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Sesję rozpoczęto o godz. 10:00 

a zakończono o godz.    12:15 

 

Punkt 1. 

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa stwierdzając obecność 10 radnych              

(radni nieobecni na sesji: Jarosław Budek, Michał Gaca, Anna Kłos, Beata Lewandowska                       

i Sławomir Zaręba) i quorum zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał, otworzyła X 

obrady Rady Gminy Cielądz.  

Powitała przybyłych na sesję radnych oraz zaproszonych gości.  

Listy obecności: radnych, sołtysów oraz zaproszonych gości, stanowią załączniki do protokołu.  

 

Punkt 2. 
 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła porządek obrad, który radni otrzymali wraz                       

z materiałami na sesję, a następnie zwróciła się z zapytaniem, czy są uwagi bądź wnioski do 

niniejszego porządku. 

Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk zabierając głos wyjaśnił, iż w imieniu Wójta Gminy 

chciałby zgłosić następujące dodatkowe punkty do porządku obrad tj.: 

1) w punkcie 4 rozszerzyć temat o  podjęcie uchwały intencyjnej w sprawie herbu i innych 

symboli Gminy, gdyż Komisja Heraldyczna przychylniej rozpatruje wniosek o opinię, 

gdy jest element konsultacyjny tj. uchwała rady w tym temacie; 

2) jako punkt 7 wprowadzić temat - podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za 

oczyszczanie ścieków dowożonych do gminnej oczyszczalni -  wyjaśnił, iż jest to wynik 

dyskusji, która miała miejsce na posiedzeniu komisji, by z poprzedniej uchwały tj. 

dotyczącej taryf za ścieki wyłączyć grupę ścieków dowożonych; 

3) jako punkt 13 wprowadzić projekt uchwały w sprawie apelu o odrzucenie zapisów 

projektu ustawy Prawo wodne, gdyż obecnie w Sejmie jest procedowany niniejszy projekt 

ustawy, a Związek Gmin Wiejskich wystąpił z apelem o zwrócenie się do podmiotów 

rządzących, by wyrazić swoją dezaprobatę, że przekazywane są gminom dodatkowe 

zadania bez zabezpieczenia finansowego.  

Z uwagi na brak więcej uwag i wniosków do porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy 

poddała pod głosowanie porządek obrad z uwzględnieniem wniosków zgłoszonych przez 

Sekretarza, który został przyjęty jednogłośnie tj. 10 głosów „za”. 
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Porządek obrad po zmianach przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie Sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu Nr IX/15 z Sesji Rady Gminy w dn. 25.06.2015 r. 

4. Przedstawienie projektu: herbu, flagi, pieczęci, sztandaru i baneru promocyjnego Gminy 

Cielądz. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli ustanowienia herbu oraz innych 

symboli Gminy Cielądz. 

5. Konsultacje społeczne w ramach realizacji planów włączenia społeczności lokalnej                           

w przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Kraina Rawki”. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na 

terenie Gminy Cielądz. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia grup ścieków i  taryf opłat za wprowadzenie 

ścieków do urządzeń kanalizacyjnych  na terenie Gminy Cielądz. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za oczyszczanie ścieków dowożonych do 

gminnej oczyszczalni ścieków. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody. 

10. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XX/107/09 Rady Gminy Cielądz w sprawie 

ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania 

dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, tryb i kryteria 

przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze oraz szczegółowe zasady 

przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w 

szkołach prowadzonych przez Gminę Cielądz. 

11. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr IX/39/2011 Rady Gminy Cielądz z dnia 25 maja 

2011 r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć  dla 

dyrektorów szkół , ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk 

o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów zatrudnionych w szkołach. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji           

o kandydatach na ławników. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych                          

z mieszkańcami Gminy Cielądz. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie apelu o odrzuceniu zapisów projektu ustawy Prawo wodne. 
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15. Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady 

Gminy.   

16. Interpelacje.  

17. Wolne wnioski. 

18. Zakończenie obrad X Sesji Rady Gminy.  

 

Punkt 3.  

Protokół Nr IX/15 z sesji Rady Gminy w dn. 25.06.2015 r. został wyłożony do wglądu 

poprzez opublikowanie jego projektu na stronie internetowej oraz udostępnienie w wersji 

papierowej -   w dwóch egzemplarzach.  

Radni do protokołu nie wnieśli uwag i protokół w głosowaniu jawnym, 10 głosami „za” 

został przyjęty. 

 

Punkt 4.  

