P R O T O K Ó Ł N r XX XVI I/1 8
z odbytej Sesji Rady Gminy Cielądz w dniu 23 marca 2018 roku
Sesję rozpoczęto o godz. 10:00
a zakończono o godz.

13.15

Punkt 1.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa stwierdzając obecność 13. radnych (nieobecni
w chwili rozpoczęcia sesji radni: Michał Gaca i Sławomir Zaręba) i quorum zdolne do
podejmowania prawomocnych uchwał, otworzyła XXXVII 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, który przedstawiał się następująco:
1.

Otwarcie Sesji.

2.

Przyjęcie porządku obrad.

3.

Przyjęcie protokołu Nr XXXVI/18 z sesji Rady Gminy z dn. 09.03.2018 r.

4.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2017.

5.

Informacja z realizacji zadań statutowych przez Gminny Dom Kultury w Cielądzu i Gminną
Bibliotekę Publiczną w Cielądzu za 2017 rok.

6.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2018 rok.

7.

Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Cielądz na okręgi wyborcze, ustalenia ich
granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

8.

Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Cielądz na stałe obwody głosowania, ustalenia
ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

9.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cielądz w 2018 roku.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki,
określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych
wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym
kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Cielądz oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr V.33.15 Rady Gminy Cielądz w sprawie poboru
w formie inkasa od osób fizycznych podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku
leśnego na terenie Gminy Cielądz.
12. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cielądz za 2017 rok.
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13. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Rolnictwa Rady Gminy Cielądz za 2017 rok.
14. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Gminy
Cielądz za 2017 rok.
15. Przedstawienie wspólnego stanowiska Komisji Rady Gminy Cielądz w zakresie
wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2019 rok.
16. Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady
Gminy.
17. Interpelacje.
18. Wolne wnioski.
19. Zakończenie obrad XXXVII Sesji Rady Gminy.
Następnie Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem, czy są uwagi bądź wnioski do
niniejszego porządku.
Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk zabierając głos wyjaśnił, iż w imieniu Pana Wójta chce
zgłosić wniosek formalny – zdjęcie z porządku obrad punktu 8 tj. o brzmieniu: „Podjęcie uchwały
w sprawie podziału Gminy Cielądz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz
siedzib obwodowych komisji wyborczych”. Jako uzasadnienie wniosku przekazał, iż wniosek Pana
Wójta na temat obwodów w dniu wczorajszym na posiedzeniu komisji wzbudził dużą dyskusję.
Powstało też dużo wątpliwości, czy jest uzasadnienie formalno-prawne do tego typu zmian
w obwodach głosowania i w zakresie dotychczasowej siedziby komisji - w miejscowości Grabice.
Sekretarz wyjaśnił, iż dotychczasowy podział może budzić u Wojewody i Komisarza Wyborczego
wątpliwości co do niezgodności z przepisami prawnymi. Przytoczył brzmienie znowelizowanego
przepisu - paragraf 12 Kodeksu wyborczego, który wszedł w życie 23 stycznia 2018 r. Zgodnie z
tym przepisem stały obwód głosowania powinien obejmować od 500 do 4000 mieszkańców, a w
przypadkach uzasadnionych miejscowymi warunkami obwód może obejmować mniejszą liczbę
mieszkańców. Sekretarz stwierdził więc, że ustawodawca określił minimalną i maksymalną liczbę
mieszkańców, dla której tworzy się obwód głosowania. Dodał, że w dniu wczorajszym analizowana
była kwestia przesłanek, które mogą uzasadniać utworzenie obwodu o mniejszej ilości
mieszkańców. Badając orzecznictwo w tym temacie, dotarł do stanowiska ówczesnego sekretarza
PKW, który wskazał, iż za warunki uzasadniające utworzenie obwodów mniejszych niż 500
mieszkańców należy uznać: duże rozproszenie zabudowy mieszkaniowej, trudne ukształtowanie
terenu, brak albo zły stan dróg. Było analizowane, czy w naszym przypadku mamy taką sytuację
i czy utworzenie obwodu dla 390 mieszkańców wypełni przesłanki Kodeksu wyborczego. Dodał, że
w dniu dzisiejszym nie udało mu się uzyskać opinii Skierniewickiej Delegatury Krajowego Biura
Wyborczego z uwagi na urlop Dyrektora placówki. Zgłoszona na wspólnym posiedzeniu komisji
propozycja pozostawienia obwodu w Grabicach, wymaga analizy prawnej, również w obszarze
warunków technicznych lokalu wyborczego. To sprawia, że na chwilę obecną nie jesteśmy
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przygotowani, aby w sposób odpowiedzialny powiedzieć, że zgłoszona na wczorajszym posiedzeniu
propozycja jest zgodna z prawem. Dlatego Sekretarz ponowił swoją prośbę, by przesunąć debatę
nad tym punktem na kolejną sesję, zwłaszcza że ustawodawca dał miesiąc czasu na podjęcie
uchwały o obwodach. Sekretarz zaznaczył, że właśnie ten czas jest potrzebny na analizę prawną
oraz uzyskanie stanowiska Państwowej Komisji Wyborczej, czy taki podział Gminy na obwody,
