Protokół Nr 14/2020
ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Rolnictwa
z Komisją Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
w dniu 10 sierpnia 2020 roku.
Radnych obecnych na posiedzeniu Komisji: 4 (nieobecny: Jarosław Budek, Rafał Kucharski i
Michał Trzciński)
Lista obecności członków Komisji oraz pozostałych osób - w załączeniu do protokołu.
Ponadto w posiedzeniu brali udział:
1. Sylwester Krawczyk

- Sekretarz Gminy

2. Gabriela Milczarska

- Skarbnik Gminy

3. Magdalena Ostalska

- pracownik Urzędu Gminy

Zgodnie z § 58 ust. 3 Statutu Gminy obradom przewodniczył najstarszy wiekiem spośród
przewodniczących komisji odbywających wspólne posiedzenie tj. Przewodniczący Komisji
Budżetu i Rolnictwa – Adam Michalak.
Punkt 1.
Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 14:00 dokonał Przewodniczący Komisji Budżetu
i Rolnictwa – Adam Michalak, witając członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdził
istnienie quorum w każdej komisji i uprawnienie Komisji do podejmowania wiążących decyzji.
Punkt 2.
Przewodniczący obrad przedstawił porządek posiedzenia:
1.

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.

2.

Przedstawienie porządku obrad.

3.

Przyjęcie przez Komisje protokołu ze wspólnego posiedzenia w dn. 7 lutego 2020 r. oraz
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia w dn. 4 czerwca 2020 r.

4.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

5.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie na 2020 rok.

6.

Omówienie Raportu o stanie Gminy Cielądz w 2019 roku.

7.

Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok, sprawozdania
finansowego gminy oraz informacji o stanie mienia komunalnego gminy.

8.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Statutu Gminy Cielądz.

9.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa
w Gminie Cielądz, w roku szkolnym 2020/2021.

10. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru
podatków w formie inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia
za inkaso.
11. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości
stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową,
przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg na terenie gminy Cielądz.
12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
położonych w miejscowości Ossowice.
13. Zaopiniowanie projektu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cielądz.
14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany
przepisów prawa miejscowego.
15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji złożonej
przez Koalicję Polska Wolna od 5G.
16. Sprawy różne.
17. Zamknięcie posiedzenia.
Do przedstawionego porządku posiedzenia nie zgłoszono uwag.
Punkt 3.
Protokoły z poprzednich posiedzeń Komisji z dnia 7 lutego 2020 r. oraz z dnia 4 czerwca
2020 r. zostały opublikowane na stronie BIP oraz wyłożone do wglądu. Do protokołów nie
wniesiono uwag i zostały przez komisję przyjęte jednogłośnie tj. 4 głosy „za”.
Punkt 4.
Przystąpiono do realizacji punktu dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2039.
Temat przedstawiła Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska. Wyjaśniła, iż projekt uchwały
zawiera uaktualnienie dochodów i wydatków oraz zmiany w wieloletnich przedsięwzięciach w 2021r. zwiększono dochody majątkowe o kwotę 21.121,50 zł. Kwota ta wynika z podpisania
umowy z Urzędem Marszałkowskim oraz harmonogramu płatności projektu „Kompleksowa
Termomodernizacja Budynku Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach”. Limit wydatków na rok 2020
wynosi 593.844,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe 609.823,98 zł i są to wydatki
majątkowe. Druga sprawa zawarta w projekcie uchwały to zmiana w zakresie wydatków
bieżących i dotyczy projektu partnerskiego -

Centrum Usług Społecznych dla Powiatu

Rawskiego, gdzie zwiększono limit wydatków na rok 2020 i po zmianach wynosi 164.706,37 zł.
Ponadto zostało wprowadzone nowe zadanie wieloletnie „Budowa instalacji fotowoltaicznej
na budynku Urzędu Gminy w Cielądzu jako element poprawy efektywności energetycznej” i na
zabezpieczenie wkładu własnego celem złożenia wniosku w WFOŚiGW zaplanowana jest kwota

