P R O T O K Ó Ł Nr XXII
z odbytej Sesji Rady Gminy Cielądz w dniu 22 kwietnia 2009 roku.
Sesję rozpoczęto o godz. 10:00
a zakończono o godz. 12:00
Ustawowa liczba radnych
Radnych obecnych na Sesji

- 15
- 14

Radni nieobecni:
1. Lucjan Stolarek.
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. Aldona Trzcińska
Kierownik GOPS
5. Jadwiga Gaćkowska
Kierownik GZEAS
oraz inne osoby wg załączonych list obecności.
Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Herbsztajn stwierdzając quorum zdolne do
podejmowania prawomocnych uchwał otworzył obrady XXII Sesji Rady Gminy Cielądz.
Powitał przybyłych na Sesję radnych oraz zaproszonych gości, następnie
zaproponował aby do porządku obrad wnieść dodatkowy punkt:
- podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na
rok 2009.
Do przedstawionej propozycji radni nie wnieśli uwag.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy przedstawił proponowany
porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
5. Podjęcie uchwał: w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIV/128/05 Rady Gminy z dnia
27 kwietnia 2005 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości
zabudowanej we wsi Ossowice oraz uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości zabudowanej we wsi Ossowice stanowiącej mienie komunalne gminy
Cielądz.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu.
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7. Przedstawienie informacji o ustawie z dnia 20.02.2009 r. o Funduszu sołeckim.
8. Przedstawienie pisma Starosty Rawskiego w sprawie przejęcia przez Gminę
nieruchomości zabudowanej we wsi Sierzchowy (Ośrodek Zdrowia).
9. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej za rok 2008.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą „Bądź
aktywny” w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w Poddziałaniu 7.1.1 Rozwój i
upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na rok
2009.
12. Interpelacje.
13. Wolne wnioski.
14. Zakończenie obrad.
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.
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2008 przedstawiła Skarbnik Gminy –
Wiesława Libera.
Sprawozdanie to otrzymali wszyscy radni.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
Do przedstawionego sprawozdania radni nie wnieśli uwag.
Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Herbsztajn
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi.
Uchwała ta stanowi załącznik do protokołu.

odczytał

Uchwałę

Składu

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Tomasz Dewille przedstawił wniosek Komisji
Rewizyjnej z dnia 25 marca 2009 r.
Wniosek ten stanowi załącznik do protokołu.
Wójt Gminy Andrzej Latek – poinformował, że wszyscy radni otrzymali szczegółowe
sprawozdanie z wykonania budżetu, dochody własne gminy są niezbyt wysokie,
jesteśmy jedną z biedniejszych gmin, opieramy się głównie na środkach zewnętrznych
(dotacjach, subwencjach itp.) i od nich jesteśmy uzależnieni a także od banków, w
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zeszłym roku PROW jeszcze nie ruszył, ale może w roku bieżącym sytuacja się poprawi,
ruszają nabory na wsi, dla nielicznych także schetynówki, zadłużenie mamy nie duże, ale
bolesne, bez tego nie da się wykonać nic trwałego. Miejmy nadzieję, że w tym i
przyszłym roku będzie dużo lepiej. Poprosił o udzielenie absolutorium.
Przewodniczący Rady Gminy - Kazimierz Herbsztajn przedstawił projekt uchwały
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr XXII/113/09 stanowi załącznik do protokołu.
Wójt Gminy podziękował Radzie za udzielenie absolutorium i poinformował, że dołoży
wszelkich starań aby realizacja zadań w 2009 roku była jak najbardziej efektywna.
Punkt 5.
Sekretarz Gminy Janina Ciesielska – poinformowała, że radni otrzymali projekt uchwały
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej we wsi Ossowice
stanowiącej mienie komunalne gminy Cielądz (szkoła). 27 kwietnia 2005 roku Rada
Gminy podjęła już uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości
zabudowanej we wsi Ossowice, dotyczyła ona sprzedaży całej nieruchomości, jednakże
sprzedano część. W związku z powyższym obecnie należy uchylić poprzednią uchwałę i
wyrazić zgodę na sprzedaż.
- Wójt Gminy Andrzej Latek – poinformował, że zgłosił się podmiot zainteresowany
kupnem nieruchomości, wycena z przełomu lat 2005/2006 szacuje ok. 400 tys zł
wartości, obecnie jest ona aktualizowana, nieruchomość byłaby sprzedana w trybie
przetargu nieograniczonego, odnośnie drogi należałoby się zastanowić czy włączyć ją
do sprzedaży.
- Radny Tomasz Dewille – poinformował, że budynek szkoły stoi i niszczeje, nic z nim
nie jest robione, od mieszkańców Ossowic jest propozycja aby zrobić drogę do Świnic
emulsją (jak w przypadku drogi w Niemgłowach), drogą tą jeździ autobus a jest ona
w bardzo złym stanie, zostało ok. 300 m odcinka. Zwrócił się z prośbą o
przeznaczenie części pieniędzy ze sprzedaży na nakładkę na tej drodze.
Przewodniczący Rady Gminy - Kazimierz Herbsztajn przedstawił projekt uchwały
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIV/128/05 Rady Gminy Cielądz z dnia 27 kwietnia
2005 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej we wsi
Ossowice.
Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr XXII/114/09 stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Rady Gminy - Kazimierz Herbsztajn przedstawił projekt uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej we wsi Ossowice
stanowiącej mienie komunalne gminy Cielądz.
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Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr XXII/115/09 stanowi załącznik do protokołu.
Punkt 6.
Skarbnik Gminy Wiesława Libera – poinformowała, że zaciągnięcie kredytu na
sfinansowanie deficytu było zaplanowane w uchwale budżetowej, teraz zostało do
zaciągnięcia 1.164.000 zł. Kredyt zostanie przeznaczony na przebudowę dróg gminnych
w Cielądzu (działki), Łaszczynie, Gułkach i Wisówce. Spłacony zostanie w latach 2010 –
2014.

