P R O T O K Ó Ł N r XVI/ 16
z odbytej Sesji Rady Gminy Cielądz w dniu 17 maja 2016 roku
Sesję rozpoczęto o godz. 10:00
a zakończono o godz.

13.00

Punkt 1.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa stwierdzając obecność 14 radnych
(nieobecny Lech Owczarek) i quorum zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał,
otworzyła XVI 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 wniósł o zdjęcie punktu 4

-

„Informacja o aktywizacji zawodowej i stanie bezrobocia w Gminie Cielądz” wyjaśniając, iż
z uwagi na kontrolę w Urzędzie Pracy, Dyrektor prosiła o przeniesienie tego punktu na kolejną
sesję, by mogła w niej uczestniczyć i przedstawić temat.
Następnie Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa zgłosiła wniosek, by punkt 11 –
„Wyrażenie stanowiska Rady Gminy Cielądz w sprawie wykreślenia Szpitala Św. Ducha w Rawie
Mazowieckiej z listy szpitali, w których istnieje konieczność utworzenia szpitalnego oddziału
ratunkowego” przesunąć na 4 miejsce gdyż obecny na sesji Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
Starostwa w Rawie Mazowieckiej Pan Andrzej Latek spieszy się do innych obowiązków
służbowych. Ponadto Przewodnicząca Rady Gminy zgłosiła kolejny wniosek – wprowadzenie
dodatkowego punktu „Przedstawienie bieżącej informacji o działalności Stowarzyszenia Lokalna
Grupa Działania „Kraina Rawki” oraz możliwości pozyskania środków finansowych przez
Beneficjentów”. Punkt ten zaproponowała jako pkt 5.
Z uwagi na brak więcej uwag i wniosków do porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy
poddała pod głosowanie porządek obrad z uwzględnieniem wyżej wymienionych wniosków,
który został przyjęty 13 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się”.
Porządek obrad po zmianach przedstawiał się następująco:
1.

Otwarcie Sesji.
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2.

Przyjęcie porządku obrad.

3.

Przyjęcie protokołu Nr XV/16 z sesji Rady Gminy z dn. 21.03.2016 r.

4.

Wyrażenie stanowiska Rady Gminy Cielądz w sprawie wykreślenia Szpitala Św. Ducha w
Rawie Mazowieckiej z listy szpitali, w których istnieje konieczność utworzenia szpitalnego
oddziału ratunkowego.

5.

Przedstawienie bieżącej informacji o działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Kraina Rawki” oraz możliwości pozyskiwania środków finansowych przez Beneficjentów.

6.

Podjęcie

uchwały

zagospodarowania

w

sprawie

aktualności

przestrzennego

gminy

studium
Cielądz

uwarunkowań
oraz

i

kierunków

miejscowych

planów

zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Cielądz.
7.

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

8.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych w Gminie Cielądz na lata 2016-2022.

9.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Cielądz.

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata
2016 -2018.
11. Sprawozdanie 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 2015 rok.

12. Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał
Rady Gminy.
13. Interpelacje.
14. Wolne wnioski.
15. Zakończenie obrad XVI Sesji Rady Gminy.