82.614,00 zł, planowana realizacja inwestycji jest na lata 2020-2021, limit wydatków na 2020r.
to kwota w wysokości 30.954,00 zł.
Do projektu uchwały zapytanie zgłosił radny Sylwester Stefański i zapytał o inwestycję
dotyczącą instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy.
Do pytania ustosunkował się Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk. Wyjaśnił, iż z trzech
komponentów składał się wniosek tj. instalacji fotowoltaicznej, zmiany systemu ogrzewania
z kotłowni olejowej na pompy powietrza oraz wykorzystanie recyrkulacji powietrza do
klimatyzacji. Jednak Wojewódzki Fundusz nie sfinansuje pomp ciepła i recyrkulacji powietrza,
więc tylko instalacja fotowoltaiczna będzie mogła być uwzględniona. Następnie dodał, że skoro
PGNiG u nas inwestuje, to może lepiej poczekać na gazowe ogrzewanie.
Radny Grzegorz Stępniak zaproponował, by dołożyć do tego wniosku jeszcze Dom Kultury.
Sekretarz stwierdził, iż nie opłaca się to, gdyż w tym zadaniu chodzi tylko o źródło prądu.
Przewodniczący Komisji Budżetu zasugerował, że skoro będzie tańszy prąd, to może
należałoby pomyśleć o klimatyzacji w urzędzie.
Przewodniczący Komisji Oświaty Przemysław Jedrzejczak zapytał o poziom dofinansowania
tego zadania.
Sekretarz oznajmił, iż 80 %, ale jeszcze musimy przeliczyć ten wniosek.
Przewodniczący zwrócił się też z zapytaniem, jak PGE będzie traktowało tę instalację – czy
nie będzie obciążało Urzędu Gminy za energię bierną i by nie okazało się później, że efekt
będzie inny niż zakładano. Uważa, że na etapie planowania należałoby o tę kwestię dopytać.
Sekretarz stwierdził, iż jest to nowa informacja dla niego, nie słyszał nic na ten temat
i dlatego musi to jeszcze przeanalizować. Z tego co wie, to traci się tylko to, co jest nadwyżką.
Ale dziękuje za uwagę i spróbuje dociec jakie są zasady w tej kwestii.
Radny Sylwester Stefański zapytał, czy jest indywidualne zainteresowanie fotowoltaiką.
Sekretarz wyraził zdanie, iż chyba już nie, gdyż wiele osób już zrealizowało indyidulanie
instalacje.
Więcej zapytań do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przystąpiono wobec tego do głosowania nad wyrażeniem opinii do projektu uchwały. Komisje
jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej tj:
Komisja Budżetu i Rolnictwa – jednogłośnie - 4 głosy „za”
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia – jednogłośnie - 4 głosy „za”.

Punkt 5.
Przystąpiono do realizacji punktu dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały
w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok.
Niniejszy temat przedstawiła Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska. Poinformowała, iż
załącznikiem nr 1, dotyczącym planu dochodów, proponuje się następujące zmiany:
- w dziale 010 – zwiększenie dochodów własnych z tytułu grantów z Urzędu
Marszałkowskiego na dofinansowanie projektu : „Remont budynku OSP oraz remont
i doposażenie lokalu stanowiącego świetlicę wiejską w Ossowicach” - kwota 10.000 zł;
- w dziale 600 – zwiększenie dochodów majątkowych zgodnie z decyzją Województwa
Łódzkiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Mała
Wieś-Wisówka” – kwota 30.500 zł;
- w dziale 758 – zwiększenie dotacji majątkowych zgodnie z umową z Urzędem
Marszałkowskim na dofinansowanie zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku
Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach” - kwota 190.091,48 zł;
- w dziale 852 – zwiększenie dotacji celowych zgodnie z decyzją Wojewody na wypłatę
dodatku dla pracownika socjalnego – kwota 6.000 zł;
- w dziale 900 – zwiększenie dotacji celowych otrzymane z WFOŚiGW po rozliczeniu
zadania dotyczącego odbioru i utylizacji azbestu za 2019 rok – 27.644 zł;
- w dziale 756 – zwiększenie dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od
osób prawnych – 24.431,50 zł.
Następnie poinformowała, iż załącznikiem nr 2, dotyczącym planu wydatków, wprowadza się
zmiany:
- w dziale 600 – zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn.
„Przebudowa drogi gminnej Mała Wieś-Wisówka” – kwota 30.500 zł;
- w rozdziale 70005 – w zadaniu inwestycyjnym „Kompleksowa termomodernizacja budynku
Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach” zmniejsza się wydatki majątkowe własne, a zwiększa się
wydatki majątkowe z udziałem środków UE – zmiana wynika ze sposobu finansowania
w wyniku podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskim;
- w dziale 750 - zwiększenie wydatków majątkowych na nowe zadanie inwestycyjne
wieloletnie pn. „ Modernizacja systemu grzewczego w budynku Urzędu Gminy w Cielądzu
z wykorzystaniem OZE” na zabezpieczenie wkładu własnego – 30.954 zł;
- w rozdziałach 75412 i 90095 – po uzyskaniu grantu dla Sołectwa Ossowice zwiększa się
wydatki na realizacje projektu Remont budynku OSP oraz remont i doposażenie lokalu
stanowiącego świetlicę wiejską w Ossowicach”;

