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Sesję rozpoczęto o godz. 10:00 

a zakończono o godz.      12:15. 

 

Punkt 1. 

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa stwierdzając obecność 13 radnych i quorum 

zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał, otworzyła IX sesję  Rady Gminy Cielądz.  

Powitała przybyłych na sesję radnych, sołtysów oraz zaproszonych gości oraz przybyłych na 

sesję mieszkańców wsi Sierzchowy. 

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. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu Nr VIII/2019 z sesji Rady Gminy z dn. 27.06.2019 r. 

4. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego i przeciwpożarowego za 2018 rok na terenie 
Gminy Cielądz. 

5. Omówienie stanu przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.  

6. Informacja Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektorów Szkół Podstawowych z terenu Gminy 
Cielądz do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2019 rok. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi 
informacji  o kandydacie na ławnika. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą 
kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości. 
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14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej na własność Gminy Cielądz. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Gminy Cielądz. 

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

17. Wolne wnioski 

18. Zakończenie obrad IX sesji Rady Gminy.  

 

Punkt 3.  

Protokół  Nr VIII/19 z sesji Rady Gminy z dnia 27 czerwca 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. 

 

Punkt 4.  

Kolejny punkt porządku sesji dotyczył informacji o stanie bezpieczeństwa publicznego                       

i przeciwpożarowego za 2018 rok na terenie gminy Cielądz.  

(Na sesję przybył Radny Michał Gaca) 

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa o omówienie tematu poprosiła 

przedstawiciela Policji Pana Marcina Janiszewskiego asystenta Zespołu ds. Organizacji Służby                 

i Wykroczeń Wydziału Prewencji w Komendzie Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej. 

Pan M. Janiszewski stwierdził, iż Gmina Cielądz jest jedną z najbezpieczniejszych gmin,                

w czasie kiedy pełnił funkcję dzielnicowego. W porównaniu z innymi gminami odnotowano                         

w niej o wiele mniej przestępstw. Następnie przedstawił dane statystyczne za rok 2018, 

porównując te zestawienia do roku 2017. Poinformował też o udziale przedstawicieli Policji                                          

w organizowanych w szkołach pogadankach na temat bezpieczeństwa. Zwrócił uwagę na 

funkcjonującą stronę Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa i zachęcił do korzystania z tej 

formy prewencji. 

W niniejszym temacie głos zabrał radny Adam Michalak. Zwrócił się  z uwagą, że chciałby 

uczulić na problem malowania na przystankach. Uważa, że ci co to robią czują się bezkarni. 

Pan M. Janiszewski oznajmił, iż patrole na terenie Gminy są prowadzone przez cały czas                      

i na ten problem też zwracał uwagę, gdy był dzielnicowym. Można też dokonać zgłoszenia 

wykorzystując Mapę Zagrożeń. Zapewnił, iż zgłosi ten problem, by zwrócono na tę kwestię 

jeszcze większą uwagę.  

Więcej zapytań do gościa nie zgłoszono.  
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Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa oznajmiła, iż wystąpiła też do Komendanta  

Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej o przedstawienie informacji o stanie 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego za 2018 rok, lecz nie ma informacji w tym temacie i nie ma 

też na sesji przedstawiciela tej jednostki. 

 

Punkt 5.  

 Wobec tego przystąpiono do kolejnego punktu porządku obrad tj.  informacji na temat  

stanu przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego. 

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa o omówienie tematu poprosiła dyrektorów 

szkół. 

Najpierw głos zabrała Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sierzchowach – Pani Maria Piątek. 

Dyrektor poinformowała, iż szkoła została właściwie przygotowana do rozpoczęcia nauki                 

z dniem 01 września. Komisje określające stan bezpieczeństwa terenu przyszkolnego i szkolnego 

nie miały żadnych zastrzeżeń. Drobne uchybienia, awarie i problemy zostały pokonane. 

Następnie o zabranie głosu Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa poprosiła Dyrektora 

Szkoły Podstawowej w Cielądzu Pana Bogdana Batorka. 

Dyrektor Bogdan Batorek również stwierdził, iż szkoła została przygotowana na 

rozpoczęcie roku szkolnego. Wykonane zostały niezbędne remonty, a część remontów jeszcze 

trwa, ale nie wpływają one na jakość edukacji, ani na bezpieczeństwo dzieci. Szkoła została 

pozytywnie oceniona przez kontrolerów. 

Do przedstawionych informacji nie zgłoszono zapytań. 

 

Punkt 6.  

 Zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu dotyczącego informacji 

Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku.  

Informację przedstawił Wójt Gminy Paweł Królak, zwracając uwagę na wykonanie 

planowanych dochodów i wydatków budżetowych, z podziałem na bieżące i majątkowe. 

Poinformował o wysokości spłaconych w omawianym okresie kredytów, pożyczek i odsetek oraz 

przedstawił też stan zadłużenia Gmina na 30 czerwca 2019 r. tj. kwota 3.187.845 zł, co stanowi                 

17 % planowanych dochodów. Zaznaczył, że przedstawione przez niego informacje są ogólne, ale 

jeśli jest potrzeba szczegółowego omówienia, to prosi o pytania. 

