P R O T O K Ó Ł N r XV/ 16
z odbytej Sesji Rady Gminy Cielądz w dniu 21 marca 2016 roku
Sesję rozpoczęto o godz. 10:00
a zakończono o godz.

13.20

Punkt 1.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa stwierdzając obecność 13 radnych
(nieobecni radni: Anna Kłos i Tymoteusz Damaz) i quorum zdolne do podejmowania
prawomocnych uchwał, otworzyła XV obrady Rady Gminy Cielądz.
Powitała przybyłych na sesję radnych, sołtysów 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 projekt Regulaminu, który
radni otrzymali dzisiaj został przygotowany w trybie pilnym głównie z powodu przesłanek
finansowych. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Łodzi rozpisał już bowiem konkurs
na dofinansowanie zadania wyrobów azbestowych wysokości 99 % kosztów kwalifikowanych,
obejmujących transport i demontaż. Jest już wiadomo, że środki są ograniczone i będą pewne
zmiany w WFOŚiGW i dlatego prosi o ujęcie w porządku sesji projektu uchwały w sprawie
przyjęcia Regulaminu dofinansowania kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów
zawierających azbest z terenu gminy Cielądz.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa zaproponowała, by punkt ten ująć jako punkt 13
porządku sesji a ponadto proponuje – na prośbę Pani Magdaleny Knyt-Wlas – przedstawiciela
firmy eMKa Consulting, by temat dotyczący informacja o stanie realizacji dokumentu pn.
„Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Cielądz na lata 20162022”przesunąć z punktu 5 na 4 porządku sesji.

Z uwagi na brak więcej uwag i wniosków do porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy
poddała pod głosowanie porządek obrad z uwzględnieniem wniosku zgłoszonego przez
Sekretarza oraz wniosku o zmianę kolejności tematów, który został przyjęty jednogłośnie tj. 13
głosów „za”.
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Porządek obrad po zmianach przedstawiał się następująco:
1.

Otwarcie Sesji.

2.

Przyjęcie porządku obrad.

3.

Przyjęcie protokołu Nr XIV/16 z sesji Rady Gminy z dn. 25.01.2016 r.

4.

Informacja o stanie realizacji dokumentu pn. „Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów
Społecznych w Gminie Cielądz na lata 2016-2022”.

5.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2015.

6.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2015.

7.

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Cielądzu.

8.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

9.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2016 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cielądz w 2016 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Cielądz, fragmenty wsi: Komorów, Łaszczyn
i Niemgłowy.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu dofinansowania kosztów usuwania
i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Cielądz”.
14. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cielądzu za 2015
rok.
15. Sprawozdanie z realizacji w roku 2015 Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Gminy
Cielądz na lata 2012-2015.
16. Sprawozdanie z realizacji w 2015 roku Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015.
17. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cielądz za 2015 rok.
18. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Rolnictwa Rady Gminy Cielądz za 2015 rok.
19. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Gminy
Cielądz za 2015 rok.
20. Przedstawienie wspólnego stanowiska Komisji Rady Gminy Cielądz w zakresie
wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2017 rok.
21. Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady
Gminy.
22. Interpelacje.
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23. Wolne wnioski.
24. Zakończenie obrad XV Sesji Rady Gminy.

Punkt 3.
Protokół Nr XIV/16 z sesji Rady Gminy z dn. 25.01.2016 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 13 głosami „za”
został przyjęty.