który był dyskutowany na komisji, będzie zgodny z Kodeksem wyborczym.
Radna Iwona Machnicka wystąpiła zapytaniem, czy do tej pory obwód ten był dobry, czy od
tego roku coś się zmieniło. Były bowiem wcześniej wybory i w Grabicach był punkt wyborczy dla
miejscowości Stolniki i Grabice.
Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk wyjaśnił, iż jest nowelizacja Kodeksu wyborczego,
która weszła w życie 23 stycznia 2018 r., która w tym zakresie nie zmieniła się. Poprzednio jednak
liczba mieszkańców w tym obwodzie przekroczyła 400, ale już wtedy było uzasadniane
z Komisarzem i tłumaczone dlaczego jest taka propozycja obwodu. Teraz liczba mieszkańców jest
jeszcze niższa w tym obwodzie i bardziej rygorystyczne jest stanowisko PKW. Podał przykład
sytuacji z okręgiem Komorów, kiedy to współczynnik wynosił 1,5 i prosił o pozostawienie bez
zmian, ale nie uzyskało to akceptacji i jednoznacznie odpowiedziano, że współczynnik 1,5
kwalifikuje do dwóch mandatów. Po rozmowie z Panią Komisarz będzie wiadomo, czy tak jak
poprzednio, będzie możliwość warunkowego dopuszczenia tego obwodu głosowania. Dlatego
potrzeba trochę więcej czasu, by mieć jednoznaczne stanowisko organu nadzoru, którym jest tutaj
Komisarz Wyborczy. Nie chcemy bowiem mieć rozstrzygnięcia o naruszeniu prawa i do tej pory nie
mieliśmy takiego rozstrzygnięcia, stwierdzającego nieważność uchwały.
Sołtys sołectwa Grabice Adam Michalak stwierdził, że jak będą tylko dwie wioski to na
pewno nie przejdzie, a gdyby było więcej wsi, tak jak było wcześniej, to byłaby zgoda.
Sekretarz Gminy zwrócił jeszcze uwagę, że w tej sprawie są dwa elementy: pierwszy – to
siedziba, czyli pozostawienie siedziby w obwodzie, a drugi – to określenie granic obwodu. Dlatego
też, może Komisarz wypowie się w ten sposób, by zostawić siedzibę, ale zwiększyć ilość
mieszkańców do liczby wymaganej prawem. Zaznaczył też, że należy tak dokonywać podziału, by
podział pracy dla obwodowych komisji wyborczych był sprawiedliwy. Nie może być bowiem tak,
że jedna komisja ma 390 mieszkańców, a druga 1800 ( P. Wójt poprawił, że ponad 2.500).
Stwierdził też, że ma inne wątpliwości, a dotyczące tego, czy lokal wyborczy w Grabicach spełnia
kryteria, by tam pracowała komisja wyborcza.
Radna Iwona Machnicka zapytała, czy według nowych przepisów lokal ten może nie spełniać
warunków, gdyż przecież według poprzednich przepisów spełniał warunki.
Sekretarz wyjaśnił, iż wcześniej wymogu liczby mieszkańców lokal ten też nie spełniał, lecz
dostaliśmy warunkowo zgodę od Komisarza. Ponadto nie dysponowaliśmy innym lokalem, który
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mógłby stanowić siedzibę obwodowej komisji wyborczej, a dziś taki lokal posiadamy - jest nim
budynek Gminnego Domu Kultury w Cielądzu.
Radny Przemysław Jędrzejczak zabierając głos stwierdził, iż te warunki lokalowe, które są
teraz, są o wiele lepsze od poprzednich i zmiany te widać gołym okiem. Wspólnymi siłami teren
został uporządkowany, ogrodzony. Budynek ma nowy dach, okna, wymienione okna, podłogi, jest
umywalka i toaleta. Na pewno nie jest to co w Cielądzu, lecz diametralnie, według ich oceny,
warunki się polepszyły. Radny stwierdził, iż sądził, że Wójt spełni obietnice związane z Grabicami,
lecz okazało się, że przez osiem lat nie spełnił. Dlatego ile mogli, to własnymi siłami zrobili.
Wójt Gminy Paweł Królak oznajmił, iż przyjdzie czas na podsumowanie tych kwestii, a teraz
prosi o przegłosowanie wniosku i by zakończyć dyskusję.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa zwróciła się z prośbą o ostudzenie emocji i by dać
sobie trochę czasu na analizę. Zgodnie z przepisami prawa jest bowiem na to miesiąc czasu, więc
uważa, żeby nie robić tego pochopnie.
Radny Przemysław Jędrzejczak zauważył, że Pan Sekretarz obawia się uchylenia tej uchwały,
a były sytuacje, że niejedna uchwała była uchylana i nic się nie stało.
Sekretarz Gminy wyjaśnił, iż nie było uchylenia żadnej uchwały, a jedynie poprawialiśmy
w ramach autokontroli, a to nie jest to samo.
Wiceprzewodniczący Rady Grzegorz Rogulski zwrócił się z prośbą o przegłosowanie punktu
i o ostudzenie emocji.
Radny Przemysław Jędrzejczak dodał jeszcze, że mieszkańcy dołożyli wszelkich starań, by
warunki w lokalu w Grabicach były godne.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa stwierdziła, iż na pewno jest doceniona zarówno
praca Pana radnego jak i Pana sołtysa przez mieszkańców i wyraziła zdanie, iż będzie to miało na
pewno odzwierciedlenie w wyniku wyborów. Następnie zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia
porządku obrad po wniosku Pana Wójta przedłożonego przez Pana Sekretarza o zdjęciu z porządku
punktu Nr 8. Wynik głosowania był następujący: 6 głosów „za”, 4 głosy „przeciw” i 2 głosy
„wstrzymujące się”. Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa stwierdziła, iż porządek obrad został
przyjęty.
Punkt 3.
Protokół Nr XXXVI/18 z sesji Rady Gminy z dn. 9 marca 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 został przyjęty
jednogłośnie.
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Punkt 4.
Przystąpiono