 Do informacji nie głoszono uwag ani zapytań. Informacja została przyjęta i stanowi 

załącznik do protokołu.  
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Punkt 7.  

Kolejny temat obrad Rady Gminy dotyczył zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli. 

Kierownik GZEAS Agnieszka Zielińska poinformowała, iż niniejszą uchwałę należy podjąć 

w związku ze zmianą przepisów tj. ustawy Karta Nauczyciela oraz rozporządzenia płacowego 

nauczycieli. Wyjaśniła, iż w ustawie Karta Nauczyciela jest ustalona minimalna wysokość 

dodatku za wychowawstwo w wysokości 300 zł i w takiej wysokości jest zaproponowany              

w regulaminie. Jednocześnie w tej wysokości jest zaplanowany dodatek dla nauczycieli 

opiekujących się oddziałem przedszkolnym. Dodała też, że dodatek dla opiekuna stażu pozostaje 

bez zmian, a dla dyrektorów szkół proponowana jest zmiana, polegająca na podwyższeniu 

górnego pułapu dodatku funkcyjnego, by móc w przyszłości zwiększyć wynagrodzenie.  

 Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że projekt tej uchwały był opiniowany na 

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

i uzyskał pozytywne opinie.  

Zapytań do przedstawionego tematu nie zgłoszono. Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa 

przystąpiła zatem do odczytania projektu uchwały, przed głosowaniem stwierdziła kworum,                      

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

tj. 14. głosami „za”. Uchwała Nr IX/64/19 i imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do 

protokołu  

Dyrektor SP w Cielądzu Bogdan Batorek podziękował za ujednolicenie wysokości dodatku za 

wychowawstwo i za jego ustalenie dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych na tym samym 

poziomie co w  szkole. 

 

Punkt 8.  

Następny temat porządku obrad Rady Gminy dotyczył upoważnienia Dyrektorów Szkół 

Podstawowych z terenu Gminy Cielądz do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu 

administracji publicznej 

Kierownik GZEAS Agnieszka Zielińska poinformowała, iż zgodnie ustawą o finansowaniu 

zadań oświatowych, opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i za wyżywienie 

stanowią niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym. W związku                     

z tym, że dyrektorzy szkół do tej pory nie wydawali żadnych decyzji i postanowień z zakresu 

administracji publicznej, to niniejsze upoważnienie będzie umożliwiało im prowadzenia 

postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie opłaty za 

korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłaty za korzystanie z wyżywienia.  

Przewodnicząca Rady oznajmiła, iż projekt niniejszej uchwały został pozytywnie 

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



5 
 

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 IX/65/19 i imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do 

protokołu. 

 

Punkt 9.  

 Przystąpiono do kolejnego punktu porządku sesji - podjęcie uchwały w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy. 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa oznajmiła, iż projekt uchwały otrzymali wszyscy 

radni i poprosiła Skarbnika Gminy o przedstawienie tematu. 

Gabriela Milczarska Skarbnik Gminy oznajmiła, iż projekt uchwały zawiera propozycję zmian 

dochodów i wydatków, i w związku z tym aktualne dochody wynoszą 18.031.318,49 zł, a wydatki 

wynoszą 18.003.266,81 zł. Oznajmiła, iż wynik budżetu gminy po zmianach zamyka się 

nadwyżką budżetową w wysokości 28.051,68 zł , która przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej 

zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zmniejszone zostały przychody w 2019 r. z tytułu 

planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek o kwotę 2.608.138,05 zł. Przychody po 

wprowadzonych zmianach wynoszą 854.736,64  zł. Poinformowała, iż w wyniku powyższych 

zmian planuje się zaciągnięcie kredytów i pożyczek w 2020 roku na kwotę 2.730.855,00 zł. Spłata 

zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek obejmuje okres do 2035 roku. 

Skarbnik Gminy oznajmiła, iż do wykazu przedsięwzięć zostały wprowadzone dwa nowe zadania 

(w związku ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego ) tj. 

- I zadanie - Kompleksowa termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Sierzchowach -

planowana realizacja inwestycji w 3 lata tj. 2018-2020. Limit wydatków na 2019r. wynosi 

12.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe zabezpieczające wkład własny inwestycji to kwota                     

w wysokości 402.431,02 zł; 

- II zadanie - Termomodernizacja szkoły podstawowej w Sierzchowach - planowana realizacja 

inwestycji obejmuje dwa lata tj. 2019-2020. Limit wydatków na 2019 r. wynosi 20.000,00 zł. 

Łączne nakłady finansowe zabezpieczające wkład własny inwestycji to kwota w wysokości 

514.107,44 zł. 

Skarbnik Gminy dodała ponadto, że w zadaniu dotyczącym poprawy gospodarki wodno-ściekowej  

dokonywana jest zmiana w limitach wydatków: na 2019 rok limit został zmniejszony do kwoty 

10.000 zł, natomiast planowany limit na 2020 rok – 3.074.367,78 zł. 