Punkt 4.
W kolejnym punkcie sesji przystąpiono do realizacji punktu dotyczącego informacji o
stanie realizacji dokumentu pn. „Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w
Gminie Cielądz na lata 2016-2022”.
Najpierw głos w tym temacie zabrała Aldona Trzcińska Kierownik Gminnego ośrodka Pomocy
Społecznej w Cielądzu. Wyjaśniła, iż do opracowania Strategii zobowiązuje ustawa o pomocy
społecznej. Dotychczas obowiązującej Strategii minął okres ważności. Dlatego też zostało
wystosowane zapytanie ofertowe w sprawie wyboru wykonawcy do opracowania tego
dokumentu. Zgłosiło się 13 firm i wybrana została oferta Firmy Pani Magdaleny Knyt-Walas,
która złożyła najkorzystniejszą ofertę. O przedstawienie postępu prac nad opracowaniem tego
dokumentu porosiła więc Kierownik GOPS przedstawiciela firmy eMKa Consulting - Panią
Magdalenę Knyt–Walas.
Na wstępie Pani Magdalena Knyt-Walas przedstawiła podstawy prawne opracowania tego
strategicznego dokumentu. Poinformowała, iż głównym koordynatorem jest GOPS lecz w
opracowanie dokumentu włączone zostały też inne instytucje. Dokument był poddany
konsultacjom społecznym: podmiotowo jak i przedmiotowo. Poinformowała, by można to było
wysnuć przeprowadzone zostały badania ankietowe wśród organów kreujących politykę
społeczną, organizacji, podmiotów oraz 99 mieszkańców gminy. Następnie Pani Magdalena
Knyt-Wals przedstawiła wyniki poszczególnych ankiet i poinformowała, że na ich podstawie
sformułowano misję i wizję oraz 5 celów strategicznych. Na zakończenie poprosiła o zapoznanie
się z tymi wynikami, ich analizę i o konstruktywną krytykę, by mieć wskazówki do dalszej pracy.
Z uwagi na brak pytań do przedstawiciela firmy eMKa Consulting Przewodnicząca Rady
Małgorzata Rosa podziękowała za udział w sesji i przedłożenie informacji na temat
opracowanego dokumentu.
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Punkt 5.
Temat dotyczący sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2015 z uwagi na
nieobecność Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w
rodzinie przedstawiła Aldona Trzcińska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
Dodała jeszcze, że w 2015 roku wyjątkowo tylko jedna karta wpłynęła. Jest jednak przemoc w
rodzinie, lecz nie jest to zgłaszane, a osoby dotknięte tym problemem rzadko o tym mówią. Brak
jest świadomości w tej dziedzinie. Statystyki nie są wysokie, lecz zdaniem pomocy społecznej
problem jest szerszy. Dlatego należy uświadamiać i propagować działania w tym zakresie, by
eliminować przemoc w rodzinie.

Punkt 6.
Przystąpiono

do

sprawozdania

z

realizacji

Gminnego

Programu

Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2015.
Sprawozdanie otrzymali wszyscy radni.
Sprawozdanie

szczegółowo

przedstawił

Przewodniczący

Gminnej

Komisji

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Lucjan Stolarek.
Do sprawozdania uwag nie zgłoszono. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 7.
W następnym punkcie porządku sesji obradowano nad projektem uchwały w sprawie
uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cielądzu.
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. Temat przedstawiła Aldona Trzcińska
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cielądzu. Poinformował, iż dotychczas
Ośrodek działał w oparciu o Statut uchwalony w 2008 roku. W związku ze zmieniającym się
prawem konieczne jest dostosowanie obowiązującego statutu do zmian normatywnych.
W przedkładanym projekcie uchwały proponuje się między innymi uwzględnienie realizowanych
przez Ośrodek zadań, wynikających z:
- ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
- ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
- ustawa o Karcie Dużej Rodziny,
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oraz z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
na podstawie której będzie realizowane świadczenie tzw. 500 +. Dodała, że ten temat
szczegółowo omówi przy przedkładaniu sprawozdania z działalności GOPS.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa oznajmiła, iż projekt uchwały był
omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 16 marca br i zostały pozytywnie
zaopiniowany.
Wobec braku uwag do projektu uchwały, Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła
głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała Nr XV.96.16 został podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik do protokołu.