Przewodniczący Rady Gminy - Kazimierz Herbsztajn przedstawił projekt uchwały
w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie deficytu budżetu gminy na rok 2009.
Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr XXII/116/09 stanowi załącznik do protokołu.
Punkt 7.
Sekretarz Gminy Janina Ciesielska – poinformowała, że 01 kwietnia br. weszła w życie
ustawa o funduszu sołeckim, która stanowi, że Rada Gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu
w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki do dnia 31 marca roku
poprzedzającego rok budżetowy podejmując uchwałę, w której wyraża zgodę albo nie
wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu w roku budżetowym. W tym roku Rada Gminy
podejmuje Uchwałę do 30 czerwca br. Środki mają być przeznaczane na realizację
przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia
mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Warunkiem przyznania środków z
funduszu jest złożenie wniosku uchwalonego przez zebranie wiejskie z inicjatywy
sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa do Wójta.
Ustawę otrzymali wszyscy radni oraz sołtysi.
W dyskusji głos zabrali:
- Radny Grzegorz Kwaczyński – zapytał jaka to miałaby być kwota.
- Skarbnik Gminy Wiesława Libera – poinformowała, że po wyliczeniach byłoby to ok.
150 tys. zł z budżetu gminy, z tym, że środki, które nie zostaną przez sołectwa
wykorzystane wracają do budżetu gminy. Przedstawiła kwoty wg wyliczeń na dzień
dzisiejszy na poszczególne wsie. Należałoby się zastanowić czy jest sens rozbijać
pieniądze na każde sołectwo.
- Radna Iwona Machnicka – dodała, że jej zdaniem najlepiej całą kwotę przeznaczyć na
jedną miejscowość w jednym roku a na inne w innych latach bo jak rozbijemy na
każde sołectwo to środki się rozproszą.
- Sekretarz Gminy Janina Ciesielska – wyjaśniła, że dlatego jest potrzebna uchwała
Rady Gminy o wyrażeniu zgody lub nie na wyodrębnienie środków. Jeśli nie będzie
zgody środki nie zostaną wyodrębnione, zostaną w budżecie gminy i można będzie
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robić drogi całościowo; jeśli zgoda będzie wyrażona - środki trzeba będzie wyodrębnić
i podzielić na sołectwa.
Radny Tomasz Dewille – nadmienił, że należy dyskutować z sołtysami czy będą chcieli
się podjąć dysponowania tymi środkami, wydać je w odpowiednim czasie i na
odpowiednie cele.
Radny Józef Pytka – dodał, że jego zdaniem nie należy wyodrębniać środków na
fundusz sołecki, środki są w budżecie gminy i zawsze sołectwo może składać wnioski i
starać się czy o wywrotkę czy inne rzeczy.
Sołtys Wiesław Kruśliński – nadmienił, że już kiedyś był taki fundusz, środki leżały na
koncie i były wydawane zgodnie z potrzebami, ale obecnie środki byłyby większe niż
kiedyś i jego zdaniem to może być duży kłopot z rozliczaniem się z nich i
odpowiedzialnością za nie.
Wójt Gminy Andrzej Latek - poinformował, że idea jest bardzo dobra, daje trochę
samorządności Radom Sołeckim, obecnie Rady Sołeckie mogą tez aplikować po środki
zewnętrzne. Należy przemyśleć ten temat, z tych pieniędzy wsie mogłyby zrobić
sobie jakieś drobne rzeczy, np. odwodnienie stawu.
Radny Lech Owczarek – zapytał czy te środki można przesuwać z jednej wsi na inne.
Skarbnik Gminy Wiesława Libera - poinformowała, że nie ma takiej możliwości,
ponieważ na każdą wieś środki są liczone wg wskaźnika i nie mogą przekraczać 10krotności kwoty bazowej. Środki byłyby przekazywane w odpowiednich kwotach tym
sołectwom, które złożą wnioski. Jeśli dane sołectwo nie złoży wniosku to środki nie
przechodzą na inne, ale wracają do budżetu gminy.
Radny Grzegorz Kwaczyński – nadmienił, że jego zdaniem jest to dobry pomysł;
każda wieś coś drobnego mogłaby sobie zrobić, jak np. altankę w Sierzchowach, czy
oświetlenie.
Wójt Gminy – przypomniał, że do końca czerwca br. Rada musi zdecydować czy
wyraża zgodę czy nie na wyodrębnienie funduszu sołeckiego i należy się nad tym
zastanowić.

