P R O T O K Ó Ł Nr XI / 1 9
z sesji Rady Gminy Cielądz,
z dnia 25 listopada 2019 roku

Sesję rozpoczęto o godz. 10:00
a zakończono o godz.

11:55.

Punkt 1.
Prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady Gminy Michał Trzciński, stwierdzając
obecność 12 radnych i quorum zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał, otworzył XI
sesję Rady Gminy Cielądz.
Powitał przybyłych na sesję radnych, sołtysów oraz zaproszonych gości.
Listy obecności: radnych, sołtysów oraz zaproszonych gości, stanowią załączniki do
protokołu.
Punkt 2.
Przewodniczący obrad Michał Trzciński wystąpił 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 X/2019 z sesji Rady Gminy z dn. 30.10.2019 r.

4.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

5.

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

6.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

7.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych.

8.

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej remontu budynku po byłej szkole
podstawowej w Grabicach.

9.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia na 2020 rok Programu współpracy Gminy Cielądz
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

10. Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady
Gminy.
11. Wolne wnioski.
12. Zakończenie obrad XI sesji Rady Gminy.
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Punkt 3.
Protokół Nr X/19 z sesji Rady Gminy z dnia 30 października 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 dotyczył podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej.
Projekt uchwały przedstawiła Gabriela Milczarska – Skarbnik Gminy. Wyjaśniła, iż WPF
jest zmieniany głównie z powodu zmiany w limitach wydatków w przedsięwzięciach:
- „Poprawa gospodarki wodnościekowej” – limit na 2019 został zmniejszony do kwoty
3.000 zł
- termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach – też zmniejszony limit
na 2019 rok do kwoty 12.000 zł;
- wprowadzone nowe zadanie pn. „Budowa pawilonu kontenerowego z przeznaczeniem na
świetlicę wiejską w Zuskach” – inwestycja planowana jest do zrealizowania w latach 2019-2020,
limit wydatków na 2019 – 11.786,66 zł, a łącznie na to zadanie jest planowana kwota 38.813 zł.
Skarbnik Gminy dodała, że zostały ponadto uaktualnione dochody i wydatki, a w wyniku
dokonanych zmian zostały zmniejszone przychody o kwotę 68.637,23 zł, a zwiększono rozchody
o kwotę spłaty kredytów tj. o 72.000 zł. Jest to kwota z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku
w Mszczonowie - planowana do spłaty w 2023 roku.
Radni do projektu uchwały nie zgłosili uwag. Przewodniczący obrady oznajmił, iż projekt
niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje na wspólnym posiedzeniu
w dniu 22 listopada. Następnie odczytał projekt uchwały, przed głosowaniem stwierdził kworum,
a następnie odbyło się głosowanie nad przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie
– 12. głosami „za”. Uchwała Nr XI/82/19 i imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do
protokołu.

Punkt 5.
W następnym punkcie porządku sesji obradowano nad projektem uchwały w sprawie zmian
w budżecie Gminy na 2019 rok.
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Przewodniczący obrad Michał Trzciński stwierdził, iż projekt uchwały otrzymali wszyscy
radni wraz z zawiadomieniem o sesji i o przedstawienie tematu poprosił Skarbnika Gminy
Gabrielę Milczarską.
Skarbnik Gminy poinformowała o następujących zmianach w budżecie:
- załącznikiem Nr 1 zmiany w dochodach: zwiększenie o otrzymaną dotację z WFOŚiGW na
usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych - kwota 27.644 zł, zmniejszenie dotacji
z Funduszu Dróg Samorządowych na skutek rozstrzygnięcia przetargu na drogę w Ossowicach
oraz zmniejszenia i zwiększenia planów do wysokości osiągniętych lub planowanych do
uzyskania do końca roku dochodów;
– załącznikiem Nr 2 zmiany w wydatkach: zmniejszenie wydatków majątkowych w wyniku
rozliczenia inwestycji i zawartych umów, zwiększenia na wydatki w zakresie bieżącego
utrzymania dróg a zmniejszane są wydatki w pozostałej działalności – kwota 13 tys. zł i dotyczy
to zmian w funduszu sołeckim wsi Wylezinek.
Zaznaczyła, że zmiany w wydatkach majątkowych wykazane są w załączniku nr 3 tj.
- poprawa gospodarki wodno-ściekowej – zmniejszenie o 7.000 zł,
- przebudowa dróg gminnych podbudową betonową – zmniejszenie 6.000 zł,
- przebudowa drogi Cielądz – Ossowice – zmniejszenie o 3.959 zł,
- przebudowa drogi w miejscowości Ossowice – zmniejszenie o 57.328 zł,
- zmniejszenie na dokumentację projektową drogi w Małej Wsi i Komorowie ,
- zmniejszenie na zakup sprzętu komputerowego w Urzędzie Gminy o 20.000 zł,
- zmniejszenie o 20.000 zł na zadaniu: budowa oświetlenia ulicznego.
Skarbnik Gminy poinformowała, iż zmniejszone też będą planowane do zaciągnięcia w 2019
roku kredyty – o kwotę 68.637 zł, a zwiększona zostanie kwota spłaty kredytów o 72.000 zł.
Przewodniczący obrad oznajmił, iż projekt niniejszej uchwały został pozytywnie
zaopiniowany przez Komisje. Z uwagi na brak pytań poprosił Wiceprzewodniczącego Rady
Michała Gacę o odczytanie projektu uchwały.
Przewodniczący obrad przed głosowaniem stwierdził kworum, a następnie odbyło się
głosowanie nad przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie – 12. głosami „za”.
Uchwała Nr XI/83/19 i imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do protokołu