Punkt 8.
Kolejny temat sesji, dotyczący zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej omówiła
Gabriela Milczarska
Wyjaśniła, iż zmiana WPF wynika z uaktualnienia budżetu gminy. Dochody wynoszą
12.037.597,30 zł, a wydatki 13.027,087,30 zł z tego bieżące – 11.190.637,28 zł, a majątkowe
1.836.450,02 zł. Zwróciła uwagę, że istotną zmianą jest kredyt w wysokości 688.000 zł w
związku z planowanym zadaniem – przebudową drogi Kuczyzna –Stolniki. Spłata
zaplanowanego długu przewidziana jest do 2028 roku. Dług na 2016 rok wynosi 3.629.398 zł.
Do przestawionego tematu nie zgłoszono zapytań ani uwag. Przewodnicząca Rady Gminy
stwierdziła, iż zmiana WPF została zaopiniowana na posiedzeniu wspólnym komisji. Następnie
odczytała treść projektu uchwały, po czym odbyło się głosowanie nad przyjęciem uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 13 głosami „za”.
Uchwała Nr XV.97.16 stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 9.
W następnym punkcie porządku sesji obradowano nad projektem uchwały w sprawie zmian
w budżecie Gminy Cielądz na 2016 rok.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa oznajmiła, iż projekt uchwały oraz w dniu
dzisiejszym zmiany do tego projektu, otrzymali wszyscy radni, a następnie o przedstawienie
tematu poprosiła Skarbnika Gminy.
Poinformowała, iż dochody – załącznik Nr 1- zwiększone zostają o kwotę 17.137,30 zł w
związku z podpisaniem umowy z PUP na prace interwencyjne – kwota 5.523 zł oraz w dziale 852
Pomoc społeczna z tytułu wdrożenia ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci –
11.614,30 zł.
W załączniku nr 2 zmiany dotyczą:
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- zwiększenia wydatków w drogach publicznych w związku z planowaną inwestycją
drogową Kuczyzna- Stolniki – 688.000 zł;
- zwiększenia wydatków na wynagrodzenia w administracji – prace interwencyjne – 5.523 zł
- zwiększenie wydatków na wdrożenie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
– na wynagrodzenia 8.400 i inne zadnia statutowe 3.214,30 zł.
W załączniku nr 3 – zmiany w budżecie polegają na:
- zwiększeniu wydatków na drogi w związku z zadaniem inwestycyjnym przebudowa drogi
Kuczyzna –Stolniki oraz wykonaniem dokumentacji na przebudowę drogi w Łaszczynie – 26.500
zł,
- przeznaczeniem środków na azbest – 2.000 zł
- zmiany w wydatkach dotyczących bieżącej realizacji wydatków w opiece społecznej –
1.400 zł.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, iż w załączniku inwestycyjnym zmiany dotyczą wprowadzenia
zadania inwestycyjnego:
- przebudowa drogi gminnej Kuczyzna –Stolniki – kwota 700.000 zł, z tego 688.000 –
kredyty i 12.000 zł środki własne;
-projekt i dokumentacji na przebudowę drogi w Łaszczynie – kwota 14.000 zł.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa poprosiła w tym miejscu o wyjaśnienie
dlaczego jest zmiana: nie droga w Łaszczynie a Kuczna – Stolniki.
Sprawę wyjaśnił Wójt Gminy Paweł Królak. Przyznał, iż była wcześniej mowa o realizacji drogi
w Łąszczynie, lecz po wyciągnięciu map z geodezji na kilkumetrowy odcinek tej drogi nie ma
mapy. Dodał, iż było „gorąco” w Starostwie z tego powodu, iż była mowa, że w kilka dni uda się
wykonać mapy, lecz nikt ze Starostwa nie chciał tego potwierdzić na piśmie.
Stwierdził, iż droga Kuczyzna –Stolniki jest w bardzo złym stanie. Są duże szanse na pozyskanie
środków – na 18 punktów uzyskujemy 13, a jest sens, gdy jest co najmniej 9 punktów.
Dofinansowanie wynosi 63,63 %. Dodał, że byłoby źle, gdyby nie udało się zdążyć z wnioskiem,
a wtedy to nie geodetę czy dyrektora by rozliczano tylko jego. Dlatego też jest dodatkowo punkt
w zadaniach inwestycyjnych dotyczący projektu drogi w Łaszczynie.
Do w/w tematu nie zgłoszono więcej uwag ani zapytań.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa odczytała projekt uchwały, po czym odbyło się
głosownie nad jej przyjęciem. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr XV.98.16 stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 10.
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Temat kolejny porządku sesji, dotyczący projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Powiatu Rawskiego, przedłożył Wójt Gminy Paweł Królak.
Poinformował, iż corocznie dla Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Rawie Mazowieckiej
jest udzielana dotacja, której wysokość jest uzależniona od procentowego udziału naszych dzieci
w korzystaniu z usług tej placówki. W roku bieżącym kwota dotacji wynosi 1.250 zł.
Do przedstawionego tematu nie zgłoszono uwag. Przewodnicząca Rady poinformowała, iż
projekt uchwały był omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 16 marca i został
pozytywnie zaopiniowany. Następnie odczytała jego treść, po czym odbyło się głosowanie nad
przyjęciem uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie - 12 głosów „za” (obrady Rady Gminy opuścił radny
Sławomir Zaręba). Uchwała Nr XV.99.16 stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 11.
Kolejny punkt dotyczył podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cielądz
w 2016 roku.
Niniejszy temat przedstawiła Magdalena Ostalska – pracownik Urzędu Gminy ds.
ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa i gospodarki komunalnej .
Poinformowała, iż stosownie do przepisów ustawy o ochronie zwierząt zapewnianie opieki
bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań gminy. Podstawą prawną
realizacji Programu jest art. 11a ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r.
Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów,
w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich.
Zaznaczyła, że większość działań określonych w Programie dotyczy psów, ponieważ skala
bezdomności tych zwierząt na terenie naszej gminy jest największa. Program zapewnia:
bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, opiekę nad wolno żyjącymi kotami,
w tym ich dokarmianie, odławianie bezdomnych zwierząt, obligatoryjna sterylizacja albo
kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
usypianie ślepych miotów, wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla
zwierząt gospodarskich (budynek inwentarski byłej bazy skupu żywca w Stolnikach),
zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt (Lecznica Weterynaryjna LILIWET), wskazanie środków finansowych przeznaczonych
na realizację Programu oraz sposób wydatkowania tych środków.
Poinformowała, że zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy realizują:
Schronisko - poprzez odławianie i przyjmowanie zwierząt bezdomnych, Gospodarstwo Rolne 7