 W kolejnym punkcie Sesji przystąpiono do realizacji punktu dotyczącego przedstawienia 

projektu herbu oraz innych symboli gminy Cielądz. O przedstawienie tematu Przewodnicząca 

Rady Gminy Małgorzata Rosa poprosiła  dr Krzysztofa Witkowskiego, któremu zlecone zostało 

opracowanie studium historycznego oraz projektów symboli Gminy Cielądz.  

 Dr Krzysztof Witkowski – omawiając powyższy temat przedstawił w pierwszej kolejności 

zagadnienie dotyczące historii prób ustanowienia heraldyki Gminy Cielądz. 

Poinformował, iż pierwsze próby opracowania tej tematyki podejmowali miejscowi miłośnicy 

ziemi cielądzkiej. Były one o wiele ciekawsze, ale nie nawiązywały do historii Cielądza,                       

a jedynie poprzez zawarcie w herbie litery „C”. Ponadto mankamentem było też to, że książęta 

mazowieccy nie zawsze prowadzili politykę spójną z polityką państwa polskiego. Kolejne 

projekty dr hab. Marka Adamczewskiego i mgr Andrzeja Kupskiego nawiązywały natomiast do 

symboliki miejskiej ( dwie litery C), a Cielądz nigdy miastem nie był. Dlatego też nie byłoby 

słuszne, by symbolika gminy nawiązywała do tego faktu.  

 Dr Krzysztof Witkowski podsumował, że wszystkie poprzednie projekty były mało 

czytelne i zawierały zbyt dużo elementów symbolicznych, a herb powinien nawiązywać do 

lokalnej chlubnej historii i powinien być łatwo identyfikowalny. Dlatego zaproponowany projekt 

herbu nawiązuje do tradycji intelektualnych najstarszych właścicieli Cielądz i przedstawia                     

w błękitnym polu tarczy, czerwoną księgę ustawioną pionowo, z wyobrażonym na niej herbem 

Radwan, którym legitymowali się w/w właściciele ziemscy. Pozostałe symbole są pochodnymi 

herbu i stanowią: 
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- flaga – płat materiału o proporcji 5 : 8 podzielony na 7 równych poziomych pasów w kolorach 

naprzemiennych : czerwony-żółty, a po środku herb; 

- baner – nawiązuje do flagi, z tym, że  pasy są ułożone pionowo; 

- flaga stolikowa – jest wzorowana na banerze; 

- pieczęcie – o średnicy 36 mm o legendach: Gmina Cielądz, Wójt Gminy Cielądz i Rada Gminy 

Cielądz; 

- sztandar – po stronie głównej (prawej) – godło RP, a po stronie lewej – również na czerwonym 

tle herb gminy i napis „Gmina Cielądz”; 

- tablica urzędowa – kształtu owalnego o szarej barwie a po środku herb Gminy. 

Po wystąpieniu dr Krzysztofa Witkowskiego głos zabrał Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk, 

który zwrócił się z zapytaniem do prelegenta, czy przedstawione wersje symboli zostały już 

zweryfikowane  i będą zaakceptowane. 

Pan Witkowski wyjaśnił, iż przedstawione projekty symboli spełniają wszystkie wymogi, jakie 

stawia Komisja Heraldyczna  i powinny być przyjęte. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Grzegorz Rogulski zapytał o teren używania herbu. 

Pan K. Witkowski poinformował, iż herb będzie używany na terenie Gminy Cielądz, lecz zasady 

jego używania oraz pozostałych symboli będą określone w terminie późniejszym - w odrębnej 

uchwale. 

 Więcej zapytań do niniejszego tematu nie zgłoszono. Wobec tego Przewodnicząca Rady 

Gminy Małgorzata Rosa podziękowała Panu K. Witkowskiemu za przedstawienie tematu. 

 Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk dopowiedział jeszcze, iż przedstawiony projekt 

uchwały dotyczy uchwały intencyjnej. Skoro zdaniem Pana Witkowskiego opracowane projekty 

symboli spełniają wszystkie wymagania jakie stawia Komisja Heraldyczna, to opinia jej powinna 

być zatem pozytywna. Zastrzegł jednak, iż nie jest to całkowicie pewne, zwłaszcza że już raz był 

temat przedkładany. 

 Wobec braku więcej głosów w niniejszej sprawie Przewodnicząca Rady Gminy 

Małgorzata Rosa odczytała projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli ustanowienia herbu oraz 

innych symboli Gminy Cielądz a następnie zarządziła głosowanie. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 10 głosami „za”.  

