P R O T O K Ó Ł Nr XX
z odbytej Sesji Rady Gminy Cielądz w dniu 17 lutego 2009 roku.
Sesję rozpoczęto o godz. 10 - tej
a zakończono o godz. 12 - tej
Ustawowa liczba radnych
Radnych obecnych na Sesji

- 15
- 15

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Ponadto udział w posiedzeniu wzięli:
Wójt Gminy
1. Andrzej Latek
2. Wiesława Libera
Skarbnik Gminy
3. Janina Ciesielska
Sekretarz Gminy
4. Mariusz Błąkała
Radny Powiatu Rawskiego
5. Jadwiga Gaćkowska
Księgowa GZEiAS
6. Teresa Łucka
Dyrektor Gimnazjum w Cielądzu
7. Małgorzata Stolarek
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cielądzu
8. Grażyna Jarzyńska
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sierzchowach
9. Renata Lusa
Przewodnicząca ZNP
10. Aldona Trzcińska
Kierownik GOPS
oraz inne osoby wg załączonych list obecności.
Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Herbsztajn stwierdzając quorum zdolne
do podejmowania prawomocnych uchwał otworzył obrady XX Sesji Rady Gminy
Cielądz.
Powitał przybyłych na Sesję radnych oraz zaproszonych gości, następnie
przedstawił proponowany

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

porządek obrad:
Otwarcie Sesji.
Zatwierdzenie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
Uchwalenie budżetu gminy Cielądz na rok 2009 – podjęcie uchwały.
Uchwalenie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw, tryb i kryteria przyznawania nagród za osiągnięcia
dydaktyczno-wychowawcze oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania
dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych
przez gminę Cielądz.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego
Wójta Gminy Cielądz.
Interpelacje.
Wolne wnioski.
Zakończenie obrad.
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Punkt. 2
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Punkt 3.
Protokół z poprzedniej Sesji został wyłożony do wglądu. Radni do protokołu tego nie
wnieśli uwag i protokół ten został przyjęty jednogłośnie.
Punkt 4.
Wszyscy radni otrzymali projekt budżetu na 2009 rok. Projekt ten stanowi załącznik
do protokołu.
Skarbnik Gminy Wiesława Libera poinformowała, że projekt był już omawiany na
wspólnych komisjach i przedstawiła projekt budżetu na 2009 rok:
W dochodach planujemy pewne zmiany w stosunku do otrzymanego przez państwa
projektu: w Rolnictwie i łowiectwie /dz. 010/ Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi;
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (...) pozyskane z innych źródeł /rozdz.
01010 § 6290/ planujemy budowę 38 przydomowych oczyszczalni ścieków (38 x 3.500 zł)
co daje zwiększenie o kwotę 133.000 zł; w dochodach od osób prawnych, fizycznych i
innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej zmniejszono o kwotę 19 zł ze
względu na nowe wskaźniki subwencji podatku, w różnych rozliczeniach część oświatową
subwencji ogólnej dla jednostek sam. teryt. zmniejszono o 28.408 zł oraz zgodnie z
decyzją Wojewody Łódzkiego zwiększono dochody w dz. 852 Pomoc społeczna
/świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe
z ubezp. społecznego, składki na ubezp. zdrowotne opłacane przez osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezp. emerytalne i rentowe oraz pozostała działalność tj. dotacje celowe otrzymane z
budżetu państwa/.
- ogółem dochody
9.689.491 zł
- wolne środki
174.166 zł
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
1.630.734 zł
- ogółem
- 11.494.391 zł
W wydatkach: proponowane na komisjach 12 % podwyżki dla administracji w
wydatkach w budżecie uwzględniono podwyżkę 10 %, natomiast 2% przesunęliśmy
do rezerwy i jeżeli nie będzie podwyżki to przeznaczymy na inne wydatki; w oświacie
uwzględniono podwyżkę 10 % wynagrodzenia + 10% premii dla pracowników
obsługi; zwiększono wydatki na remonty straży (w Cielądzu, Sierzchowach
i Łaszczynie) o 20.000 zł, dołożono również kwotę 6.000 zł dla stowarzyszenia
kulturalno-historycznego „Cymbarka” oraz dla LKS-ów, zmniejszono kredyt o
1.630.734 zł ze względu na zwiększone dochody, nie mamy potrzeby dużego
kredytu.
- ogółem majątkowe
2.406.380 zł
- wydatki bieżące
8.447.462 zł
- Ogółem
- 10.853.842 zł