zapewniające miejsce dla zwierząt gospodarskich, dzierżawcy obwodów łowieckich na terenie
gminy, szkoły z terenu Gminy tj. Zespół Szkół w Cielądzu oraz szkoła Podstawowa
w Sierzchowach, Lecznica Weterynaryjna LILIWet oraz organizacje pozarządowe, których
statutowym celem jest ochrona zwierząt. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi,
w tym ich dokarmianie realizują jest realizowane poprzez zakup i wydawanie karmy opiekunom
kotów wolno żyjących oraz sołtysom wsi w przypadku zlokalizowania wystąpienia skupisk
kotów wolno żyjących niezdolnych do samodzielnego bytowania.
Edukacja mieszkańców Gminy Cielądz w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt
realizowana będzie:
1) w szkołach i przedszkolach poprzesz włączenie do treści programowych w dziedzinie
ochrony środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt oraz
ich prawidłowa opieką,
2) poprzez organizowanie konkursów, akcji, prelekcji dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy
przy

współudziale

humanitarnego

organizacji

traktowania

pozarządowych,

zwierząt,

opieki

i

lekarza

weterynarii

prawidłowego

na

temat

zachowania

się

w stosunku do obcego zwierzęcia,
3) prowadzeniu kampanii adopcji w celu znalezienia nowych domów dla bezdomnych psów
i kotów – poprzez ogłoszenie na tablicach ogłoszeń i stronie internetowej Gminy,
4) działania edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej

i właściwej opieki nad

zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji we
współpracy z sołtysami wsi Gminy Cielądz, a także adopcji zwierząt bezdomnych
przebywających w Schronisku.
Magdalena Ostalska podkreśliła, że na realizację Programu zabezpieczono w budżecie Gminy
kwotę 20.000,00 zł, a środki te wydatkowane będą w szczególności na: utrzymanie zwierząt
w schronisku, wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji, przeprowadzanie badań
weterynaryjnych, wyłapywanie bezdomnych zwierząt, prowadzenie adopcji zwierząt.
Na zakończenie oznajmiła, że projekt programu zaopiniowany został pozytywnie przez
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rawie Mazowieckiej, Fundację AZYL w Łodzi, Koło
Łowieckie „Przepiórka”, „Szarak” i „Sarna”.
W tym temacie również nie zgłoszono uwag. Przewodnicząca Rady poinformowała, iż
projekt uchwały był omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 16 marca i został
pozytywnie zaopiniowany. Następnie odczytała jego treść, po czym odbyło się głosowanie nad
przyjęciem uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 12 głosów „za”. Uchwała Nr XV.100.16 stanowi
załącznik do protokołu.
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Punkt 12.
Następny punkt porządku sesji dotyczył podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Cielądz, fragmenty
wsi: Komorów, Łaszczyn i Niemgłowy.
Temat przedstawił Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk. Poinformował, iż przedstawiony
projekt uchwały odpowiada na 3 elementy:
1) w Łaszczynie pojawił się inwestor, który chce wybudować kurnik na 40 tys. sztuk; w tej
sprawie złożony został przez mieszkańców protest i dlatego Wójt podejmuje kroki by
wesprzeć mieszkańców;
2) we wsi Niemgłowy mamy do czynienia z udokumentowanymi złożami kopalin, a zapis
studium jest „potencjalne”. Inwestor złożył więc wniosek, by wprowadzić do planu;
3) sprawa dotyczy nieaktywnego wyrobiska w Niemgłowach, by uniknąć zagrożenia
rekultywacji odpadami gdyż właściciel nieruchomości nie będzie mógł w innymi
kierunku działać, niż określony w planie.
Sekretarz dodał, że koszt opracowania planu to kwota 11 tys. zł, a korzyści to wydobycie
kruszywa, które znajduje się na 3 ha, , podatek od nieruchomości od tej powierzchni oraz
dochody z opłaty eksploatacyjnej. Dlatego szacowane jest, że w roku przyszłym budżet wzbogaci
się o ok. 16 tys. zł .
Do przedstawionego tematu nie zgłoszono uwag ani zapytań. Przewodnicząca Rady
Gminy Małgorzata Rosa zaznaczyła, iż projekt uchwały był przedmiotem obrad na posiedzeniu
wspólnym komisji i został pozytywnie zaopiniowany.
Następnie odczytała projekt uchwały, po czym odbyło się głosownie nad jej przyjęciem.
Uchwała została podjęta jednogłośnie – 12 głosów „za”.
Uchwała Nr XV.101.16 stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 13.
Następnym punktem porządku sesji było podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia
Regulaminu dofinansowania kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających
azbest z terenu gminy Cielądz.
