P R O T O K Ó Ł N r XXI II/1 7
z odbytej Sesji Rady Gminy Cielądz w dniu 19 stycznia 2017 roku
Sesję rozpoczęto o godz. 10:00
a zakończono o godz.

11.45

Punkt 1.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa stwierdzając obecność 11 radnych
(nieobecni w chwili rozpoczęcia sesji radni: Lech Owczarek, Tymoteusz Damaz, Józef Pytka
i Sławomir Zaręba ) i quorum zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał, otworzyła XXIII
obrady Rady Gminy Cielądz.
Powitała przybyłych na sesję radnych, sołtysów, zaproszonych gości, w tym
przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej.
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 zwrócił się z prośbą, by z uwagi na
obecność gości punkt 7 – podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania
Narkomanii, przesunąć w miejsce punktu 4.
Więcej uwag i wniosków do porządku obrad nie zgłoszono. Przewodnicząca Rady Gminy
poddała pod głosowanie porządek obrad z uwzględnieniem wyżej wymienionego wniosku, który
został przyjęty 11 głosami „za” .
Porządek obrad po zmianach przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Nr XXII/16 z sesji Rady Gminy w dn. 28.12.2016 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na
lata 2017-2020.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 20172028.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego.
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8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Cielądz na 2017 rok.
10. Zatwierdzenie planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Cielądz na 2017 rok.
11. Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy Cielądz na 20171 rok.
12. Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady
Gminy.
13. Interpelacje.
14. Wolne wnioski.
15. Zakończenie obrad XXIII Sesji Rady Gminy.

Punkt 3.
Protokół Nr XII/16 z sesji Rady Gminy z dn. 28.12.2016 r. został wyłożony do wglądu
poprzez opublikowanie jego projektu na stronie internetowej oraz udostępnienie w wersji
papierowej.
Radni do protokołu nie wnieśli uwag i protokół w głosowaniu jawnym 11 głosami „za”
został przyjęty.
Na sesję przybył radny Lech Owczarek. Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa stwierdziła
kworum - 12 radnych.