Punkt 3.
Protokół Nr XV/16 z sesji Rady Gminy z dn. 21.03.2016 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 14 głosami „za”
został przyjęty.
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Punkt 4.
W kolejnym punkcie sesji przystąpiono do realizacji punktu dotyczącego wyrażenia
stanowiska w sprawie wykreślenia Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej z listy szpitali,
w których istnieje konieczność utworzenia szpitalnego oddziału ratunkowego.
Najpierw głos w tym temacie zabrał Pan Andrzej Latek Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej.
Wyjaśnił, iż jego misją podczas sesji jest przybliżenie tematu SOR w szpitalu w Rawie
Mazowieckiej. Stwierdził, iż szpital ten od wielu lat cierpi na przypadłość: słaba infrastruktura
i budynki. Podejmowane są więc próby pozyskania pieniędzy na wybudowanie nowego
pawilonu. Obecnie szpital jest wydzierżawiony spółce AMG Centrum Medyczne. Szpital podjął
działania o umieszczenie go w planie działania ratownictwa medycznego. Od 2009 roku szpital
był uwzględniony w planie lecz wówczas nie było pieniędzy. Teraz pojawiły się możliwości
pozyskania środków na utworzenie SOR w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i środowisko na lata 2014-2020, a dofinansowanie jest w wysokości 80 %. Wszystko
wskazywało, że będzie realizacja. Następowała wymiana korespondencji nt. gotowości,
informacji na temat ilości wyjazdów, pacjentów. Jednak 01 kwietnia br. Starosta otrzymał pismo
od Wicewojewody, że szpital jest usunięty z listy szpitali do dofinansowania budowy SOR
i okazało się, że nie Rawa Maz. a Szpital Barlickiego w Łodzi jest planowany do dofinansowania.
Wobec tego na dzień dzisiejszy wszystkie trzy nowe SOR są planowane do utworzenia wyłącznie
w Łodzi.
Dyrektor poinformował, iż mając taką wiedzę, wystąpili do Ministerstwa, Wojewody
i parlamentarzystów, by bronić planu utworzenia SOR. Zdaniem Dyrektora oddział ratunkowy
jest potrzebny gdyż dałby możliwość szybkiej reakcji, a w razie wypadku daje szansę
podtrzymania życia zanim pacjent zostanie przewieziony i jest zapewniona zasada tzw.
1 godziny. Dyrektor dodał, że po tym wystąpieniu otrzymali odpowiedź od Wojewody, z której
wynikało, że podtrzymuje stanowisko Wicewojewody, gdyż nie są spełnione odpowiednie
wymogi formalne tj. brak specjalistycznych oddziałów w strukturze Szpitala. Jednocześnie
Wojewoda, rozumiejąc słuszne racje Powiatu poinformował, iż wystąpił do Ministra Zdrowia
o ujęcie Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej jako czwartego podmiotu wpisanego na listę
rekomendowanych jednostek do powstania SOR w ramach środków europejskich.
Dyrektor zaznaczył, że dlatego też prosi o przyjęcie stanowiska popierającego, gdyż szanse choć
niewielkie lecz są. Dodał jeszcze, iż w Gazecie Rawskiej zawarty był artykuł o mydleniu oczu
przez władze powiatu na temat SOR i Szpitala. Podkreślił jednak, że przez wiele lat władze
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czynią starania o utrzymanie szpitala. Uważa, że pewne stwierdzenia, która pojawiają się
w prasie lokalnej czy u Wojewody są niewłaściwe i krzywdzące.
Po zakończeniu wystąpienia Dyrektora, Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa wobec braku
zapytań w niniejszym temacie, przedstawiła treść stanowiska Rady Gminy Cielądz w sprawie
wykreślenia Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej z listy szpitali, w których istnieje
konieczność utworzenia szpitalnego oddziału ratunkowego, które poddała następnie pod
głosowanie. Stanowisko niniejsze zostało przyjęte jednogłośnie – 14 głosów „za” i stanowi
załącznik do protokołu.
Po podziękowaniu Radzie Gminy Cielądz za poparcie działań Powiatu, Dyrektor Wydziału
Polityki Społecznej Starostwa w Rawie Mazowieckiej opuścił sesje Rady Gminy.

