P R O T O K Ó Ł Nr XXIX
z odbytej Sesji Rady Gminy Cielądz w dniu 27 stycznia 2010 roku.
Sesję rozpoczęto o godz. 10:00
a zakończono o godz. 12:00
Ustawowa liczba radnych
Radnych obecnych na Sesji

- 15
- 15

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. Małgorzata Stolarek
Dyrektor SP w Cielądzu
5. Grażyna Jarzyńska
Dyrektor SP w Sierzchowach
Kierownik GOPS
6. Aldona Trzcińska
7. Magdalena Ostalska
oraz inne osoby wg załączonych list obecności.
Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Herbsztajn stwierdzając quorum zdolne do
podejmowania prawomocnych uchwał otworzył obrady XXIX Sesji Rady Gminy Cielądz.
Powitał przybyłych na Sesję radnych oraz zaproszonych gości, następnie
zaproponował aby w porządku obrad punkt. 6 przesunąć na punkt 4 oraz dodać dwa
dodatkowe punkty:
-

podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego
Wójta Gminy Cielądz

-

sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę
samorządu Terytorialnego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu
terytorialnego.

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.
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4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy
Cielądz na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016” oraz „Planu Gospodarki
Odpadami dla Gminy Cielądz na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016”.
5. Uchwalenie budżetu gminy Cielądz na 2010 rok – podjęcie uchwały.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia na 2010 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. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego Wójta
Gminy Cielądz.
8. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu
Terytorialnego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
9. Interpelacje.
10. Wolne wnioski.
11. Zakończenie obrad.
Punkt 2.
Porządek obrad wraz z wprowadzonymi zmianami 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.
Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Herbsztajn poprosił p. mgr inż. Magdalenę Ostalską
o przedstawienie Programu Ochrony Środowiska oraz Planu gospodarowania odpadami.
Mgr inż. Magdalena Ostalska przedstawiła Program Ochrony Środowiska dla gminy Cielądz
na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 oraz Plan Gospodarki Odpadami dla gminy
Cielądz na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016.
Program i plan ten otrzymali wszyscy radni.
Stanowią one załączniki do protokołu.
− Barbara Pytka – poinformowała, że wszystkie materiały zostały wnikliwie
przeanalizowane, mają pozytywne opinie z Zarządu Województwa Łódzkiego,
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Zarządu Powiatu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi. Przewiduje się
wyrównywanie sieci wodociągowej z kanalizacyjną, gmina planuje dalszy nabór na
przydomowe oczyszczalnie ścieków, termin jest dosyć krótki, listy są stare, obecnie
aktualizowane, wszyscy chętni powinni potwierdzić swój udział do 15 lutego br. ,
orientacyjny udział własny to koszt ok. 3,5 tys. zł.
− Wójt Gminy Andrzej Latek – uchwalenie programu i planu wynika z przepisów
ustawowych, zadania mamy wyszczególnione, musimy dążyć do tego aby jak
największa ilość osób miała podpisane umowy na odbiór nieczystości, będziemy
realizować nabór na kolejne przydomowe oczyszczalnie ścieków, będziemy musieli
opracować plan gospodarki azbestem i wpływu na środowisko, WFOŚ ma finansować
do 99 % utylizacji azbestu, w przyszłości niezbędny będzie również plan
zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań, to jest ogromny koszt, ok.
200-300 tys. zł, dlatego z roku na rok odkładamy jego przygotowanie, ale przepisy
ciągle się zmieniają i prawdopodobnie nakazanie posiadania planu zostanie
wprowadzone, wtedy będziemy musieli go przygotować.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Herbsztajn przedstawił projekt uchwały w
sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Cielądz na lata 2009-2012 z
perspektywą do roku 2016” oraz „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Cielądz na lata
2009-2012 z perspektywą do roku 2016”.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr XXIX/136/2010 stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 5.
Skarbnik Gminy Wiesława Libera przedstawiła projekt budżetu gminy Cielądz na 2010 rok.
Projekt otrzymali wszyscy radni. Przedstawiła również pozytywną opinię Regionalnej Izby
Obrachunkowej Nr III/23/2010 z dnia 20.01.2010 roku. Poinformowała, że kiedy wpłynie
podatek od nieruchomości z firmy Herco, dochody zostaną zwiększone i do budżetu zostanie
wprowadzone zadanie remontu buchty w Stolnikach.