- w rozdziale 85219 – zwiększa się wydatki bieżące na wypłatę dodatków socjalnych dla
pracownika socjalnego.
Skarbnik Gminy dodała, że zmiany w zadania inwestycyjnych są zawarte w załączniku Nr 3
i dotycząc dwóch zadań tj.
- przebudowa drogi Mała Wieś – Wisówka

o kwotę uzyskanej dotacji z Urzędu

Marszałkowskiego (30.500 zł) – po zmianach wartość zadania wynosi 200.500 zł;
- kompleksowa termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach – zwiększa się
o środki unijne czyli o 191.091,48 zł i o środki własne w kwocie 21.121,50 zł i po zmianach
wartość zadania na 2020 rok wynosi – 593.844 zł.
Ponadto poinformowała o nowym zadaniu tj. Modernizacja systemu grzewczego w budynku
Urzędu Gminy w Cielądzu z wykorzystaniem OZE” – kwota 30.954 zł.
Skarbnik Gminy wyjaśniła też, że załącznikiem Nr 5 dokonywane są zmiany załącznika do
Uchwały Rady Gminy z dnia 29 maja – związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach i zmiana ta wynika z sugestii RIO i dotyczy wykazania wprowadzonych
wolnych środków po stronie dochodów tj. kwota 49.682,20 zł.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Przemysław Jędrzejczak
zapytał o remont szkoły w Sierzchowach.
Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk wyjaśnił, iż trwają oczekiwania na decyzję Rady
Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu, która zbiera się jeden raz w miesiącu, a najbliższe
spotkanie jest planowane w przyszłym tygodniu.
Przewodniczący Komisji Przemysław Jędrzejczak zwrócił się z kolei z zapytaniem, kiedy
będzie fizyczne rozpoczęcie remontu szkoły.
Sekretarz Gminy wyjaśnił, iż zadanie to jest w trybie „zaprojektuj i wybuduj” więc
najprawdopodobniej w tym roku nie będzie rozpoczęty remont. Ponadto z doświadczenia wie, że
w pierwszym przetargu raczej nie uda się wyłonić wykonawcy zadania, a przetarg zostanie
ogłoszony jak będzie decyzja Wojewódzkiego Funduszu.
Następnie Sekretarz Gminy poinformował o środkach z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych. Poinformował, iż Gmina Cielądz otrzyma 800 tys. zł. Stwierdził, iż w pierwszej
kolejności z tych środków planowana jest realizacja zadań w II etapie gospodarki wodnościekowej tj. zbiorniki magazynowe na wodę uzdatnioną w Cielądzu, sieć wodociągowa od
strony Mroczkowic 450 m plus 8 przyłączy, sieć na ul. Zielonej w Cielądzu (po otrzymaniu
informacji o szacunkowych kosztach - raczej nie wystarczy środków ), zmodernizowanie trzech
przepompowni pośrednich ścieków. Stwierdził, iż projekt ten prawdopodobnie zamknie się
kwotą ok. 1,2 mln zł. Wspomniał, iż tych pozycji nie ma w budżecie, ale z uwagi na fakt, iż