do

sprawozdania

z

realizacji

Gminnego

Programu

Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2017.
Sprawozdanie otrzymali wszyscy radni.
O przedstawienie sprawozdania Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczącego Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Pana Bogdana Batorka.
Do sprawozdania uwag nie zgłoszono. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
Punkt 5.
W następnym punkcie sesji przedstawiona została informacja z realizacji zadań statutowych
przez Gminny Dom Kultury w Cielądzu i Gminną Bibliotekę Publiczną w Cielądzu za 2017 rok.
Informację przedłożyła Monika Kamińska – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej i p.o.
Dyrektora Domu Kultury w Cielądzu.
W niniejszym punkcie radny Jarosław Ciesielski zwrócił się z zapytaniem do Pani Dyrektor,
czy jest jedyną osobą urzędującą w tym obiekcie.
Dyrektor GDP stwierdziła, iż w tej chwili jest jedyną osobą tam pracującą, a do pomocy raz
w tygodniu jest skierowana sprzątaczka.
Radny stwierdził więc, że w takiej sytuacji biblioteka jest w tej chwili nieczynna. P. Dyrektor
potwierdziła. Więcej pytań nie zgłoszono.
Informacje przedłożone przez P. Dyrektor stanowią załączniki do protokołu.
Punkt 6.
W następnym punkcie porządku sesji obradowano nad projektem uchwały w sprawie zmian
budżetu i w budżecie Gminy na 2018 rok.
Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska poinformowała, iż w uchwale budżetowej załącznikiem Nr 1 zwiększa się dochody zgodnie z otrzymanym pismem z Ministerstwa Finansów,
dotyczące subwencji oświatowej - o kwotę 21.958 zł, poza tym dostosowany będzie plan dochodów
– zgodnie z decyzją otrzymaną z Urzędu Wojewódzkiego o ostatecznych kwotach dotacji,
dotyczących administracji publicznej, pomocy społecznej oraz rodziny. Ogółem dochody będą
zmniejszone o kwotę 155.070 zł i jednocześnie zwiększone o kwotę 139.805 zł.
Poinformowała, iż załącznikiem Nr 2 zmienia się wydatki zgodnie z otrzymanymi pismami z MF
i Wojewody Łódzkiego, a ponadto w dziale 010 Rolnictwo zdejmowane są środki inwestycyjne
z udziałem środków unijnych, a zwiększane są środki inwestycyjne – dotyczące modernizacji SUW
w Cielądzu. Ponadto w szkołach zmniejszane są wydatki na zadania bieżące o kwotę 9.500 zł,
a zwiększane są o tę kwotę wydatki inwestycyjne – z przeznaczeniem na wykonanie łazienki w SP
w Cielądzu. Zadanie to ujęte jest jednocześnie w załączniku Nr 3 pod poz. 11.
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Załącznikiem Nr 4 zwiększane są dochody budżetu państwa planowane do uzyskania przez Gminę
Cielądz w związku z realizacją zadań zleconych – o kwotę 300 zł.
Następnie Skarbnik Gminy wyjaśniła, iż w załączniku nr 2 wkradł się błąd rachunkowy i dlatego
w treści uchwały w par. nr 2 jest zmiana, która nie ma jednak wpływu na kwotę ogółem wydatków.
Zaznaczyła, iż Przewodnicząca Rady odczyta prawidłową kwotę.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa poinformowała, iż projekt uchwały był pozytywnie
zaopiniowany przez poszczególne komisje. Następnie w związku z brakiem uwag do przedłożonego
tematu Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały, stwierdziła kworum i zarządziła
przegłosowanie uchwały. Uchwała w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2018 rok
została podjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXXVII/217/18 stanowi załącznik do protokołu.
Punkt 7.
Kolejny punkt porządku sesji dotyczył podjęcia uchwały w sprawie podziału Gminy Cielądz
na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym
okręgu wyborczym.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa stwierdziła, iż projekt uchwały otrzymali wszyscy
radni, a następnie o przedstawienie tematu poprosiła Wójta Gminy.
Wójt Gminy Paweł Królak wyjaśnił, iż do końca marca Rada Gminy musi podjąć uchwałę
w sprawie podziału Gminy na okręgi wyborcze. Stwierdził, iż występują dość znaczne różnice
w wysokości współczynnika dotyczącego normy przedstawicielskiej. Największym problemem
było sołectwo Komorów, w którym współczynnik został przekroczony i sołectwo mogłoby ubiegać
się o dwóch radnych. Chcąc jednak ukłonić się w stosunku do radnych i nie mieszać w pozostałych
okręgach oraz po rozmowach z Panią Komisarz w Skierniewicach, zaproponowane zostało
zwiększenie okręgu Nr 2 Ossowice fragmentem wsi Komorów tj. obszar po lewej stronie jadąc do
Rawy Mazowieckiej tzw. „góry” – zamieszkały przez 34 osoby.
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 stosunkiem głosów : 12 głosów „za”, 1 głos „przeciw”.
Uchwała Nr XXXVII/218/18 stanowi załącznik do protokołu.
Punkt 8.
W dalszej części sesji przystąpiono do obrad nad tematem dotyczącym podziału Gminy