Punkt 8.
Wójt Gminy Andrzej Latek – przedstawił pismo Starosty Rawskiego w sprawie
ustosunkowania się do propozycji przejęcia przez gminę w drodze darowizny
zabudowanej nieruchomości – ośrodka wiejskiego w Sierzchowach w związku z ofertą
nabycia na własność przez osobę fizyczną. Dodał, że w ubiegłym roku powyższa kwestia
była omawiana, jednakże nie należało się spieszyć z tak ważną decyzją. Poinformował,
że niestety przedstawiciele Powiatu nie mogli przybyć dziś na sesję, ze względu na
pogrzeb byłego wicewojewody. Nadmienił, że sami nie powinniśmy rozstrzygać tak
poważnych kwestii, w związku z powyższym należy zrobić odrębne spotkanie ze
Starostą, omówić sprawę szczegółowo, nie możemy dopuścić do upadku ośrodka
zdrowia.
-

Radny Lech Owczarek – zapytał jak sprawa wygląda, ponieważ to gmina miała
przejąć budynek a teraz mowa o ofercie zakupu przez osobę fizyczną.
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Wójt Gminy Andrzej Latek – poinformował, że zarząd zaoferował, że przekaże nam
budynek, jeżeli będziemy dalej prowadzić ośrodek zdrowia; gminie może przekazać
darowizną, natomiast innym podmiotom sprzedać, ale inne osoby fizyczne nie muszą
prowadzić ośrodka zdrowia. Nadmienił, że jeśli przejmiemy budynek to przejmiemy
również odpowiedzialność za funkcjonowanie ośrodka, moglibyśmy wynająć
lekarzowi, który prowadziłby ten ośrodek, ale do 2012 r. będziemy musieli
dostosować budynek do wymogów UE. Należy zorganizować spotkanie ze Starostą
Rawskim, Radą Sołecką, przedstawicielami wsi i omówić tę kwestię.
Radny Tomasz Dewille – dodał, że nie jesteśmy w dobrej sytuacji, ponieważ
bylibyśmy właścicielami tylko części budynku.
Radny Józef Pytka – nadmienił, że powiat jest bogatszy od naszej gminy i
zastanawia go, dlaczego teraz chce nam przekazać budynek.
Radny Lech Owczarek – zapytał czy osoba fizyczna, która chce nabyć budynek na
własność to lekarz, który zamierza prowadzić ośrodek zdrowia czy inna osoba.
Nadmienił, że w Sierzchowach jest dużo pacjentów, dochodzą nowi i ośrodek należy
utrzymać.
Wójt Gminy Andrzej Latek – odpowiedział, że nie wiemy do końca, z pisma jednak
wynika, że osoba ta chce przeznaczyć budynek na działalność gospodarczą związaną
z opieką społeczną. Dlatego należy zorganizować spotkanie z przedstawicielami
powiatu aby rozwiać wszelkie wątpliwości i wyjaśnić sprawę.
Radny Mirosław Michalak – dodał, że jeśli nie przejmiemy budynku to powiat go
sprzeda i będzie prawdopodobieństwo, że ośrodek upadnie.
Radna Teresa Stępniak – poinformowała, że ośrodek musi dalej funkcjonować,
zapisanych jest ponad 2 tys. pacjentów, Sierzchowy mają kiepskie połączenie do
Rawy Maz, mieszkańcy korzystają z tego ośrodka; dr W. Szymański zadeklarował
prace w ośrodku przez przynajmniej 15 lat. Należy przede wszystkim przejąć
budynek aby zapewnić funkcjonowanie ośrodka a potem starać się dostosować go
do wymogów UE.
Sołtys Leon Kaliszewski – zaproponował aby na spotkanie zaprosić również
mieszkańców, którzy podlegają pod ten ośrodek.
Wójt Gminy Andrzej Latek– poinformował, że spotkanie zostanie zorganizowane i
kwestia ośrodka omówiona.