Punkt 5.
Temat dotyczący przedstawienia bieżącej informacji o działalności Stowarzyszenia Lokalna
Grupa Działania „Kraina Rawki” oraz możliwości pozyskiwania środków finansowych przez
Beneficjentów przedstawił Prezes LGD Pan Janusz Rosiak.
Najpierw podziękował za zaproszenie na sesję i umożliwienie przekazania tego, co się w Krainie
Rawki wydarzyło. Oznajmił, iż w połowie zeszłego roku LGD zakończyło okres programowania
2007-2014 i rozpoczął się nowy okres 2014-2020. Poinformował, iż Kraina Rawki powiększyła
się o 3 nowe Gminy: Żelechlinek, Puszcza Mariańska i Wiskitki. Zdaniem Prezesa zwiększenie
potencjału LGD wyszło na dobre gdyż wskaźniki spowodowały, że otrzymali więcej środków.
Jest to bowiem zależne min. od liczby mieszkańców.
Prezes poinformował, iż również w połowie zeszłego roku rozpoczęte zostały prace nad nową
strategią. Strategia Krainy Rawki znalazła się na 3 miejscu listy rankingowej – na 20 LGD
i dzięki temu zachowane zostało 100 % środków Lidera, które należą się Stowarzyszeniu.
Jest to efekt mocnej współpracy z radnymi, mieszkańcami – by uzupełniali ankiety. Dzięki temu,
że bardzo mocno został wzięty pod uwagę głos społeczności lokalnych byli w stanie porządnie
przygotować strategię. Prezes zaznaczył, że nie korzystali z żadnej pomocy ekspertów przy jej
opracowywaniu, czyli zaoszczędzili około 15 – 20 tys. zł. Opracowali strategię własnymi siłami:
pracowników, zarządu. Prezes stwierdził, że uznał bowiem, że byłoby głupotą skoro 10 lat
realizują Lidera .
Następnie Prezes poinformował, iż w nowym okresie programowania jest do wykorzystania 7
mln zł z podziałem na dwie części: połowa na rozwój przedsiębiorczości np. dofinansowanie
działalności gospodarczej prowadzonej na terenach gmin, a drugie 50 % - to wszystkie inne
działania mające wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców np. place zabaw, remonty
i wyposażenie świetlic itp. Prezes zaznaczył, iż w tym okresie programowania będzie trochę
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inaczej gdyż działania będą realizowane mogły być przez organizacje a pieniądze będą rozliczane
przez LGD. Do tej pory LGD nie miało wpływu na ocenę projektu. Teraz od początku do końca
jest to zadanie LGD, a w związku tym duża odpowiedzialność, gdyż też za finansowanie
projektu. Sprawdzać też będą beneficjenta czy prawidłowo zrealizowany będzie projekt.
Prezes podkreślił, iż potencjał biura LGD jest bardzo dobry. Nabór było bowiem osób wyłącznie
z wyższym wykształceniem i ta polityka kadrowa opłaciła się.
Prezes poinformował, że oprócz wdrażania strategii Kraina Rawki prowadzi też granty. Z tej puli
10 tys. zł trafiło już też do Gminy Cielądz na małe projekty. Nabory są tutaj 2 razy w roku.
Poinformował następnie, że od miesiąca września rozpoczną się nabory na projekty związane
z przedsiębiorczością i będą na bieżąco informować o tym, jakie są możliwości.
Na zakończenie Prezes oznajmił, iż za miesiąc odbędzie się Walne Zgromadzenie,
podsumowujące 4 letni okres i wtedy też będą wybierane nowe władze. Dlatego też, chciałby
przed tym zebraniem dojechać do każdej członkowskiej gminy i przekazać informacje na temat
nowego okresu programowania.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa podziękowała Prezesowi za obszerną informację,
pogratulowała wysokiej oceny strategii oraz złożyła podziękowania za istnienie i działalność
LGD gdyż wiele miejscowości w gminie skorzystało ze wsparcia i poprawiły się warunki np.
świetlic, czy istniejej możliwość organizowania imprez.
Prezes zaznaczył jeszcze, że wszystkie wybierane organy działąją społecznie, lecz wielka to dla
nich satysfakcja za taką możliwość działania.
Radny Lech Owczarek wyraził spostrzeżenie, że sukces LGD wynika z faktu, że zatrudniane są
osoby wykształcone.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa Przemysław Jędrzejczak zapytał czy od września
ruszy nabór wniosków i czy podzielony będzie.
Prezes LGD stwierdził, że pierwsze nabory będą dotyczyły przedsiębiorczości.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa Przemysław Jędrzejczak dopytał jeszcze kiedy
KGW czy organizacje pozarządowe będą mogły składać wnioski.
Prezes LGD odpowiedział, że KGW najczęściej korzystają z grantów, ale większe projekty będą
uruchomione pod koniec roku np. na wyposażenie świetlic. Jednak termin ten jest uzależniony od
tego jak ukażą się przepisy wykonawcze. Jesienią będą uruchomione małe granty – ze składek
członkowskich.
Radny Sylwester Stefański podziękował za możliwość skorzystania przez wieś Ossowice ze
środków LGD na sfinansowanie prac elektrycznych, grzejników w obiekcie straży. Jednak są
jeszcze potrzeby – są dwa okna do wymiany.
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Prezes zaznaczył, że niestety obowiązuje okres karencji i należy odczekać ze składaniem
wniosku przez jedno rozdanie.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa zapytała czy KGW muszą być sformalizowane by
móc składać wnioski na większe projekty.
Prezes wyjaśnił, że muszą mieć osobowość prawną lecz można też tutaj wykorzystywać tzw.
beneficjenta zastępczego. Takim beneficjentem może też być LGD lecz realizującym będzie inny
podmiot.
Na powyższym zakończyły się obrady w niniejszym punkcie sesji. Prezes podziękował za
możliwość przedstawienia informacji i opuścił obrady.

