P R O T O K Ó Ł N r XX XVI II/1 8
z odbytej Sesji Rady Gminy Cielądz w dniu 19 kwietnia 2018 roku
Sesję rozpoczęto o godz. 10:00
a zakończono o godz.

11.20

Punkt 1.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa stwierdzając obecność 12. radnych (nieobecni
w chwili rozpoczęcia sesji radni: Michał Gaca, Anna Kłos i Grzegorz Rogulski) i quorum zdolne do
podejmowania prawomocnych uchwał, otworzyła XXXVIII 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. Do porządku obrad nie zgłoszono żadnych wniosków ani uwag. Wobec tego
Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie porządek obrad, który został przyjęty
jednogłośnie – 12. głosami „za”
Porządek obrad przedstawiał się następująco:
1.

Otwarcie Sesji.

2.

Przyjęcie porządku obrad.

3.

Przyjęcie protokołu Nr XXXVII/18 z sesji Rady Gminy z dn. 23.03.2018 r.

4.

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 2017 rok.

5.

Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

6.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru
obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym
powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla
stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych
w szkołach prowadzonych przez Gminę Cielądz.

7.

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

8.

Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady
Gminy.
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9.

Interpelacje.

10. Wolne wnioski.
11. Zakończenie obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy.

Punkt 3.
Protokół Nr XXXVII/18 z sesji Rady Gminy z dn. 23 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.
Punkt 4.
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 2017 rok.
Niniejszy temat szczegółowo przedstawił Inspektor Piotr Król.
Do sprawozdania nie zgłoszono uwag ani zapytań. Sprawozdanie zostało przez Radę Gminy
Cielądz przyjęte bez uwag i stanowi załącznik do protokołu.

Na sesję przybyła radna Anna Kłos.