Uchwała Nr X.56.15 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Punkt 5. 

 W następnym punkcie porządku obrad przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania „Kraina 

Rawki” przedstawili temat dotyczący konsultacji społecznych w ramach realizacji planów 
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włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Kraina 

Rawki”. 

W pierwszej kolejności głos zabrał Piotr Libera, który w swoim wystąpieniu podsumował okres  

7 letniej działalności LGD. Zaznaczył, iż ciągle zwiększa się zakres oraz rodzaje działalności,             

a także budżet LGD. Podał przykład, iż  w roku ubiegłym budżet wynosił 670 tys. zł, a będzie 

777 tys. zł. Ponadto do LGD przynależało 6 gmin, a będzie 9. 

Następnie Piotr Libera wymienił zadania, na które Gmina Cielądz otrzymała dofinansowanie                

ze środków LGD tj. 

- świetlice w: Mroczkowicach, Sierzchowach, Kuczyźnie, Komorowie, 

- dom strażaka w Cielądzu, 

- otoczenie Domu Kultury,  

- festiwal Disco Polo. 

Piotr Libera zaprosił następnie wszystkich chętnych na spotkanie warsztatowe, które odbędzie się 

22 sierpnia. Dodał też, że do tej pory współpraca z Wójtami Gmin była bardzo dobra, wręcz 

wzorowa. 

 Następnie głos zabrała Agnieszka Mrówczyńska – Dyrektor Biura LGD, która poprosiła               

o wypełnienie i zwrot rozdanych ankiet dotyczących działalności LGD, które będą wykorzystane 

przy pracach nad przygotowaniem lokalnej strategii rozwoju do roku 2020.  Omówiła też co 

zawierają ulotki, które zostały rozdysponowane wśród radnych i sołtysów. Zwróciła uwagę na 

przedstawione w nich zakresy działań LGD i duże ukierunkowanie na wspieranie 

przedsiębiorczości. Uzupełniła też informację, iż warsztaty odbędą się dzięki uprzejmości Pana 

Wójta w Urzędzie Gminy w sali konferencyjnej. 

 Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa podziękowała przedstawicielom LGD za 

udział w sesji i przedłożenie tematu oraz zaznaczyła, iż dobrze jest, że funkcjonuje takie 

stowarzyszenie, gdyż dzięki jego działalności jej sołectwo w którym jest sołtysem, a także 

Sanogoszczy, mogli skorzystać ze wsparcia na finansowego np. na zakup sprzętu i wyposażenia 

do świetlic itp. 

 Przewodnicząca Rady zapewniła, iż przekazana zostanie mieszkańcom informacja                       

o warsztatach, by jak najwięcej osób wzięło w nich udział. 

 

Punkt 6. 

 Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa poprosiła Sekretarza Gminy Sylwestra 

Krawczyka o przedstawienie następnego punktu porządku sesji tj. regulaminu dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Cielądz. 
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Sekretarz przedkładając temat poinformował, iż poprzedni regulamin obowiązuje od 2003 

roku i z uwagi na zamiany w przepisach prawnych uległ pewnej dezaktualizacji. Wobec 

powyższego uznane zostało, iż z tego powodu oraz  z uwagi na nową rzeczywistość min. zasady 

przyłączania się do sieci oraz wyodrębnienie grupy ścieków przemysłowych, należy dokonać 

jego zmiany. 

Sekretarz przypomniał, iż na posiedzeniu wspólnym komisji padły pewne wnioski do 

przedłożonego projektu regulaminu i w związku z tym przedstawił poprawione zapisy                        

w regulaminie, które dotyczyły następujących spraw: 

- zastąpienie słowa „inwestor” zwrotem „odbiorca”; 

- dookreślenia kwestii ponoszenia kosztów za podłączenie urządzeń do pomiaru ścieków 

przemysłowych – w paragrafie 23 ust. 2 zaproponowane zostało uszczegółowienie tej kwestii 

poprzez dopisanie zwrotu „ilości odprowadzanych ścieków” – w zamian za wcześniej 

proponowane na posiedzeniu komisji zmiany w innym paragrafie. 

Z uwagi na brak innych uwag do przedstawionego tematu, Przewodnicząca Rady Gminy 

Małgorzata Rosa poinformowała, iż posiada projekt regulaminu z naniesionymi poprawkami                        

i odczytała następnie projekt uchwały  w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy Cielądz. Do treści odczytanej uchwały nie zgłoszono uwag. 