termin składania wniosków jest ok. 15 września to będzie konieczne pewne zmiany jeszcze w
budżecie.
Skarbnik Gminy oznajmiła, iż w związku z tym dokona analizy budżetu w celu zabezpieczenia
środków na dokumentację aplikacyjną w kwocie ok. 30 tys. zł. Dlatego będzie przedstawiona
zmiana w dochodach i wydatkach oraz zmiana w WPF.
Więcej zapytań do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przystąpiono wobec tego do głosowania nad wyrażeniem opinii do projektu uchwały. Komisje
jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2020 tj:
Komisja Budżetu i Rolnictwa – jednogłośnie - 4 głosy „za”
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia – jednogłośnie - 4 głosy „za”.
Punkt 6.
W dalszej kolejności Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk omówił raport o stanie
Gminy za 2019 rok. Poinformował co zawiera , omówił poszczególne programy opisane w tym
dokumencie, a także zwrócił uwagę na część dotyczącą demografii, finansów, planowania
przestrzennego i infrastruktury drogowej, sposób finansowania oświaty, a także zaznaczył
działalność Gminnego Domu Kultury i Biblioteki Publicznej.
Punkt 7.
W kolejnym punkcie posiedzenia komisji omówione zostało sprawozdanie z wykonania
budżetu gminy za 2019 rok, sprawozdanie finansowe gminy oraz informacja o stanie mienia
komunalnego gminy.
Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska zaznaczyła, że ze sprawozdaniem zapoznała się już
wcześniej Komisja Rewizyjna i wydała w tym temacie opinię. Następnie omówiła następujące
zagadnienia dotyczące sprawozdania za 2019 rok:
1) plan i wykonanie dochodów, w tym dochodów własnych,
2) plan i wykonanie wydatków: bieżących i majątkowych,
3) wydatki na wynagrodzenia i pochodne,
4) wydatki na zadania statutowe,
5) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,
6) wysokość wydatków na obsługę długu publicznego,
7) wydatki bieżące z udziałem środków unijnych,
8) kwota spłaty kredytów i pożyczek,
9) odsetki od kredytów i pożyczek
10) stan zadłużenia Gminy na koniec 2019 roku,

11) wykonane większe inwestycje w 2019 roku.
Następnie Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska przedstawiła informację o stanie mienia
komunalnego Gminy i poinformowała o łącznej wartości środków trwałych na dzień 31.12.2019
r. Przedstawiając sprawozdanie finansowe za 2019 rok Skarbnik Gminy poinformowała, iż
obejmuje ono: bilans z wykonania budżetu gminy, bilans jednostki budżetowej, rachunek
zysków i strat jednostki, zestawienie zmian w funduszu jednostki, a następnie omówiła
poszczególne sprawozdania.
Do przedłożonego sprawozdania nie zgłoszono uwag ani zapytań.
Punkt 8.
Punkt następny dotyczył zaopiniowania projektu uchwały w sprawie Statutu Gminy
Cielądz.
Niniejszy temat przedstawił Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk. Oznajmił, iż były dwie
przesłanki, by zmienić Statut:
- zmieniło się orzecznictwo dotyczące regulacji zawartych w statutach, obowiązujący
obecnie był tworzony na bazie wzorca udostępnionego przez wojewodę,
- wprowadzenie pewnych zmian organizacyjnych np. dotyczących zwoływania sesji, czy
kwestia sporu między wojewodą a gminą odnośnie wykładni zapisów dotyczących zwoływania
wspólnych komisji.
Sekretarz zaznaczył, że Komisja Statutowa dwa razy się spotykała, by obradować nad
poprawkami do Statutu, wprowadzała swoje propozycje i przedłożony projekt Statutu jest
wypadkową wszystkich prac nad Statutem.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa zwróciła uwagę na §57 Statutu obowiązującego
do tej pory i przeczytała jego brzmienie, a następnie odczytała nowe brzmienie tego paragrafu tj.
§54. Zapisy tego paragrafu dotyczyły zwoływania wspólnych posiedzeń komisji.
Sekretarz Gminy wyjaśnił, iż zastąpiono wyraz „kilka” zwrotem „co najmniej dwóch”.
Zaznaczył też, że niniejszy zapis należy czytać łącznie ze zwrotem, „że w celu realizacji zadań
należących do właściwości dwóch lub więcej komisji” .
Więcej uwag do projektu uchwały nie zgłoszono uwag.
Przystąpiono do głosowania nad wyrażeniem opinii do projektu Statutu Gminy. Komisje
jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały: tj:
Komisja Budżetu i Rolnictwa – jednogłośnie - 4 głosy „za”
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia – jednogłośnie - 4 głosy „za”.

Punkt 9.
Następnym tematem posiedzenia Komisji było zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie
określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Cielądz, w roku szkolnym 2020/2021.