Cielądz na obwody głosowania ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji
wyborczych.
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Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa o zabranie głosu poprosiła Sekretarza
Gminy.
Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk wyjaśnił, iż Przewodnicząca Rady Gminy słusznie
przeszła do realizacji niniejszego punktu porządku obrad, gdyż przeprowadzone wcześniej
głosowanie dotyczące zdjęcia w/w punktu z porządku nie uzyskało akceptacji wymaganej
większości Rady. Sekretarz przytoczył w tym miejscu brzmienie §28 ust. 3 Statutu Gminy,
zgodnie z którym, wszelkie zmiany w porządku obrad wymagają opowiedzenia się „za” - przez co
najmniej 8 radnych. Dlatego też prosi jeszcze raz o przesunięcie tego punktu na kolejną sesję.
Zaznaczył, że nie ma przygotowanego innego projektu uchwały, który odzwierciedlałby stanowisko
Komisji. Ponadto nie jest spełniony w stosunku do nowego projektu uchwały wymóg uzgodnienia
z Komisarzem Wyborczym w Skierniewicach. Uzgodniony był bowiem projekt uchwały
przedłożony pod obrady. Dlatego nie ma sensu dyskusja nad innym projektem uchwały, bo realnie
nie ma takiego projektu. Musi być czas, by zrealizować całą procedurę związaną z przygotowaniem
projektu uchwały, który odzwierciedlałby wczorajsze głosowanie na posiedzeniu Komisji. Prosi
zatem jeszcze raz o przesunięcie obrad nad tym punktem do kolejnej sesji.
Radny Przemysław Jędrzejczak wyraził zdanie, iż robi się trochę niezręczna sytuacja
i wychodzi na to, że dzisiaj sesji nie było, bo nie został przyjęty porządek obrad.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa oznajmiła, iż do zmiany porządku obrad musi być
wymagana większość 8 radnych, którzy opowiedzą się za zmianą, a było tylko 6. Dlatego też
porządek po zmianach nie został przyjęty co sprawia, że jest realizowany porządek obrad zgodny
z przesłanym w materiałach. Wyjaśniła też, że na posiedzeniu wspólnym Komisji był
przegłosowany wniosek formalny Pana radnego, ale nie był zaopiniowany projekt uchwały
zaproponowany przez Pana Wójta. Nie ma innego projektu uchwały, więc nie ma co poddać pod
głosowanie. Zaznaczyła też, że powyższy Projekt jest rozpatrywany z inicjatywy uchwałodawczej
Pana Wójta.
Radny Przemysław Jędrzejczak zauważył, że był od wczoraj czas na przygotowanie nowego
projektu uchwały. Stwierdził też, że Komisje wspólnie zdecydowały na wczorajszym posiedzeniu,
że dzisiaj na sesji będzie głosowany taki projekt, jaki został przegłosowany na posiedzeniu.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt taki musi być uzgodniony z Komisarzem
Wyborczym.
Sekretarz Gminy zabierając ponownie głos, wyraził obawę, że uchwała niniejsza może być
niezgodna z obowiązującym prawem. Ponadto jest czas na podjęcie tej uchwały, a nie dzień po
wczorajszych głosowaniach, na szybko i bez konsultacji z Komisarzem.
Radna Iwona Machnicka stwierdziła, iż zmieniła zdanie, ponieważ wczoraj była przeciw,
a dzisiaj wstrzymała się od głosu, ale nie wie, jak ma to być rozstrzygnięte i nie rozumie tego.
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Wiceprzewodniczący Rady Grzegorz Rogulski również potwierdził, iż on oraz wiele osób
tego nie rozumie i dlatego chcemy żeby na spokojnie tę sprawę przegłosować, a nie teraz – na
szybko. Możemy to odłożyć w czasie, przeanalizować i zaciągnąć opinii.
Radny Lech Owczarek zaproponował, by przyjąć wersję taką jak większość radnych
sugerowała, że chcemy po staremu. Jeśli nie będzie to zgodne z prawem i Komisarz odrzuci, to
spotkamy się na następnej sesji i wtedy już będzie trzeba podjąć decyzję.
Przewodnicząca Rady zaznaczyła, że projekt uchwały w tej sprawie musi być uzgodniony
z Komisarzem Wyborczym i tego nie da się ominąć.
Radna Iwona Machnicka wyraziła zdanie, że szkoda iż nie było wszystko wyjaśnione:
wszystkie za i przeciw – zanim dano projekt uchwały do głosowania. Jej zdaniem można było
bowiem spodziewać się tej sytuacji. Stwierdziła, iż jest przekonanie, że muszą zawsze głosować na
„tak”.
Przewodnicząca Rady oświadczyła, iż nikt nikogo nie zmusza do głosowania, a w tej
sytuacji chodzi o względy formalne. Następnie zarządziła ponowne głosowanie nad wnioskiem
o przesunięcie punktu nr 8 do kolejnej sesji. Wynik głosowania był następujący: 5 głosów „za”,
6 głosów „przeciw”.
Radny Jarosław Budek zaproponował, że może wpisać do protokołu, że przyjęta jest
wczorajsza propozycja, zaproponowana przez radnego p. Jędrzejczaka, ale pozostawić nie w formie
uchwały lecz do rozpatrzenia na następnej sesji, jeśli Wójt i Sekretarz przedstawią argumenty, by
zmienić tę decyzję. Uważa, że nie muszą podejmować dzisiaj tej uchwały.
