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PP  RR  OO  TT   OO  KK   ÓÓ  ŁŁ     NNrr   VV//1199  

 

zz  sseessjj ii   RRaaddyy  GGmmiinnyy  CCiieelląąddzz,,  ooddbbyytteejj   ww  ddnniiuu  88  mmaarrccaa  22001199  rrookkuu  

  

Sesję rozpoczęto o godz. 10:00 

a zakończono o godz.      12:50. 

 

Punkt 1. 

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa otworzyła V sesję  Rady Gminy Cielądz. 

Stwierdziła kworum sesji i jej zdolność do podejmowania prawomocnych uchwał (nieobecni 

radni: Grzegorz Stępniak i Michała Gaca). 

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 Małgorzata Rosa wystąpiła z zapytaniem, czy są uwagi bądź 

wnioski do porządku obrad, który radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.  

Do przedstawionego porządku nie zgłoszono uwag. 

Wobec tego porządek obrad zawierał następujące punkty: 

1. Otwarcie Sesji. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu Nr IV/18 z sesji Rady Gminy z dn. 28.01.2019 r.  

4. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2018. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie na 2019 rok.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w formie inkasa, wyznaczenia 
inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.   

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zasad zwrotu 
kosztów podróży służbowych radnych Rady Gminy Cielądz. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 
nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Cielądz do składu Rady 
Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. 
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11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cielądz w 2019 roku. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 
Cielądz na 2019 rok. 

15. Zatwierdzenie planów pracy Komisji Budżetu i Rolnictwa oraz Komisji Oświaty, Kultury, 
Sportu i Zdrowia – na 2019 rok. 

16. Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy Cielądz na 2019 rok. 

17. Przedstawienie wspólnego stanowiska Komisji Rady Gminy Cielądz w zakresie 
wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2020 rok. 

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

19. Wolne wnioski 

20. Zakończenie obrad V Sesji Rady Gminy.  

 

Punkt 3.  

Protokół  Nr IV/19 z sesji Rady Gminy z dnia 28 stycznia 2019 r. został wyłożony do 

wglądu poprzez opublikowanie jego projektu na stronie internetowej oraz udostępnienie w wersji 

papierowej w Biurze Rady. 

Radni do protokołu nie wnieśli uwag i protokół w głosowaniu jawnym imiennym został 

przyjęty jednogłośnie. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu 

Na sesję przybył radny Michał Gaca. 

 

Punkt 4.  

Przystąpiono do kolejnego punktu porządku sesji – przedstawienia sprawozdania z realizacji 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2018. Sprawozdanie otrzymali wszyscy radni. 

O przedstawienie sprawozdania Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Przewodniczącą 

Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych –Grażynę Michniewską.  

Przewodnicząca Komisji w pierwszej kolejności przedstawiła nowy skład Komisji, 

powołany zarządzeniem Wójta Gminy z dnia 31 stycznia 2019 r. , a następnie sprawozdanie                   

z wykonania zadań uwzględnionych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku. Dodała też, że planowana jest 
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zmiana Programu na 2019 rok, który był przyjęty przez Radę na poprzedniej sesji min. w zakresie 

powołania pełnomocnika. Dlatego też na następne posiedzenie zostanie przedłożony projekt 

nowego Programu.  

Do sprawozdania uwag nie zgłoszono. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.    

 

Punkt 5.  

 W następnym punkcie porządku sesji obradowano nad projektem uchwały w sprawie zmian 

budżetu i w budżecie Gminy na 2019 rok. 

 Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa stwierdziła, iż projekt uchwały otrzymali wszyscy 

radni wraz z zawiadomieniem o sesji i o przedstawienie tematu poprosiła Skarbnika Gminy. 

Do projektu uchwały i wyjaśnień udzielonych przez Skarbnika Gminy Gabrielę Milczarską 

nie zgłoszono uwag ani zapytań.  

Przewodnicząca Rady oznajmiła, iż projekt niniejszej uchwały został pozytywnie 

zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Rolnictwa oraz Komisję Oświaty, Kultury, Sportu                  

i Zdrowia. Następnie odczytała projekt uchwały, przed głosowaniem stwierdziła kworum,                          

a następnie odbyło się głosowanie nad przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie 

– 14. głosami „za”. Uchwała Nr V/31/19 i imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do 

protokołu. 