Do projektu uchwały i wyjaśnień udzielonych przez Skarbnika Gminy Gabrielę Milczarską 

nie zgłoszono uwag ani zapytań.  
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Przewodnicząca Rady oznajmiła, iż projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany 

przez Komisje obradujące na wspólnym posiedzeniu, odczytała projekt uchwały, stwierdziła 

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

jednogłośnie – 14. głosami „za”. Uchwała Nr IX/66/19 i imienny wykaz głosowania stanowią 

załączniki do protokołu. 

 

Punkt 10.  

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

w budżecie Gminy na 2019 rok. 

 Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa stwierdziła, iż projekt uchwały otrzymali wszyscy 

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

Skarbnik Gminy poinformowała o następujących zmianach w budżecie. W pierwszej 

kolejności o zmianach zawartych w załączniku nr 1: 

- w dziale 010 - zmniejszenie planowanych dochodów majątkowych o kwotę 837.108,95 zł – 

wynika to z terminu wykonania i rozliczenia inwestycji wodnościekowej, 

- w dziale 600- zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu otrzymania dotacji z Urzędu 

Marszałkowskiego na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej Ossowice – Cielądz – 

kwota 35.858 zł oraz z tytułu przyznania środków z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie 

pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ossowice – kwota 139.153 zł; 

- w dziale 750 – zwiększenie o kwotę w wysokości 3.472 zł z tytułu rozliczenia umowy                                                     

z Powiatowym Urzędem Pracy z prac interwencyjnych oraz zwiększenie o 52.504 zł z tytułu 

podpisania umowy na realizację projektu pn. Gmina na czasie, 

- w dziale 758 – zwiększane są dochody w związku z decyzją Wojewody Łódzkiego                                     

o przyznaniu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku – 

kwota 63.585,54 zł;  

Skarbnik Gminy poinformowała iż Załącznikiem Nr 2 dokonane będą następujące zmiany                       

w budżecie: 

- w dziale 010 – zmniejszenie planowanych wydatków w związku z przesunięciem terminu 

realizacji zadania o kwotę 2.812.247 zł  

- w dziale 600 – zwiększenie wydatków związanych z przebudową dróg gminnych - podbudowa 

betonowa oraz na zadanie dotyczące przebudowy drogi gminnej w Ossowicach – łącznie 

214.153,94 zł; 

- w rozdziale 70005 – zmniejszenie wydatków zadania - Termomodernizacja budynku ośrodka 

zdrowia w Sierzchowach o kwotę 418.000 zł; 
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- w dziale 750 – zwiększenie wydatków na wynagrodzenia z tytułu rozliczenia umowy z PUP 

oraz na wykonanie monitoringu w budynku urzędu gminy; 

- w rozdziale 75095 – zwiększenie wydatków na realizację projektu z udziałem środków z Unii 

Europejskiej „Cyfrowa Gmina Cielądz” o kwotę 52.504 zł; 

- w rozdziale 90015 – zmniejszane są wydatki w zadaniach inwestycyjnych o kwotę 215.000 zł; 

- w rozdziale 90095 – zwiększane są wydatki na wykonanie monitoringu na terenie parku                          

w Cielądzu; 

- w pozostałych przypadkach dokonuje się przesunięć wydatków w celu bieżącej realizacji 

budżetu.   

Dodała, że zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych zostały uwzględnione w załączniku Nr 3, 

natomiast zmiany w zakresie przychodów z tytułu kredytów i pożyczek – zmniejszenie o kwotę 

2.608.138,05 zł zostały uwzględnione w załączniku Nr 4. 

Do projektu uchwały zapytań nie zgłoszono.  

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 IX/67/19 i imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do 

protokołu. 

 

Punkt 11.  

 Kolejny punkt sesji dotyczył zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi 

informacji o kandydacie na ławnika. 

Tematykę projektu uchwały przedstawił Wójt Gminy Paweł Królak. Wyjaśnił, iż w myśl 

ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych kończy się kadencja ławników. Następna kadencja 

będzie trwała od 2020 r. do 2023 r. Zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników powołany 

Uchwałą Nr VIII/58/19 z dnia 27 czerwca 2019 r. stwierdził, iż zgłoszenie kandydata na ławnika 

zostało złożone w ustawowym terminie oraz spełnia wymagania formalne. Dlatego następna 

procedura to zasięgnięcie opinii od Komendanta Wojewódzkiego Policji o kandydacie na ławnika.  

Wójt zaznaczył, że tylko jedno zgłoszenie wpłynęło – Pani Henryki Lesiewicz. 

 Do projektu uchwały nie zgłoszono zapytań. Przewodnicząca Rady oznajmiła, iż projekt był 

również opiniowany przez Komisje na  posiedzeniu wspólnym Komisji Budżetu i Rolnictwa oraz 

Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia i Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

Następnie Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały, stwierdziła kworum po czym odbyło 

się głosowanie nad przyjęciem omawianej uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie - 14. 
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głosami „za”. Uchwała Nr IX/68/19 oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do 

protokołu.  