Temat przestawił Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk. Przypomniał, iż posiadamy
uchwalony Program usuwania wyrobów zawierających azbest, który zakłada, że do 2032 będzie
usunięty azbest. Są przewidziane III etapy realizacji, a w I etapie jest do usunięcia zaplanowane
306 Mg azbestu. Dlatego odpowiedzią na ten program jest niniejszy projekt Regulaminu
dofinansowania kosztów: zdjęcia pokryć dachowych azbestowych, transportu i utylizacji. Nie
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dofinansowuje się nowych pokryć dachowych. Dofinansowanie wynosić będzie 100 %, z tego na
99 % dofinansowania są szanse z WFOŚiGW w Łodzi. Koszt zdjęcia tych 306 Mg to kwota ok.
240 tys. zł. Dlatego też jest prośba do sołtysów, by rozdać przygotowaną na ten temat informację,
gdyż termin składania wniosków jest określony do 30 kwietnia. Sekretarz dodał, że są też do
spełnienia pewne kwestie formalne min. zgłoszenie do wydziału Urbanistyki w Starostwie
lokalizacji siedlisk. Ponadto wniosek musi przejść weryfikację zgodnie z bazą azbestową,
sprawdzany będzie też tytuł własności. Ponadto podpisywana będzie umowa z mieszkańcem.
Konieczne też będzie wystąpienie do Izby Skarbowej o interpretację w zakresie kwalifikacji
podatku VAT. Po wystąpieniu złożeniu wniosku do WFOŚiGW i otrzymaniu dotacji nastąpi
wyłonienie firmy, która indywidualnie będzie uzgadniała z mieszkańcami sprawy demontażu i
odbioru azbestu.
Do przedłożonego projektu uchwały głos zabrał przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa –
Przemysław Jędrzejczak. Poprosił o wyjaśnienie zapisu § 7 pkt 3 Regulaminu.
Sekretarz wyjaśnił, iż ustalenia są takie, że będzie składany ogólny wniosek przez Gminę, lecz
może być tylko problem dotyczący mapek, gdyż niektóre Starostwa wymagają takiego
dokumentu.
Następnie Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa Przemysław Jędrzejczak podjął kwestię
zapisu § 10.
Sekretarz odpowiedział, iż zapis ten reguluje sytuację, gdy inna firma, niż ta, której Gmina zleci
wykonanie zadania, dokonała demontażu, usunięcia i utylizacji azbestu – wówczas
dofinansowanie nie przysługuje mieszkańcowi.
Z kolei Przemysław Jędrzejczak odniósł się do tematu utylizacji eternitu po byłej szkole
podstawowej w Grabicach.
Sekretarz wyjaśnił, iż na ten azbest to Gmina we własnym zakresie złoży swój wniosek.
Sołtys sołectwa Gułki zapytał, co w przypadku, gdyż wniosek złożony zostanie w miesiącu
czerwcu.
Sekretarz wyjaśnił, iż w roku przyszłym będzie można uwzględnić ten wniosek, lecz nie
wiadomo, jakie będzie wtedy dofinansowanie.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka podjęła problem braku środków, by
dokonać teraz wymiany dachu.
Wójt zaznaczył, że teraz, w pierwszej kolejności sprawa dotyczyła będzie azbestu zalegającego
lub dla tych mieszkańców, którzy są przygotowani na wymianę dachu.
Radny Sylwester Stefański stwierdził, że jego zdaniem ten program i tak późno jest
przyjmowany, gdyż inne gminy już wcześniej realizowały program. Dobrze więc, że chociaż ten
złożony azbest zostanie uprzątnięty.
10