W dyskusji nad projektem budżetu głos zabrali:
- Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Herbsztajn – poinformował, że na
wspólnej komisji ustalono, że podwyżki będą w wysokości 10 % wynagrodzenia
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zasadniczego i tak powinno zostać, projekt budżetu był przedstawiony
Regionalnej Izbie Obrachunkowej do zaopiniowania, opinia jest pozytywna –
przeczytał treść opinii RIO.
Radny Józef Pytka – nadmienił, że pieniądze na oczyszczalnie ścieków mieliśmy
przeznaczyć na drogi ok. 400 tys. zł a się rozpływają.
Skarbnik Gminy Wiesława Libera – poinformowała, że pieniądze te są
przeznaczone na drogę w Gułkach a oczyszczalnie również są ujęte ze
zwiększonego kredytu.
Wójt Gminy Andrzej Latek – o oczyszczalniach ścieków mówiliśmy już na wspólnej
komisji, w tym roku otworzy się nabór wniosków z programu rozwoju obszarów
wiejskich „podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, w którym jest
do 4 mln zł na gminę w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, mamy opracowane
gotowe projekty na ok. 40 przydomowych oczyszczalni ścieków, jest duża szansa
na otrzymanie pieniędzy i wg tego projektu gmina nie dokłada ani grosza;
planujemy również z tego programu wymianę sieci wodociągowej w
Sierzchowach; nabór będzie trwał od 14 do 60 dni, musimy przygotować
dokumentację; mamy prawie 2 mln zł na drogi, z czego ok. 1 mln na nowe:
Łaszczyn, Gułki, Wisówka i Sanogoszcz; do końca lutego musimy złożyć projekty
w Urzędzie Marszałkowskim; prawdopodobnie będzie można sfinansować dwie
inwestycje w ciągu roku; złożymy wnioski o największe.
Radny Jerzy Pieczątka – na drogę w Cielądzu mieliśmy 450 tys. zł teraz mamy
790 tys.
Wójt Gminy – poinformował, że w zeszłym roku było ok. 500 tys. zł a wykonano
za ok. 200 tys. zł, spłaciliśmy kredyt i w tym roku należy to skończyć.
Radny Jarosław Budek – zapytał jaki sposób będziemy zwracać ludziom pieniądze,
jak to zorganizujemy jeśli zbierzemy od ludzi pieniądze na przydomowe
oczyszczalnie ścieków a wnioski nie przejdą.
Skarbnik Gminy – poinformowała, że zorganizujemy to tak aby pieniądze były
wpłacane po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim, wtedy będzie
wiadomo, że wnioski przeszły i jakie kwoty mają być wpłacane.
Wójt Gminy – z programu będzie zwracane do 75% kosztów kwalifikowanych,
beneficjent ponosi koszt 25% (nie trzeba robić studium wykonalności) to będzie
ok. 3 tys. zł od beneficjenta, transza, wykonanie dzieła i rozliczenie (wykonawca
będzie wystawiał faktury). Musimy do 2015 roku uregulować gospodarkę wodnościekową, budować oczyszczalnię ścieków i kanalizację (ok. 5-8 mln zł) lub
rozproszone przydomowe oczyszczalnie ścieków, w gminie Regnów robią takie
oczyszczalnie, jeśli spróbujemy to zrobimy jedną czy dwie wsie, musimy krok po
kroku robić to co jest realne i czego chcą mieszkańcy.
Radny Jarosław Budek – sugerujemy się tym co robi gmina Regnów, ale ich
gmina ma dobre drogi a nasza nie ma dróg a robi przydomowe oczyszczalnie
ścieków.
Wójt Gminy – wszystko jest objęte ryzykiem, ale jeśli go nie podejmiemy to nie
zrobimy nic i jeśli będziemy czekać to nie zdążymy, w tym programie mamy 90%
pewności otrzymania środków, ponieważ jest ok. 90 mln euro do
rozdysponowania (45 z ubiegłego roku i 45 z bieżącego), w tym roku planujemy
pierwszą turę oczyszczalni zrobić za ok. 550 tys. zł, potem zbierzemy kolejnych
zainteresowanych mieszkańców i będziemy robić, pieniądze są prawie pewne, ale
bez ryzyka nie ma nic.
Skarbnik Gminy – żeby móc złożyć wniosek o dofinansowanie jakiegoś zadania to
musi być ono wpisane w budżet, na razie ze środków własnych i kredytu, ale jak
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przyjdą środki unijne to albo zmniejszymy kredyt albo przesuniemy środki na inne