(Przerwa w obradach. Obrady opuścił radny Sylwester Stefański). 

  

Punkt 12. 

W następnym punkcie porządku sesji obradowano nad projektem uchwały w sprawie 

ustalenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. 

 Przewodnicząca Rady oznajmiła, iż od tej chwili w obradach uczestniczy obecnie 13-tu 

radnych.  

O przedstawienie projektu uchwały Przewodnicząca Rady poprosiła Wójta Gminy. 

Wójt Gminy Paweł Królak przypomniał, iż niedawno, gdyż 27 czerwca br. uchwalany był wzór 

wniosku. Nadzór Wojewody zgłosił kilka zastrzeżeń tj. podawanie numeru PESEL, numeru 

telefonu oraz danych osób, z którymi prowadzi wnioskodawca gospodarstwo domowe. W związku 

z powyższym, celem wyeliminowania wskazanych nieprawidłowości, proponuje się zmianę 

wniosku. 

 Przewodnicząca Rady zaznaczyła, że na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Rolnictwa 

oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia projekt omawianej uchwały był opiniowany                         

i uzyskał  pozytywną opinię. 

W związku z brakiem uwag do projektu uchwały, Przewodnicząca Rady odczytała projekt 

uchwały, stwierdziła kworum po czym odbyło się głosowanie. Uchwała została podjęta - 13. 

głosami „za”. Uchwała Nr IX/I/69/19 oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do 

protokołu.  

 

Punkt 13. 

Kolejny temat sesji dotyczył podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie                           

z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości. 

 Uzasadnienie  niniejszego projektu uchwały przedstawiła Magdalena Ostalska – pracownik 

Urzędu Gminy. Wyjaśniła, iż dotychczasowy dzierżawca – NZOZ VITA-MED Witold Szymański 

wyraził zainteresowanie kontynuacją umowy i złożył w dniu 6 września br. wniosek                               

o przedłużenie umowy dzierżawy pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach –                        

z przeznaczeniem na cele opieki zdrowotnej. Poinformowała następnie, że mając na uwadze 

przepisy ustawy o samorządzie gminnym, które regulują, że po umowie zawartej na czas 

oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama 

nieruchomość, wymagana jest uchwała Rady Gminy. 

Do projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani pytań. 
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Przewodnicząca Rady oznajmiła, iż projekt był opiniowany przez Komisje na  posiedzeniu 

wspólnym Komisji Budżetu i Rolnictwa oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia i został 

pozytywnie zaopiniowany. Następnie odczytała treść projektu uchwały, stwierdziła kworum po 

czym odbyło się głosowanie. Uchwała została podjęta – jednogłośnie - 13. głosami „za”. Uchwała 

Nr IX/70/19 oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do protokołu.  

 

Punkt 14. 

 W następnym punkcie sesji obradowano nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej na własność Gminy Cielądz. 

 Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa oznajmiła, iż projekt uchwały otrzymali wszyscy 

Radni i o przedstawienie tematu poprosiła również Magdalenę Ostalską. 

Magdalena Ostalska – pracownik Urzędu Gminy wyjaśniła, iż działka, o której mowa                        

w projekcie uchwały, powstała wskutek podziału i w planie miejscowym jest przeznaczona pod 

drogę publiczną gminną w Ossowicach. Właściciel złożył oświadczenie, że nieodpłatnie przekaże 

na rzecz Gminy tę działkę. Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie                           

z którymi do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach 

majątkowych gminy, w tym również nabywanie, zawarcie aktu notarialnego musi być 

poprzedzone podjęciem uchwały przez Radę Gminy w tej sprawie. 

Do projektu uchwały nie zgłoszono zapytań 

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

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

i Zdrowia, po czym odczytała projekt uchwały, stwierdziła kworum po czym odbyło się 

głosowanie nad przyjęciem omawianej uchwały. Uchwała została podjęta 13. głosami „za”. 

Uchwała Nr IX71/19 oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do protokołu.  

 

Punkt 15. 

Kolejny punkt obrad Rady Gminy dotyczył podjęcia uchwały w sprawie powołania Komisji 

Statutowej. 

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa oznajmiła, iż uchwalanie statutu wraz ze 

zmianami należy do wyłącznej kompetencji Rady Gminy. Zaznaczyła, że zgodnie z § 52 Statutu 

Gminy Cielądz Rada Gminy może powoływać doraźne komisje, ustalając ich przedmiot działania 

i skład osobowy. Stwierdziła, że względu na potrzebę dostosowania zapisów Statutu do 

planowanych zmian  w zakresie powiadamiania radnych o sesjach oraz posiedzeniach komisji 

oraz doprecyzowania §57, aby jego zapis wykluczył wszelkie wątpliwości dotyczące zwoływania 
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wspólnych posiedzeń komisji, zachodzi potrzeba zmiany Statutu, a tym samym powołania 

doraźnej Komisji Statutowej. 

Do składu Komisji zaproponowała przewodniczących poszczególnych komisji. 