Radny Przemysław Jędrzejczak oznajmił, że przed chwilą głosowali za podejmowaniem tej
uchwały.
Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk wyjaśnił, iż Kodeks wyborczy mówi jasno, że projekt
uchwały wraz z wnioskiem w zakresie ustalenia zarówno okręgów wyborczych jak i obwodów
głosowania jest domeną wójta. Taki projekt uchwały został przedłożony. Wobec zaistniałej sytuacji,
prosi zatem, aby formalnie projekt ten przez Radę został odrzucony na dzisiejszej sesji. Wtedy
będzie wiadomo, że wysoka Rada nie zgodziła się na przedłożony podział i będą dalej zastanawiać
się, co dalej rozbić z tą sprawą. Uważa, że aby głosować zupełnie coś innego, to należy posiadać
taki projekt uchwały, opracowany zgodnie z całym procesem legislacyjnym. Nie ma w chwili
obecnej alternatywnego projektu uchwały. Zostanie on przygotowany, lecz odpowiedzialności za
inny wariant nie będzie brał Pan Wójt, tylko Państwo radni.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa stwierdziła, iż nie może powiedzieć, że projekt był
opiniowany na wczorajszym posiedzeniu komisji, bo takiej opinii nie ma.
Radny Przemysław Jędrzejczak zabierając głos wyraził zdanie, że jak wynika z tej sytuacji,
to między komisjami a sesją powinna być dłuższa przerwa.
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Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa oświadczyła, iż bierze winę na siebie, gdyż to z jej
powodów osobistych tak zostało ustalone.
Następnie przystąpiono do odczytania projektu uchwały. Po jej odczytaniu Przewodnicząca
Rady Gminy stwierdziła kworum, po czym odbyło się głosowanie. Wynik głosowania był
następujący: 2 głosy „za”, 9 głosów „przeciw” i 2 głosy „wstrzymujące się”. Przewodnicząca Rady
stwierdziła wobec powyższego, że uchwała w sprawie podziału Gminy Cielądz na obwody
głosowania ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych nie
została podjęta.
Punkt 9.
Kolejny punkt dotyczył podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cielądz
w 2018 roku.
Niniejszy temat przedstawiła Magdalena Ostalska – pracownik Urzędu Gminy ds. ochrony
środowiska, rolnictwa, leśnictwa i gospodarki komunalnej. Oznajmiła, iż zapobieganie bezdomności
zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie – należy do zadań
własnych Gminy. Zadanie to jest realizowane przez program, który corocznie należy przyjąć
w terminie do dnia 31 marca. Przed uchwaleniem, projekt Programu przekazywany jest do
zaopiniowania właściwym organom. Dlatego przekazany został Powiatowemu Lekarzowi
Weterynarii, pięciu kołom łowieckim działającym na obszarze naszej Gminy ("Przepiórka”
z siedzibą w Inowłodzu, "Sarna" z siedzibą w Nowym Mieście, "Szarak" z siedzibą w Sanogoszczy,
"Przepiórka” oraz „Żubr” z siedzibą w Rawie Mazowieckiej) oraz organizacji społecznej, której
statutowym celem jest ochrona zwierząt tj. Fundacji Azyl w Łodzi. Pozytywną opinię przesłał tylko
Powiatowy Lekarz Weterynarii dnia 14 lutego, a pozostałe organizacje nie wniosły zastrzeżeń
w ustawowym terminie tj. 21 dni.
Następnie P. M. Ostalska przedstawiła cele główne i szczegółowe Programu oraz sposoby realizacji
i podmioty, które będą realizowały te zadania. Zwróciła też uwagę na zadania dodatkowe, które
realizowane będą w IV kwartale, dotyczące akcji czopowania i umieszczania w Międzynarodowej
Bazie Danych Safe-Animals zwierząt właścicielskich oraz akcji sterylizacji i kastracji zwierząt
właścicielskich oraz usypiania ślepych miotów. Rozpoczęcie tych działań będzie poprzedzone
odpowiednimi informacjami na temat przyjmowania wniosków na wykonanie tych zabiegów.
Zaznaczyła, że na realizację Programu zabezpieczono w budżecie środki w wysokości 30.200 zł.
Na powyższym zakończono omawianie niniejszego tematu. Przewodnicząca Rady
poinformowała, iż projekt uchwały był omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji i został
pozytywnie zaopiniowany. Następnie odczytała jego treść, stwierdziła kworum – 13. radnych, po
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czym odbyło się głosowanie nad przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 13
głosów „za”. Uchwała Nr XXXVII/219/18 stanowi załącznik do protokołu.
Punkt 10.
W następnym punkcie sesji obradowano nad projektem uchwały w sprawie ustalenia czasu
bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, określenia wysokości opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Cielądz
oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa oznajmiła, iż projekt uchwały radni otrzymali
w materiałach na sesję, a następnie poprosiła Kierownika ZEAS Agnieszkę Zielińską
o przedstawienie tematu.
Kierownik ZEAS wyjaśniła, iż projekt uchwały wynika ze zmiany przepisów prawa,