cele, ale w budżecie musi być zapisana wartość kosztorysowa zadania bo bez
takiego zapisu nie będziemy mogli składać wniosku o dofinansowanie.
Wójt Gminy – budżet ustala się każdego roku i zestawiamy zadania w miarę
realne, od września br. nastąpi zmiana systemu oświaty, klasy zerowe
(sześciolatki) będą obowiązkowo chodzić do szkoły a pięciolatki dobrowolnie
i gmina będzie musiała im to zapewnić, czy nasze szkoły są przygotowane? Na
dzień dzisiejszy już mamy zerówki w szkołach, ale nie wiemy czy w związku z tym
nie będzie nowych, specjalnych wymogów, musimy się z tym liczyć. Naszym
celem jest poprawa stanu dróg a zewnętrznych środków na nasze drogi na razie
nie ma. Dlatego powinniśmy drogi robić z gminnych pieniędzy a inne zadania z
zewnętrznych. Pojawił się znów temat dróg w Komorowie i Ossowice – Byszewice
oraz kanalizacji ściekowej w Cielądzu, jest szansa otrzymać zwrot pieniędzy,
zrobiliśmy kanalizację zgodnie z projektem i kilka dodatkowych rzeczy, wydaliśmy
ok. 700 tys. zł, można się starać, ponieważ Komisja Europejska przedłużyła
termin rozliczania inwestycji, więc jest szansa, że zostanie nam zwrócone
do 85 % kosztów kwalifikowanych; konkurs z programu integracji społecznej
został rozstrzygnięty, jest do rozdysponowania niecałe 200 tys. zł; otrzymaliśmy
pismo z Wojewódzkiego Urzędu Pracy informujące, że wniosek Kierownika GOPS
z programu „bądź aktywna” jest właściwy pod względem formalnym a pod
względem merytorycznym ocenią do 10 marca br. będzie ok. 90 tys. zł na
szkolenie kobiet w zakresie pomocy sąsiedzkiej.
Radna Teresa Stępniak – poinformowała, że najważniejsze są drogi i powinniśmy
je stawiać na pierwszym miejscu, poprosiła o utwardzenie ok. 200-300 m drogi w
Sierzchowach w kierunku Kanic (przed cmentarzem), jest to droga dojazdowa do
pól, ale mieszkają tam ludzie.
Radna Iwona Machnicka – nie możemy robić dróg dla czterech domów,
dokańczajmy te zaczęte.
Radny Mirosław Michalak – zwrócił się z prośbą o nawiezienie kamienia żeby
dokończyć drogę z Brzozówki do Parolic; za Piotrem Królem na drodze
sąsiadującej z polem p. Plaskoty zapadł się kamień, jest duży dół i samochody
jeżdżą przez pole niszcząc zasiewy p. Plaskoty.
Wójt Gminy – poinformował, że jeśli w budżecie będą pieniądze kamień zostanie
nawieziony.
Sołtys Antoni Królak – również zwrócił się z prośbą o dowiezienie kamienia na
drogę w Małej Wsi na koloni od p. Heleniaka do p. Grzegorszczyk ok. 200 m oraz
do Parolic.
Radny Powiatu Mariusz Błąkała –poinformował o planach powiatu w zakresie
dróg, planuje się zrobić na drodze Cielądz – Sanogoszcz ok. 1 km nakładki
asfaltowej, na drogę Rylsk – Zuski zaplanowano ok. 200 tys. zł, Rylsk – Cielądz
ok. 200 tys. zł oraz ok. 60-70 tys. zł na powierzchniowe utwardzenie dróg
asfaltowych, jest kilka decyzji pozytywnych na unijne dofinansowania, np. droga
Biała Rawska – Sadkowice.
Radny Jarosław Budek –zapytał powiat planuje coś zrobić na drodze powiatowej
w Komorowie przez kolonię?
Mariusz Błąkała – wiosną zrobimy objazd dróg i na tych najgorszych będziemy
utwardzać, mamy na to przeznaczone 60-70 tys. zł
Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Herbsztajn– wpłynęły dwa wnioski z OSP
Cielądz o dofinansowanie zakupu instrumentów dętych i OSP Łaszczyn
o dofinansowanie zakupu terakoty ok. 24 m2, będziemy je ujmować w kolejności.
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Wójt Gminy – zwiększyliśmy w budżecie o kwotę 20 tys. zł na bieżące remonty,
czeka jeszcze wniosek z Sierzchów.
Radny Grzegorz Kwaczyński – zwrócił się z prośbą o zrealizowanie poprawy drogi
w Stolnikach odcinek za p. Kacprzakiem skręcająca w kierunku Gór do p. Miksy
oraz zrobić coś z drzewami na drodze od Stolnik do Grabic, ponieważ są one
bardzo duże i pochylone na drogę, w związku z czym duże samochody mają spory
problem przejechać.