 

Punkt 6. 

W następnym punkcie porządku sesji obradowano nad projektem uchwały w sprawie 

poboru podatków w formie inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso 

Temat przedstawił Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk. Poinformował, iż  tradycją w Gminie 

Cielądz jest pobór podatków w formie inkasa przez sołtysów. W związku z tym, iż zakończyły się 

zebrania wyborcze w poszczególnych sołectwach, a w uchwale inkasenci wskazywani są z imienia 

i nazwiska, zachodzi konieczność podjęcia nowej uchwały. 

Sekretarz przedstawił też zasady wynagradzania sołtysów za pobór podatków tj. 9 % od 

zainkasowanych kwot, ale nie mniej niż 150 zł plus dodatkowe stałe wynagrodzenie 200 zł 

kwartalnie.  

Do w/w tematu nie zgłoszono uwag ani zapytań.  

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa poinformowała, że projekt uchwały był 

przedmiotem posiedzenia dwóch Komisji: Budżetu i Rolnictwa oraz Oświaty, Kultury, Sportu                    

i Zdrowia i został pozytywnie przez komisje zaopiniowany, a następnie poprosiła 

Wiceprzewodniczącego Michała Trzcińskiego o odczytanie projektu uchwały. 
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Po jej odczytaniu stwierdziła kworum,  po czym odbyło się głosownie nad przyjęciem niniejszej 

uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie – 14 głosów „za”. Uchwała Nr V/32/19 oraz 

imienny wykaz głosowania stanową załączniki do protokołu.  

 

Punkt 7. 

Kolejny punkt porządku sesji dotyczył podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

ustalenia wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Gminy 

Cielądz. 

 Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa stwierdziła, iż projekt uchwały otrzymali wszyscy 

radni, a następnie o przedstawienie tematu poprosiła Sekretarza Gminy. 

Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk wyjaśnił, iż Wojewoda Łódzki wystąpił z sugestią 

zbadania poprawności obniżania diety przyznanej Przewodniczącej Rady z tytułu jej nieobecności 

na sesji lub posiedzeniu komisji, której jest członkiem. W uchwale był zapis, że potrącenie będzie 

następowało za nieobecność nieusprawiedliwioną, a do tej pory zapis ten się bronił. Teraz 

orzecznictwo i literatura w tej kwestii mówią, że dieta jest świadczeniem kompensacyjnym, a nie 

pracowniczym, więc nie należy się świadczenie, jeśli radny nie uczestniczy w sesji czy komisji. 

Dlatego jest propozycja, by potrącenie dotyczyło każdej nieobecności. 

Do w/w projektu uchwały 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 Wiceprzewodniczący Rady Michał Gaca odczytał projekt uchwały. 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa stwierdziła następnie kworum,  po czym odbyło 

się głosownie nad przyjęciem niniejszej uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie – 14 

głosów „za”. Uchwała Nr V/33/19 oraz imienny wykaz głosowania stanową załączniki do 

protokołu.  

 

Punkt 8.  

 Następny punkt sesji dotyczył projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą. 

 Uzasadnienie niniejszego projektu uchwały przedstawił Sekretarz Gminy. Wyjaśnił, iż 

projekt uchwały dotyczy kontynuacji dzierżawy przez aktualnego dzierżawcę, a dzierżawa 

obejmuje fragment powierzchni zbiornika wieżowego w Cielądzu. Dodał, że jest trzech 

operatorów świadczących usługi sieci internetowej radiowej. Oprócz tego, że świadczą pewne 

usługi społecznie tj. jeden dostarcza Internet do Domu Kultury, drugi – do Szkoły Podstawowej     
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w Sierzchowach, a trzeci – do nowej Stacji Uzdatniania Wody – to przede wszystkim z tytułu 

dzierżawy są wpływy do budżetu Gminy. 

 Przewodnicząca Rady oznajmiła, iż projekt był pozytywnie zaopiniowany przez Komisje na  

posiedzeniu w dniu wczorajszym przez Komisje. 

  Do tematu nie zgłoszono zapytań. 

