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PP  RR  OO  TT   OO  KK   ÓÓ  ŁŁ     NNrr   XXXXXXVVII //1188  
 

zz  ooddbbyytteejj   SSeessjj ii   RRaaddyy  GGmmiinnyy  CCiieelląąddzz  ww  ddnniiuu  99  mmaarrccaa  22001188  rrookkuu  
  

Sesję rozpoczęto o godz. 8:30 

a zakończono o godz.    9:55 

 

Punkt 1. 

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa stwierdzając obecność 14 radnych 

(nieobecny w chwili rozpoczęcia sesji radny Sławomir Zaręba) quorum zdolne do podejmowania 

prawomocnych uchwał, otworzyła XXXVI nadzwyczajną sesję Rady Gminy Cielądz.  

Powitała przybyłych na sesję radnych oraz zaproszonych gości. 

Listy obecności: radnych 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. 

Do porządku obrad nie zgłoszono żadnych wniosków ani uwag. Wobec tego 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie porządek obrad, który został przyjęty 

jednogłośnie – 14. głosami „za”  

Porządek obrad przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie Sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu Nr XXXV/18 z sesji Rady Gminy z dn. 15.02.2018 r.  

4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmian budżetu i w budżecie na 2018 
rok. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018-2021. 

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

7. Interpelacje.  

8. Wolne wnioski. 

9. Zakończenie obrad XXXVI sesji Rady Gminy.  
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Punkt 3.  

Protokół Nr XXXV/18 z sesji Rady Gminy z dn. 15.02.2018 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 14 głosami „za” 

został przyjęty. 

 

Punkt 4.  

 W następnym punkcie porządku sesji obradowano nad projektem uchwały w sprawie 

zmiany uchwały w sprawie budżetu i w budżecie na 2018 rok. 

Temat wyjaśniła Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska.  Poinformowała, iż w Uchwale 

podjętej na poprzedniej sesji dnia 15.02.2018 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy               

w §	5 pkt b został mylnie wprowadzony zapis planowanych limitów zobowiązań na spłatę 

wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów  i pożyczek.  Rozchody budżetu zgodnie                   

z zapisami w §	4 w/w uchwały planowane są bowiem do pokrycia wolnymi środkami. W związku                

z tym jest konieczne dokonanie poprawki w tym zakresie. 

 Do projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zapytań. 

 Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa stwierdziła, iż projekt uchwały został 

pozytywnie zaopiniowany przed chwilą na wspólnym posiedzeniu komisji. Następnie odczytała 

projekt uchwały, stwierdziła iż jest kworum i zarządziła głosowanie nad uchwałą. 

Uchwała Nr XXXVI/215/18 została podjęta jednogłośnie tj. 14 głosów „za”. Uchwała 

stanowi załącznik do protokołu.  

 

Punkt 5. 

Kolejny punkt porządku sesji dotyczył podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia 

wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 

2018-2021. 

Do projektu uchwały głos zabrał Wójt Gminy Paweł Królak. Poinformował, iż konieczność 

przyjęcia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wynika                      

z faktu, iż zgodnie z ustawą plan ten dołącza się do uzasadnienia do wniosku o zatwierdzenie 

taryfy przez organ regulacyjny, którym jest teraz Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Taryfę, określa się na okres 3 lat. 

Wniosek o zatwierdzenie taryfy należy złożyć do dnia 12 marca. 

Następnie Wójt przedstawił zaproponowane we wniosku taryfy za wodę i ścieki: 
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- 2018/2019 – stawka za wodę 2,20 zł plus opłata stała 1,50 zł, za ścieki:  2,80 zł – bytowe              

i przemysłowe 5 zł; 

- 2019/2020 -  woda – 2,25 zł  i opłata stała 1,60 zł – czyli podwyżka o 5 gr i 10 gr przy 

opłacie stałej, ścieki : 3 zł – bytowe i 5,50 zł – przemysłowe; 

- 2020/2021 – woda - 2,30 zł i opłata stała 1,60 zł , ścieki : bytowe – 3,20 zł , przemysłowe 

– 6,20 zł. 

Wójt podkreślił, i ż ma nadzieję, że podmiot Wody Polskie te stawki pozytywnie rozpatrzy                     

i je zatwierdzi w przedłożonej wysokości. 