Przewodniczący Rady Gminy – Kazimierz Herbsztajn przedstawił projekt uchwały w
sprawie uchwalenia budżetu gminy Cielądz na rok 2009.
Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr XX/106/2009 stanowi załącznik do protokółu.

Punkt 5.
Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków
do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, tryb i
kryteria przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze oraz
szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla
nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Cielądz otrzymali
wszyscy radni. Projekt Regulaminu stanowi załącznik do protokołu.
-

-

-

-

Sekretarz Gminy Janina Ciesielska poinformowała, że regulamin ten podlega
uzgodnieniu ze związkami zawodowymi, został przedłożony dyrektorom szkół oraz
przedyskutowany ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Cielądzu,
który zaopiniował go pozytywnie a także omówiony na komisjach. Nadmieniła, że
w kwotach regulamin nie ulega zmianie w stosunku do roku poprzedniego,
najważniejsza zmiana jaka zaistniała to taka, że zgodnie z Kartą Nauczyciela
regulamin nie będzie uchwalany na każdy rok, zostanie uchwalony i będzie
obowiązywał dopóty, dopóki nie zaistnieją przesłanki do jego zmiany. Jednakże
obligatoryjnie co roku organ prowadzący będzie dokonywał analizy wydatków na
wynagrodzenia i jeśli nie będą osiągane średnie płace to będą wypłacane
nauczycielom dodatki uzupełniające (wyrównania).
Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Herbsztajn poinformował, że regulamin
został już omówiony i ustalony, w związku z powyższym mamy niewiele do
powiedzenia.
Radny Józef Pytka – stwierdził, że skoro radni nie mają nic do powiedzenia to są
tu niepotrzebni.
Sekretarz Gminy – wyjaśniła, że Przewodniczący miał na myśli wynagrodzenia
zasadnicze nauczycieli, które są uregulowane ustawowo, natomiast do
kompetencji Rady Gminy należy ustalanie treści regulaminu, który obejmuje
kwoty dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz dodatku za
warunki pracy. W związku z tym, że na komisjach podczas ustalania regulaminu
nie było żadnych uwag i zmian to regulamin pozostaje bez zmian w stosunku do
poprzedniego roku z jedną omówioną już zmianą.
Radny Jerzy Pieczątka – zapytał czy dodatki dla nauczycieli ustala dyrektor szkoły
a dla dyrektora wójt gminy.
Wójt Gminy – poinformował, że tak właśnie jest.
5

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Teresa Stępniak przedstawiła projekt
uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe
warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe
warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i
godziny doraźnych zastępstw, tryb i kryteria przyznawania nagród za osiągnięcia
dydaktyczno-wychowawcze oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania
dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych
przez gminę Cielądz.
Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr XX/107/2009 stanowi załącznik do protokółu.

Punkt 6.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego Wójta
Gminy Cielądz otrzymali wszyscy radni.
-

Sekretarz Gminy – poinformowała, że zgodnie z ustawą o dodatkowych
wynagrodzeniach dla pracowników jednostek sfery budżetowej Rada Gminy
ustala dla Wójta dodatkowe wynagrodzenie tzw. trzynastkę za 2008 rok w
wysokości 8,5 % od wynagrodzenia rocznego.