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa przeprowadziła głosowanie. Radni                            

w głosowaniu jawnym  9 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” podjęli uchwałę.   

Uchwała Nr IX.57.15 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Punkt 7. 

 Kolejny punkt sesji dotyczył podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia grup ścieków               

i  taryf opłat za wprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych  na terenie Gminy Cielądz. 

Niniejszy temat również przedstawił Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk. Stwierdził, iż 

projekt niniejszej uchwały jest pokłosiem zmiany rzeczywistości. Powstają bowiem nowe 

podmioty, które produkują ścieki przemysłowe i w celu zróżnicowania stawek i wyodrębnienia 

tej grupy ścieków jest przedstawiony projekt nowej uchwały. 

Następnie Sekretarz omówił poprawki, które zostały naniesione w projekcie uchwały               

w związku z uwagami i wnioskami zgłoszonymi na posiedzeniu wspólnym komisji tj.: 

- w związku z usunięciem z załącznika grupy V dotyczącej ścieków dowożonych, w treści 

uchwały w paragrafie 3 będzie tylko mowa o grupie IV; 

- w załączniku w grupie IV  „restauracje” zostały przeniesione do grupy II, a ujęto dodatkowo           

w tej grupie „domy weselne”,  
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- w grupie IV dotyczącej ścieków przemysłowych dodano zapis, iż podmioty mogą być 

zobowiązane do posiadania odpowiednich separatorów…, zamiast zapisu, że podmioty posiadają 

odpowiednie separatory …;  W tym miejscu Sekretarz wyjaśnił, że jeśli pojawią się problemy             

z oceną ścieków przemysłowych, to wówczas gmina będzie mogła wezwać podmiot do 

zamontowania opomiarowania lub do zainstalowania urządzeń podczyszczających; 

- zmienione zostało nazewnictwo grup, by jasno dotyczyło ścieków, a nie wody; 

- zmieniona została na podstawie wyniku głosowania na posiedzeniach komisji stawka taryfy dla 

ścieków przemysłowych z 5 zł na 4 zł. 

Do wypowiedzi Sekretarza odniósł się radny Lech Owczarek, który zapytał, czy Separator 

też się kwalifikuje do ścieków przemysłowych oraz na jakiej podstawie urząd stwierdzi, żeby 

zobowiązać podmiot do zainstalowania urządzenia pomiarowego. 

Sekretarz odpowiedział, iż taka decyzja będzie wynikała z jakości odprowadzonych przez 

firmę ścieków. Jeśli bowiem okaże się z badań, że parametry ścieków będą przekroczone                     

i niebezpieczne dla oczyszczalni, to wówczas wezwany zostanie podmiot do podczyszczania 

ścieków. Zamontowanie urządzeń do opomiarowania może nastąpić natomiast w sytuacji, gdy 

występują też ścieki socjalno-bytowe i by można było oddzielnie dokonywać rozliczeń z ilości 

ścieków przemysłowych. 

Radny Lech Owczarek zauważył, iż jest około 20 podmiotów, a sprawa ścieków 

przemysłowych dotyczy tylko jego i Wasilewskiego. Następnie zapytał, czy stacja benzynowa 

będzie płaciła jak za ścieki przemysłowe. 

Sekretarz wyjaśnił, iż stacje mają swoje separatory. Dodał, że wymieniony w uchwale 

katolog jest przykładowy. O zakwalifikowaniu ścieków do ścieków przemysłowych będzie 

przesądzał charakter tych ścieków i element zagrażający oczyszczalni. 

Radny Lech Owczarek poruszył temat dotyczący firmy Separator w zakresie 

przeprowadzenia konsultacji i czy sąsiedzi wyrażają zgodę na oczyszczanie ścieków.  

Sekretarz poinformował, iż został rozszerzony krąg osób  i mieszkańcy są zawiadamiani, 

by wiedzieli jakie jest zagrożenie w ramach prowadzonego postępowania w zakresie oceny 

oddziaływania na środowisko. 

Radny Lech Owczarek oznajmił, że wie, iż mieszkańcy byli negatywnie ustosunkowani                    

z powodu zmniejszenia wartości ich działek. Następnie zapytał, czy prawdą jest, że zmieniło się 

prawo i nie są już potrzebne konsultacje z mieszkańcami. 