wprowadzonych ustawą o finansowaniu zadań oświatowych oraz ustawą Prawo oświatowe.
Obowiązująca uchwała Rady Gminy – z grudnia 2016 roku, określała wysokość opłaty za
korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem na bezpłatne nauczanie i wychowanie
i opiekę dzieci do lat 5. Zgodnie z nowymi przepisami należy dostosować tę uchwałę do
obowiązującego przepisu, zgodnie z którym Rada Gminy określa wysokość opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.
Wyjaśniła też, iż organ prowadzący ustala również czas na zapewnienie bezpłatnego
nauczania, wychowania i opieki, który nie może być krótszy niż 5 godzin dziennie.
Do przedstawionego tematu nie zgłoszono uwag ani zapytań.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa oznajmiła, iż projekt był opiniowany na wspólnym
posiedzeniu Komisji, odczytała projekt uchwały, stwierdziła kworum, po czym odbyło się
głosownie nad przyjęciem niniejszej uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie – 13 głosów
„za”. Uchwała Nr XXXII/220/18 stanowi załącznik do protokołu.
Punkt 11.
W kolejnym punkcie sesji przystąpiono do realizacji punktu dotyczącego podjęcia uchwały
zmieniającej uchwałę Nr V.33.15. Rady Gminy Cielądz z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie
poboru w formie inkasa od osób fizycznych podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku
leśnego na terenie gminy Cielądz.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa oznajmiła iż projekt uchwały otrzymali
wszyscy radni i o przedstawienie tematu poprosiła Wójta Gminy Pawła Królaka.
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Wyjaśniając niniejszy temat Wójt Gminy oznajmił, iż mając na uwadze niedawne dyskusje na
temat formy wynagradzania oraz że wpływy są coraz mniejsze z poboru podatków przez sołtysów,
został zaproponowany projekt uchwały zwiększający stały składnik wynagrodzenia inkasentów
z kwoty 150 zł na 200 zł. Zmiana tego składnika wymaga zwiększenia w budżecie środków na
kwotę 2.700 zł, a wartość połowy znaczka, a którym mowa była na poprzedniej sesji jest zbliżona 3.100 zł.
Radny Przemysław Jędrzejczak zapytał od kiedy sołtysi mogą liczyć na większą kwotę.
Przewodnicząca Rady oznajmiła, iż od następnego kwartału.
Więcej uwag do niniejszego tematu nie zgłoszono. Wobec tego Przewodnicząca Rady Gminy
Małgorzata Rosa odczytała projekt uchwały, stwierdziła kworum, a następnie zarządziła
głosowanie. Uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 13 głosów „za”. Uchwała Nr XXXVII/221/18
stanowi załącznik do protokołu.
Sołtys Sołectwa Niemgłowy Jadwiga Mantorska w imieniu sołtysów podziękowała za
pochylenie się nad sprawą.
Punkt 12.
Następny punkt porządku sesji dotyczył przedstawienia sprawozdania z działalności Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Cielądz za 2017 rok.
Sprawozdanie z działalności Komisji przedstawiła Przewodnicząca tej Komisji – Iwona
Machnicka.
Do sprawozdania uwag nie zgłoszono.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
Punkt 13.
Kolejny temat sesji dotyczący sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Rolnictwa
Rady Gminy Cielądz za 2017 rok przedstawił Przewodniczący tej Komisji – Przemysław
Jędrzejczak
Do sprawozdania uwag nie zgłoszono.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
Punkt 14.
Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Gminy za
2017 rok przedstawiła Zastępca Przewodniczącej tej Komisji – Anna Kłos.
Do sprawozdania uwag nie zgłoszono.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
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Punkt 15.
Wspólne stanowisko Komisji Rady Gminy Cielądz w zakresie wyodrębnienia funduszu
sołeckiego w budżecie gminy na 2019 rok przedstawiła Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa
Poinformowała, że podczas dyskusji na wspólnym posiedzeniu w dniu wczorajszym, poszczególne
Komisje wypowiedziały się za dalszym utrzymaniem funduszu sołeckiego.
Punkt 16.
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:
- rozstrzygnięty został przetarg na stację uzdatniania wody;
- ogłoszony został I przetarg na oczyszczalnię ścieków – nie została złożona żadna oferta;
- w poniedziałek został ogłoszony nabór wniosków na azbest – Gmina Cielądz, jako jedna
z pierwszych złożyła taki wniosek, 109 osób złożyło zapotrzebowanie na odbiór azbestu;
- w poniedziałek ogłoszony został przetarg na asfalty: infrastruktura drogowa i plac przed OSP;
- trwa powierzchniowe utrwalanie emulsją;
- ogłoszony został nabór na wolne stanowisko z uwagi na planowane odejście jednego pracownika;
- trwa remont toalety w szkole w Cielądzu.
Punkt 17
Interpelacji nie zgłoszono.
Punkt 18.