Zwróciła się imiennie do wymienianych kandydatów o wyrażenie zgody do pracy                           

w Komisji tj. 

- Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka – wyraziła zgodę 

- Przewodniczący Komisji i Budżetu Adam Michalak – wyraził zgodę 

- Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Przemysław Jędrzejczak – 

wyraził zgodę 

- Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rafał Kucharski – wyraził zgodę. 

Następnie Przewodnicząca Rady do pracy w komisji zaproponowała Radną Jadwigę 

Mantorską. Radna nie wyraziła zgody. Uzasadniając swoje stanowisko stwierdziła, iż na 

posiedzeniu komisji czwartkowej wstępnie wyraziła zgodę, ale przemyślała to i uznała , że będzie 

to wbrew jej osobie jako radnej. Przypomniała, iż problem ze zwoływaniem wspólnych posiedzeń 

komisji był do czasu ich powołania w miesiącu grudniu. Oznajmiła, iż zwracała się od dnia 27 

grudnia, monitowała do Przewodniczącej, iż jest to niezgodne z prawem, że nie jest powoływana 

na posiedzenia komisji. Zdaniem Radnej polemika w tej sprawie trwała do dnia 26 czerwca. 

Uważała, że będzie temat zakończony skoro dział prawny Urzędu Wojewódzkiego wystosował 

stanowisko w tej sprawie. W tym miejscu odczytała Radna treść pisma Łódzkiego Urzędu 

Wojewódzkiego. Radna wyraziła zdanie, że jeśli Rada chce zmieniać zapis Statutu dotyczący 

zwoływania wspólnych posiedzeń, to ewidentnie wykluczają ją z posiedzeń wspólnych Komisji. 

Uważa, że od początku był zamierzony cel, by wykluczyć ją z posiedzeń komisji. Stwierdziła, że                   

w demokratycznym kraju, jakim jest Polska, każdy powinien mieć prawo wyrażać swoje zdanie,                    

a okazuje się że jest za to karany. 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa stwierdziła, iż dlatego zaproponowała udział Radnej 

w pracach komisji, by statut był tak dopracowany, by nie budził żadnych wątpliwości i ze względu 

na aktywność Radnej. Oznajmiła, że jeśli jednak Radna nie wyraża zgody, to proponuje kandydaturę 

Radnego Mariusz Błąkałę. Radny wyraził zgodę na pracę w komisji.  

Przewodnicząca Rady dodała jeszcze, że chce też zaproponować do pracy w tej komisji 

swoją osobę. 

Do propozycji składu Komisji nie zgłoszono uwag. Przewodnicząca odczytała treść projektu 

uchwały, stwierdziła kworum i zarządziła głosowanie nad uchwałą. 

Uchwała Nr IX/72/19 została podjęta 12. głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i wraz                         

z imiennym wykazem głosowania stanowią załączniki do protokołu.  
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Punkt 16.      

 Kolejny punkt dotyczył informacji o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym               

oraz z wykonania uchwał Rady Gminy.   

Informację przedstawił Wójt Gminy Paweł Królak, a informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

Punkt 17. 

 W wolnych wnioskach głos zabrali: 

 Mieszkanka wsi Sierzchowy T.S poruszyła następujące kwestie: 

- zadanie inwestycyjne – termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach – co zostało                      

w zakresie tego zdania zrealizowane; 

- nawiązując do projektu Cyfrowa Gmina Cielądz zwróciła się z zapytaniem, czy Gmina podpisała 

umowę w zakresie realizacji światłowodu, gdyż około 2 miesiące temu firma przekazała 

mieszkańcom informację, że będą realizować to zadanie. 

 Wójt Gminy Paweł Królak odpowiadając na powyższe zapytania wyjaśnił, iż 

termomodernizacja ośrodka zdrowia jest rozpisana na 3 lata ponieważ była wykonana 

dokumentacja, a w roku bieżącym został złożony wniosek o dofinansowanie zadania w ramach 

RPO. Gmina chce te środki pozyskać, gdyż byłoby to duże odciążenie budżetu gminnego. 

W sprawie Programu Cyfrowa Polska wyjaśnił, iż są pomylone dwa pojęcia: dofinansowanie, 

które Gmina otrzymała dotyczy min. przeprowadzenia szkoleń dla mieszkańców, a realizacja 

światłowodu nie jest naszym zadaniem. To firma zewnętrzna pozyskała środki i realizuje zadanie 

na terenie naszej Gminy i innych gmin. Z rozmów z wykonawcami tego zadania wynika, że mają 

opóźnienie w realizacji zadania. 

 Radna Iwona Machnicka przedstawiła wnioski z zebrania wiejskiego w miejscowości 

Wisówka, które mieszkańcy prosili przekazać: 

- uruchomienie trasy autobusowej przez tę miejscowość np. o godz. 9-tej i 14-tej; 

- wyrównanie drogi (przez pola)  równiarką ; 

- obcięcie gałęzi przy drodze w kierunku Małej Wsi; 

- utwardzenie drogi od Wisówki do Małej Wsi; 

- kiedy naprawiony będzie hydrant; 

- w sprawie fotowoltaiki – umieszczanie informacji w każdym sołectwie, by mieszkańcy byli 

informowani; 

- kto jest odpowiedzialny za czyszczenie rowów przy rzekach. 

