym                

i należy zamieścić w treści uchwały stosowny zapis o jej publikacji. 

Do przedstawionego tematu uwag i zapytań nie zgłoszono. Wobec tego Przewodnicząca Rady 

odczytała projekt uchwały, a następnie odbyło się głosowanie nad jej przyjęciem. Radni                      

w głosowaniu jawnym 11 głosami „za” podjęli uchwałę. Uchwała Nr VII.41.15 stanowi 

załącznik do protokołu. 

 

Punkt 6. 

Przystąpiono do realizacji punktu: podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu 

opiniującego kandydatów na ławników. 

Przewodnicząca zaznaczyła, że projekt tej uchwały otrzymali wszyscy radni.  

Projekt przedstawił Wójt Gminy Paweł Królak. 

Wójt poinformował, iż w tym roku mija kadencja ławników. W związku z tym należy 

dokonać wyboru nowych na kolejną kadencje 2016-2019. 



Poinformował, iż na wspólnym posiedzeniu komisji zgłoszone zostały następujące 

osoby do składu Zespołu: 

- Iwona Machnicka 

- Tymoteusz Damaz 

- Jarosław Ciesielski 

- Małgorzata Rosa 

- ze strony Urzędu Gminy –Bogusława Kobacka. 

Wyjaśnił, iż rolą zespołu będzie przedstawienie Radzie Gminy opinii o kandydatach na 

ławników na kadencję 2016-2019.  

Do projektu uchwały i zgłoszonych kandydatów do składu Zespołu nie zgłoszono uwag. 

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa odczytała projekt uchwały, a następnie odbyło 

się głosowanie nad jej przyjęciem. Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie (11 głosów 

„za”) podjęli uchwałę. Uchwała Nr VII.42.15 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Punkt 7. 

Kolejny punkt porządku obrad dotyczył podjęcia uchwały w sprawie wyboru 

przedstawiciela Gminy Cielądz do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 

Tematykę projektu uchwały przedstawił Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk. 

Wyjaśnił, iż w roku bieżącym wygasa kadencja Rady Społecznej SPZOZ w Rawie 

Mazowieckiej i wobec tego Starosta Rawski wystąpił do Przewodniczącej Rady Gminy                           

o wytypowanie kandydata. Sekretarz stwierdził, iż oczywiste jest, iż aby to osoby decyzyjne 

wchodziły w skład Rady. Odpowiedzialność wykonawcza spoczywa na kierownikach 

jednostek samorządu terytorialnego. Dlatego zwraca się z prośbą, aby kandydatura Wójta 

Gminy na przedstawiciela do Rady Społecznej została przyjęta przez Radę Gminy. 

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.  

Radni w głosowaniu jawnym  głosami 11 „za” podjęli uchwałę.   

Uchwała Nr VII.43.15 w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Cielądz do składu Rady 

Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej 

stanowi załącznik do protokołu. 

 

Punkt 8. 

Następnym punktem porządku Sesji było przedłożenie sprawozdania z realizacji 

programu współpracy Gminy Cielądz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 



wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 

rok 2014 rok. Sprawozdanie otrzymali wszyscy radni.  

O przedłożenie sprawozdania Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa 

poprosiła Inspektora - Piotra Króla. 

Nie zgłoszono uwag ani zapytań do przedstawionego sprawozdania. 

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

 

Punkt 9. 

Kolejny punkt dotyczył informacji Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym 

oraz z wykonania uchwał Rady Gminy. Informację na ten temat przedstawił Wójt Gminy – 

Paweł Królak. Poinformował o następujących działaniach, które odbyły się w okresie od 

ostatniej sesji: 

- ogłoszony został przetarg na oświetlenie uliczne – do końca kwietnia; 

- rozstrzygnięty jest przetarg na zakup PSION-ów urządzeń dla inkasentów – ok. 29 tys. zł; 

- do 29.04. br. jest termin składania ofert na tablice (również przed Urzędem Gminy); 

- złożone zostało zgłoszenie na remont drogi w Stolnikach – przetarg będzie ogłoszony do 10 

lipca ; 

- prawie zostało już zakończone rozeznanie na rozwożenie kamienia – z sołtysami będzie 

kontakt, na których odcinkach należy nawieźć tłucznia; 

-  realizowana jest wycinka zachwaszczeń oraz pracuje już równiarka na drogach; 

- wykonywane są bieżące remonty np. malowanie przystanków; 

- trwają przygotowania do Powiatowego Dnia Dziecka, które w tym roku odbędzie się 31.05 

w naszej Gminie. 