Sekretarz wyraził opinię, iż po spotkaniu z mieszkańcami nie było odczucia jakoby 

mieszkańcy byli przeciwko. Dodał, że system będzie zamknięty, chyba że nastąpi awaria. W dniu 

dzisiejszym podpisana została decyzja środowiskowa. 
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Radny Lech Owczarek zapytał jeszcze o to, w jaki sposób będzie sprawdzana ilość 

ścieków odprowadzanych prze firmę Separator. 

Sekretarz poinformował, iż w ramach zgody na korzystanie  z gminnej oczyszczalni, 

firma Separator zobowiązała się na zainstalowanie urządzenia do opomiarowania ścieków.  

Radny Lech Owczarek poprosił następnie o informację, w jaki sposób gmina będzie 

kontrolowała jakość odprowadzanych przez firmę Separator ścieków. 

Sekretarz wyjaśnił, iż uzgodnione zostało w właścicielem firmy, że oprócz dwóch 

obowiązkowych badań, wynikających z przepisów rozporządzenia, firma zobowiązana będzie na 

każde życzenie Gminy – na własny koszt, dokonać dodatkowego badania. W umowie taki 

warunek zostanie zapisany. 

Radny zapytał kto będzie decydował, kiedy takie badanie będzie przeprowadzane. 

Sekretarz stwierdził, iż będą to badania wyrywkowe . 

Zdaniem radnego Lecha Owczarka badaniem powinna zajmować się firma z zewnątrz,              

z ochrony środowiska, by uniknąć, aby materiał do badań nie był wcześniej odpowiednio 

przygotowywany. 

Sekretarz wyjaśnił, iż nie ma możliwości, by jakakolwiek firma weszła na teren zakładu 

bez zapowiedzi. 

Następna kwestia poruszona przez radnego Lecha Owczarka dotyczyła ilości ścieków, 

jakie będzie odprowadzała firma Separator. 

Sekretarz poinformował, iż określony został firmie średniodobowy limit ścieków. 

Radny Lech Owczarek wyjaśnił, iż mówi na ten temat, by była jasność sytuacji. 

Następnie głos zabrał Wójt Gminy Paweł Królak. Oznajmił, iż dziękuje radnemu za 

zaangażowanie i troskę o oczyszczalnię, ale życie tej oczyszczalni jest także w interesie tej firmy. 

Jeżeli natomiast do radnego dochodzą od mieszkańców głosy, mimo, że było spotkanie                       

i wszystko zostało wyjaśnione, to jednak jeśli jest taka potrzeba to można zorganizować kolejne 

takie spotkanie. 

Radny Sylwester Stefański zgłosił uwagę, iż restauracje zostały przeniesione do II grupy, 

a domy weselne nie, a przecież ścieki są podobne z obydwu lokali, a ponadto w restauracjach też 

odbywają się wesela. W związku z tym radny ma pytanie jak mieszkańcom wytłumaczyć różnicę. 

Sekretarz wyraził opinię, iż są inne ścieki, gdyż z domu weselnego jest ich o wiele więcej 

i zawierają dużą ilość tłuszczy. 

Radny Lech Owczarek zauważył, że przecież w chwili obecnej nie ma takiego podmiotu 

na terenie gminy, a uchwałę można przecież co roku zmieniać. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Grzegorz Rogulski zwrócił się do radnych z prośbą, by 

nie odbiegać od tematu, by sesja sprawnie przebiegała gdyż jest okres żniwny. 
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  Więcej uwag ani wniosków do projektu uchwały nie zgłoszono. Przewodnicząca Rady 

Gminy Małgorzata Rosa zaznaczyła, iż projekt uchwały był przedmiotem obrad na posiedzeniu 

wspólnym komisji, na którym przegłosowano większością głosów stawkę za ścieki przemysłowe 

w wysokości 4 zł, a była też propozycja stawki 3,50 zł. Następnie odczytała projekt uchwały, po 

czym odbyło się głosownie nad jej przyjęciem. Uchwała została podjęta większością głosów              

tj. 8 głosów „za’, przy 2 głosach „wstrzymujących się”. 

Uchwała Nr X.58.15 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Punkt 8. 

 Następny punkt porządku sesji dotyczył podjęcia uchwały w sprawie ustalenia opłat za 

oczyszczanie ścieków dowożonych do gminnej oczyszczalni ścieków.  

Temat przedstawił Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk, który wyjaśnił, iż z taryf 

została wyłączona grupa ścieków dowożonych i dlatego został przedstawiony odrębny projekt 

uchwały w tej sprawie. Stawka zaproponowana jest na poziomie dotychczasowym tj. 4 zł. 