Przewodniczący Rady Gminy – Kazimierz Herbsztajn przedstawił projekt uchwały w
sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego Wójta Gminy Cielądz.
Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr XX/108/2009 stanowi załącznik do protokołu.
Punkt 7.
Interpelacji nie zgłoszono.
Punkt 8.
W zapytaniach i wolnych wnioskach głos zabrali:
- Radna Iwona Machnicka – podziękowała za zdjęcie znaku drogowego przy jej
drodze dojazdowej.
- Radny Józef Pytka – poprosił o zrobienie remontu drogi w Niemgłowach od
Nowomiejskiej do p. Lipskiego, droga ta ma raptem 5 lat a już jest w złym stanie.
- Sołtys Franciszek Zieliński – zwrócił się z prośbą o postawienie przystanku
autobusowego w Komorowie na placu na krzyżówce, ponieważ dojeżdżają
stamtąd sześciolatki do klasy zerowej i przystanek jest potrzebny, poprosił
również o nawiezienie kamienia na drodze od jego domu do Podskarbic, ponieważ
są tam takie doły, że trudno przejechać.
- Sołtys Wiesław Kruśliński – zwrócił się z prośbą o położenie asfaltu koło cegielni
oraz o równiarkę na drogę do Świnic do szkoły od krzyżówki w kierunku Ossówka.
- Radny Jerzy Pieczątka – zwrócił się z prośbą o zrobienie drogi w Łaszczynie od
drogi regnowskiej do Topielic.
- Wójt Gminy – poinformował, że powinniśmy dyskutować nad nowymi zadaniami
bo takie jak kamień czy łatanie dziur będziemy robić na bieżąco, mamy na to ok.
1 mln 900 tys. zł.
- Radny Jerzy Pieczątka – zwrócił uwagę, że powinniśmy odśnieżać drogi.
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Wójt Gminy – poinformował, że drogi są odśnieżane na bieżąco, w zeszłym
tygodniu drogi posypano dwa razy.
Radny Józef Pytka – nadmienił, że obecnie nie ma sensu sypać dróg bo ciągle
śnieży, lepiej je na bieżąco odśnieżać.
Radny Jarosław Budek – poinformował, że sypane powinny być te drogi, po
których jeździ autobus szkolny a pozostałe wystarczy odśnieżać.
Radna Iwona Machnicka – nadmieniła, że należy zadbać również o dom starców.
Wójt Gminy – poinformował, że obecnie robimy dokumentacje i wystąpimy do
PFRON-u o dofinansowanie remontu domu starców i remont zostanie
przeprowadzony.
Sołtys Andrzej Żak – zasugerował aby odśnieżyć drogę w Grabicach od p.
Wojciechowskiego do „Traczyk Travel” , bo nie ma jak wyjeżdżać.
Wójt Gminy – poinformował, że to jest droga prywatna i gmina nie ma obowiązku
jej odśnieżać.
Radna Teresa Stępniak – zapytała radnego powiatu czy na drodze powiatowej
Sierzchowy-Chociw-Rawa Mazowiecka można postawić siatki czy płotki, ponieważ
na drogę ciągle zawiewa śnieg i są zaspy, zapytała również czy przy tej drodze
można wyciąć krzaki i popryskać jakimś środkiem żeby nie odrastały.
Radny Powiatu Mariusz Błąkała – poinformował, że powiat nie stawia płotków ani
siatek a zakrzaczeń nie można pryskać, ponieważ ochrona środowiska zabrania
takich praktyk.
Radny Tadeusz Miazga – zwrócił się z prośbą o zrealizowanie asfaltu na drodze w
Mroczkowicach do 2015 roku.
Radny Tomasz Dewille – również poprosił o asfalt na drodze Ossowice – Cielądz.
Przewodniczący Rady Kazimierz Herbsztajn – poinformował, że powinny być
złożone wnioski na piśmie, podpisane przez radnego, sołtysa i mieszkańców.
Mariusz Błąkała – nadmienił, że wnioski są potrzebne, ponieważ bardzo ułatwiają
pracę, robi się listę najpilniejszych prac wg. wniosków, poza tym jeśli mieszkańcy
wykazują inicjatywę i nie są bierni to mają większą szansę na uwzględnienie ich
próśb.
Radny Tadeusz Miazga – nadmienił, że o asfalt na drodze powiatowej
w Mroczkowicach składał podania już od trzech lat i nie otrzymał żadnej
odpowiedzi.
Radny Pieczątka – również składałem podanie dwa razy bez rezultatu.
Przewodniczący Rady Kazimierz Herbsztajn – poinformował, że również składa
podania co rok (podpisane przez sołtysa, mieszkańców) o zrobienie drogi
powiatowej w Sanogoszczy.
Mariusz Błąkała – nie odpowiadamy na podania, jednakże są one uwzględniane
przy ustalaniu kolejności prac, zatem podania należy składać.

Na powyższym obrady Sesji zakończono.
Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Herbsztajn
Protokołowała:
Olga Kmita.
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