Punkt 4.
W następnym punkcie porządku sesji obradowano nad projektem uchwały w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa oznajmiła, iż projekt uchwały otrzymali
wszyscy radni, a następnie o słowo wstępu poprosiła Sekretarza Gminy.
Sekretarz stwierdził, iż zgodnie z art. 10 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, rozwiązywanie
niniejszego problemu jest zadaniem własnym gminy. W tym celu należy przyjąć Program, który
powinien wpisywać się w Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych.
W ubiegłym roku ten dokument był przyjmowany i uwzględnia również tę problematykę.
Sekretarz zaznaczył, że przedłożony projekt Programu obejmuje dwie części. W pierwszej
zawarty jest aspekt praktyczny tj. utworzenie i utrzymanie punktu konsultacyjnego,
funkcjonującego już dla celów rozwiązywania problemów alkoholowych i spełnia on swoje
funkcje. Dlatego dobrze byłoby rozszerzyć działanie tego punktu o zadania związane
z przeciwdziałaniem narkomanii. Sekretarz dodał, że na sesji miał być obecny psycholog, który
przedstawiłby wizję działalności tego punktu, lecz nie mógł jednak dojechać.
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W drugiej części Program zawiera opis działań związanych z profilaktyką i sposoby na uczulanie
na problem narkomanii w różnych środowiskach. Sekretarz wyjaśnił, iż wykonawcą Programu
jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, a partnerami są różne instytucje. Zaproponował, by
ująć także Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, gdyż Komisja wyraziła
chęć współpracy w tym zakresie.
Sekretarz poinformował, iż poproszeni zostali na sesję przedstawiciele Policji, by
przedstawili temat i wypowiedzieli się, czy element środków psychoaktywnych jest ważnym
problemem na terenie Gminy Cielądz. Zdaniem psychologa, fakt, że nie widać problemu, nie
oznacza wcale, że nie występuje. Uważa, że jest to ważny problem i należy zrobić wszystko, by
go eliminować i ograniczać.
Następnie Sekretarz poprosił o zabranie głosu przez Powiatowego Komendanta Policji - Panią
Annę Dyśko.
Pani Komendant na wstępie podziękowała za zaproszenie na sesję. Oznajmiła, iż wraz z nią na
sesje przybyli też dzielnicowi więc jeżeli są pytania nie tylko dotyczące narkomanii to prosi o
nie.
Na temat statystyk Policji stwierdziła, iż problem narkomanii jest marginalny. Jest to tzw.
ciemna liczba przestępstwa. Policja nie ma bowiem sprzymierzeńców w tym zakresie. Problem,
który się rozwija to szczególnie dopalacze, a ustawodawca nie nadąża, by określać wykaz
zabronionych substancji i dlatego nie można sprawców skutecznie ścigać. Pomocne są zatem
programy profilaktyczne, uświadamiające, że to jest złe. Poinformowała, iż Policja organizuje
spotkania, pogadanki, docierają do szkół. Podała przykład tzw. teczki, na podstawie której
wskazuje się, jak młodzież przemyca narkotyki. Poinformowała też o planowanym
zorganizowaniu w dniu 21 marca – w ramach profilaktyki uzależnień – turnieju piłki halowej pod
hasłem „Lepiej grać niż ćpać”, skierowanym do wszystkich uczniów powiatu rawskiego
i zachęciła do wzięcia udziału w tej imprezie.
Następnie Pani Komendant podjęła temat mapy zagrożeń i przedstawiła jak funkcjonuje to
narzędzie. Poinformowała, iż mieszkańcy Cielądza korzystają z tej możliwości i od momentu
zafunkcjonowania systemu jest 16 zgłoszeń, a w całym powiecie 280. Są to np. zgłoszenia
dotyczące przekroczenia prędkości, nielegalne wysypisko śmieci. Pani Komendant zachęciła do
korzystania z tego narzędzia – też w zakresie profilaktyki uzależnień. Zaznaczyła też, że
statystyki nie obejmują dopalaczy, a skutki ich zażycia są bardzo trudne dla lekarzy.
Następnie głos zabrał Sekretarz Gminy. Stwierdzi, iż młodzież najczęściej może spotkać się
z zagrożeniem narkotykami na dyskotekach i w szkołach. Dyrektor SP w Sierzchowach
dopowiedziała, że jeszcze na przystankach. Sekretarz zaproponował, by w szkołach odbywały się
niezapowiedziane wizyty Policji, gdyż odnosi to bardzo dobre efekty.
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Pani Komendant poprosiła o inicjatywę ze strony szkół w tym zakresie, ale wyraziła też zdanie,
że bardzo ważne są też spotkania z nauczycielami.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Grzegorz Rogulski zwrócił się z pytaniem do
przedstawicieli Policji, czy sołtysi mogliby otrzymać jak np. wygląda konopia.
Pani Komendant stwierdziła, iż nic to nie da, gdyż konopie włókniste można hodować,
a wyglądają podobnie do tych nielegalnych.
Następnie głos zabrał Dzielnicowy Marcin Janiszewski, który przypomniał, iż w każdy drugi
wtorek miesiąca przyjmuje interesantów. Na razie znikome jest zainteresowanie, więc prosi
sołtysów, by rozpropagowali informację na ten temat. Deklaruje również przyjazd do domu.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa podziękowała gościom z przybycie na sesję
i przedstawienie tematu, a następnie stwierdziła, iż projekt Programu był omawiany na
posiedzeniu wspólnym komisji i został pozytywnie zaopiniowany. Następnie przeczytała projekt
uchwały, stwierdziła, iż jest kworum i zarządziła głosowanie nad uchwałą.
Uchwała Nr XXIII/146/17 została podjęta jednogłośnie – 12 głosów „za” i stanowi załącznik do
protokołu.