Do powyższych wniosków ustosunkował się Wójt Gminy.  

- w sprawie linii autobusowej stwierdził, że raczej nie ma szans, gdyż rozmawiał w ubiegłym 

tygodniu z dyrektorem PKS w Rawie Mazowieckiej, ale pismo można wystosować; 
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-  na temat gałęzi oznajmił, iż będzie to zrealizowane; 

- w kwestii drogi Wisówka – Mała Wieś i podziału funduszu sołeckiego wyraził zdanie, że to 

mieszkańcy decydują i mogą przeznaczać na jakie chcą zadanie, urząd nie ma wpływu na to; 

- nt. hydrantu – zgłosi problem konserwatorowi; 

- w temacie fotowoltaiki – poprosi Sekretarza, by osobiście skontaktował się z osobą 

zainteresowaną. 

 Radna Jadwiga Mantorska oznajmiła, iż w ubiegłym roku występowała o montaż znaków 

kierunkowych i otrzymała odpowiedź, że wiosną będą montowane, a do tej pory ich nie ma. 

 Wójt odpowiedział na powyższe, że musi tę kwestię zweryfikować z pracownikiem 

gospodarczym. 

 Radny Grzegorz Stępniak odniósł się do tematu drogi Wisówka - Mała Wieś. Stwierdził, że 

Wisówka ma wyjazdy – nawet 3, a Mała Wieś tylko jeden do szlaku utwardzonego. Stwierdził też, 

że uczęszczanie tą drogą też jest większe. Porównał też kwestie podatków z tych dwóch wsi.  

 Wójt zauważył, że zbędna jest dyskusja nad ważnością dróg, gdyż są one ważne dla 

wszystkich mieszkańców. Trzeba jednak w budżecie zwracać uwagę na klasy ważności dróg. 

Stwierdził, iż jest już zrobiony mały krok i ma nadzieję, że w tym roku uda się coś dorzucić, a za 

niedługi czas mieszkańcy będą mieć powód do zadowolenia.  

 Ponownie głos zabrała mieszkanka wsi Sierzchowy T.S. Zwróciła się z prośbą o naprawę 

oświetlenia ulicznego przy parkingu koło cmentarza (na łuku).  Na odcinku 300 m jest bardzo 

ciemno gdyż nie ma dwóch kolejnych lamp. Jest tam skrzyżowanie i jest niebezpiecznie.  

  Adam Michalak zapytał o sprawy: oświetlenia w kierunku Herco i ścieżki rowerowej przy 

drodze wojewódzkiej. 

 Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa oznajmiła, iż przygotowanie stanowiska w sprawie 

ścieżki rowerowej wymaga trochę czasu i przemyśleń, ale na najbliższe posiedzenie będzie 

stanowisko przygotowane i na sesji będzie podjęte.  

 Wójt  Gminy w kwestii oświetlenia ulicznego poinformował, iż złożony został wniosek na 

dofinansowanie do kompleksowej wymiany oświetlenia ulicznego w całej Gminie i na nowy 

odcinek do Herco. Zadania te zostały zdjęte z roku bieżącego z zadań inwestycyjnych z uwagi na 

złożony wniosek w ramach RPO. Dodał, że jeśli nie uda się tutaj, to będą starania o pozyskanie                   

z WFOŚiGW pożyczki - w części umarzalnej. Inwestycja przesunięta więc została w czasie gdyż 

są starania o pozyskanie środków zewnętrznych.  

 Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa oznajmiła, iż w sesji uczestniczą mieszkańcy wsi 

Sierzchowy, których pismo w sprawie planowanej inwestycji przez firmę Ziemia Polska 

przedstawiła radnym na posiedzeniu Komisji Budżetu i Rolnictwa i Komisji Oświaty, Kultury, 

Sportu i Zdrowia, a następnie udzieliła przybyłym gościom głosu w tym temacie. 
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 Mieszkaniec wsi Sierzchowy, zabierając głos stwierdził, iż chcieli tę sprawę poruszyć na 

sesji, a także dowiedzieć się jaka jest wiedza radnych w tej sprawie i co jest planowane dalej.  

Następnie mieszkaniec przedstawił jaki jest problem związany z tą inwestycją, a dotyczący 

budowy kompostowni o powierzchni 3.0000 metrów, na którą będzie dostarczane dziennie 100 

ton osadu z oczyszczalni. Uważa, że będzie to powodowało smród, natężenie ruchu, uszkodzenie 

dróg, utrata na wartości działek , szkodniki, owady. Dodał, że mają opinie w tym zakresie od 

różnych specjalistów i instytucji.  