Następnie radny Jarosław Budek zwrócił się z zapytaniem, czy w przypadku ścieków 

przemysłowych stawka jest zależna od stopnia ich nieczystości i czy dokonana została 

międzygminna ocena jakie stawki obowiązują. 

Młodszy Referent Urzędu Małgorzata Czapnik stwierdziła, że nasza stawka jest jedna dla 

wszystkich ścieków przemysłowych i jest niska w porównaniu z innymi gminami, w których 

stawki wahają się od 8 zł do najwyższych - 23 zł za 1 m3.  

 Radny Jarosław Budek stwierdził więc, że u nas mogą być tylko przyjmowane ścieki 

niskiego stopnia uciążliwości. 

Wójt potwierdził to i dodał, że nasza oczyszczalnia ma niską florę bakteryjną i dlatego 

ograniczamy przyjmowanie ścieków ciężkich. 

Radny Jarosław Budek zapytał, czy po modernizacji oczyszczalni będziemy mogli 

przyjmować takie ścieki. 

Wójt Paweł Królak wyraził zdanie, że będzie można, lecz niekoniecznie będziemy chcieli to 

robić. Będzie też możliwość dawkowania tych ścieków.   

Więcej pytań i uwag w powyższym punkcie nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa oznajmiła, iż projekt uchwały został przed 

chwilą pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu komisji, a następnie przystąpiła do 

odczytania projektu uchwały, stwierdziła kworum, po czym odbyło się głosownie nad uchwałą. 

Uchwała została podjęta stosunkiem głosów: 13 głosów „za” i 1 głos „wstrzymujący się”. 

 Uchwała Nr XXXVI/216/18 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Punkt 6. 

 Kolejny punkt dotyczył informacji o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.                 

Wójt Gminy – Paweł Królak poinformował, iż odbył się przetarg na stację uzdatniania wody – 

oferta za cenę 1.570.000 zł. 
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Oznajmił też, że składany jest wniosek na pożyczkę do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska w Łodzi na budowę stacji uzdatniania wody. Będzie też wnioskowanie o umorzenie 

części pożyczki, która była zaciągnięta na stację w Kuczyźnie i będzie to kwota około 150 tys. zł. 

 

Punkt 7 

 Interpelacji nie zgłoszono.  

 

Punkt 8. 

 W wolnych wnioskach głos zabrali: 

  Radny Sylwester Stefański zapytał kiedy będzie przetarg na asfalty i jaki będzie 

wyznaczony termin realizacji.  

 Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, iż jest właśnie ogłaszany. Ma nadzieję, że                    

w pierwszym przetargu będzie rozstrzygnięty, a termin wykonania planowany jest do 20 lipca.                 

W sprawie betonówek Wójt stwierdził, iż czy przed wakacjami się uda, to się dopiero później 

okaże, gdyż w niektórych sołectwach są nowe odcinki,  są też sytuacje takie jak np. w Brzozówce, 

że należy się jeszcze spotkać może chociaż z radą sołecką, gdyż są rozważane różne odcinki. 

Projektant otrzymał już jednak informację, na które odcinki należy zrobić dokumentację. 

 Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka zapytała o konkretny termin robót. 

 Wójt oznajmił, że jak będzie dokumentacja, to będzie można ogłaszać przetarg. Ponadto 

trzeba czasu na pewne sprawy jak np. wyciągnięcie map ze Starostwa. Trzeba też mieć na uwadze 

pogodę, gdyż betonówki lepiej jest robić przy niskiej temperaturze. Zaznaczył też, że                                 

w niektórych miejscach należałoby dołożyć do funduszu sołeckiego z budżetu, a jest tylko 

zabezpieczona kwota 3 tys. zł, a dla porównania w 2017 r. było 50 tys. zł plus 40 tys. zł jeszcze 

dołożono w późniejszym czasie. 

 Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska dodała, że informacja o środkach z tytułu zwrotu jest 

dopiero pod koniec sierpnia, więc w budżecie będzie we wrześniu. 

 Radny Józef Pytka zwrócił się z taką uwagą, że jeśli można się spotkać z radą sołecką                        

w Brzozówce, to  dlaczego nie można w Niemgłowach.  

 Wójt Paweł Królak oznajmił, iż Pani Sołtys była już u pracownika i dokonała rozeznania na 

temat placu zabaw. Dlatego raczej teraz nie należy robić problemu, a ponadto jeśli spotkanie, to 

Pan radny powinien je zorganizować. Dodał też, że jeszcze raz chce zauważyć, że każde sołectwo 

ma prawo decydować na co chce przeznaczyć fundusz sołecki. 

 Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka zauważyła, że owszem tak jest, 

tylko że później przychodzą i chcą albo żwiru, albo trochę asfaltu. 
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 Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa podjęła sprawę wniosku sołtysów i wynikające                    

z protokołu z poprzedniej sesji zobowiązanie, że Pan Wójt pochyli się nad tą kwestią. 

 Wójt ustosunkowując się do powyższej sprawy poinformował, iż przygotowana została 

informacja, ile deklaracji jest roznoszone przez poszczególnych sołtysów, i ile wyniosłoby ich 

wynagrodzenie po przyjęciu, że jedna deklaracja - 3 zł. Największa kwota to 666 zł, a najmniejsza 

– 39 zł. Informacja niniejsza znajduje się w załączeniu do protokołu. 

Wójt stwierdził, iż nie powinno to być problemem gdyż przecież rozdawane są te deklaracje 

razem z decyzjami podatkowymi, a to że nasza Gmina przyjęła taką formę to skutkuje dobrymi 

wpłatami za odpady komunalne.  

 Radny Jarosław Budek zgłosił następnie uwagę na temat światłowodu. Stwierdził, że Rada 

obniżyła opłaty za zajęcie pasa drogowego, a teraz firma żąda wyższej opłaty za przyłącze, gdy 

przekracza odcinek 200 m.  

 Wójt stwierdził, iż są odcinki, które nie były uwzględnione w projekcie i był chyba błędny 

przekaz. Prezes firmy jest poproszony o spotkanie i będzie też podjęta kwestia poboczy. 

 Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa Przemysław Jędrzejczak zaproponował, by 

przybyli przedstawiciele tej firmy na sesję i ustosunkowali się do zgłaszanych uwag. 

 Następnie Przewodniczący Komisji zapytał o ścięcie drzewa w Grabicach. 

 Wójt oznajmił, iż jest osoba zainteresowana więc sprawa będzie załatwiona. 

 Radny Józef Pytka wracając do tematu światłowodu oznajmił, iż środkiem drogi są 

prowadzone roboty. 

 Wójt stwierdzał, iż możliwe, że droga jest przesunięta, ale jest ustalenie, by komisyjnie 

objechać i ocenić sytuacje, gdyż nie jest wszystko prawidłowo robione. Powrócił następnie do 

sprawy sołtysów. Oznajmił, iż chcąc wybrnąć z tej sytuacji, choć wie, że nie będzie to do końca 

sprawiedliwe, to jest propozycja aby podwyższyć stałą wysokość wynagrodzenia  o 50 zł czyli ze 

150 zł na 200 zł. Pięciu sołtysów będzie w pewnym stopniu pokrzywdzonych, ale nie ma innego 

złotego środka. Stwierdził, iż w Czerniewicach nie tak wygląda sytuacja, jak było na sesji 

przedstawione, a wie gdyż rozmawiał telefonicznie z Wójtem Czerniewic. Poinformował, iż koszt  

z tytułu zwiększenia ryczałtu dla sołtysów wyniósłby w tym roku 2.700 zł. Uważa, że decyzję, czy 

zróżnicować wysokość stałego składnika, należy pozostawić na następną kadencję i zaraz na 

początku ustalić zasady. 

 Rady Józef Pytka wyraził zdanie, że jeśli dzielić to po równo, a nie różnicować. 

 Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka zauważyła, że od tej kwoty trzeba 

też odjąć podatek. 

 Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa Przemysław Jędrzejczak zaproponował, czy 

nie lepiej byłoby zaprosić sołtysów na sesję nadzwyczajną. 
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 Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka wyraziła zdanie, że za radnymi nie 

ma kto się upomnieć. Uważa, że strzelili sobie gola, że zgodzili się by były wspólne sesje                           

i komisje, a jest koniec kadencji, więc nie będą podnosić diet. 