Punkt 5.
W następnym punkcie porządku sesji obradowano nad projektem uchwały w sprawie
zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Temat przedłożyła Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska. Wyjaśniła, iż kredyt przeznaczony
zostanie na pokrycie planowanego deficytu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego: budowa
drogi Stolniki – Kuczyzna. Wysokość kredytu określona została w uchwale budżetowej i wynosi
551.668,73 zł. Spłata kredytu została zaplanowana na lata 2019-2022. Uchwała niniejsza będzie
upoważniała Wójta Gminy do przeprowadzenia procedury przetargowej na wyłonienie banku
kredytującego oraz do wystąpienia do Regionalnej Izby Obrachunkowej celem uzyskania opinii
o możliwości spłaty kredytu.
Do w/w projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zapytań.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa poinformowała, iż projekt uchwały był pozytywnie
zaopiniowany przez poszczególne komisje, następnie odczytała projekt uchwały, stwierdziła
kworum i zarządziła przegłosowanie uchwały. Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu
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długoterminowego została podjęta jednogłośnie – 13 głosów „za”. Uchwała Nr XXXVIII/222/18
stanowi załącznik do protokołu.
Punkt 6.
Kolejny punkt porządku sesji dotyczył podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
pensum dla niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Cielądz.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa stwierdziła, iż projekt uchwały otrzymali wszyscy
radni, a następnie o przedstawienie tematu poprosiła Kierownika Gminnego Zespołu Ekonomiczno
Administracyjnego Szkół – Agnieszkę Zielińską.
Kierownik ZEAS wyjaśniła, iż projekt uchwały jest konsekwencją zmian wprowadzonych
ustawą o finansowaniu zadań oświatowych. W delegacji ustawowej został zmieniony katalog
nauczycieli, dla których organ prowadzący określa pensum tj. dodano nauczycieli terapeutów,
a jednocześnie wykreślono nauczycieli wspomagających. Nauczyciele wspomagający mieli
określone pensum uchwałą Rady. Dlatego też, z uwagi na projektowanie arkuszy organizacyjnych
szkół należy podjąć uchwałę, która wykreśla nauczycieli wspomagających, którym ustawodawca
określił pensum na poziomie 20 godzin, dodać nauczycieli – terapeutów pedagogicznych. Ponadto
w ustawie określony został sposób ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla
nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla różnych stanowisk
o różnym tygodniowym wymiarze godzin i dlatego paragraf 4 uchwały zostaje uchylony.
Do w/w tematu nie zgłoszono uwag ani zapytań.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa poinformowała, że projekt uchwały był przedmiotem
wspólnego posiedzenia 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 13 głosów „za”. Uchwała Nr
XXXVIII/223/18 stanowi załącznik do protokołu.
Punkt 7.
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.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa o zabranie głosu poprosiła Sekretarza Gminy,
gdyż z przyczyn zdrowotnych Wójt Gminy opuścił obrady.
Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk wyjaśnił, iż projekt uchwały jest odzwierciedleniem
dyskusji z poprzedniej sesji i z posiedzeń komisji. Wójt Gminy proponując w projekcie uchwały
pozostawienie podziału na obwody i siedziby w takim samym kształcie jak dotychczas,
w uzasadnieniu wskazał jednak wątpliwości, które budzi ten projekt. W sprawie tej były
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w Skierniewicach, a nie udało się natomiast spotkać z Komisarzem Wyborczym. Informowali
wówczas, że zgodnie z wolą Rady chcą przedłożyć projekt uchwały w takim samy kształcie jak
dotychczas. Sekretarz zaznaczył, że zmieniła się sytuacja prawna, jeśli chodzi o procent liczby
lokali, które muszą być przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wielkość liczbowa
mieszkańców w obwodzie. Wątpliwości zostały zawarte w uzasadnieniu i zobaczymy jak podejdzie
do tej sprawy Komisarz Wyborczy i Wojewoda. Ma nadzieję, że te wątpliwości prawne nie
spowodują wszczęcia postępowanie nadzorczego w stosunku do tej uchwały i że uchwała nie będzie
uchylona.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa poinformowała, iż na wspólnym posiedzeniu
komisji w dniu 16 kwietnia, poszczególne komisje pozytywnie zaopiniowały niniejszy projekt
uchwały.
Radna Iwona Machnicka zgłosiła uwagę, by na przyszłość znaleźć takie rozwiązanie, że
skoro są potrzebne podjazdy dla osób niepełnosprawnych, to w Cielądzu są trzy takie lokale: przy
Urzędzie Gminy, Dom Kultury i Szkoła, które spełniają taki wymóg i wtedy byłoby najuczciwiej,
by wszystkie lokale znajdowały się w Cielądzu.
Sołtys Sołectwa Grabice Adam Michalak wyraził zdanie, że wybory robione są nie dla ludzi,
a dla władzy, a tak nie powinno być.
Więcej uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa
przystąpiła do odczytania projektu uchwały. Po jej odczytaniu stwierdziła kworum, po czym odbyło
się głosowanie. Uchwała została podjęta 12 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw”. Uchwała Nr
XXXVIII/224/18 stanowi załącznik do protokołu.
Punkt 9.
Kolejny punkt dotyczył informacji o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym
i wykonania uchwał Rady Gminy.
Informację przedstawił w zastępstwie Wójta Gminy – Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk.
Poinformował o zrealizowaniu następujących zadań:
- uchwały są realizowane zgodnie z ich treścią, a brak informacji z organu nadzoru świadczy o tym,
iż są zgodne z prawem;
- wdrażanie dyrektywy i Rozporządzenia PE w zakresie ochrony danych osobowych – jest to
przedsięwzięcie, które dotyczy nie tylko Urzędu Gminy ale i wszystkich jednostek organizacyjnych
i polegać będzie na przemodelowaniu od 25 maja wszystkich procedur w zakresie danych
osobowych podmiotów, z którymi mają jednostki do czynienia. Do realizacji tych zadań będzie
konieczność posiłkowania się podmiotami zewnętrznymi, gdyż procedury te są skomplikowane.
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Będzie to niestety generowało pewne koszty i jest w trakcie negocjacji w tej sprawie z takim
podmiotem;
- spotkanie z Prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi – rozmowa
dotyczyła zasad dofinansowania wkładu własnego samorządu, by dokonać zmiany gdyż nastąpiły
bardzo duże podwyżki kosztów na rynku zmówień publicznych i by w ramach uzupełnienia wkładu
własnego nie była to tylko pożyczka, a 50 % pożyczka i 50 % dotacja. Taka sytuacja ułatwiłaby
naszą sytuację finansową. Nie ma jeszcze potwierdzenia, czy ta propozycja została przegłosowana
przez Radę Nadzorczą. Ponadto drugi temat został poruszony tj. dotyczący uwzględnienia
w zasadach likwidacji wyrobów azbestowych – wyrobów stosowanych w sieciach wodociągowych–
u nas jest to wodociąg w Sierzchowach. Mamy przygotowany projekt, więc gdyby były środki to
można byłoby wrócić do tej inwestycji;
- dzisiaj minął termin na składanie ofert na oczyszczalnię ścieków – nie została złożona żadna
oferta, a więc w piątek będzie opublikowane nowe ogłoszenie;
- uzgodniona została dokumentacja na temat linii energetycznej średniego napięcia nad boiskiem
szkolnym w Cielądzu, a przez ten fakt jest wyłączona część boiska z użytkowania – jest zgoda na
przebudowę tej linii;
- z uwagi na zapytania mieszkańców, którzy są właścicielami zabytkowych obiektów wpisanych do
Gminnej Ewidencji Zabytków są przygotowania do opracowania aktualizacji i jest propozycja
wyłączenia z tej dokumentacji dwóch obiektów w Niemgłowach, dwóch w Komorowie i jednego
w Ossowicach oraz planowane jest opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami, celem
umożliwienia wsparcia finansowego zabytków ze środków Gminy czy Konserwatora Zabytków;
- podpisany został aneks do umowy pożyczki na modernizację szkoły w Sierzchowach, który
umożliwi Gminie złożenie wniosku o umorzenie ostatnich rat w kwocie 150 tys. zł – w związku
z rozpoczęciem innej inwestycji o tym samym charakterze;
- zamknięty został nabór na usuwanie wyrobów azbestowych – program cieszy się bardzo dużym
zainteresowaniem, złożonych zostało 58 wniosków, z tego 13 z demontażem.
Punkt 9
Interpelacji nie zgłoszono.
Punkt 10.
W wolnych wnioskach głos zabrali:
Radny Przemysław Jędrzejczak złożył podziękowanie Radzie Gminy za głosowanie
w sprawie obwodów głosowania i Wójtowi, że przychylił się do woli radnych.
Sołtys Sołectwa Grabice Adam Michalak zwrócił się z zapytaniem na temat remontu kapliczki
i malowania przystanku oraz usunięcia gałęzi.
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Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa zapytała, czy są jakieś informacje na temat
fotowoltaiki.
Do powyższych pytań ustosunkował się Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk. Oznajmił, iż
do tematu kapliczki jest to drugie podejście, nie zapomnieli o tej sprawie i teraz odbyło się
spotkanie z kolejnym wykonawcą, ustalono zakres prac i poprosił wykonawcę o przedstawienie
kalkulacji kosztów niezbędnych napraw tego obiektu. Wczoraj otrzymał informację, że koszt
łącznie z materiałami to około 4 tys. zł, więc jest to duża kwota, mimo iż miejscowość przeznaczyła
ze swoich środków 1 tys. zł. Wobec tego Wójt rozmawiał też wczoraj z innym podmiotem, lecz nie
ma jeszcze informacji, czy wycena drugiego podmiotu będzie konkurencyjna.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa zapytała, czy kapliczka ta jest w ewidencji zabytków.
Sekretarz potwierdził, iż dlatego też będzie opracowywany program, gdyż prawdopodobnie
tego typu wniosków będzie więcej i należałoby określone środki zabezpieczać w budżecie, by była
jasna polityka w tym zakresie.
Radny Przemysław Jędrzejczak zauważył, iż są też środki unijne na takie cele i do maja jest