Punkt 9.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cielądzu
za rok 2008 przedstawiła Kierownik GOPS – Aldona Trzcińska.
Sprawozdanie to otrzymali wszyscy radni.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
Do przedstawionego sprawozdania radni nie wnieśli uwag.
Kierownik GOPS Aldona Trzcińska – poinformowała dodatkowo, że okres zasiłkowy
został przedłużony do września- października, również termin wypłat został przedłużony
do 25 kwietnia, ponieważ przepływy transz są nieterminowe. Pojawiła się sugestia żeby
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wypłacać zasiłki procentowo, jednakże nasze systemy komputerowe przewidują jedynie
konkretne kwoty z decyzji, nie ma więc możliwości podzielić ich procentowo. Osoby
uprawnione do zasiłków są informowane o tym na bieżąco, informacje są również
wywieszane na tablicach. Poprosiła radnych i sołtysów o przekazanie mieszkańcom,
którzy posiadają konta bankowe żeby zgłaszali się do GOPS w celu wypełnienia
odpowiednich pism. Dodała, że GOPS będzie dążył do tego aby wszyscy uprawnieni
zakładali konta bankowe, na które można będzie wypłacać zasiłki.
Punkt 10.
Kierownik GOPS Aldona Trzcińska – poinformowała, że GOPS złożył wniosek do
Wojewódzkiego Urzędu Pracy o pozyskanie środków finansowych na realizację projektu
„Bądź aktywny”. Wniosek zakłada dofinansowanie w wysokości 88.942,41 zł przy
wymaganym wkładzie własnym w kwocie 10.434,59 zł. Projekt zakłada przeszkolenie
dziesięciu osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Urzędzie Pracy w zakresie opiekunki
domowej; na jedną osobę przypada 100 godzin szkolenia w godz. 9:00 – 15:00
(osobami szkolącymi będą trenerzy, psychologowie), uczestnicy otrzymają certyfikat
uprawniający do podjęcia pracy w zakresie opieki na terenie kraju oraz za granicą. Na
terenie naszej gminy jest potrzeba takiego projektu, ponieważ przybywa nam osób
starszych, potrzebujących opieki a mamy tylko dwie opiekunki. Osoby z tym
certyfikatem będą mogły podjąć pracę – opiekę nad osobami starszymi z tym, że nie
będą zatrudnione przez GOPS. My również zyskujemy na tym projekcie, ponieważ
otrzymamy nowe oprogramowanie, laptop, urządzenie wielofunkcyjne. Warto podjąć się
realizacji tego projektu.
Przewodniczący Rady Gminy - Kazimierz Herbsztajn przedstawił projekt uchwały
w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą „Bądź aktywny” w ramach
Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji w Poddziałaniu 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr XXII/117/09 stanowi załącznik do protokołu.
Punkt 11.
Skarbnik Gminy Wiesława Libera – poinformowała, że należy zwiększyć dochody i
wydatki gminy zgodnie z przedstawioną uchwałą i załącznikami, ponieważ wpłynęło
odszkodowanie z tytułu zalania budynku i wypadku samochodu oraz odsetki a także
przełożono kredyt z przydomowych oczyszczalni ścieków na remonty dróg.
Przewodniczący Rady Gminy - Kazimierz Herbsztajn przedstawił projekt uchwały w
sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2009.
Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr XXII/118/09 stanowi załącznik do protokołu.