W wolnych wnioskach głos zabrali:
Radny Przemysław Jędrzejczak zgłosił dwie sprawy:
- drzewo przy przystanku – by się komuś nie stała krzywda gdyż jest mocno naruszone;
- stwierdził, iż głosowanie w sprawie obwodów głosowania odbyło się niezgodnie z naszym
Statutem – dokładnie z rozdziałem V par. 44 pkt. 2.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa poprosiła radnego o uzasadnienie w tej sprawie, gdyż
nie posiada przed sobą Statutu.
Radny Przemysław Jędrzejczak przytoczył brzmienie niniejszego przepisu Statutu tj.:
„Wnioski głosowane są według kolejności zgłoszenia. Jednak w pierwszej kolejności
przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie wniosek, który może wykluczyć potrzebę
głosowania nad pozostałymi wnioskami.” Wyjaśnił, iż był jego wniosek oraz wniosek radnego
Lecha Owczarka. Przegłosowany został natomiast projekt uchwały przygotowany przez Wójta.
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Radny Sylwester Stefański zgłosił uwagę na temat stanu dróg w Ossowicach, poruszył
sprawę wiatrołapu w budynku remizy, gdyż przecieka po ścianie oraz przypomniał o znakach
kierunkowych.
Sołtys Sołectwa Stolniki Piotr Pawlak zwrócił się z zapytaniem, czy dwie lipy, które są do
usunięcia, przy których są posadzone nowe drzewa, będą usunięte.
Sołtys Sołectwa Grabice Adam Michalak podjął następujące tematy:
- zapytał kiedy będą usunięte drzewa przy przystanku,
- budowanie tam na rzece przez bobry, co powoduje zalewanie łąk,
- remont kapliczki - na Boże Ciało – jest to zabytek i musi to wykonać konserwator, gdyż prosty
murarz tego nie zrobi,
- jaki jest stan z przejęciem działki gdyż nadchodzi kwiecień i chcieliby zagrodzić – czy sprawa ta
jest załatwiona.
Sołtys Sołectwa Sanogoszcz Ewa Kwiatkowska – Kielan zgłosiła prośbę w sprawie drogi
powiatowej w Brzozówce, aby załatać chociaż te największe dziury w okolicach mostku.
Sołtys Sołectwa Komorów Franciszek Zieliński zgłosił uwagę, że zabrano im mieszkańców
z okręgu oraz zwrócił się z prośbą o poprawę drogi w kierunku Podskarbic.
Sołtys Sołectwa Ossowice Wiesław Kruśliński zgłosił potrzebę, by stworzyć jakieś
ograniczenia na drodze - skrzyżowaniu - w Ossowicach oraz wycięcie gałęzi topoli przy drodze do
Cielądz. Zwrócił się też do pani redaktor, by napisała w gazecie, że jest podatek i nie dostają pełnej
kwoty 200 zł.
Wójt Gminy Paweł Królak następująco ustosunkował się do powyższych wniosków i uwag:
 nt. dróg powiatowych – wykona po raz kolejny telefon, ale zaznaczył, że przecież każdy to
może zrobić lub jakieś pismo wystosować;
 drzewo Grabice – wyjaśnił, iż do końca maja jest czas i w tym czasie na pewno zostanie
usunięte, a ponadto jest planowane, by połączyć to z usunięciem innych drzew;
 aleja lipowa – oświadczył, iż zorientuje się jakie jest dalsze postępowanie;
 remont kapliczki – stwierdził, że jeśli będzie to z udziałem pani konserwator to jest na to zbyt
mało czasu,
 ogrodzenie działki w Grabicach – stwierdził, iż można grodzić tę działkę, jest bowiem po
rozmowie i jest zgoda na ogrodzenie. Wyraził też zdanie, że z punktu Urzędu Gminy działka ta
jest mało interesująca, a procedura czasochłonna;
 dwóch radnych z Komorowa – Wójt przyznał, iż ma rację P. Sołtys, a on wynika z tego jest za
miękki, bo w przeciwnym razie byłby przed Wysoką Radą problem komu zabrać, a
postanowione było, aby pozostawić radnych tak jak jest. Ciężko jest dyskutować nad sytuacją,
gdy jeden radny ma 160 wyborców, a drugi – 400, lecz dla dobra ogółu został poszkodowany
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Komorów; Radna Iwona Machnicka podała przykłady wsi jej zdaniem też poszkodowane np.
Wisówka, Zuski; Wójt zaznaczył, że jest 15 radnych i nie da się podzielić bez sporów.
 gałęzie topoli - wyjaśnił, iż kilkakrotnie zwracali się do właścicielki działki, na której rosną te
drzewa, ( nie w pasie drogowym) lecz nie wyraża zgody;
 dach w Ossowicach – oznajmił, iż są umówieni na poniedziałek z dekarzem w sprawie
Komorowa to wówczas podjadą też do Ossowic;
 bobry – stwierdził, iż wielokrotnie telefonowano, również by dowiedzieć się dlaczego nie
doszło do przetargu na wyczyszczenie rzeki i rowów. Ma jednak nadzieję, że nowy twór -Wody
Polskie zajmą się tym problemem;
 prace porządkowe czy remonty dróg – na razie pracownik jest jeszcze na zwolnieniu lekarskim,
jeden konserwator również, oznajmił, iż w ościennych gminach jest o wiele więcej
zatrudnionych pracowników. W chwili obecnej na terenie Gminy jest kilka odcinków
nieprzejezdnych: dwa w Ossowicach, dwa w Cielądzu, jeden w Komorowie , jeden w
Topielicach.
Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk ustosunkował się do następujących zgłoszonych uwag
i wniosków:


leja lipowa – wyjaśnił, iż było pięć lip do usunięcia lecz z uwagi na kończący się termin zgody
konserwatora, wystąpiono o jej wydłużenie, lecz te które zostały nie zagrażają bezpieczeństwu,
pamięta o nich i zostaną usunięte zgodnie z dokumentacją;

 bobry – oznajmił, iż jest nowa instytucja Wody Polskie, które nie mają jeszcze swojego budżetu
i dlatego jest to taki temat, który na razie jest nie do rozwiązania;
 uwaga radnego na temat głosowania nad projektem uchwały w sprawie obwodów
z pominięciem procedury wynikającej ze Statutu Gminy - wyraził zdanie, iż przytoczony przez
radnego par. 44 pkt. 2 należy interpretować w powiązaniu z par. 44 pkt. 1, gdyż jest on
doszczegółowieniem tego zapisu i przedstawił treść tego przepisu: „Ostateczną treść projektu
uchwały oraz wniosku, z wyjątkiem wniosku formalnego, redaguje i przedstawia przed
głosowaniem, podmiot wnoszący pod obrady”. Sekretarz zaznaczył sformułowanie „podmiot
wnoszący pod obrady” i stwierdził, że w tej sytuacji podmiotem tym był Wójt Gminy, innej
uchwały nie było.
Następnie Sekretarz przedstawił treść punktu 2 i 3 w tym paragrafie:
„ Pkt 2. „ Wnioski głosowane są według kolejności zgłoszenia. Jednak w pierwszej kolejności
przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie wniosek, który może wykluczyć potrzebę
głosowania nad pozostałymi wnioskami”.
„Pkt. 3. Ewentualny spór, co do tego, który z wniosków jest najdalej idący rozstrzyga
Przewodniczący Rady Gminy”.
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Sekretarz wyraził zdanie, że skoro Przewodnicząca Rady uznała, że wnioskodawcą jest Pan
Wójt, jemu przysługują wnioski formalne, i nawet jakby zinterpretowała, że wnioski mają
charakter rozbieżny, to według swojej kompetencji, wynikającej z pkt. 3, rozstrzygnęła, że
w pierwszej kolejności – jako wniosek najdalej idący, jest wniosek Wójta Gminy związany
z przyjęciem uchwały i został on właśnie przegłosowany. Sekretarz zakończył swoje
wystąpienie stwierdzeniem, że nie widzi naruszenia przepisów Statutu w obszarze
podnoszonym przez radnego i nie ma obaw, że głosowanie odbyło się z naruszeniem
przepisów.
Radny Przemysław Jędrzejczak wyraził na powyższe zdanie, że z tego co wnioskuje, to
radny ma siedzieć cicho, i nie ma prawa w żadnej sprawie się odezwać, a jeśli się odezwie to i tak
znajdą się procedury, interpretacje, które skutecznie ten głos mu odbiorą. Sądził, że jeśli zgłosił
wniosek, to będzie to potraktowane zgodnie z literą prawa i naszym Statutem, ale tak się nie stało
i dlatego będzie zmuszony podjąć dalsze kroki z tym związane.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa i Wójt Gminy Paweł Królak przekazali sołtysom
odznaczenia, które otrzymali sołtysi z okazji Dnia Sołtysa w dniu 11 marca br. podczas
uroczystości, które odbyły się z udziałem władz województwa łódzkiego w Teatrze Wielkim
w Łodzi, życząc jednocześnie sołtysom wytrwałości, cierpliwości i zdrowia do pełnienia tej trudnej
w dzisiejszych czasach funkcji. Sołtysi otrzymali również od Wójta Gminy pamiątkowe zdjęcie z tej
uroczystości.
Punkt 19.
Na powyższym wyczerpany został porządek obrad. Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata
Rosa zakończyła obrady XXXVII Sesji Rady Gminy. Na powyższym protokół zakończono.

Przewodnicząca Rady Gminy
Protokołowała

Małgorzata Rosa

Bogusława Kobacka
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