 Wobec tego Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały, stwierdziła kworum po czym 

odbyło się głosowanie nad przyjęciem omawianej uchwały. Uchwała została podjęta 

jednogłośnie”. Uchwała Nr V/34/19 oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do 

protokołu.  

 

Punkt 9. 

 W następnym punkcie porządku sesji obradowano nad projektem uchwały w sprawie 

wyboru przedstawiciela Gminy Cielądz do składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. 

 Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa oznajmiła, iż projekt uchwały otrzymali 

wszyscy radni, a następnie o przedstawienie tematu poprosiła Wójta Gminy Cielądz. 

Wójt Gminy Paweł Królak oznajmił, iż projekt uchwały jest związany z zakończeniem 

kadencji 2014-2018 i dlatego Starosta Rawski Józef Matysiak wystąpił z pismem o wytypowanie 

na następną kadencję przedstawiciela do Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym 

Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej. Do tej pory jego osoba była w składzie Rady. 

Do projektu uchwały pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa przeczytała zatem projekt uchwały, 

stwierdziła kworum i zarządziła głosowanie nad uchwałą. 

Uchwała Nr V/36/19 została podjęta jednogłośnie – 14 głosów „za” i wraz z imiennym 

wykazem głosowania stanowią załączniki do protokołu.  

 

Punkt 10. 

 W następnej kolejności przystąpiono do realizacji punktu dotyczącego uchwały w sprawie 

rozpatrzenia petycji. Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa stwierdziła, iż projekt uchwały 

otrzymali wszyscy radni. 

Najpierw wyjaśnienie w sprawie projektu uchwały przedstawił Sekretarz Gminy Sylwester 

Krawczyk. Zaznaczył, że więcej w tym temacie będzie miał do powiedzenia Przewodniczący 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, gdyż projekt tej uchwały jest pochodną prac tej Komisji. 

Poinformował, iż ze strony Urzędu na posiedzeniu zostały przedstawione aspekty formalno-
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prawne związane z pozytywnym rozstrzygnięciem petycji. Zwrócono uwagę na następujące 

elementy: lokalizacje wskazane w petycji, celowość oraz ewentualny koszt utworzenia rynku.  

Przewodnicząca dodała, że petycja była rozpatrywana przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji 

na posiedzeniu w dniu 14 stycznia br. i w związku z tym poprosiła Przewodniczącego tej Komisji 

– Rafała Kucharskiego o przestawienie opinii.  

Przewodniczący Komisji Rafał Kucharski przedstawił stanowisko wypracowane przez Komisję                       

w sprawie petycji dotyczącej utworzenia rynku w Cielądzu, które znajduje się w załączeniu do 

protokołu. 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa zaznaczyła następnie, że w dniu wczorajszym  z opinią                   

w tej sprawie zapoznały się Komisje: Budżetu i Rolnictwa oraz Komisja Oświaty, Kultury, Sportu 

i Zdrowia i podtrzymały stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Dodała też, że Radny 

Przemysław Jędrzejczak zgłosił poprawkę do treści projektu uchwały i porosiła w związku z tym 

Sekretarza Gminy o wyjaśnienie tej kwestii. 

Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk przedstawił nową wersję brzmienia paragrafu 1 w projekcie 

niniejszej uchwały. 

Do tematu nie zgłoszono uwag ani pytań, więc Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, 

stwierdziła kworum,  po czym odbyło się głosownie nad przyjęciem niniejszej uchwały. Uchwała 

została podjęta jednogłośnie tj. 14 głosów „za”. 

Uchwała Nr V/36/19 oraz imienny wykaz głosowania stanową załączniki do protokołu.  

 

Punkt 11. 

 Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty był kolejnym tematem sesji.  

 Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa stwierdziła, iż projekt uchwały otrzymali wszyscy 

radni, a na wczorajszym posiedzeniu Komisji Budżetu i Rolnictwa oraz Komisji Oświaty, Kultury, 

Sportu i Zdrowia  zostały wypracowane zmiany zaproponowanych stawek i dzisiaj przed sesją 

radni otrzymali nowy projekt uchwały, uwzględniający zaopiniowane stawki. Następnie                           

o omówienie projektu uchwały poprosiła pracownika Urzędu Gminy- Małgorzatę Czapnik. 