Punkt 6.
W następnym punkcie porządku sesji obradowano nad projektem uchwały w sprawie
aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie gminy
Cielądz.
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa
poprosiła o przedstawienie tematu Sekretarza Gminy Sylwestra Krawczyka.
Sekretarz zaznaczył, iż temat ten dość szeroko przedstawił urbanista, który
przygotowywał ocenę, na posiedzeniu komisji. Wyjaśnił, iż projekt tej uchwały pojawił się gdyż
Wojewoda

będzie

uchylał

uchwały w

sprawie

przyjęcia

planów

zagospodarowania

przestrzennego, gdy nie będzie uchwały w sprawie oceny aktualności studium, a mamy bowiem
2 przygotowywane plany. Obowiązujące studium jest w miarę świeże – z 2013 roku, a uchwały
w sprawie planów miejscowych mają pewne uchybienia, wynikające min. ze zmian w prawie np.
inne mapy, inna skala map. Ogólna ocena jest jednak taka, że Gmina posiada aktualne studium i
plany miejscowe.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa dopytał ile jest procedowanych obecnie
planów.
Sekretarz odpowiedział, że są opracowywane następujące plany: Komorów-Ossowice,
Cielądz oraz ostatni – Łaszczyn – czyli 3.
Radny Sylwester Stefański poprosił o potwierdzenie, że niniejsza uchwała nie ma wpływu
na przyszłe plany.
Wójt potwierdził, że nie ma.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa skierowała do Sekretarza pytanie, czy powodem
podjęcia tej uchwały jest możliwość powstania nowych planów.
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Sekretarz potwierdził, że by można procedować nowe plany właśnie jest konieczne
podjęcie niniejszej uchwały.
Więcej pytań w tym temacie nie zgłoszono. Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła
głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała Nr XVI.103.16

została podjęta jednogłośnie

i stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 7.
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.
Gabriela Milczarska poinformowała, iż dochody – załącznik Nr 1- zwiększone zostają
o kwotę 35.302 zł w dziale 750 w związku z podpisaniem umowy z PUP na roboty publiczne
i darowizną od firmy Herco 9 12.195 zł (na promocję) – kwota 20.9773 zł oraz w dziale 900 –
w związku z podpisaniem umowy z WFOŚiGW na opracowanie planu gospodarki
niskoemisyjnej dla Gminy Cielądz – kwota 9.121 zł oraz z dziale 756 – z tytułu zwiększenia
udziałów w