Do niniejszego tematu brak było pytań. 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa odczytała projekt uchwały, po czym odbyło się 

głosownie nad jej przyjęciem. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr X.59.15 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Punkt 9. 

 Następnym punktem porządku sesji było podjęcie uchwały w sprawie zmiany liczby 

drzew wchodzących w skład pomnika przyrody- grupy drzew, rosnących w miejscowości 

Sierzchowy. 

Temat przestawił Wójt Gminy Paweł Królak. Wyjaśnił, iż w nocy z 7 na 8 lipca zostało 

złamane drzewo znajdujące się w otoczeniu kościała w Sierzchowach. W związku z tym, iż 

stanowiło ono pomnik przyrody zachodzi konieczność zniesienia tej formy ochrony, by móc go 

całkowicie usunąć. 

Do przedstawionego tematu nie zgłoszono uwag ani pytań. 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa odczytała projekt uchwały, po czym odbyło się 

głosownie nad jej przyjęciem. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr X.60.15 stanowi załącznik do protokołu.  
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 Punkt 10. 

Kolejny temat sesji dotyczył zmiany w regulaminie wynagradzania nauczycieli.                      

O przedłożenie sprawy, Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa poprosiła Kierownika 

Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Jadwigę Gaćkowską. 

Pani Kierownik wyjaśniła, iż w związku z tym, iż od 01 września będzie działał Zespół 

Szkół, zachodzi potrzeba dokonania zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli w zakresie 

dodatków funkcyjnych.  Zaproponowane stawki dodatków wynoszą: 

- dla dyrektora zespołu szkół – 800 -1000 zł; 

- dla dyrektora szkoły podstawowej – bez zmian : 300- 500 zł 

- dla wicedyrektora – 300-400 zł; 

Uzupełniła jeszcze, że dla dyrektora szkoły i zespołu wysokość dodatku ustala Wójt, a dla 

wicedyrektora – dyrektor zespołu. 

Do powyższego tematu nie zgłoszono zapytań. 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa odczytała projekt uchwały, po czym odbyło się 

głosownie nad jej przyjęciem. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr X.61.15 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Punkt 11. 

W następnym punkcie sesji obradowano nad zmianą uchwały dotyczącej zasad obniżania 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć  dla dyrektorów szkół.  

Temat przedstawiła Jadwiga Gaćkowska  - Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno 

Administracyjnego Szkół w Cielądzu. 

Pani Kierownik wyjaśniła, iż obowiązująca uchwała w sprawie obniżek godzin zajęć dla 

dyrektorów nie uwzględnia stanowiska dyrektora zespołu szkół. Proponuje się, by obniżka 

wynosiła 12 godzin – wówczas pensum wynosić będzie 6 godzin. Dla dyrektora szkoły 

podstawowej proponuje się obniżkę w dotychczasowej wysokości tj. 10 godzin, a dla 

wicedyrektora 8 godzin. 

Do przestawionego projektu uchwały również nie zgłoszono uwag. 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa odczytała projekt uchwały, po czym odbyło się 

głosownie nad jej przyjęciem. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr X.62.15 stanowi załącznik do protokołu.  
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Punkt 12. 

 Kolejny punkt sesji dotyczył zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji 

informacji o kandydatach na ławników. 

Tematykę projektu uchwały przedstawiła Bogusława Kobacka - Zastępca Kierownika 

USC. Wyjaśniła, iż w roku bieżącym wygasa kadencja ławników i wobec tego Prezes Sądu 

wystąpił do Rady Gminy o przeprowadzenie wyborów. Dla Gminy Cielądz ustalił trzech 

ławników do Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej. W ustawowym terminie tj. do 30 

czerwca br. wpłynęły cztery kandydatury tj: trzy zostały zgłoszone przez Prezesa Sądu, a jedna 

przez 50 osobową grupę mieszkańców. 

Poinformowała następnie, iż Zespół powołany przez Radę Gminy  ds. opiniowania 

kandydatów na ławników, na swoim posiedzeniu dokonał analizy powyższych zgłoszeń                     

i wypracował stanowisko, w którym stwierdził, iż wszystkie zgłoszenia kandydatów na ławników 

są prawidłowe pod względem formalnym. Dlatego też, kolejnym etapem w procedurze wyboru 

ławników jest zasięgnięcie o zgłoszonych kandydatach opinii od Komendanta Wojewódzkiego 

Policji w Łodzi i ten temat uwzględnia przedłożony projekt uchwały. 