Referent Małgorzata Czapnik przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały, zwracając uwagę na 

powody wzrostu stawki opłaty za odpady komunalne tj. znaczny wzrost opłaty marszałkowskiej              

z kwoty 140 zł w 2018 roku do 170 zł w 2019 roku i na 2020 i kolejne lata – 270 zł oraz 

zwiększeniem się ilości odpadów zmieszanych przekazywanych na RIPOK. Zaznaczyła też, że 
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system gospodarowania odpadami komunalnymi powinien funkcjonować na zasadach 

samofinansowania.  

 W związku z tym, iż do projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani pytań, Przewodnicząca 

Rady odczytała projekt uchwały, stwierdziła kworum po czym odbyło się głosowanie nad 

przyjęciem omawianej uchwały. Uchwała została podjęta stosunkiem głosów: 12 głosów „za”, 

przy 1 głosie „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”. Uchwała Nr V/37/19 oraz imienny wykaz 

głosowania stanowią załączniki do protokołu.  

 

Punkt 12. 

 Kolejny temat sesji dotyczył podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cielądz                

w 2019 roku. 

 Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk. Podkreślił, i ż były 

poszukiwania rozwiązań, by podnieść stopień adopcyjności zwierząt umieszczanych przez Urząd 

Gminy w schroniskach. Dlatego dokonany został wybór innego niż dotychczas schroniska. 

Zwrócił też na zapisy dotyczące zadań do realizacji z przypisanymi do nich kwotami. 

Poinformował, iż obsługa weterynaryjna będzie realizowana przez Lecznicę dla Zwierząt FENIKS 

Mirosław Charążka.  

 Do tematu nie zgłoszono zapytań. 

 Przewodnicząca Rady oznajmiła, iż projekt był pozytywnie zaopiniowany przez Komisje na 

posiedzeniu w dniu wczorajszym. Następnie odczytała projekt uchwały, stwierdziła kworum, po 

czym odbyło się głosowanie nad przyjęciem omawianej uchwały. Uchwała została podjęta 

jednogłośnie”. Uchwała Nr V/38/19 oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do 

protokołu.  

 

Punkt 13. 

Następny punkt sesji dotyczył również projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia 

Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 

 Uzasadnienie niniejszego projektu uchwały przedstawił Sekretarz Gminy. Wyjaśnił, iż po 

raz trzeci ten dokument jest przedkładany: najpierw w czerwcu ubiegłego roku, później po 

uwagach organu regulacyjnego Wody Polskie – ponownie w październiku. Przedkładany teraz 

regulamin jest zaopiniowany przez Wody Polskie. 

 Przewodnicząca Rady dodała, iż projekt był omawiany na posiedzeniach Komisji w dniu 

wczorajszym i uzyskał pozytywne opinie. 

Do tematu nie zgłoszono zapytań. 
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 Wobec tego Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały, stwierdziła kworum po czym 

odbyło się głosowanie nad przyjęciem omawianej uchwały. Uchwała została podjęta 

jednogłośnie”. Uchwała Nr V/39/19 oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do 

protokołu.  

 

Punkt 14. 

 Kolejny temat sesji, dotyczył podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji 

Rewizyjnej na 2019 rok. 

 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, stwierdziła kworum                     

i poddała go pod głosowanie. Uchwała została podjęta jednogłośnie – 14. głosami „za”. Uchwała 

Nr V/31/19 oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do protokołu.  

 

Punkt 15. 

 W następnym punkcie porządku sesji przedłożone zostały plany pracy Komisji Budżetu                          

i Rolnictwa oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia – na 2019 rok. 

Projekt planu pracy Komisji Budżetu i Rolnictwa przedstawił jej Przewodniczący – Adam 

Michalak. 

Do planu nie zgłoszono uwag. 

Plan pracy Komisji Budżetu i Rolnictwa został zatwierdzony jednogłośnie w wyniku głosowania  

i wraz z imiennym wykazem głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

 Projekt planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia przedstawił Przewodniczący 

- Przemysław Jędrzejczak. 

Do planu nie zgłoszono uwag. 

Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia został zatwierdzony jednogłośnie                     

w wyniku głosowania i wraz z imiennym wykazem głosowania stanowi załącznik do protokołu 

 

Punkt 16. 

 Temat kolejny porządku sesji dotyczył zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy na 2019 rok. 

Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt planu. Z uwagi na brak do niego uwag poprosiła                          

o jego zatwierdzenie poprzez głosowanie. Plan pracy został zatwierdzony jednogłośnie i wraz                    

z imiennym wykazem głosowania stanowi załącznik do protokołu. 
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Punkt 17.                               

Stanowisko w zakresie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2020 rok 

przedstawiła Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa. Poinformowała, że podczas dyskusji na 

posiedzeniu Komisji Budżetu i Rolnictwa oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia                  

w dniu wczorajszym, i mimo, iż były też odmienne zdania, to generalnie Komisje wypowiedziały 

się za dalszym utrzymaniem funduszu sołeckiego.  

 

Punkt 18.                               

 Kolejny punkt dotyczył informacji o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym               

i wykonaniu uchwał Rady Gminy.   

Wójt Gminy – Paweł Królak poinformował o następujących sprawach: 

1) poprawiany jest po zimie stan dróg w poszczególnych miejscowościach i usuwane są 

zakrzaczenia; 

2) instalowane są znaki drogowe; 

3) uruchomione zostały dwie nowe trasy dowozu gimbusem dzieci do szkół,: tzw. : „góry”                           

w Ossowicach oraz z Małej Wsi do SP w Sierzchowach; 

4) trwają przygotowania i ogłoszony zostanie wkrótce przetarg na drogi. 

 

Punkt 19. 

 W wolnych wnioskach podjęte zostały następujące tematy: 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa zapoznała Radę z korespondencją, informując, że jej 

inicjatorem była radna Jadwiga Mantorska : 

- pismo Radnej Jadwigi Mantorskiej – data wpływu 28 grudnia 2018 r.  

- odpowiedź z dnia 8.01.2019 r. - udzielona na powyższe pismo przez Przewodniczącą 

Rady; 

- opinia radcy prawnego; 

- pismo Urzędu Wojewódzkiego z dnia 07.02.2019 r.  

- odpowiedź z dnia 15.02.2019 r. udzielona Wojewodzie Łódzkiemu na w/w pismo; 

- pismo Radnej Jadwigi Mantorskiej  z dnia 28.01.2019 r. 

- odpowiedź Przewodniczącej Rady na w/w pismo - z dnia 21.02.2019 r.. 

Radna Jadwiga Mantorska odnosząc się do tematu, zwróciła uwagę na fakt, że w dniu 

wczorajszym odbyły się posiedzenia dwóch Komisji: Budżetu i Oświaty i zadała pytanie dlaczego 

nie były dwie pozostałe Komisje. 
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Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa wyjaśniła, iż zgodnie z porządkiem obrad nie było 

konieczności zwoływania dwóch pozostałych Komisji, ponieważ mają ściśle określone w Statucie 

zadania. 

Radna Jadwiga Mantorska ponownie zapytała, gdzie były osoby z pozostałych dwóch 

Komisji, bo przecież jej osoba nie stanowi składu dwóch Komisji. 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa stwierdziła, że członowie Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji oraz Komisji Rewizyjnej są również członkami Komisji Budżetu i Oświaty                   

i dlatego zostali poinformowani o posiedzeniu, gdyż są członkami tych dwóch Komisji,  a nie że 

są członkami Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, czy Komisji Rewizyjnej. 

Zdaniem Radnej Jadwigi Mantorskiej paragraf 57, na który powołuje się radca prawny nie 

zdaje egzaminu. Dodała, że opinia ta nie jest opinią tylko do wykorzystania tutaj, a na zewnątrz 

nie można jej wykorzystać. 

 Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa oznajmiła, iż można, gdyż radca prawny jest 

związany umową z Urzędem Gminy. 