Punkt 6.
Kolejny temat obrad Rady Gminy dotyczył określenia stawek podatku od nieruchomości.
O przedstawienie projektu uchwały poproszony został Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk.
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Sekretarz Gminy oznajmił, iż celem zbilansowania wydatków bieżących dochodami bieżącymi
zaproponowane zostało zwiększenie stawek podatku od nieruchomości. Dyskusja toczyła się na
wspólnym posiedzeniu komisji i jej efektem była akceptacja stawek, które poprzednio były
uchwalone w grudniu 2017 roku.
Następnie przedstawił najważniejsze zmiany, zaznaczając iż dotyczą głównie sfery działalności
gospodarczej, a mniej dotyczą gospodarstw domowych:
- od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 0,90 zł;
- od gruntów pod wodami – 4,80 zł od 1 ha , zaznaczył, że nie dotyczy ta pozycja naszej gminy;
- od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,38 zł;
- od budynków mieszkalnych – było 0,52 zł i jest proponowane pozostawienie tej stawki;
- od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – było 17,00 zł a jest
propozycja 18,50 zł;
- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym - 11,18 zł;
- od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – proponowane 4,87 zł, a było
4,50 zł.
Sekretarz Gminy oznajmił, iż szacowane wpływy do budżetu z tytułu zwiększenia stawek
to będzie kwota ok. 45.000 zł.
Następnie Przewodniczący obrad Michał Trzciński poinformował, że projekt
uchwały był przedmiotem opiniowania na wspólnym posiedzeniu Komisji stałych w dniu
22.11.2019 r. i zgłoszony przez radnego Jarosława Budka wniosek odnośnie wysokości stawki
podatku od nieruchomości od budynków związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej 0,90 zł - został zaopiniowany pozytywnie oraz stawka podatku od nieruchomości
od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o
działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,87 zł też została
zaopiniowana pozytywnie. Stwierdził, iż Pan Wójt przychylił się pozytywnie do tych stawek i
przedstawia projekt uchwały w formie autopoprawki.
Zapytań do przedstawionego tematu nie zgłoszono. Przewodniczący obrad Michał Trzciński
przystąpił zatem do odczytania projektu uchwały, przed głosowaniem stwierdził kworum,
a następnie odbyło się głosowanie nad przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta tj. 11.
głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw”. Uchwała Nr XI/84/19 i imienny wykaz głosowania
stanowią załączniki do protokołu
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Punkt 7.
Następny temat porządku obrad Rady Gminy dotyczył podjęcia uchwały w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Projekt uchwały omówił Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk. Poinformował, iż
wysokość tego podatku była ustalona również w 2017 roku. Zaproponowany jest wzrost tego
podatku na poziomie 10 %. Z tytułu niniejszego podatku dochody wynoszą około 61 tys. zł, czyli
dodatkowy dochód będzie wyższy o 6 tys. zł.
Do projektu uchwały nie zgłoszono uwag.
Przewodniczący obrad Michała Trzciński oznajmił, iż projekt uchwały był przedmiotem
opiniowania na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 22.11.2019 r. i Komisje wydały
pozytywną opinię do projektu uchwały. Następnie poprosił Wiceprzewodniczącego Rady Michała
Gacę o odczytanie uchwały.
Przewodniczący obrad przed głosowaniem stwierdził kworum, a następnie odbyło się
głosowanie nad przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie – 12. głosami „za”.
Uchwała Nr XI/85/19 i imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do protokołu.