Temat omówił Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk. Stwierdził, iż ustawodawca chciał
ułatwić samorządom sprawę, by ujednolicić zasady zwrotu rodzicom kosztów dowozu dzieci
niepełnosprawnych do szkół i wprowadził średnią cenę paliwa ustalaną przez samorządy. Na
warunkach ustawowych rodzice otrzymują teraz 70 % tej kwoty, którą otrzymywali wcześniej na
podstawie umowy cywilnoprawnej, w której były wynegocjowane odpowiednie warunki. Ta
sytuacja powoduje, że rodzice nie chcą dowozić i Gmina będzie musiała od września sama
dowozić dzieci do Rawy Mazowieckiej.
Do projektu uchwały nie zgłoszono uwag.. W wyniku głosowania Komisje jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały tj:
Komisja Budżetu i Rolnictwa – jednogłośnie - 4 głosy „za”
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia – jednogłośnie - 4 głosy „za”.
Punkt 10.
Kolejny temat porządku wspólnego posiedzenia Komisji dotyczył zaopiniowania projektu
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w formie inkasa,
wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk wyjaśnił temat i poinformował, iż w związku z tym,
iż w Sołectwie Grabice nastąpiła zmiana sołtysa to należy zmienić uchwałę dotyczącą
inkasentów.
Zapytań ani uwag nie zgłoszono w tym temacie.
Komisje przystąpiły do głosowania nad wyrażeniem opinii do niniejszego projektu
uchwały i następująco go zaopiniowały:
Komisja Budżetu i Rolnictwa – jednogłośnie - 4 głosy „za”
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia – jednogłośnie - 4 głosy „za”.
Punkt 11.
Następny temat posiedzenia Komisji dotyczył zaopiniowania projektu uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną
dróg na terenie gminy Cielądz.

Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk. Stwierdził, iż sytuacja
na rynku jest taka, że instytucje, które budują infrastrukturę najchętniej rozmawiają
z samorządem, gdyż najprościej prowadzi się z nim rozmowy na temat umieszczania urządzeń
w jego własności. Projektanci rozpoczynają zatem od najprostszego rozwiązania tzn.
umieszczania urządzeń w pasie drogowym. Stwierdził, iż wypracowane zostały bardzo dobre
warunki umieszczania urządzeń. Podał przykład pewnych uzgodnień w miejscowości
Sierzchowy tj. umieszczenie rury wodnej. Ale uznane zostało, by podnieść też opłatę za
umieszczenie z kwoty 30 zł na 60 zł za 1 m2, co spowoduje trochę większe wpływy do budżetu
gminy.
Zapytań nie zgłoszono do projektu uchwały.
Komisje przystąpiły do głosowania nad wyrażeniem opinii do niniejszego projektu
uchwały i następująco go zaopiniowały:
Komisja Budżetu i Rolnictwa – jednogłośnie - 4 głosy „za”
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia – jednogłośnie - 4 głosy „za”.
Punkt 12.
W dalszej kolejności przystąpiono do realizacji punktu dotyczącego zaopiniowania projektu
uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Ossowice.
Wyjaśnienia do tego tematu udzieliła Magdalena Ostalska – pracownik Urzędu Gminy.
Najpierw poinformowała, iż projekt uchwały dotyczy działek 279/2 i 279/3 w Ossowicach, na
których znajduje się sklep i budynek OSP. Działki te powstały z podziału działki nr 279 w roku
1985. Na działce tej była usytuowana baza kółka rolniczego, a w kosztach utworzenia tej bazy
partycypowała GS w Regnowie, szczególnie w budowie pawilonów sklepowych. Omawiane
działki są identyczne w kształcie, a w powierzchni różnią się tylko o 0,1 ar. Działki te zostały
skomunalizowane : w 1994 roku – działka nr 279/2 i przypisano jej sklep, a rzeczywiście na tej
działce jest OSP, a działka Nr 279/3 – w 1996 r. i jej przypisano OSP, a w rzeczywistości jest
sklep. To pociągnęło za sobą dalsze konsekwencje gdyż w 1997 roku zawarto akt notarialny
pomiędzy Gminą Cielądz – właścicielem tych działek a GS „Samopomoc Chłopska” o oddaniu
gruntów w użytkowanie wieczyste wraz z nieodpłatnym przekazaniem budynku sklepu na rzecz
GS. Następnie Gminna Spółdzielnia sprzedała użytkowanie fizyczne osobie fizycznej, a potem
osoby fizyczne wykupiły grunt na własność, gdyż posiadały pierwszeństwo w nabyciu.
Stwierdziła, iż konieczność podjęcia tej uchwały wynika z potrzeby uregulowania stanu zgodnie
ze stanem posiadania. Można to uczynić jedynie aktem notarialnym.
Przewodniczący Komisji Oświaty Przemysław Jędrzejczak zapytał, czy koszty zawarcia
aktu notarialnego będą podzielone na pół.