 W tym temacie wypowiedziała się następnie Magdalena Ostalska – pracownik Urzędu 

Gminy, która uzupełniła opis zadania inwestycyjnego o informacje, że na działce o powierzchni 

ok. 5 ha, będzie wydzielone 7 tys. m2 na realizację tej inwestycji, z czego na 3 tys. m2 będzie 

wiata, podzielona na  kwatery, gdzie w ciągu roku planowane jest przerabiane ponad 25 tys. ton 

osadów ściekowych, pochodzących z oczyszczalni ścieków, które przy użyciu mikroorganizmów 

mają być przekształcone na kompost służący użyźnianiu gleby. Inwestor planuje wytwarzanie 

ponad 20 tys. ton produktu rocznie. Następnie przedstawiła temat od strony postępowania 

administracyjnego min. w zakresie wystąpień do organów opiniujących: RDOŚ, Sanepid i Wody 

Polskie.  Zaznaczyła, że mając na uwadze, że RDOŚ wypowiedział się już w tym temacie, że 

należy nałożyć obowiązek opracowania raportu i dokonać oceny oddziaływania na środowisko, to 

prawdopodobnie postanowienie będzie o nałożeniu takiego obowiązku i w postępowaniu będzie 

uczestniczyć też społeczeństwo. 

 Mieszkanka wsi Sierzchowy oświadczyła, że zebrali kilkaset podpisów, też z ościennych 

gmin i są przeciwni tej inwestycji. Wystąpiła z prośbą o wsparcie Rady w tej sprawie. 

 Kolejna mieszkanka dodała, że w pobliżu planowanej inwestycji już są plantacje borówek 

amerykańskich, które są uprawiane w sposób ekologiczny. Zaznaczyła też, że są informacje, że 

zwożone są już na to miejsce od dawna odpady – nocą,  a później jest to zasypywane. Ponadto 

posiadają pewną informację, że firma Ziemia Polska wygrała przetarg na odbiór odpadów 

medycznych z Warszawy i jest obawa, by nie były tutaj zwożone. Dlatego prosi o wparcie i by nie 

pozwolić na tę inwestycję, która może zagrażać zdrowiu i życiu ludzi. 

 Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa wyjaśniła, iż wydanie decyzji w tej sprawie jest                          

w kompetencji Wójta, a Rada jest od stanowienia prawa miejscowego. Mogą jedynie wyrazić 

swoją opinię, że zgadzają się z obawami mieszkańców. Uchwalenie natomiast planu jest 

kosztownym rozwiązaniem, a ponadto rozciągniętym w czasie.  

 Wójt zabierając głos w tym temacie zaznaczył, że tak jak powiedział pracownik, trwają 

oczekiwania na opinie. Stwierdził, że na pewno żadnemu wójtowi nie jest potrzebna niepachnąca 

inwestycja i na pewno będzie robione wszystko, by takich inwestycji nie było. 
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 Pracownik Urzędu Gminy Magdalena Ostalska odniosła się do kwestii podejrzenia zwożenia 

odpadów i stwierdziła, by wpłynęło w tej sprawie oficjalne pismo, które przekazane będzie 

organowi kompetentnemu w sprawie badania nielegalnych odpadów. 

 Następnie głos zabrał radny Rafał Kucharski, który zapytał o działalność spółdzielni 

socjalnej oraz w kwestii omawianej inwestycji – skąd inwestor zainteresował się tym terenem. 

 Wójt ustosunkował się najpierw do drugiego pytania i wyjaśnił, iż firmy tego rodzaju, 

szukają odpowiednich lokalizacji, zrekultywowanych wyrobiskach, w polach. Na pewno to nie on 

sprowadził firmę. W sprawie spółdzielni oznajmił, iż działa od 1 września, świadczy usługi 

gastronomiczne do szkół w Gminie Rawa Mazowiecka, na potrzeby szpitala, a także komercyjnie 

sprzedaje obiady - też już w formie cateringu.  

 Radny Przemysław Jędrzejczak zwrócił się z zapytaniem o materiał na remont ławek                        

w Grabicach i zgłosił wniosek o naprawę oświetlenia w jednym punkcie w Grabicach. 

 Wójt oznajmił, iż po czwartkowych komisjach został wykonany telefon do firmy i było 

zapewnienie, że wyślą towar w piątek, lub najpóźniej dzisiaj.  

 Radny Przemysław Jędrzejczak zaproponował pomoc klubu sportowego w wykonaniu prac. 

 Radny Adam Michalak również zgłosił sprawę lamp oświetleniowych. Zwrócił się też do 

mieszkańców wsi Sierzchowy, czy rozmawiali z właścicielem działki, a może by zablokował tę 

inwestycję. 

 Mieszkaniec wsi Sierzchowy oznajmił, iż nie rozmawiali z właścicielem działki, ale jest to 

zbędna raczej rozmowa, gdyż nie zmieni właściciel decyzji, gdyż z tego ma pieniądze.  

 Radna Ewa Kwiatkowska-Kielan wystąpiła z prośbą do Wójta Gminy, by zorganizował 

spotkanie z właścicielem, byłymi radnymi i byłym Wójtem w sprawie cmentarza. Uważa, że 

musimy rozmawiać, by pozyskać ten grunt, bo coraz mniej jest miejsca na cmentarzu. 