Punkt 8.
Przystąpiono do kolejnego punktu porządku sesji - podjęcie uchwały w sprawie
rozpatrzenia petycji.
Przewodniczący obrad Michał Trzciński oznajmił, iż petycja rozpatrywana była przez
Komisję Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 24 października 2019 r.
i o przedstawienie opinii w tym zakresie poprosił Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji Rafała Kucharskiego.
Przewodniczący Komisji Rafał Kucharski przedstawił opinię Komisji w sprawie petycji
złożonej przez grupę podmiotów z miejscowości Grabice w sprawie remontu budynku po byłej
szkole podstawowej w Grabicach, która stanowiła uzasadnienie do omawianego projektu uchwały.
Do tematu głos zabrała radna Iwona Machnicka. Zapytała co będzie remontowane i za jaką
kwotę.
Wójt Gminy Paweł Królak oznajmił, iż zebranie sołeckie w ubiegłym roku podjęło decyzję
o remoncie elewacji budynku po byłej szkole podstawowej. Na zebraniu w tym roku mieszkańcy
poprosili, by pomóc w ukończeniu tego zadania. Poinformował, że zadeklarował wtedy, że widzi
taką potrzebę i dlatego w projekcie budżetu na rok następny jest przeznaczona kwota w wysokości
15.000 zł. Stwierdził, że nie jest jednak wiadome, czy ceny towarów czy usług nie wzrosną, ale
maksymalnie sądzi, że kwota nie powinna przekroczyć 18.000 zł – 20.000 zł.

5

Radna Iwona Machnicka zapytała, czy chodzi o zewnętrzny remont budynku, na co
uzyskała odpowiedź od Wójta Gminy, że tak, gdyż zostały jeszcze do remontu dwa szczyty.
Więcej zapytań nie zgłoszono w niniejszym punkcie obrad.
W dalszej kolejności Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały, stwierdził kworum,
a następnie odbyło się głosowanie nad przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie
– 12. głosami „za”. Uchwała Nr XI/86/19 i imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do
protokołu.

Punkt 9.
Kolejny punkt sesji dotyczył projektu uchwały w sprawie uchwalenia na 2020 rok
Programu współpracy Gminy Cielądz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Tematykę projektu uchwały przedstawił Wójt Gminy Paweł Królak. Zaznaczył potrzebę
współpracy z organizacjami pozarządowymi gdyż ważne są nie tylko inwestycje, ale ważna też
jest kultura, czy rehabilitacja osób niepełnosprawnych. Oznajmił, iż tak jak mówił na
posiedzeniach komisji, zaproponowany został nieznaczny wzrost kwot dla organizacji na
finansowanie zadań powierzonych organizacjom.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. Przewodniczący obrad oznajmił, iż projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez poszczególne komisje. Odczytał następnie projekt
uchwały, po czym odbyło się głosownie nad jej przyjęciem.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie - 12 głosami „za” podjęli uchwałę. Uchwała Nr
XI/87/19 i imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do protokołu.