Punkt 5.
W następnym punkcie porządku sesji obradowano nad projektem uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu na 2017 rok
Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska zaznaczyła, iż projekt budżetu był szczegółowo
omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji, a następnie zwróciła uwagę na następujące
zagadnienia:
- planowane dochody – 15.217.539 zł, w tym bieżące – 15.073.202 zł i majątkowe – 144.337 zł;
- planowane wydatki – 14.492.106 zł, z tego: bieżące – 14.765.066,81 zł: na wynagrodzenia –
6.356.588 zł, na zadania statutowe – 2.746.289 zł, na dotacje – 288.785 zł, na świadczenia na
rzecz osób fizycznych – 5.263.404 zł;
(Na sesję przybył radny Józef Pytka)
- budżet zamyka się deficytem w wysokości 274.567 zł planowanym do pokrycia kredytem
w wysokości 270.274 zł i wolnymi środkami – 4.293 zł;
- rozchody na 2017 rok tj. spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek – 554.000 zł.
Z uwagi na brak zapytań w kwestii przedstawionego projektu budżetu Przewodnicząca Rady
Gminy Małgorzata Rosa poprosiła przewodniczących poszczególnych Komisji o przedstawienie
opinii o projekcie budżetu.
Przewodnicząca Komisji Iwona Machnicka przedstawiła opinię Komisji Rewizyjnej – opinia
stanowi załącznik do protokołu.
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Zastępca Przewodniczącej Komisji Anna Kłos przedstawiła opinię Komisji Oświaty Kultury
Sportu i Zdrowia - opinia stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Komisji Przemysław Jędrzejczak przedstawił opinię Komisji Budżetu
i Rolnictwa - opinia stanowi załącznik do protokołu.
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa poprosiła Wiceprzewodniczącego
Rady Gminy Michała Gacę o odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie
budżetu na 2017 rok oraz w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu
budżetowego Gminy Cielądz. Opinie stanowią załączniki do protokołu.
Z uwagi na brak dyskusji w sprawie projektu budżetu,

Przewodnicząca Rady Gminy

Małgorzata Rosa odczytała projekt uchwały, stwierdziła, iż jest kworum i zarządziła głosowanie
nad uchwałą.
Uchwała Nr XXIII/ 147/17 została podjęta jednogłośnie – 13 głosów „za” i stanowi
załącznik do protokołu.