podatku dochodowym od osób fizycznych – 5.204 zł. Ponadto dokonuje się

zmniejszenia dochodów w kwocie 31.942 zł z powodu zmniejszenia subwencji oświatowej o tę
kwotę.
W załączniku nr 2 – wydatki - zmiany dotyczą:
- zwiększenia wydatków w przedszkolach na pokrycie kosztów utrzymania dziecka
uczęszczającego do przedszkola poza terenem gminy – 2.204 zł;
- zwiększenie o kwotę 3.000 zł na zadanie inwestycyjne – budowa boiska w Sierzchowach;
Zmiany w załączniku Nr 3 dotyczą zmiany klasyfikacji budżetowej – przeniesienie między
rozdziałami z 756 na 900.
W załączniku nr 4 – zmiany w budżecie polegają na:
- przeniesieniu 20.000 zł między zadaniami inwestycyjnymi : z drogi Ossowice ( w wyniku
oszczędności po przetargu) a zwiększenie na remont dróg gminnych;
- zmniejszeniu wydatków na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej ( w związku ze
środkami z WFOŚiGW) a zwiększenie o 9.121 wydatków na bieżące naprawy w oczyszczalniach
ścieków.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, iż w załączniku inwestycyjnym zmiany dotyczą:
- zwiększenia o kwotę 55.522 zł na remont dróg gminnych – poz. 2 załącznika;
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- zwiększenia o 3.000 zł wydatków na boisko w Sierzchowach – po przetargu brakowała taka
kwota by podpisać umowę z wykonawcą.
W załączniku Nr 6 uwzględnione są wolne środki w kwocie 35.522,25 zł, które weszły na
inwestycje.
Załącznik Nr 7 dotyczy zwiększenia planu dochodów budżetu państwa do uzyskania przez
gminę o kwotę 3.700 zł
Radny Jarosław Budek zwrócił się z zapytaniem, czy fundusz sołecki w Mroczkowicach
został zmieniony.
Skarbnik stwierdziła, że jeszcze nie ma wniosków ani z Mroczkowic ani z Cielądza.
Radny Tadeusz Miazga wyjaśnił, iż właśnie w dniu dzisiejszym złożył wniosek o zmianę.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zauważyła, ze przecież jakiś termin był ustalony.
Wójt wyjaśnił, iż zmiany przeznaczenia funduszu można dokonywać do końca października.
Jasno też było powiedziane, że jeśli nie nastąpi zmiana przeznaczenia funduszu to nie będzie
realizowane i wejdą środki sołeckie. W interesie tych miejscowości jest, by zmienić z wydatków
bieżących na inwestycyjne.
W związku z tym, iż nie zgłaszano uwag Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa przystąpiła
do odczytywania projektu uchwały.
Zanim odbyło się głosowanie radny Józef Pytka zabrał jeszcze głos i wystąpił z zapytaniem,
czy w remontach dróg ujęta jest droga w Niemgłowach.
Wójt odpowiedział, że nie.
Radny zadał zatem pytanie, kiedy będzie.
Wójt stwierdził, iż ewentualnie po przetargu na drogę Kuczyzna –Stolniki.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka wystąpiła z uwagą, że chciałaby
uczulić, by w pierwszej kolejności uwzględnić te miejscowości, o których była mowa wcześniej.
Wójt wyraził obawę, że po przetargu ciężko będzie wymusić by firma z Komorowa
pojechała na Kuczyznę pomijając Gułki. Wykonawca ustali sobie trasę, by było opłacalne.
Po niniejszej dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie zmian
budżetu i budżecie Gminy. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XVI.104.16
stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 8.
Kolejny temat sesji, dotyczący przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych w Gminie Cielądz na lata 2016-2022 omówiła Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej Aldona Trzcińska.
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Stwierdziła, iż Strategia jest jednym z podstawowych narzędzi realizacji lokalnej polityki
społecznej. Podstawą prawną jej uchwalenia jest art. 17 ustawy o pomocy społecznej. W Strategii
ujęte zostały problemy wynikające z przeprowadzonych ankiet. Zakres tego dokumentu obejmuje
między innymi: diagnozę sytuacji społecznej w Gminie, prognozę zmian oraz określenie celów
strategicznych, sposobu realizacji Strategii, jej finansowania.
Do przestawionego tematu nie zgłoszono zapytań ani uwag. Przewodnicząca Rady Gminy
odczytała treść projektu uchwały, po czym odbyło się głosowanie nad przyjęciem uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 14 głosami „za”. Uchwała Nr XVI.105.16 stanowi
załącznik do protokołu.