Następnie radna Jadwiga Mantorska zwróciła się do Wójta Gminy z pytaniem, dlaczego                

w pismach urzędowych poświadcza nieprawdę i wyjaśniła, z czego wynika ta opinia. Przedstawiła 

w związku z tym określone dokumenty dotyczące studni w Niemgłowach. Następnie 

poinformowała o wymontowaniu na początku 2018 roku pompy, zawiezieniu jej do naprawy oraz 

w związku z brakiem nowej pomby lub naprawionej, o złożeniu 8 lutego do Wójta Gminy pisma 

w tej sprawie. Następnie Radna poinformowała, iż temat ten był podjęty też na zebraniu 

wyborczym 22 lutego i że usłyszała wtedy od Wójta stwierdzenie, że gdyby była rozmowa                       

w cztery oczy, to pompa byłaby zamontowana. Zapytała też, czyje interesy reprezentuje Wójt. 

Radna zacytowała następnie fragment otrzymanego pisma.  

W dalszej kolejności Radna Jadwiga Mantorska podjęła sprawę petycji mieszkańców wsi 

Niemgłowy o budowę dróg. Zacytowała fragment odpowiedzi udzielonej przez Wójta Gminy,                

a następnie przedstawiła dane z wydruków dotyczące przeznaczania funduszu sołeckiego na drogi. 

Oznajmiła, iż od kiedy fundusz wszedł w życie tj. od 2010 roku to tylko 3 fundusze zostały 

przeznaczone na plac zabaw i boisko, a sześć na drogi, w tym jeden nie został wykorzystany, czyli 

pięć - na drogi.  

Radna Jadwiga Mantorska, przedstawił następnie propozycje projektów np. SOWA, 

aktywne strefy aktywności, granty Fundacji Promocji Gmin Polskich, szkolenia z zakresu 

wypełniania wniosków ARiMR i inne dotyczące infrastruktury drogowej, na poprawę zabytków, 

cmentarzy i inne. Dodała, że dofinansowanie w niektórych przypadkach może wynosić nawet do 

100 % i stwierdziła, że wystarczyło jej parę godzin, by pozyskać te informacje na temat dotacji                  

i grantów unijnych. Radna zakończyła wystąpienie stwierdzeniem, że jeśli nawet nie skorzystają 
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Niemgłowy, to jako Radna Gminy Cielądz będzie zadowolona, że skorzysta inna miejscowość, bo 

jako radnym zależeć im powinno na dobru całej Gminy. 

Następnie głos zabrał Wójt Gminy Paweł Królak. Stwierdził, że nie odniesie się do kilku 

rzeczy, a na zebraniu przepraszał za pomyłkę. Dodał w sprawie studni, że cały proces dot. Wód 

Polskich przedstawił w piśmie i szkoda, że Radna nie przeczytała wszystkiego, by wszyscy mieli 

lepszy pogląd na całość, ale pozostawi wyjaśnienia na inną chwilę. 

Wójt Gminy odnosił się następnie do kwestii znalezienia przez Radną wniosków                         

i projektów, a w dalszej kolejności do dróg i przeznaczania funduszu sołeckiego w sołectwie 

Niemgłowy. Powrócił też jeszcze do tematu studni. Wyjaśnił między innymi, iż studnia była 

wtedy, gdy nie było wodociągu i nie była jedyną na terenie Gminy Cielądz, a wszystkie te studnie 

teraz nie funkcjonują.  

Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk zabierając głos wyraził zdanie, że to co Radna 

zaprezentowała, było to totalne przegięcie. Stwierdził też, że co Radna powiedziała, to było jego 

zdaniem imputowaniem, że Wójt Gminy przez fakt nagłośnienia sytuacji skłaniał kogoś, żeby tę 

sprawę załatwiać w formie łapówki. Następnie odczytał fragment pisma mieszkanki wsi 

Niemgłowy dotyczące uwag na temat wypełniania obowiązków przez sołtysa wsi Niemgłowy.                      

W tym miejscu uczulił też wszystkich sołtysów, by mieli na uwadze ochronę danych osobowych 

przy doręczaniu min. decyzji wymiarowych. Zaproponował, że jeśli jest taka potrzeba, to 

zorganizowane będzie szkolenie w tym temacie. 

Sekretarz odniósł się następnie do kwestii projektów. Stwierdził, iż Radna nie zna 

szczegółów tych programów, uważa, że  są zbyt ryzykowne,  a jak w przypadku np. SOWA 6 

nawet duże miasta np. Skierniewice czy Rawa Maz. ledwie sobie z tym programem poradziły. 