 Wójt stwierdził, iż sesji nadzwyczajnych nie robi się często, w ubiegłym roku chyba ze dwie 

były. Poinformował następnie, że sołtysi zostali zaproszeni na 11 marca do teatru do Łodzi. Będą 

też wręczane wtedy odznaczenia. Piętnastu sołtysów potwierdziło udział w Wojewódzkim Dniu 

Sołtysa. Następnie poruszył kwestię zatrudnienia opiekuna podczas dowozów dzieci. Oznajmił, iż 

jest osoba zainteresowana - z drugim stopniem niepełnosprawności,  13 marca ma komisję i okaże 

się czy będzie podtrzymana decyzja. Gdyby została zatrudniona, to obniżyłoby to koszty na 

PFRON. Byłaby to osoba tylko jako opiekun dzieci i dodatkowo do prac porządkowych wokół 

urzędu. Z dokonanego w sąsiednich gminach rozeznania wynika, że żadna nie zatrudnia dwóch 

kierowców, a gdy potrzebują to dają zlecenie zewnętrznemu podmiotowi o jednorazową usługę. 

Zaznaczył, że pracownik z uprawnieniami kierowcy to nie wystarcza wynagrodzenie 2,5 tys. zł na 

rękę. 

 Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa Przemysław Jędrzejczak zapytał, czy nie 

można zatrudnić emeryta. 

 Wójt stwierdził, iż zatrudnienie osoby ze stopniem niepełnosprawności będzie korzystne, 

gdyż za składkę, którą odprowadzamy do PFRON mamy pracownika, a od emeryta należy 

odprowadzać wszystkie składki. 

 Następnie odbyła się dyskusja na temat spraw kadrowych w Urzędzie Gminy.  

Wójt podjął też kwestię działki w Cielądzu nr 187. Przypomniał, iż kiedyś P. Słodki był 

zainteresowany jej nabyciem. Jednak nie można dokonać podziału tej działki, by wydzielić 

przejście do Domu Kultury. Teraz jest jednak inna propozycja i prosi o analizę. Pan Pieczątka 

zaproponował zamianę swojej działki przy szkole na tę właśnie działkę. Powierzchnie są zbliżone, 

gminna jest większa chyba o dwa ary. Chciałby zlecić wycenę, lecz najpierw analiza tej 

propozycji. 

 Radny Grzegorz Rogulski zwrócił uwagę na fakt, że zbliżają się dożynki, a za chodnik są 

odpowiedzialni właściciele nieruchomości przyległych, i są to czasami ludzie starsi lub niektórzy 

musieliby z Warszawy przyjeżdżać i posprzątać. Dlatego chciałby, aby ten problem rozwiązać. 

 Przewodniczący Komisji Budżetu Przemysław Jędrzejczak zapytał z czego wynika rowek 

przy ogrodzeniu na parkingu szkolnym. 

 Wójt wyjaśnił, iż został on wykopany gdyż woda z pól przelewała się przez ogrodzenie                      

i zalewała P. Sitarków. 

 Powrócono do wniosku zgłoszonego przez radnego Grzegorza Rogulskiego dot. chodnika. 
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 Radny Jarosław Budek zwrócił uwagę, że u Marszałka firma wygrała przetarg na sprzątanie 

chodnika, a nie robi tego. Zgodnie z umową powinna robić 3 razy w roku. 

 Wójt stwierdził, iż ma informację, że ma być sprawdzane, czy jest zrobione sprzątanie, ale 

nie wie dokładnie czy przed pierwszym, czy przed każdym koszeniem rowów. 

 Radny Jarosław Budek oznajmił, iż ma informacje, że mieli duże problemy z firmą, ale                          

w sprawie chodników to wie, gdyż tak było zapisane w specyfikacji, że do końca marca powinno 

być posprzątane, a później co miesiąc. 

 W kwestii zamiany działek, o czym wcześniej informował P. Wójt, Przewodniczący 

Komisji Budżetu Przemysław Jędrzejczak zapytał kto będzie ponosił koszty zamiany. 

 Wójt wyraził zdanie, iż jego zdaniem działka przy szkole jest bardziej atrakcyjna, więc na 

Gminę wziąłby koszty, ale to jest do ustalenia. 

 Przewodniczący Komisji Budżetu Przemysław Jędrzejczak stwierdził, że jego zdaniem jest 

to korzystna zamiana i należałoby z tej propozycji skorzystać. 

 Wójt też potwierdził tę opinię. 

 

Punkt 9. 

 Na powyższym wyczerpany został porządek obrad. Przewodnicząca Rady Gminy 

Małgorzata Rosa zakończyła obrady XXXVI Sesji Rady Gminy.  

Na powyższym protokół zakończono.       

   Przewodnicząca Rady Gminy 

 Małgorzata Rosa 

Protokołowała : 

Bogusława Kobacka            