Więcej uwag ani zapytań do powyższego projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa odczytała projekt uchwały, po czym odbyło się
głosownie nad jej przyjęciem. Uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 12 głosów „za”.
Uchwała Nr XV.102.16 stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 14.
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad kolejnym tematem Sesji było przyjęcie
sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cielądzu za 2015 rok.
Sprawozdanie przedstawiła Kierownik GOPS Aldona Trzcińska. Sprawozdanie otrzymali
wszyscy radni.
Ponadto Kierownik GOPS poinformowała na czym polega realizacja nowej ustawy tzw.
„500+”. Oznajmiła, iż Zarządzeniem Wójta z dnia 09.03,.2016 r. Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Cielądzu został wyznaczony do realizacji zadań wynikających z tej ustawy. Do
pracy związanej z przyznawaniem świadczenia wychowawczego będą zaangażowane wszystkie
osoby pracujące w Ośrodku - wszystkie otrzymały upoważnienie.
Kierownik GOPS poinformowała, iż od dnia 01 kwietnia będą przyjmowane wnioski, a gdy
wniosek złożony zostanie do 30 czerwca będzie wypłacone wyrównanie od 1 kwietnia.
Warunkiem przyznania świadczenia na pierwsze dziecko jest spełnienie kryterium dochodowego,
które wynosi 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1.200 zł gdy dziecko jest niepełnosprawne. Na
drugie i kolejne dziecko nie bierze się pod uwagę dochodów. Wnioski są już opublikowane.
Szacowane jest, że około 800 dzieci z naszej gminy będzie objęte tym świadczeniem. Decyzja
wydana zostanie na okres od 01.04.2016 r. do 31.10.2017 roku. Na obsługę świadczeń
przeznaczane jest 2 % planowanych wydatków, a od przyszłego roku 1,5%.
Do sprawozdania uwag nie zgłoszono.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 15.
Kolejny punkt dotyczył sprawozdania z realizacji w roku 2015 Programu Ochrony
Zdrowia Psychicznego gminy Cielądz na lata 2012-2015.
Sprawozdanie z realizacji w roku 2015 Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego gminy Cielądz
na lata 2012-2015 przedstawiła Kierownik GOPS Aldona Trzcińska. Sprawozdanie stanowi
załącznik do protokołu.
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Do sprawozdania uwag nie zgłoszono.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 16.
Kolejny punkt dotyczył sprawozdania z realizacji w 2015 roku Programu Wspierania Rodziny na
lata 2013-2015.
Sprawozdanie z realizacji w 2015 roku Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015
przedstawiła Kierownik GOPS Aldona Trzcińska.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
Do sprawozdania uwag nie zgłoszono.