Następnie głos zabrała Radna Ewa Kwiatkowska-Kielan, która zgłosiła wniosek o naprawę 

odcinka drogi w centralnej części wsi Brzozówka. 

Radna Iwona Machnicka zwróciła się z zapytaniami do Wójta Gminy: 

- kiedy będą usunięte śmieci z rowów przy jezdniach powiatowych, 

- kto jest odpowiedzialny za rowy melioracyjne, 

- kiedy będzie odstrzał dzików, 

- czy będzie można skorzystać z porad radcy prawnego Urzędu Gminy, 

- wycinka drzew przy drodze powiatowej w Gułkach. 

 Wójt ustosunkowując się do w/w wniosków wyjaśnił, iż w sprawie pozostałości po 

wycince zakrzaczeń oraz w sprawie śmieci rozmawiał w P. Studzińskim lecz nie ma konkretnej 

odpowiedzi na temat terminu. W sprawie dzików poinformował, iż Starostwo wystosowało pismo 

do Zarządu Głównego Związku Łowieckiego, by obwód należący kiedyś do Szaraka Ziemi 
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Rawskiej był wydzierżawiony nowo powstałemu kołu Anser. Dlatego nie jest wiadomo, kiedy 

nastąpi dzierżawa, ale winna być do końca kwietnia.  

Do kwestii drzew przy drodze powiatowej w kierunku miejscowości Gułki wyjaśnień 

udzieliła Magdalena Ostalska – pracownik Urzędu Gminy. Oznajmiła między innymi, iż Wójt 

wydał decyzję - sprzeciw w sprawie usunięcia drzew. W wyniku prowadzonego postępowania 

wyjaśniającego Pan Starosta wydał bowiem ostatecznie stanowisko w tej sprawie. Odbyło się też 

spotkanie z udziałem wszystkich stron i zapadła decyzja, że Powiat wystąpi do Urzędu 

Wojewódzkiego o komunalizację gruntów. 

 Sekretarz Gminy zabierając głos ustosunkował się do kwestii rowów melioracyjnych                          

i zaznaczył, że są dwaj właściciele. Tam gdzie rowy melioracyjne służą do utrzymania łąk                         

w stanie użytkowania – nad ich utrzymaniem czuwają spółki wodne, ale na naszym terenie nie ma 

takiej spółki.  

Radna Iwona Machnicka zwróciła się z zapytaniem w imieniu mieszkańców, czy jest 

możliwe, by oczyszczać pobocza przy drodze gminnej, by piach nie zalegał na jezdni. 

Wójt stwierdził, że problem wynika prawdopodobnie z wysokiego pobocza. Są zgłoszenia 

w tej sprawie i będą podjęte działania.  

Sołtys Sołectwa Grabice Adam Michalak stwierdził, że wynika z tego, że rowy nie będą 

czyszczone i ma zatem pytanie, gdzie ma wypasać bydło. Problem ten zgłasza już drugi rok. 

Sekretarz wyjaśnił, iż jeżeli jest mowa o rowach przy drogach – to jest to zadanie gminy, ale jeżeli 

o rowach melioracyjnych – to nie ma ani środków na ten cel, ani prawnych możliwości. Można 

tutaj tylko zachęcać mieszkańców, ale nie w formie nakazów administracyjnych. 

Radny Rafał Kucharski zgłosił wniosek o wymianę znaków z nazwą miejscowości gdyż są 

zniszczone i nieczytelne. 

Wójt poinformował, iż pracownicy dokonali objazdu w terenie i spisali, gdzie są potrzeby 

w tym zakresie, a znaki z nazwami miejscowości też można ująć w tych potrzebach. 

 Więcej wniosków nie zgłoszono. 

 

Punkt 20. 

 Na powyższym wyczerpany został porządek obrad. Przewodnicząca Rady Gminy 

Małgorzata Rosa zamknęła obrady V sesji Rady Gminy Cielądz. Na powyższym protokół 

zakończono.  

               Przewodnicząca Rady Gminy 

Protokołowała                                                                                   Małgorzata Rosa 

Bogusława Kobacka 