Magdalena Ostalska wyraziła zdanie, iż raczej nie, ale szczegóły będą opisane w protokole
uzgodnień.
Więcej zapytań nie zgłoszono.
Komisje pozytywnie zaopiniowały niniejszy projekt uchwały:
Komisja Budżetu i Rolnictwa – 4 głosy „za”
Komisja Oświaty – 4 głosy „za”.
Punkt 13.
Następny temat posiedzenia Komisji dotyczył zaopiniowania projektu uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Cielądz.
Temat przedstawił Sekretarz Gminy - Sylwester Krawczyk. Stwierdził, że kiedy była
mowa o stawce, to opierano się min. na tym, że ilość odpadów nie będzie zmieniała się, że
segregacja będzie większa. Okazało się, że było to błędne myślenie. Najboleśniej to uwidoczniło
się w zakresie odpadów wielkogabarytowych. Przytoczył, że w Regulaminie był zapis, że
gabaryty będą zbierane dwa razy w roku – u źródła. Były założenia, że tak jak w roku
poprzednim ilość tych odpadów będzie na poziomie ok. 38 ton. Okazało się jednak, że już
zebranych jest 62 tony, na co zostało wydane 163 tys. zł. Sytuacja przedstawia się zatem tak, że
wpływy bieżące z opłat za odpady komunalne to kwota 333 tys. zł, a wydatki 422 tys. zł.
W przypadku odpadów zmieszanych ilość odpadów jest mniej więcej na tym samym poziomie
tzn. było 183 tony, a teraz 192 czyli 8 ton więcej. Dlatego też został przygotowana propozycja
usunięcia z Regulaminu zapisu o odbieraniu gabarytów u źródła. Zostanie natomiast nadal
dowóz na PSZOK.
Sekretarz Gminy wskazał następnie na kolejną kwestię zawartą w projekcie uchwały,
dotyczącą opon. Był w Regulaminie tylko zapis o ograniczeniu ich wielkości, ale bez limitu co
do ilości. Teraz jest przedłożona propozycja ograniczenia ilości opon przekazywanych na
PSZOK do 6 sztuk na jedną nieruchomość. Sekretarz Gminy zaznaczył, że jeśli nie wprowadzi
się tych ograniczeń, to Gmina nie poradzi sobie z sytuacją finansową.
Radna Ewa Kwiatkowska-Kielan zauważyła, że podnoszone są ceny, a coraz większe
trudności są, nie będą odbierane gabaryty, trzeba segregować. Stwierdziła też, że nie płacą
pewne osoby za śmieci, a urząd o tym wie i nic z tym nie robi.
Sekretarz Gminy zaprzeczył, że nic nie jest robione i podał, że wysłanych zostało 188
upomnień i 115 tytułów wykonawczych. Kwota zaległości to 53 tys. zł.
Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska zaznaczyła, że po zapłaceniu dwóch kwartałów,
środków starczy jeszcze tylko na jeden kwartał i to bez gabarytów, czyli tylko 150 tys. zł zostało.

