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P R O T O K Ó Ł Nr XIX
z odbytej Sesji Rady Gminy Cielądz w dniu 30 grudnia 2008 roku.
Sesję rozpoczęto o godz. 10 - tej
a zakończono o godz. 12 - tej
Ustawowa liczba radnych
Radnych obecnych na Sesji

- 15
- 14

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Ponadto udział w posiedzeniu wzięli:
1. Andrzej Latek
Wójt Gminy
2. Wiesława Libera
Skarbnik Gminy
3. Janina Ciesielska
Sekretarz Gminy
4. Grzegorz Wojciechowski
Senator RP
5. Jadwiga Gaćkowska
Kierownik GZEiAS
6. Teresa Łucka
Dyrektor Gimnazjum w Cielądzu
oraz inne osoby wg załączonej listy obecności.
Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Herbsztajn stwierdzając quorum zdolne do
podejmowania prawomocnych uchwał otworzył obrady XIX Sesji Rady Gminy Cielądz.
Powitał przybyłych na Sesję radnych oraz zaproszonych gości, następnie
przedstawił proponowany
porządek obrad:
Otwarcie Sesji.
Zatwierdzenie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
Przyjęcie planów pracy Rady Gminy i Komisji na 2009 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia na 2009 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.
7. Zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2008 – podjęcie uchwały.
8. Interpelacje.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad.

1.
2.
3.
4.
5.

Punkt. 2
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
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Punkt 3.
Protokół z poprzedniej Sesji został wyłożony do wglądu. Radni do protokółu tego nie
wnieśli uwag i protokół ten został przyjęty jednogłośnie.
Punkt 4.
Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Herbsztajn przedstawił projekt planu pracy Rady
Gminy na rok 2009, poinformował, że plan pracy Komisji Rewizyjnej omówiono na
komisji i poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie planów pracy Komisji na
2009 rok.
- Lucjan Stolarek – przedstawił plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
na rok 2009 – przewidujemy 7 posiedzeń, 3 związane ze szkołą, jedno dot. problemu
zdrowia na terenie naszej gminy, jedno związane ze sportem oraz dwa dotyczące
budżetu gminy. Jest to ramowy plan pracy, jeśli wynikną inne potrzeby, będziemy
organizować posiedzenia wg tych potrzeb.
- Lech Owczarek – przedstawił plan pracy Komisji Budżetu i Rolnictwa na rok 2009 –
proszę o dopisanie w grudniu posiedzenia w sprawie ustalenia planu pracy komisji,
plany pracy powinny być ustalone przez nas na komisji a nie otrzymywane już
gotowe na sesję.
- Lucjan Stolarek – w takim razie dopiszmy w planach pracy wszystkich komisji na
grudzień wspólne posiedzenie komisji „ustalenie planów pracy komisji”.
- Przewodniczący Rady Gminy – to nie są plany pod dyktando, to są ramowe plany
pracy.
- Wójt Gminy – w materiałach otrzymali Państw ramowe plany pracy, aby się nie
męczyć z ustalaniem, w takim razie w planach pracy wszystkich komisji dopiszmy
punkt na grudzień „opracowanie planów pracy komisji na rok 2010” i każda komisja
sama ustali swój plan pracy.
Pozostali radni opowiedzieli się za przyjęciem planów pracy na rok 2009 wraz z
wprowadzonym punktem.
Punkt 5.
Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Herbsztajn poprosił Pana Lucjana Stolarka o
przedstawienie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- Lucjan Stolarek - przedstawił Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2009 – gminę zamieszkuje 4138 mieszkańców, limit
punktów sprzedaży napojów alkoholowych wynosi 25, w 2008 roku sprzedaż piwa
prowadziło 15 punktów, wina – 15, wódki – 13. Gminna Komisja planuje na 2009
rok: podejmowanie działań zmierzających do podjęcia leczenia odwykowego przez
osoby uzależnione, zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej
dla osób uzależnionych od alkoholu, udzielanie rodzinom, w których występują
problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności
ochrona przed przemocą w rodzinie, prowadzenie profilaktycznej działalności
informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i
przeciwdziałania narkomanii dla dzieci i młodzieży szkolnej, wspomaganie
działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu
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problemów alkoholowych, podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem
przepisów określonych w art. 13 (1) i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w
charakterze oskarżyciela publicznego, podejmowanie interwencji w związku z
naruszeniem przez podmioty prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych przepisów
dotyczących zasad sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom do lat 18stu oraz zakazu reklamy napojów alkoholowych, wspieranie zatrudnienia socjalnego
poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej, zasady
wynagradzania członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, kontrola realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych.
Przewodniczący Rady – Kazimierz Herbsztajn –przedstawił projekt Uchwały w sprawie
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na rok 2009.
Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr XIX/103/2008 stanowi załącznik do protokołu.
Punkt 6.
Sekretarz Gminy Janina Ciesielska przedstawiła program współpracy gminy Cielądz z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na podstawie tego programu
organizacje pozarządowe będą mogły ubiegać się o środki na dofinansowanie
działalności, będziemy realizować zadania m.in. w zakresie kultury fizycznej i sportu,
masowych imprez rodzinnych, kulturalnych, wspierania działalności ludowej czy działań
na rzecz osób niepełnosparwnych.