Punkt 6.
Kolejny punkt porządku sesji dotyczył podjęcia uchwały w sprawie

uchwalenia

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2028.
Skarbnik Gminy przedstawiając projekt uchwały stwierdziła, iż WPF jest integralną
częścią budżetu. Poinformowała, iż zaplanowano przychody w wysokości 828.567 zł, z tego
wolne środki w wysokości 558.293 zł oraz planowany kredyty w wysokości 270.274 zł na
pokrycie deficytu, a planowany okres spłaty kredytu to okres 7 kolejnych lat.
Planowany dług na koniec 2017 roku to kwota 2.747.672 zł, co daje zadłużenie 18 %
planowanych dochodów.
Skarbnik Gminy zaznaczyła, że w wykazie przedsięwzięć jest wieloletnia inwestycja – na
lata 2017-2019 o wartości 2.508.796 zł.
Do tematu nie zgłoszono zapytań.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa stwierdziła, iż projekt uchwały był omawiany na
wspólnym posiedzeniu w dniu 28 listopada oraz na posiedzeniu Komisji Budżetowej w dniu 05
grudnia. Ponadto 16 stycznia na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały
projekt uchwały. Następnie poprosiła Wiceprzewodniczącego Rady Michała Gacę o odczytanie
opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu niniejszej uchwały oraz opinii
dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Cielądz - opinie
w załączeniu do protokołu.
W związku tym, iż do w/w tematu nie zgłoszono uwag ani zapytań Przewodnicząca
Rady Gminy odczytała projekt uchwały, stwierdziła kworum, po czym odbyło się głosownie nad
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uchwałą. Uchwała została podjęta jednogłośnie – 12. głosami „za”. (Radny Józef Pytka opuścił
salę obrad). Uchwała Nr XXIII/148/17 stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 7.
Kolejny punkt porządku sesji dotyczył podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Powiatu Rawskiego.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa stwierdziła, iż projekt uchwały otrzymali wszyscy
radni, a następnie o przedstawienie tematu poprosiła Wójta Gminy.
Wójt Gminy wyjaśnił, iż Zarząd Powiatu Rawskiego wzorem lat ubiegłych wystąpił
o pomoc finansową z przeznaczeniem dla Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w celu
sfinansowania wizyt lekarza psychiatry. W tym roku wystąpiono o kwotę 900 zł –
proporcjonalnie do liczby dzieci objętych pomocą.
Do w/w tematu nie zgłoszono uwag ani zapytań.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa poinformowała, że projekt uchwały był
przedmiotem posiedzenia wspólnego Komisji i został pozytywnie przez komisje zaopiniowany.
Następnie odczytała projekt uchwały, stwierdziła kworum, po czym odbyło się głosownie nad
przyjęciem niniejszej uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie – 11 głosów
„za”(nieobecny w czasie głosowania radny Grzegorz Rogulski). Uchwała Nr XXIII/149/17
stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 8.
W następnym punkcie porządku sesji obradowano nad projektem uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa o przedstawienie tematu poprosiła Wójta
Gminy.
Wójt Gminy poinformował, iż pod koniec roku wpłynęło podanie Państwa Dominiak celem
wykupienia gruntów, na które posiadają prawo użytkowania wieczystego. Podobna sytuacja była
w Komorowie i wówczas Rada wyraziła zgodę na sprzedaż. Dodał, że będzie wykonany operat,
z którego wyniknie cena nieruchomości.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa stwierdziła, iż na posiedzeniu Komisji była
dyskusja w tej sprawie.
Radny Sylwester Stefański oznajmił, iż rozmawiał w tej sprawie z mieszkańcami, którzy
wyrazili opinię, że nie widzą przeciwwskazań, zwłaszcza, że naniesienia są Państwa
Dominiaków, a grunt jest gminny.
Do tematu nie zgłoszono więcej uwag.
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Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa odczytała projekt uchwały, stwierdziła kworum,
po czym odbyło się głosownie nad przyjęciem niniejszej uchwały. Uchwała została podjęta
jednogłośnie – 12 głosów „za”. Uchwała Nr XXIII/150/17 stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 9.
Kolejny temat sesji, dotyczący podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji
Rewizyjnej.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa poprosiła o przedstawienie projektu planu
pracy Komisji Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Iwonę Machnicką.
Do przedstawionego planu pracy Komisji Rewizyjnej nie zgłoszono uwag.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa odczytała projekt uchwały i poddała go pod
głosowanie. Uchwała została pojęta jednogłośnie – 12 głosami „za”. Uchwała Nr XXIII/151/17
stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 10.
W następnym punkcie porządku sesji przedłożone zostały plany pracy Komisji Oświaty,
Kultury, Sportu i Zdrowia oraz Komisji Budżetu i Rolnictwa.
Projekt planu pracy Komisji Budżetu i Rolnictwa przedstawił jej Przewodniczący - Przemysław
Jędrzejczak.
Projekt planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia przedstawiła Zastępca
Przewodniczącej - Anna Kłos.
Plany pracy Rada Gminy zatwierdziła poprzez głosowanie – jednogłośnie. Plany pracy stanowią
załączniki do protokołu.