W dalszej części członkowie Komisji dyskutowali nad przedstawionymi przez Sekretarza
ograniczeniami, szczególnie w zakresie dowożenia gabarytów na PSZOK. Niektórzy członkowie
uważali, że będzie to duże utrudnienie dla mieszkańców.
Przewodniczący Komisji Budżetu Adam Michalak zaznaczył, że należałoby mieszkańców
powiadomić o zmianach.
Sekretarz zapewnił, że gdy tylko będzie podjęta uchwała, to informacja pójdzie w teren.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa zwróciła uwagę, że jeśli będzie
podwyższona opłata, to wszyscy mieszkańcy poniosą konsekwencje podwyżki.
Zgłoszona została też uwaga, że niektóre osoby mimo, że zamieszkują, to nie płacą za
śmieci.
Sekretarz poprosił zatem, by wskazać te osoby i zgłaszać takie sytuacje, by system nie był
nieszczelny.
Po zakończonej dyskusji Komisje przystąpiły do głosowania nad zaopiniowaniem projektu
uchwały.
Wyniki głosowań poszczególnych Komisji były następujące:
Komisja Budżetu i Rolnictwa – 3 głosy „za” i 1 głos „wstrzymujący się”,
Komisja Oświaty – 2 głosy „za” i 2 głosy „wstrzymujące się”.
Punkt 14.15
W dalszej części przystąpiono do realizacji punktów dotyczących zaopiniowania
projektów uchwał w sprawie petycji złożonych przez Panią Renatę Sutor i Koalicję Polska
Wolna od 5G.
Niniejszy temat przedstawił Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk. Oznajmił, iż obie
petycje były przedmiotem posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i obydwie zostały
przez Komisje nie uwzględnione.
Wyjaśnił, iż pierwsza petycja złożona została przez P. Renatę Sutor. Wnioskodawczyni
podnosi kilka wątków tj.
- zwolnienia z podatku od nieruchomości wszystkich mieszkańców – Sekretarz wyjaśnił tutaj,
że ustawa podatkowa mówi o zwolnieniu podatków ale od działalności, a nie podmiotów (nie
osobę). W naszym przypadku dotknięty Covidem był jeden podmiot – Sady Klemensa, a
pozostałych nie było sygnałów, że są uszczuplenia dochodów, więc nie był rozważany projekt
uchwały o zwolnieniach podatkowych. W związku z powyższym ten obszar petycji uznany
został za bezprzedmiotowy;
- nie pobierania opłaty targowej, czy za występy publiczne – ten zakres też jest
bezprzedmiotowy, gdyż nie są pobierane na terenie Gminy takie opłaty;

- umorzenie opłaty za odpady komunalne za pół roku, a potem ustalenie stawki na poziomie
minimalnym – Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała, że w tej części petycja też nie może
być uwzględniona.
W sprawie drugiej petycji Sekretarz poinformował, iż została ona złożona przez Koalicję Polska
Wolna od 5G. Komisja uznała, że nie są to sprawy należące do kompetencji Rady, a ponadto
petycja miała wadę formalną i dlatego wnioskowała o jej odrzucenie.
Zapytań do tematu złożonych petycji nie zgłoszono.
Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawione projekty uchwał:
Komisja Budżetu i Rolnictwa – jednogłośnie - 4 głosy „za”
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia – jednogłośnie - 4 głosy „za”.
Punkt 16.
W sprawach różnych podjęto następujące tematy:
Radna Iwona Machnicka powróciła do tematu zmian w zakresie odbioru odpadów
komunalnych. Stwierdziła, że na sesji będą sołtysi i więcej radnych i może wypowiedzą się na
ten temat, co zrobić w tym temacie.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa wyraziła zdanie, że według niej mniejszym złem
jest zrezygnowanie z odbioru gabarytów niż podwyższanie opłaty.
Radna Iwona Machnicka zapytała następnie o przystanek w Niemgłowach – czy jest już
oddany i czy można już z niego korzystać. Ponadto zgłosiła, że w Sutku jest naruszony
przystanek i wokół niego jest dużo śmieci. Zapytała, czy jest osoba, która sprząta przystanki.
Sekretarz oznajmił, iż tematem przystanka w Niemgłowach zajmuje się Pan Wójt, a w
kwestii sprzątania przystanków stwierdził, iż jest to czas urlopowy i z tego powodu są zaległości
w wielu pracach.
Sekretarz oznajmił, iż Radni otrzymali projekt Stanowiska, zaproponowanego przez Radę
Powiatu Rawskiego, który byłby przyjęty na wspólnej sesji uroczystej. Przesłaniem tego
stanowiska jest uczczenie 100 –rocznicy Bitwy Warszawskiej.
Ustalono termin wspólnego posiedzenia Komisji z udziałem Dyrektora SP ZOZ w Rawie
Mazowieckiej.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Przemysław Jędrzejczak
zapytał o stan przygotowania do wdrożenia elektronicznego dziennika w szkołach.
Sekretarz Gminy oznajmił, iż ze strony Urzędu procedura została zrealizowana, ale nie
wie na jakim etapie jest realizacja w szkołach.

Punkt 17.
Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Komisji Budżetu
i Rolnictwa o godz. 16:25 zamknął wspólne posiedzenie Komisji.

Przewodniczący
Komisji Budżetu i Rolnictwa
Adam Michalak
Protokołowała:
Bogusława Kobacka