Przewodniczący Rady – Kazimierz Herbsztajn –przedstawił projekt Uchwały w sprawie
przyjęcia na 2009 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.
Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr XIX/104/2008 stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 7.
Skarbnik Gminy Wiesława Libera przedstawiła zmiany budżetu i w budżecie na 2008 rokw związku ze zmniejszonym zakresem wykonania prac przebudowy drogi Cielądz- działki
/budowa chodników/ niż planowano wykonać w 2008 roku środki przewidziane w planie
nie zostały wykorzystane i przeznaczono je na spłatę kredytu; dokonano zmniejszenia
planu wydatków bieżących w dz. 600, 700, 750, 801, 852 o kwotę 92.427 zł w dz. 600
przebudowa drogi Cielądz – działki, gdyż wykonanie w bieżącym roku jest niższe niż
zakładano i pozostałe prace przełożone są na rok 2009 oraz w dz. 757 zmniejszono o
72.500 zł wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń i w związku z powyższym zmniejszono
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kwotę przychodów o 338.927 zł oraz dokonano zmian wykazanych w załącznikach Nr 3 i
4 do uchwały, dokonano zmian w limicie wydatków na zadania inwestycyjne i na
wieloletnie zadania inwestycyjne, na wniosek p. Iwony Machnickiej przepisano
przebudowę drogi gminnej w Gułkach na rok 2009 z roku 2010 ustalonego na
komisjach.
Wójt Gminy – zostały pieniądze na koniec roku ok. 15.200 zł, które chcielibyśmy
przeznaczyć na nagrody dla pracowników Urzędu Gminy, GOPS, GZEAS po 500 zł brutto
tj. ok. 350 zł netto dla pracownika. Proszę o zaakceptowanie tej propozycji.
Przewodniczący Rady – Kazimierz Herbsztajn –przedstawił projekt Uchwały w sprawie
dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2008.
Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr XIX/105/2008 stanowi załącznik do protokołu.
Punkt 8.
Interpelacji nie zgłoszono.
Punkt 9.
Wolne wnioski:
- Senator RP Grzegorz Wojciechowski – Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Państwo
radni, sołtysi, szanowni Państwo – praca społeczna to praca ciężka, nie zawsze
dająca poczucie dobrze spełnionego obowiązku, ponieważ zawsze pozostaje
niedosyt, że można zrobić jeszcze więcej, taki niedosyt to wasze marzenia, życzę aby
te marzenia były jak największe, aby zweryfikować marzenia w przyszłym roku i
pomyśleć o nowych. Praca społeczna to nie tylko zaszczyty, to bardzo ciężka i
odpowiedzialna praca, nie do końca doceniana. Życzę Państwu aby to się zmieniło,
aby przyszły rok docenił wasza pracę a szczęście zawitało u was i waszych rodzin.
Szanowni Państwo jestem członkiem dwóch komisji rolnictwa i ochrony środowiska.
Od stycznia komisja dzieli się na dwie : rolnictwa i rozwoju wsi oraz ochrony
środowiska i komisja ds. UE. Otrzymaliśmy obecnie dwa projekty do zaopiniowania:
1) dyrektywa pomocy żywnościowej krajom trzecim, gdzie przewiduje się 1 mld 300
mln euro na rozwój produkcji rolniczej w krajach trzecich, jest to symptom złych
czasów, które nadchodzą, komisja senacka i rząd zaopiniowały tę dyrektywę
negatywnie, 2) dyrektywa dotycząca cen cukru importowanego (cen
gwarantowanych co oznacza, że żaden kraj unii europejskiej nie może kupić cukru
taniej niż ustalona cena), nie jest to dobre, ponieważ u nas zamyka się cukrownie jak
np. Łapy, Lublin, Malbork, Radzyń i inne a będzie się sprowadzać droższy cukier z
zagranicy. Są również pozytywne sprawy np. parlament europejski przegłosował, że
od 1013 roku dopłaty we wszystkich krajach będą jednakowe (co nie znaczy, że
równe), obecnie mamy ok. 45 % dopłat czyli ok. 25 % w stosunku do Niemiec ,
teraz będzie to ok. 40 – 45 %. Na forum komisji poruszamy wiele spraw m.in.
„organizmy genetycznie modyfikowane” – gdzie jest nacisk koncernów
amerykańskich takich jak np. firma Monsanto, polega no na tym, że rolnik dostaje