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Punkt 12.
Interpelacji nie zgłoszono.
Punkt 13.
W zapytaniach i wolnych wnioskach głos zabrali:
- Radny Józef Pytka – zaproponował aby zwiększyć środki i dokończyć w bieżącym roku
drogę w Niemgłowach.
- Wójt Gminy – poinformował, że w takim przypadku trzeba byłoby zmieniać plan
inwestycyjny i zrobić dokumentację. Czekamy na ewentualne dotacje, zobaczymy
jakie będą efekty. W tym roku nie mamy dużo kamienia i nie wiemy na razie za jaką
cenę; kosztorysy są dosyć drogie, dopiero po przetargach będzie wiadomo jakie ceny.
Z Urzędu Marszałkowskiego nie mamy jeszcze decyzji jaką kwotę otrzymamy, do
wykonania planujemy na lipiec- sierpień, ale bez decyzji przetargu nie możemy
ogłosić.
- Radna Elżbieta Wieteska – dodała, że mieszkańcy Gortatowic już 10 lat czekają na
drogę.
- Radny Lech Owczarek – poinformował, że na zebraniu mieszkańcy wsi Cielądz
jednogłośnie byli przeciwni dzierżawie działki 159/2, wypowiedzieli się za budową
domu kultury na tej działce. Wnioskowali o uporządkowanie terenu, wykoszenie
i przygotowanie go tak, aby nie było przeszkód formalno-prawnych. Zaproponowano
aby zacząć prowadzić wszelkie prace a później starać się o środki na dom kultury.
- Radny Józef Pytka – dodał, że plac powinien już dawno być dzierżawiony i zapytał czy
wszystkie fundusze na dom kultury byłyby zewnętrzne.
- Radny Paweł Królak – nadmienił, że owszem działka powinna być wcześniej
dzierżawiona, jednakże obecnie skoro jest szansa na środki to należy robić dom
kultury.
- Radny Jerzy Pieczątka – przypomniał o planach sali gimnastycznej, była mowa o
środkach zewnętrznych, sponsorach a w końcu środki musiała dać gmina.
- Wójt Gminy –odnośnie sali gimnastycznej poinformował, że były środki z Ministerstwa
Sportu ok. 800 tys. zł. Obecnie z programu odnowy obszarów wiejskich można
uzyskać środki 500 tys. zł na miejscowość, również z programu Leader na jedno duże
zadanie, na takie zadanie jak dom kultury są realne pieniądze do uzyskania. Są
możliwości znaczącego dofinansowania, dlatego należy się do tego przymierzyć, dom
kultury kiedyś musi powstać w naszej gminie bo taka jest potrzeba.
- Radny Józef Pytka – poinformował, że działkę można uporządkować, ale jeśli nie
skończymy dróg to nie będzie ani dróg ani domu kultury.
- Radna Elżbieta Wieteska – dodała, że również jej zdaniem najpierw powinniśmy
skończyć drogi.
- Radny Lech Owczarek – wyjaśnił, że środki z tych programów nie mogą być
przeznaczone na drogi, ale właśnie na takie cele jak dom kultury, więc jeśli je
uzyskamy to i tak nie przeznaczymy ich na drogi.
- Radny Mirosław Michalak – poinformował, że złożył wniosek o budowę 3 km drogi
Parolice- Mała Wieś- Sierzchowy, dokończenie kamieniem i modernizację emulsją.
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- Wójt Gminy – poinformował, że na to zadanie mamy szansę uzyskać środki z tzw.
„schetynówki”.
Na powyższym obrady sesji zakończono.

Protokołowała:
Olga Kmita.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ mgr Kazimierz Herbsztajn
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