Punkt 11.
Temat kolejny porządku sesji dotyczył zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy.
Przewodnicząca przedstawiła projekt planu. Z uwagi na brak do niego uwag poprosiła o jego
zatwierdzenie poprzez głosowanie. Plan pracy został zatwierdzony jednogłośnie i znajduje się
w załączeniu 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. Poinformował o zrealizowaniu
następujących zadań:
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- złożony został wniosek o dofinansowanie zadania inwestycyjnego w zakresie poprawy
gospodarki wodno-ściekowej;
- przygotowywany jest wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dotację na drogi dojazdowe do
pól;
- przygotowywane są mapy dla dróg z funduszu sołeckiego;
- rozstrzygnięty został przetarg na rewitalizację alei w Stolnikach – firma rozpocznie prace od
marca.

Punkt 13.
Interpelacji nie zgłoszono.
Punkt 14.
W wolnych wnioskach głos zabrali:
Wiceprzewodniczący Rady Michał Gaca zwrócił się z zapytaniem kiedy będzie robiony
dach na strażnicy w Sierzchowach i czy coś wiadomo ze spotkania w Łowiczu.
Wójt oznajmił, iż jest dokumentacja i będzie złożony do Starosty wniosek o pozwolenie na
budowę. Dodał, że w lutym LGD ogłosi nabór, więc zostanie wtedy złożony wniosek.
Na temat drugiej kwestii oddał głos Sekretarzowi Gminy, by przedstawił informację.
Sekretarz stwierdził, iż nie ma dobrych widomości. Priorytetowa jest walka ze smogiem.
Instytucją pośredniczącą jest bank. Dotacja wynosi 40 % i pożyczka 60 % - bez umarzania. Pełna
informacja jest na stronie WFOSiGW.
Wiceprzewodniczący Grzegorz Rogulski zapytał czy dotacja jest opodatkowana.
Sekretarz poinformował, iż dotacja nie jest opodatkowana, a pożyczka jest nisko
oprocentowana – 2 %. Wyjaśnił, iż badany jest efekt ekologiczny. Zadanie można dzielić na
etapy. Z audytu musi wynikać, że na skutek działań emisja jest niska. Ponieważ Gmina ma
przyjęty Program Gospodarki Niskoemisyjnej, więc będą mieszkańcy mogli składać wnioski.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa zaproponowała, by przygotować na ten
temat informację dla sołtysów.
Sekretarz oświadczył, iż przygotuje w formie ulotki informację, w której uwzględni
w punktach najważniejsze dane.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa przedstawiła treść pisma, jakie wpłynęło
od Pań Niemirskich w sprawie budowy oświetlenia ulicznego przy ich posesji w miejscowości
Sierzchowy.
Do kwestii tej ustosunkował się najpierw Wójt Gminy. Zaznaczył, że w tym przypadku
należy mieć na uwadze, że jest mowa o nowym przyłączu, nowej infrastrukturze, a ponadto na
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terenie sołectwa tego i innych są wszędzie braki w oświetleniu ulicznym. Uważa też, że takie
inwestycje ze środków własnych są nie do udźwignięcia. Ponadto są problemy z utrzymaniem
infrastruktury drogowej, a co dopiero z oświetleniem. Jest zdania, że Gminy w tym momencie
nie stać na takie zadania, lecz decyzję pozostawia Radzie Gminy.
W wyniku dyskusji radni uznali, iż podtrzymują swoje stanowisko jak przy innym
wniosku dotyczącym oświetlenia.
Radny Jarosław Budek zapytał, czy była dyskusja by z funduszu sołeckiego realizować zadanie.
Wiceprzewodniczący Rady Michał Gaca oznajmił, iż była mowa, lecz brakłoby środków.
Radny Sylwester Stefański zwrócił się z prośbą, by przygotować informację na temat
wycinki drzew, gdyż są różne zdania na ten temat.
Wójt stwierdził, iż wiele zmieniło się w tym temacie, więc na następną sesję przygotowana
będzie stosowna informacja.

Punkt 15.
Na powyższym wyczerpany został porządek obrad. Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata
Rosa zakończyła obrady XXIII Sesji Rady Gminy.

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

Bogusława Kobacka
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