Punkt 9.
W następnym punkcie porządku sesji obradowano nad projektem uchwały w sprawie
przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Cielądz.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa oznajmiła, iż projekt uchwały otrzymali wszyscy
radni, a następnie o przedstawienie tematu poprosiła Panią Aldonę Trzcińską Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cielądzu.
Kierownik GOPS poinformowała, iż corocznie w informacji o działalności GOPS przedkłada
główne zadania realizowane przez Ośrodek, a niniejszy dokument jest bardzo szczegółową
informacją, zawierającą rok oceny tj. 2015 oraz 2 lata poprzednie i prognozę na rok następny.
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 XVI.106.16
stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 10.
Temat kolejny porządku sesji, dotyczący projektu uchwały w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 -2018 przedłożyła Aldona Trzcińska
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cielądzu.
Poinformowała, iż podstawą prawną uchwalenia Programu jest art. 176 pkt 1 ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Przepis ten zobowiązuje do uchwalenia
3 letnich programów. Dotychczasowy Program obowiązywał do końca 2015 roku. Dlatego
należy przyjąć nowy Program na kolejny okres 2016-2018. Zgodnie z tym Programem jednym
z obowiązków jest zatrudnienie asystenta rodziny gdy są osoby potrzebujące wsparcia i pomocy.
U nas jest zatrudniony asystent na ½ etatu. Ma pod opieką 5 rodzin. Co miesiąc pracownik ten
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składa sprawozdanie ze swojej pracy. Rolą pracownika jest pomoc, wspieranie rodziny
w różnych dziedzinach życia i jest też pośrednikiem między różnymi instytucjami.
Do przedstawionego tematu nie zgłoszono uwag. Przewodnicząca Rady poinformowała, iż
projekt uchwały był omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji i został pozytywnie
zaopiniowany. Następnie odczytała jego treść, po czym odbyło się głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie - 14 głosów „za. Uchwała Nr XVI.107.16 stanowi
załącznik do protokołu.

Punkt 11.
Kolejny punkt dotyczył przyjęcia 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 2015 rok.
Niniejszy temat szczegółowo przedstawił Inspektor Piotr Król.
Sprawozdanie zostało przez Radę Gminy Cielądz przyjęte bez uwag i stanowi załącznik do
protokołu.