Bogusława Kobacka dodała, że po uzyskaniu od Komendanta informacji, Zespół jeszcze 

raz się spotka celem wypracowania ostatecznej opinii, którą przedstawi na sesji, na której 

dokonywany będzie wybór ławników. 

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.  

Radni w głosowaniu jawnym  głosami 10 „za” podjęli uchwałę.   

Uchwała Nr X.63.15 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Punkt 13. 

Kolejny punkt porządku Sesji dotyczył podjęcia uchwały w sprawie zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszańcami gminy Cielądz. 

Komentarza w tym temacie udzielił Wójt Gminy Paweł Królak. 

Wójt Gminy stwierdził, iż niniejsza uchwała stwarza możliwość i zwiększa udział  

mieszkańców w rozwiązywaniu problemów, a także porządkuje sferę funkcjonowania 

samorządu. Jest to pierwszy krok do modnego obecnie tworzenia budżetu obywatelskiego. 

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.  

Radni w głosowaniu jawnym  głosami 10 „za” podjęli uchwałę.   

Uchwała Nr X.64.15 stanowi załącznik do protokołu. 
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Punkt 14. 

Następny punkt sesji dotyczył podjęcia uchwały w sprawie apelu o odrzucenie zapisów 

projektu ustawy Prawo wodne. 

Temat przedstawił Wójt Gminy Paweł Królak. Wyjaśnił, iż po terminie posiedzeń komisji 

wpłynęło pismo ze Związku Gmin Wiejskich, którego Gmina Cielądz jest również członkiem,              

z propozycją wystąpienia przez rady gmin członkowskich z apelem przeciwko zmianie ustawy 

Prawo wodne. Dodał, iż Związek też już wystąpił z takim apelem, pod którym podpisywali się 

też wójtowie gmin członkowskich. Uważa, iż apel jest jak najbardziej słuszny, gdyż kolejne 

zadania dla gmin będą dochodzić, które będą generować wydatki, a pokrycia finansowego nie 

będzie. 

Do przedłożonego tematu radni nie zgłosili uwag ani zapytań. 

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa odczytała zatem treść projektu uchwały 

oraz apelu, a następnie przeprowadzone zostało głosowanie nad jej przyjęciem. Radni                          

w  głosowaniu jawnym  jednogłośnie - 10 głosami „za” podjęli uchwałę.   

Uchwała Nr X.65.15 stanowi załącznik do protokołu 

 

Punkt 15. 

 Kolejny punkt dotyczył informacji Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym oraz                  

z wykonania uchwał Rady Gminy.  

 Informację z pracy w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Gminy 

przedstawił Wójt Gminy – Paweł Królak.  

 Informacja stanowi załącznik do protokołu.  

 

Punkt 16. 

Interpelacji nie zgłoszono.  

 

Punkt 17.  

W wolnych wnioskach głos zabrali: 

  Przewodniczący Komisji Budżetu Przemysław Jędrzejczak zgłosił uwagę, iż zgłaszał już 

wcześniej problem z drogą, a nic nie zmieniło się w tym temacie. Do remontu drogi został 

wykorzystany materiał odpadowy, który zawiera min. pręty metalowe. 

 Wójt ustosunkowując się do powyższej uwagi stwierdził, iż był na tej drodze, wykonawca 

również. Uważa, iż wszystko się ussało na tym gruncie i jest dobrze. 

 Sołtys Sołectwa Grabice - Adam Michalak wyraził zdanie, iż Wójt jest w błędzie, że 

wszystko jest w porządku. Jego zdaniem bowiem droga nadal jest niedokończona i nie może 
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przejechać. Krzaki są rzeczywiście wycięte, lecz zostawione, a pracownik Gminy stwierdził, 

żeby sobie samemu je spalić. 

 Wójt wyjaśnił, iż nie ma już tych krzaków, a ma pytanie do sołtysa, kiedy ostatni raz był 

na tej drodze.  

 Sołtys odpowiedział, iż był tydzień temu.  

 Wójt Gminy kontynuując temat drogi przypomniał, iż pamięta spotkanie, na którym 

mówił, że braknie środków z funduszu sołeckiego na całą drogę. Zaznaczył, iż fundusz sołecki 

ma regulamin, więc może Państwo sami dokonacie wyboru firmy. Jeżeli jednak fundusz sołecki 

przeszkadza, to Rada Gminy podejmie stosowną uchwałę, a za 200 tys. zł wykona się porządny 

kawałek drogi. 