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siewnik, nawozy a plony oddaje firmie za określona kwotę i takie są praktyki, również
podobny problem jest w Indiach z bawełna. Musimy się takich spraw wystrzegać, nie
jestem przeciwny biotechnologii, ale uważam, że nie może ona być sposobem na
życie.
Józef Pytka – co robi rząd w tej sprawie?
Grzegorz Wojciechowski – do tej pory Minister Środowiska był nastawiony przeciwko
GMO, coraz więcej państw jest przeciwnych, np. Francja, Włochy czy Austria,
generalnie dyrektywy w zakresie wprowadzania nowych odmian są opiniowane
negatywnie.
Józef Pytka – czy to prawda, że ma być zakazana produkcja ziemniaka?
Grzegorz Wojciechowski – zakazu nie będzie, ale mamy bardzo niską kwotę
skrobiową (dużo niższa niż duńska czy holenderska) i była możliwość powiększenia
jej, nie została wsparta przez rząd.
Jarosław Budek – co dzieje się w Agencji z funduszami dla rolnictwa czy
niskotowarowych SPO?
Grzegorz Wojciechowski – gdy ustawa trafia do senatu, legislator (szereg
prawników) sprawdza ja pod względem prawnym, zgłasza poprawki, ustawy są źle
przygotowane i niestety czytelność ich jest taka, że jest wiele interpretacji danych
przepisów. Np. od rolnika żąda się aby miał wykształcenie średnie rolnicze, od chwili
samodzielnego prowadzenia gospodarstwa ma 5 lat na uzupełnienie wykształcenia
jeśli go nie posiada, a jeśli dziecko otrzyma gospodarstwo w spadku to wiadomym
jest, że w wieku 5 lat nie uzupełni wykształcenia – pojawiają się takie interpretacje.
Jarosław Budek – dlaczego bierze się pod uwagę przy ustalaniu dopłat dla młodych
rolników średnią krajową a nie wojewódzką?
Grzegorz Wojciechowski – ponieważ średnia wojewódzka jest większa niż krajowa,
żeby powstawały większe gospodarstwa. Norma obszarowa nie jest dobrym
wskaźnikiem, powinny być brane inne czynniki, pisałem w tej sprawie do Ministra.
Jarosław Budek – Minister powinien się nad tym zastanowić 4 lata temu.
Grzegorz Wojciechowski – przepisy się zmieniają, była możliwość jeśli rolnik miał
wykształcenie średnie ogólne zdać tylko egzamin eksternistyczny aby mieć rolnicze,
podpisał umowę, zmieniono przepisy i wymaga się jeszcze 2 lata szkoły a nie
egzaminu eksternistycznego i pieniądze, które rolnik otrzymał są do zwrotu.
Jerzy Pieczątka – tak było ze świniami teraz tak jest z mlekiem, rolnik poniósł duże
koszty a cena mleka jest bardzo niska.
Teresa Stępniak – jak wygląda polityka dla gospodarstw prowadzących produkcję
mleka, czy cena będzie większa, czy będą jakieś dopłaty?
Grzegorz Wojciechowski – obecnie nie ma specjalnych programów dla produkcji
mleka, dopłat bezpośrednich dla produkcji mleka nie będzie w najbliższym czasie.
Tomasz Dewille – uważam, że rolników nie traktuje się poważnie.
Antoni Królak – kto reguluje te ceny? Młodym rolnikom jest obecnie ciężko.
Grzegorz Wojciechowski – pisałem, jak również inni posłowie i senatorowie pisali
oświadczenie do Premiera aby uruchomić urząd antymonopolowy w tej sprawie,
ponieważ jest zmowa monopolowa.
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Jerzy Pieczątka – fosforan w Niemczech kosztuje 200 zł a u nas 320 zł, czy coś się
robi w sprawie naszych cen?
Grzegorz Wojciechowski – towar jest kupowany w Niemczech a miejsce dostawy jest
w Polsce.
Wójt Gminy – dlaczego opryski niedawno tak działały?
Grzegorz Wojciechowski – zmieniono przepisy nadzoru nad opryskami i tak wyszło.
Tomasz Dewille – należy coś z tym zrobić.
Grzegorz Wojciechowski – wielokrotnie pisałem oświadczenie , niestety odpowiedź z
ministerstwa nie była satysfakcjonująca.
Jarosław Budek – czy jest jakaś nadzieja, że będą jakieś środki unijne?
Grzegorz Wojciechowski – środków nie będzie dużo, będzie większa uznaniowość
tych środków, więc może być problem z uzyskaniem pieniędzy.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Herbsztajn podziękował Senatorowi RP za
przybycie i zabranie głosu.
-