Punkt 17.
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cielądz za 2015 rok.
Sprawozdanie

z

działalności

Komisji

Rewizyjnej

Rady

Gminy

przedstawiła

Przewodnicząca tej Komisji – Iwona Machnicka.
Do sprawozdania uwag nie zgłoszono.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 18.
Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Rolnictwa Rady Gminy Cielądz za 2015 rok.
Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Rolnictwa Rady Gminy przedstawił
Przewodniczący tej Komisji – Przemysław Jędrzejczak
Do sprawozdania uwag nie zgłoszono.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 19.
Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Gminy Cielądz za
2015 rok.
Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Gminy
przedstawiła Przewodnicząca tej Komisji – Beata Lewandowska.
Do sprawozdania uwag nie zgłoszono.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 20.
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Stanowisko Komisji Rady Gminy Cielądz wypracowane na wspólnym posiedzeniu
Komisji w dniu 16 marca 2016 roku w zakresie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie
gminy na 2017 rok przedstawiła Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa. Poinformowała, że
Rada podtrzymuje nadal swoje stanowisko w tym zakresie.

Punkt 21.
Kolejny punkt dotyczył informacji o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym
i wykonaniu uchwał Rady Gminy.
Informację przedstawił Wójt Gminy – Paweł Królak. Informacja stanowi załącznik do
protokołu.
Punkt 22.
Interpelacji nie zgłoszono.
Punkt 23.
W wolnych wnioskach głos zabrali:
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka stwierdziła, że skoro będą już Ossowice
realizowane, to ma pytanie kiedy będą rozpoczęte prace związane z wnioskami z funduszu
sołeckiego.
Wójt odparł, że do mieszkańców będzie należała decyzja, czy wybrać beton czy powierzchniowe
utrwalenie. Zaproponował, by zobaczyć to należy pojechać w teren.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka poprosiła o konkretna odpowiedź na
temat przystanku w Wisówce.
Wójt oznajmił, iż zostało zlecone wykonanie tego przystanku Panu Winczewskiemu i w ciągu 2
tygodni powinno być zadanie wykonane.
Sołtys wsi Gułki Pan Władysław Dobrowolski zgłosił problem dotyczący bałaganu przy Domu
Starców.
Wójt stwierdził, iż z Panią Kierownik GOPS wybiorą się tam.
Następnie Wójt podjął temat oznakowania, wykonania tablic i numeracji i przygotowania w tym
zakresie propozycji. Stwierdził, iż należy określić ile jest potrzebne by w II półroczu złożyć
zamówienie.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa Przemysław Jędrzejczak poprosił o postawienie
kontenera przy budynku w Grabicach. Jest tam bowiem bardzo dużo śmieci, a mieszkańcy sami
je pozbierają.
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Sołtys wsi Sanogoszcz Ewa Kwiatkowska – Kielan przypomniała, iż na poprzedniej sesji
wnioskowała o ograniczenie tonażu samochodów, by nie dochodziło do niszczenia dróg.
Sołtys wsi Ossowice Wiesław Kruśliński zgłosił następujące uwagi i wnioski:
- wystąpić do właściciel gruntów przy skrzyżowaniu by uporządkował teren, który porośnięty jest
krzakami i szpeci centrum wsi,
- wyrównanie równiarką odcinka drogi od kapliczki i może wywrotkę żwiru,
- na drodze od Sanogoszczy do Świnic jest duży dół,
- obniżenie pobocza przy mostku.
Sołtys wsi Komorów Franciszek Zieliński zgłosił uwagę na temat złej jakości drogi w jego
sołectwie i zaproponował, by Rada pojechała na ten odcinek drogi, gdyż jeśli za miesiąc czy dwa
nic się nie poprawi, to środki wcześniej w tę drogę włożone będą stracone. Sołtys podjął też
temat drogi do Podskarbic i by może w tej sprawie w jakiś sposób umówić się z Wójtem
Regnowa, gdyż po jednej stronie tej drogi są grunty Komorowa, a po drugiej Podskarbic.
Radny Tadeusz Miazga zgłosił wniosek do Wójta, by osoba która kupiła teren od Kurka zrobiła
tam porządek.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Michał Gaca jeszcze raz zapytał jaka będzie przyszłość
Ośrodka Zdrowia i jak z dostosowaniem obiektu do nowych przepisów.
Wójt Gminy na temat Ośrodka Zdrowia oznajmił, iż daleki jest od tego by zachwiać opiekę
zdrowotną na terenie Gminy Cielądz. Obowiązek dostosowania jest do stycznia 2017 roku i
może nie będzie to bardzo restrykcyjne. Poinformował, że Regnów wydał na remont Ośrodka
350 tys. zł. U nas ten koszt należy szacować na kwotę około 200-250 tys. zł. Nie jest tak, że
Gmina chce sprzedać Ośrodek i pozbyć się problemu. Obecnie jesteśmy na etapie wyceny tego
obiektu oraz działki w Cielądzu. To pokaże o czym mówimy. Projektant na dzień dzisiejszy
jeszcze nie ma. Na najbliższą sesję zostanie przedstawiona kwota remontu. Podkreślił, iż to rada
podejmie decyzję czy sprzedajemy. Gdyby jednak sprzedaż to będzie to przetarg nieograniczony
i zapiszemy że na cele ochrony zdrowia przeznaczony obiekt. Zaznaczył, że trzeba realnie
patrzeć na to co się Gminie opłaci. Na chwilę obecna nie ma podjętej decyzji i nie ma deklaracji
kupców. Są co prawda dwie osoby zainteresowane, lecz nie jest to lekarz. Stwierdził, iż daleki
jest od tego by być za likwidacją Ośrodka.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa przekazała Radzie życzenia z okazji Świąt
Wielkanocnych otrzymane od posłów: Grzegorza Wojciechowskiego, Rafała Ambrozika
i Janusza Wojciechowskiego, a także od Starosty Rawskiego i od Przewodniczącej Rady
Powiatu. Przewodnicząca Rady również w swoim imieniu złożyła uczestnikom sesji życzenia
okolicznościowe, do których również dołączył życzenia Wójt Gminy.
Więcej spraw nie poruszono.
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Punkt 24.
Na powyższym wyczerpany został porządek obrad. Przewodnicząca Rady Gminy
Małgorzata Rosa zakończyła obrady XV Sesji Rady Gminy.

Na powyższym protokół zakończono.
Przewodnicząca Rady Gminy
Małgorzata Rosa
Protokołowała :
Bogusława Kobacka
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