 Radny Tadeusz Miazga zgłosił wniosek, by może zakupić nowy hydrant koło OSP                     

w Mroczkowicach, gdyż obecny jest starego typu i niesprawny. 

 Przewodniczący Komisji Budżetu Przemysław Jędrzejczak wracając do tematu drogi 

oświadczył, że jeżeli Wójt uważa, że wyremontowanie drogi należy wykonać śmieciami, to w tej 

sprawie nie ma już nic więcej do powiedzenia. 

 Wójt odpowiedział, iż droga o której mowa znajduje się między dwoma stawami, więc 

wiadomo jest, jaki tam jest grunt. Nie wie kiedy radny i sołtys byli na tej drodze, lecz on był 

ostatnio i wie jak teraz wygląda, dlatego po sesji zaprasza na tę drogę. 

 Sołtys Adam Michalak oznajmił, iż zaprasza Wójta na spotkanie z mieszkańcami, by 

wypowiedział się na temat takiego wykorzystania funduszu sołeckiego. 

 Sołtys Sołectwa Komorów - Franciszek Zieliński zabierając głos podziękował za ładny 

kawałek drogi. Stwierdził, iż mieszkańcy są zadowoleni. Następnie zapytał, czy jest możliwość 

przerzucenia kosztów na proboszcza gdyż drzewo na cmentarzu podczas wichury może się 

przewrócić i uszkodzić pomniki. 

 Wójt poinformował, iż ojciec Marek był ostatnio w Urzędzie Gminy by dowiedzieć się             

o procedurę w tym temacie. 

 Sołtys sołectwa Komorów Franciszek Zieliński oświadczył, iż ponownie wnosi o pomoc                

w wybudowaniu wodociągu do Pana Misztala. 

 Wójt wyraził opinię, iż prawdopodobnie lepiej będzie doprowadzić wodę od stacji od 

Pukinina - przeciskiem pod drogą powiatową. 

 Sołtys sołectwa Niemgłowy Jadwiga Mantorska zwróciła się z prośbą o zabezpieczenie 

drogi między p. Lipskim a p. Fiutowskim, gdyż jest tam bardzo duża wyrwa i wieczorem może 

komuś stać się krzywda. Ponadto zgłosiła wniosek o założenie żarówki – Stare Niemgłowy. 

 Ewa Kwiatkowska-Kielan - Sołtys Sołectwa Sanogoszcz zgłosiła uwagę, iż sołtysi 

sprawdzili swoje konta i nie jest jeszcze uregulowana zaległa wpłata za inkaso. 
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 Wójt wyjaśnił, iż pieniądze pojawią się przy wypłacie za pobór kolejnej raty podatku. 

 Radny Sylwester Stefański zgłosił wniosek o nawiezienie kamienia na drodze na moście. 

 Radna Iwona Machnicka podziękowała za wykonane prace z funduszu sołeckiego. 

 Wójt zaznaczył, że przy pomocy mieszkańców prace zostały wykonane. 

 Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa zwróciła się z prośbą do Wójta Gminy              

o  wycinkę gałęzi opuszczonych na drogę. 

 Radna Iwona Machnicka również poruszyła problem gałęzi w kierunku wsi Gułki przy 

drodze powiatowej. 

 Radny Grzegorz Rogulski poruszył kwestię planowanych zmian w planie 

zagospodarowania przestrzennego, które przedstawiane były na ostatnim posiedzeniu Komisji. 

Uważa, że wskazane byłoby, żeby mieszkańcy zapoznali się z tymi zmianami. 

 Wójt wyjaśnił, iż czas wyłożenia projektu planu jest jeszcze przed nami. Każdy właściciel 

działki będzie miał możliwość i czas, by wypowiedzieć się do propozycji. Dodał, iż wie, że 

szczególnie plan zagospodarowania przestrzennego dotyczący Ossowic jest trudny, lecz będą                

w odpowiednim czasie spotkania z mieszkańcami Ossowic. 

 Radny Sylwester Stefański zauważył, by nie były one za późno 

 Radna Iwona Machnicka podjęła temat przystanku we wsi Wisówka. Wyraziła zdanie, by 

do czasu spotkania z mieszkańcami zakupić ten przystanek, by przed mieszkańcami móc wyjść            

z twarzą. 

 

Punkt 18.  

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata 

Rosa zakończyła obrady X Sesji Rady Gminy.  

  

Na powyższym protokół zakończono.       

 

   Przewodnicząca Rady Gminy 

/-/  Małgorzata Rosa 

Protokołowała : 

/-/ Bogusława Kobacka            

 