Jarosław Budek – czy będziemy robić przydomowe oczyszczalnie ścieków?
Wójt Gminy – ogólna ocena na dziś – na nabory, są dwie możliwości dofinansowania:
Regionalny Program Operacyjny (RPO) oraz program rozwoju obszarów wiejskich
(PROW), jest dział „usługi dla ludności” – ok. 4 mln zł na jedną gminę na gospodarkę
wodno-ściekową, są wzory dokumentów, na odnowę wsi w PROW jest ok. 500 tys.
zł, trzeba zrobić wspólną komisję i omówić, nabory muszą ruszyć w przyszłym roku;
mamy opracowany plan gospodarki ściekowej i wodno-ściekowej, osób chętnych na
przydomowe oczyszczalnie ścieków było ok. stu, od dwóch lat mamy gotową
dokumentację techniczną na wymianę sieci wodociągowej w Sierzchowach, czekamy
na szansę jakiegoś dofinansowania bo nie wszystko możemy sami zrobić,
w drugiej połowie stycznia przy omawianiu budżetu omówimy te kwestię, ale nie
wiemy jeszcze jak z podwyżkami nauczycieli. Od stycznia 2009 roku będą pieniądze
w RPO na budowę dróg i budowę małej retencji (przymierzamy się na drogę
Łaszczyn), żeby wystąpić na odnowe wsi trzeba mieć plan rozwoju miejscowości,
którego wykonanie kosztuje ok. 5 tys. zł, w funduszu ochrony gruntów rolnych jest
mała retencja, ale należy ocenić czy warto, czy koszty dokumentacji nie będą wyższe
od środków, mamy wnioski na stawy w Kuczyźnie, Grabicach, Małej Wsi; z GOPS-em
w przyszłym roku będziemy organizować bezpłatne przeszkolenia „pomocy
sąsiedzkiej” z wojewódzkiego funduszu pracy „szansa dla bezrobotnego”.

Ponieważ nikt więcej głosu nie zabrał Wójt Gminy oraz Przewodniczący Rady Gminy
złożyli wszystkim życzenia noworoczne.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała:
Olga Kmita