termin składania wniosków w ramach RPO.
Sekretarz stwierdził, iż dotyczy to zabytków wpisanych do krajowego rejestru, a nie do
gminnego. W sprawie projektu fotowoltaicznego poinformował, iż nie ma jeszcze żadnej informacji
w sprawie procedowania tego projektu. Zastanawiali się jednak, co byłoby w sytuacji gdyby nie
otrzymali dofinansowania. Jest bowiem grupowy program niskiej emisji, który realizuje min. Biała
Rawska. Są w kontakcie z Fundacją Nowa Idea, która współpracuje z Łódzką Fundacją Rozwoju
Regionalnego i projekt ten byłby ewentualnie alternatywą dla mieszkańców. Sekretarz dodał, że
firma, która przygotowała wniosek i dokumentację nie otrzymała jeszcze wynagrodzenia od Gminy.
Przewodnicząca Rady zapytała, czy koszty, które ponieśli mieszkańcy będą zwracane.
Sekretarz oznajmił, iż nie będą zwracane, gdyż jest dokumentacja na audyt, który może być
wykorzystywany.
Radna Iwona Machnicka zapytała na jakim etapie są prace w Gułkach dotyczące Domu
Starców.
Sekretarz Sylwester Krawczyk poinformował, iż rozstrzygnięte zostało postępowanie
przetargowe i jest wybrana firma. Postępowanie to było specyficzne gdyż o udzielenie zamówienia
mogły ubiegać się podmioty ekonomii społecznej. Złożona została jedna oferta przez Spółdzielnię
Socjalną w Rawie Mazowieckiej, na poziomie środków które posiada Gmina i sądzi, że do końca
tygodnia będzie przygotowany projekt umowy. Prezes ma zarezerwowany czas i moc przerobowe
i jest szansa, że szybko wejdą z pracami.
Radny Jarosław Budek zapytał o naprawy po światłowodach oraz przedstawił sugestię na
temat kapliczki w Grabicach – czy mieszkańcy nie mogliby bardziej dofinansować jej remontu.
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Podał przykład ich wsi, kiedy to mieszkańcy sami sfinansowali koszt wymiany krzyża, a koszt był
ponad 2,5 tys. zł.
Radny Przemysław Jędrzejczak oznajmił, iż jest prowadzona zbiórka na ten cel.
Sekretarz wyjaśnił, iż w rozmowie z Panią Żadkiewicz ustalony został konkretny obszar,
który będzie remontowany czyli zabezpieczenie od strony murarskiej tj. wzmocnienie fundamentów
i murów gdyż się rozeszły i strop, a nie została ujęta w tym zakresie wymiana podłogi. Dlatego
może ta zbiórka pieniężna będzie dotyczyła tej części robót. W kwestii światłowodu wyjaśnił, iż są
w stałym kontakcie z firmą. Odbyło się spotkanie z mieszkańcami Niemgłów gdyż były tam
problemy z instalacją przyłączeniową i są teraz w trakcie rozmów. Kolejny wniosek dotyczy
mieszkańców Ossowice - w kierunku Cielądza. Są umówieni z przedstawicielami firmy na
poniedziałek i będą rozmowy min. o przygotowaniach dróg do odbioru.
Sołtys Sołectwa Grabice Adam Michalak wyjaśnił, iż składka jest przeznaczona na
przystrojenie ołtarza na Boże Ciało i nie wie, czy z tych pieniędzy coś zostanie. Ponadto o podłodze
nie było rozmowy, a miała być zalana posadzka. Stwierdził, że jest sołtysem, a nie jest
informowany o rozmowach i spotkaniach.
Sołtys Sołectwa Ossowice Wiesław Kruśliński zgłosił uwagę na temat skrzyżowania, by coś
tam zrobić np. zamontować lustro, gdyż widoczność tam jest bardzo słaba. Zapytał następnie, czy są
jakieś fundusze na remont kapliczek, bo jeśli są to po co robić składki.
Sołtys Sołectwa Niemgłowy Jadwiga Mantorska zawróciła się z zapytaniem, o jakim zabytku
mowa w jej miejscowości.
Sekretarz w sprawie propozycji zamontowania lustra w Ossowicach wyjaśnił, iż posiada
oficjalną odpowiedź od Zarządu Dróg Powiatowych, z której wynika, że lustra nie poprawią
bezpieczeństwa na tym skrzyżowaniu i nie ma możliwości ich zamontowania w taki sposób by
poprawiły to bezpieczeństwo. Nie zna się na tych kwestiach, więc może temat ten jeszcze dalej
drążyć i z przedstawicielami Zarządu Dróg Powiatowych spotkać się na miejscu. W kwestii
funduszy na remont kapliczek wyjaśnił, że jeśli są wpisane do ewidencji zabytków, to właśnie po to
jest planowane stworzenie Programu, by móc ująć środki w budżecie oraz poszukiwać ich na
zewnątrz. Na temat zabytkowych obiektów do wykreślenia z ewidencji w Niemgłowach wyjaśnił, iż
są to dwa budynki mieszkalne.
Radny Sylwester Stefański zapytał kiedy będzie zbierany azbest oraz co to są za obiekty
zabytkowe w Ossowicach.
Sekretarz poinformował, iż zakończenie przedsięwzięcia jest planowane na początek
września. Jednak niewiadome jest, kiedy uzyskane będzie dofinansowanie i kiedy będzie wybrany
podmiot. W kwestii obiektów zabytkowych w Ossowicach wyjaśnił, iż są to: budynek wagowy
cegielni i budynek transformatorowy – nie mają one już charakteru zabytkowego.
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Punkt 11.
Na powyższym wyczerpany został porządek obrad. Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata
Rosa zakończyła obrady XXXVIII Sesji Rady Gminy. Na powyższym protokół zakończono.

Przewodnicząca Rady Gminy
Protokołowała

Małgorzata Rosa

Bogusława Kobacka
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