Punkt 12.
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. W tym punkcie Wójt zwrócił uwagę na fakt, iż pewne rzeczy dzieją się poza Radą
i Wójtem. Jako przykład przytoczył pismo mieszkańców Ossowic złożone do Urzędu
Marszałkowskiego dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego. Dlatego zwrócił się
z prośbą, by jednak zwracać się najpierw do Wójta, by uniknąć tłumaczenia się przez innymi
urzędami z rzeczy oczywistych. Wygląda to bowiem tak, że władze gminy są niepoważnie
traktowane przez mieszkańców.
Punkt 13.
Interpelacji nie zgłoszono.
Punkt 14.
W wolnych wnioskach głos zabrali:
Sołtys Sołectwa Grabice Adam Michalak podziękował za pomoc przy porządkowaniu
terenu placu wiejskiego i jednocześnie prosił o dalsze wsparcie.
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Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa potwierdziła, iż zostało wykonane dużo
dobrej pracy i wyraziła za to słowa podziękowania dla radnego Przemysława Jędrzejczaka oraz
sołtysa.
Radny Sławomir Zaręba zgłosił wniosek formalny o przeprowadzenie konsultacji
społecznych w formie pisemnej, na terenie czterech miejscowości, których dotyczy temat
wiatraków.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa poddała niniejszy wniosek pod
głosowanie. Wniosek został przyjęty 13 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się”.
Radny Jarosław Budek zwrócił się o wyjaśnienie na czym mają polegać konsultacje.
Radny Sławomir Zaręba wyjaśnił, iż chciałby, by mieszkańcy wypowiedzieli się w formie
głosowania.
Wójt zabierając głos stwierdził, że dobro mieszkańców leży każdemu na sercu. Rozumie,
że mają to być konsultacje a nie referendum. Ma jednak nadzieję, że nie będzie tak równie w
innych sprawach.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa podkreśliła, iż jest to temat trudny i chodzi
o to, by nie było podjętej decyzji wbrew mieszkańcom.
Wójt zauważył, że jako mieszkaniec Cielądza, też chciałby w tym temacie zabierać głos.
Radny Sylwester Stefański wystąpił z wnioskiem, by również w Ossowicach poddać pod
konsultacje temat planu zagospodarowania.
Wójt zaznaczając, że nie chce tego mówić lecz chyba musi, stwierdził że wobec tego po co
Wysoka Rada i może o wszystko należałoby zatem pytać mieszkańców.
Następnie dyskutowano nad sposobem przeprowadzenia konsultacji: czy zwykłym zebraniem
wiejskim czy w oparciu o uchwałę o konsultacjach. Wójt zaproponował, że należy najpierw
zapoznać się z procedurami i na następnej sesji będzie temat przedstawiony.
Radny Sylwester Stefański zgłosił wniosek o przycięcie gałęzi przy drodze Cielądz –
Ossowice. Zwrócił się też z zapytaniami:
- czy mieszkańcy mogą na swój koszt zakupić tabliczki z numerami posesji,
- czy o wyłożeniu planu będzie przekazana informacja na ten temat.
Na powyższe pytania Wójt odpowiedział twierdząco.
Sołtys wsi Komorów Franciszek Zieliński zapytał kiedy będzie przeprowadzany remont
drogi i na jakim odcinku. Ponowił też zgłoszenie o nową tablicę informacyjną.
Wójt stwierdził, iż remont dróg dotyczy połowy gminy. Nie rozpoczną się jednak remonty
dopóki 2 sołectwa nie zmienią funduszy sołeckich z bieżących na inwestycyjne wydatki. Były
bowiem ustalenia na posiedzeniu Komisji, że nie robimy prezentów. Ponadto jeszcze musimy
ustalić czy beton, czy powierzchniowe utrwalenie. Dodał, że na temat terminów pracownik
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Urzędu skontaktuje się ze wszystkimi, a długości poszczególnych odcinków nie pamięta w tym
momencie, ale są spisane.
Sołtys Franciszek Zieliński zgłosił uwagę, że gdyby miałaby być wykonana droga w taki
sam sposób jak w roku ubiegłym to nie chce, bo była źle zrobiona.
Wójt zaznaczył, że była położona jedna warstwa, więc nie należało spodziewać się nie
wiadomo czego. Teraz będzie zrobiony krótki odcinek, a dobrze.
Wójt wyjaśnił, iż temat stypendium nie zostanie przez Dyrektora Zespołu Szkół
przedstawiony, gdy Dyrektor musiał opuścić sesję z uwagi na pilne spotkanie z firmą z Łodzi
w sprawie pozyskiwania środków. W najbliższym czasie Dyrektor przedstawi zarys, a Rada
określi kwotę.
Przewodniczący Komisji Statutowej Przemysław Jędrzejczak ogłosił, iż
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o godz. 9.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Statutowej.
Więcej spraw nie poruszono.
Punkt 15.
Na powyższym wyczerpany został porządek obrad. Przewodnicząca Rady Gminy
Małgorzata Rosa zakończyła obrady XVI Sesji Rady Gminy.

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