 Wójt oznajmił, iż były wielokrotnie prowadzone rozmowy, ale właściciel dokonał pewnych 

inwestycji na działce i przez 5 lat nie zamierza sprzedać tej działki nikomu. Uważa, że dwie strony 

powinny się spotkać i ustalić pewne sprawy.  

 Radny Grzegorz Stępniak odniósł się do sprawy oświetlenia ulicznego i zgłosił uwagę na 

temat jakości pracy konserwatora, że pomimo zgłoszenia awarii, przez półtora miesiąca nie jest 

naprawione oświetlenie. 

 Wójt oznajmił, iż końcem roku wygasa umowa z konserwatorem oświetlenia ulicznego                   

i będzie nowe postępowanie przetargowe. Będą zapisy na temat kar umownych. Teraz jest 

bowiem taka sytuacja, że wykonawca woli zapłacić karę niż przyjechać. W sprawie oświetlenia               

w Nowej Małej Wsi było potwierdzenie z PGE, że to był ich błąd. Po sesji wykona telefon do 

firmy. 
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 Sołtys Sołectwa Grabice Adam Michalak zabrał głos i oznajmił, iż Wójt wysyłał do 

mieszkańców informacje, że panuje susza i nie wolno podlewać ogródków, a w Grabicach woda 

rowami płynęła, z deszczowni na drogę była puszczana, co psuje drogi. Stwierdził, że jest we wsi 

15 studni głębinowych od 50 do 60 metrów.  

 Wójt ustosunkowując się do wypowiedzi Sołtysa oznajmił, iż do prywatnych inwestycji 

mieszkańców trudno jest mu się odnosić i stwierdzić, czy studnie mają 30, czy 50 metrów.                  

W sprawie podlewania zaznaczył, że pismo było wystosowane, lecz należy odróżnić podlewanie 

wodą z wodociągu od podlewania wodą z własnej studni. W sprawie zalewania dróg była 

dokonana wizja przez pracownika Urzędu i Policji i nie stwierdzono większego ubytku na drodze 

spowodowanego przez wodę.  

 Sołtys dodał jeszcze uwagę na temat legalności studni w Gminie. 

 Sołtys Sołectwa Gułki Władysław Dobrowolski zgłosił wniosek o oświetlenie w Gułkach. 

 Wójt Gminy wyraził zdanie, że oświetlenie uliczne jest problemem złożonym i chyba każdy 

wskazałby potrzeby w swoich miejscowościach. Wyjaśnił też, że nie ma znaczenia, czy zakłada 

się jedną lampę, czy więcej, gdyż wymogi dokumentacyjne są takie same. Stwierdził, że na pewno 

nadejdzie taki czas, że trzeba będzie nad tym tematem się pochylić. 

 Radna Jadwiga Mantorska zwróciła się z prośbą, czy wystąpić z petycją, czy wystarczy 

poprosić o przyłączenie prądu do altany w Niemgłowach. 

 Wójt oznajmił, że nie wie, w jakim stanie jest licznik i skrzynka. Skontaktuje się jednak z 

konserwatorem i jeśli będzie możliwość, to nie widzi problemu, by było to pod oświetleniem                         

i licznikiem Gminy, pod warunkiem, że nie będzie się paliło cały czas. 

 Sołtys Franciszek Zieliński zwrócił się z prośbą o wystąpienie do Rady Powiatu w sprawie 

utwardzenia odcinka od skrzyżowania, z uwagi na bezpieczeństwo dzieci. Dla porównania podał 

przykład w Regnowa. Podjął też temat hydrantu na drodze w kierunku Pana N., który może 

uszkodzić samochód, więc zaproponował, by go przesunąć. 

 Wójt odpowiadając na uwagi Sołtysa oświadczył, iż wystosowane będzie pismo do Starosty 

w sprawie drogi powiatowej, a w sprawie hydrantu – będzie znak ostrzegawczy, a przełożenie 

będzie przy okazji remontu tej drogi. Dodał, że został złożony wniosek na jej przebudowę.   

 Sołtys Sołectwa Grabice doniósł się do problemu strzelania przez całe noce, kiedy to 

powinna być cisza. Mieszkańcy zgłaszają ten problem. 

 Wójt wyjaśnił, iż temat ciszy nocnej jest uregulowany prawnie i jeśli przeszkadzają strzały 

mieszkańcom gdyż odbywają się w godzinach 22  i 6 rano, to można ten problem zgłosić na 

Policję. 
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 Na zakończenie sesji Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa zwróciła się z zapytaniem do 

obecnych na posiedzeniu mieszkańców wsi Sierzchowy, czy czują się usatysfakcjonowani, na co 

otrzymała pozytywną odpowiedź. 

 

Punkt 18. 

 Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa stwierdziła, że wyczerpany został porządek 

obrad i zamknęła obrady IX sesji Rady Gminy Cielądz.  

 Na powyższym protokół zakończono.  

  

              Przewodnicząca Rady Gminy 

Protokołowała                                                                       Małgorzata Rosa 

Bogusława Kobacka  
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