Punkt 10.
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 11.
W wolnych wnioskach głos zabrali:
Prowadzący obrady Michał Trzciński odczytał treść zawiadomienia Wojewody Łódzkiego
o wszczęciu postępowania w celu kontroli legalności uchwały Rady Gminy Cielądz Nr X/74/19
z dnia 30 października 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Cielądz, które wpłynęło do Urzędu Gminy w dniu 21 listopada 2019 r.
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Do uwag służb Wojewody ustosunkował się Sekretarz Gminy. Stwierdził, iż jego odczucie
jest takie, że regulamin w swojej szczegółowości zawiera takie elementy, które jego zdaniem
powinny się znaleźć, a które w poprzednim regulaminie też były zawarte. Przyznał też, że
orzecznictwo obecne jest takie, że jeśli w ustawie nie ma jasno określonych kompetencji do
określonych ograniczeń, to rada w swoim akcie nie może zawrzeć takich ograniczeń. W związku
z tym zaproponował, by było odpisane Panu Wojewodzie, że w ramach autokorekty dokonana
zostanie na najbliższej sesji zmiana Regulaminu, uwzględniająca uwagi organu nadzoru.
Radny Przemysław Jędrzejczak podziękował Radzie Gminy za podjęcie uchwały w sprawie
petycji dotyczącej remontu budynku w Grabicach oraz Wójtowi Gminy, że w przyszłorocznym
budżecie przewidział środki na ten cel. Zaznaczył, że dla mieszkańców wsi Grabice jest to ważny
budynek.
Radny Sylwester Stefański podziękował w imieniu swoim i mieszkańców za wykonane
remonty dróg w Ossowicach.
Radny Adam Michalak zgłosił po raz kolejny wniosek o naprawę dwóch lamp: koło
P. Owczarka i przy Domu Nauczyciela.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Michał Trzciński również zgłosił wniosek o naprawę
lampy w Mroczkowicach (na zakręcie).
Sołtys wsi Gułki Władysław Dobrowolski wnioskował o zamontowanie nowego oświetlenia
na terenie, gdzie są nowe zabudowania oraz o naprawę drogi ( należącej do miejscowości Grabice)
poprzez nasypanie np. żwiru, gdyż jest trudno przejechać.
Radny Jarosław Budek zgłosił ponownie wniosek o naprawę lampy koło kapliczki
w Komorowie oraz o posypanie kamieniem drogi (k/ P.Jakubowskiego).
Radna Ewa Kwiatkowska-Kielan zwróciła się z prośbą o naprawę lampy przy posesji nr 23
w Sanogoszczy oraz zaproponowała, by może dokonać przeglądu oświetlenia.
Radna Iwona Machnicka zapytała, czy został naprawiony hydrant w Wisówce. Ponadto
zwróciła się z pytaniem do obecnego na sesji Radnego Rady Powiatu Rawskiego Adama Lesiaka
czy coś jest wiadomo na temat drzew przy drodze w miejscowości Gułki.
Radny Rady Powiatu Rawskiego Adam Lesiak oznajmił, iż trwają dyskusje w tym temacie i
na chwilę obecną nie ma porozumienia w tej sprawie.
Radny Jarosław Budek zaznaczył, że nikomu nie zależy na wycięciu tych drzew.
Radny Rady Powiatu Rawskiego Adam Lesiak oznajmił, iż właściciel chce, by drzewa były
wycięte gdyż zagrażają jego posesji.
Wiceprzewodniczący Rady Michał Trzciński tez zwrócił się do radnego Rady Powiatu i
poprosił o monitorowanie znaków drogowych przy drogach powiatowych. Podał przykład
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zdarzenia w miejscowości Mroczkowice, gdzie został naruszony drogowskaz, który jest teraz
niewłaściwie obsadzony i może stwarzać zagrożenie.
Radny Mariusz Błąkała też podjął temat znaków drogowych i zwrócił uwagę na uszkodzenie
znaku ograniczającego tonaż przy drodze w Stolnikach. Zasugerował, by montować znaki
maksymalnie daleko od jezdni, gdy pas drogowy na to pozwala, by może uniknąć w ten sposób
problemów.
Radny Sylwester Stefański zgłosił radnemu Powiatowemu Adamowi Lesiakowi problem z
dwiema drogami w miejscowości Ossowice. Jedna z dróg nie ma bowiem pobocza, tylko rowy,
które zagrażają bezpieczeństwu i byłoby wskazane, by przysypać trochę pobocza, a druga droga
jest w centrum wsi, a jest nieutwardzona, a jest to nieduży odcinek.
Radna Iwona Machnicka zwróciła się z pytaniem do Wójta Gminy co zrobić, by mieszkańcy
w Gortatowicach wycieli zakrzaczenia na łuku, gdyż szczególnie wieczorem jest tam bardzo
niebezpiecznie. Zaproponowała, by może za zebraniach zwrócić się do właścicieli tych działek
z prośbą o wycięcie krzaków.
Sołtys wsi Komorów zgłosił wniosek, by zobowiązać P.Idzikowskiego, by poprawił
w ramach gwarancji drogę w kierunku Łaszczyna. Podziękował też za zatrudnienie odpowiedniej
osoby do opieki nad dziećmi podczas dowozu.
Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk przypomniał, iż 5 i 6 grudnia o godz.14.00 jest
zaplanowane szkolenie w zakresie obsługi urządzeń związanych z obsługą sesji.

Punkt 12.
Przewodniczący obrad Michał Trzciński stwierdził, że wyczerpany został porządek obrad i o
godz. 11:55 zamknął obrady XI sesji Rady Gminy Cielądz.
Na powyższym protokół zakończono.

Przewodniczący obrad

Protokołowała

Michał Trzciński

Bogusława Kobacka
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