Do przedstawionej informacji głos zabrali: 

Radny Przemysław Jędrzejczak podjął temat Dnia Dziecka i zapytał, czy atrakcje dla dzieci 

będą bezpłatne czy za jakąś opłatą. 

Wójt odpowiedział, że wszystkie atrakcje będą darmowe. Ponadto planuje połączenie 

majówki z Dniem Dziecka, gdyż złożony jest wniosek na zorganizowanie majówki ( np. na 

warsztaty malarskie, rzeźbiarskie). 

Radny Przemysław Jędrzejczak zapytał, czy nie rozważał Wójt, aby wprowadzić chociaż 

symboliczna opłatę. 

Wójt Gminy odpowiedział, iż za takie atrakcje jak plac zabaw- wesołe miasteczko  

odpowiada Starostwo. 



Radny Przemysław Jędrzejczak wyraził opinię, iż aby był porządek to należałoby wprowadzić 

chociaż symboliczną opłatę.  

Wójt stwierdził na powyższe, iż  kwestia ta jest jeszcze do rozważenia. 

Radny Tymoteusz Damaz wyraził zdanie, iż imprezy organizowane są bez uzgodnienia                     

z radnymi, na szybko, a trzeba tak je organizować, by był porządek. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cielądzu – Małgorzata Stolarek poinformowała, iż złożone 

zostały przez szkołę wnioski o doposażenie  ze środków pochodzących z 0,4 % rezerwy 

oświatowej . 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Aldona Trzcińska przekazała radnym 

opracowanie dotyczące oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Cielądz i wyjaśniła, iż 

obowiązek przedłożenia tego dokumentu radzie gminy w terminie do dnia 30 kwietnia 

wynika z ustawy o pomocy społecznej. Dodała, iż na następnej Sesji, po przeanalizowaniu 

otrzymanych materiałów, gdy będą jakieś zapytania lub wnioski to postara się udzielić 

odpowiedzi. 

 

Punkt 10. 
Interpelacji nie zgłoszono. 

 
Punkt 11.  

W punkcie obrad: wolne wnioski i zapytania poruszone zostały następujące sprawy: 

1) Sołtys – Jadwiga Mantorska zgłosiła brak żarówki przy posesji P.Pytki oraz złożyła 

wniosek o wycięcie gałęzi przy posesji P.Machnickiego gdyż dotykają linii 

energetycznych; 

2) Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa przypomniała o wniosku, który 

wpłynął do Rady Gminy w sprawie  wydzierżawienia działki i czy jest w związku  

tym tematem wypracowana jakaś opinia, czy decyzja. 

Wójt Gminy Paweł Królak potwierdził, iż decyzja w sprawie wydzierżawienia jest 

pozytywna, jednak trzeba się zastanowić, jak zapewnić korytarz szkolny, gdyż nowy 

nabywca mógłby zagrodzić i dzieci musiałyby przechodzić przez drogę wojewódzką. 

Jest sugestia, aby zapewnić pas szerokości 5 m. 

3) Sołtys – Jadwiga Mantorska zgłosiła kolejny wniosek o pomalowanie słupków 

metalowych na boisku szkolnym oraz wykonanie przepustu. 

Ustosunkowując się do powyższego wniosku Wójt Gminy stwierdził, iż ma 

wątpliwości co do słuszności budowy przepustu. Nie jest bowiem przekonany, czy jest 



tak bardzo potrzebny, a koszty będą raczej wysokie. W sprawie malowania słupków 

zaproponował, by może młodzież to wykonała, gdyż pracownicy zatrudnieni                      

w  Urzędzie są teraz bardzo zajęcia. Farba zostanie zakupiona przez Gminę. 

Pani Sołtys podtrzymywała nadal swoje stanowisko, że przepust jest potrzebny, gdyż 

zalewa P.Skonecznego. 

Wójt zaproponował, że może rozwiązaniem problemu byłoby dowiezienie żwiru, czy 

przekopanie rowka. 

 

Punkt 12. 

Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodnicząca Rady Gminy 

zakończyła obrady VII Sesji Rady Gminy.  

 

 
 

Protokołowała:         Przewodnicząca Rady Gminy 
 
/-/ Bogusława Kobacka         /-/ mgr Małgorzata Rosa 