W dyskusji głos zabrali:
− Radny Grzegorz Kwaczyński – podziękował za planowane dopisanie remontu buchty w
Stolnikach.
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− Radny Jarosław Budek – na drogę w Małej Wsi zaplanowane jest aż 1.050.000 zł, gdzie ta
droga ma być robiona, nie widzę sensu z Małej Wsi robić drogi do Sierzchów przez te
pola.
− Wójt Gminy Andrzej Latek – na ten temat już były wcześniej dyskusje, dokumentację
mamy opracowaną, robiliśmy tak jak chcieli mieszkańcy.
− Radny Mirosław Michalak – na komisjach temat był omawiany, było porozumienie i nie
było sprzeciwu, tam dzieci chodzą do szkoły, do ośrodka zdrowia, do kościoła.
− Wójt Gminy Andrzej Latek – teraz nie będziemy niczego cofać, do końca lutego złożymy
wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie, można się ubiegać o
dofinansowanie w kwocie do 300 tys. zł.
− Radna Iwona Machnicka – co prawda tam nie ma zabudowań, ale wszyscy tamtędy
chodzą i tak chcieli mieszkańcy.
− Radny Tadeusz Miazga – tak się wypowiedzieli mieszkańcy, więc ten odcinek braliśmy
pod uwagę.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Herbsztajn przedstawił projekt uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu gminy Cielądz na 2010 rok.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr XXIX/137/2010 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. Projekt uchwały wraz z programem
otrzymali wszyscy radni. Poinformowała, że zgodnie z ustawą o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie Rada Gminy jest zobowiązana na każdy rok ustalać taki
program celem ogłaszania konkursów i przyznawania dotacji w zakresie kultury, sportu,
ochrony i promocji zdrowia itp. Program jest taki jak w poprzednim roku, nie było potrzeb
wprowadzać zmian.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Herbsztajn poprosił Z-cę Przewodniczącego Rady
Gminy o przedstawienie projektu uchwały.
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Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Teresa Stępniak przedstawiła projekt uchwały w
sprawie przyjęcia na 2010 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 została przyjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr XXIX/138/2010 stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 7.
Sekretarz Gminy Janina Ciesielska poinformowała, że wszyscy radni otrzymali projekt
uchwały w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego Wójta Gminy Cielądz.
Przyznanie tego wynagrodzenia wynika z ustawy o pracownikach samorządowych oraz
ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery
budżetowej. Różne są opinie RIO na temat tego czy ta uchwała powinna być podejmowana,
ale powinna być, jest ona potwierdzeniem, że dodatkowe wynagrodzenie się należy, że Wójt
nie miał np. nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, że cały czas pracował.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Herbsztajn przedstawił projekt uchwały w sprawie
ustalenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego Wójta Gminy Cielądz.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr XXIX/139/2010 stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 8.
Skarbnik Gminy Wiesława Libera przedstawiła sprawozdanie z wysokości średnich
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach
prowadzonych przez gminę Cielądz oraz rozliczenie średnich wynagrodzeń nauczycieli,
składek ZUS i Funduszu Pracy w działach i rozdziałach. Sprawozdanie i rozliczenie stanowią
załącznik do protokołu. Poinformowała, że w grupie nauczycieli stażystów wyszło na minus
351,96 zł a w dyplomowanych 18.540,37 zł. W grupach nauczycieli kontraktowych i
mianowanych kwoty wyszły na plus, dlatego nie trzeba w tych grupach wyrównywać
wynagrodzeń. Ogółem kwota 22.235 zł musi zostać wyrównana. Nauczyciele muszą dostać
wyrównanie do końca stycznia br.
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W dyskusji głos zabrali:
− Radny Lucjan Stolarek – sytuacja wygląda tak, że w tych grupach, w których nauczyciele
nie mają godzin ponadwymiarowych, nie osiągają średniej i muszą mieć wyrównanie a
wystarczyłoby

żeby

mieli
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ponadwymiarowych jest mało i brakuje). O podwyżkach nic nie wiadomo, jeżeli nie
będzie podwyżek na poziomie wzrostu płac to tak będzie. Musimy się zastanowić co
zrobić żeby nie płacić ludziom za darmo. Ci, którzy nie osiągnęli średniej przepracowali
cały rok, dostawali pensje i jeszcze musimy im dopłacać a innym nie. Może należałoby w
przyszłym roku ruszyć regulamin dodatków, zapłacić trochę więcej, ale przynajmniej za
pracę a nie za darmo.
− Skarbnik Gminy Wiesława Libera – nagrody jubileuszowe i emerytury wchodzą, albo
wprowadzić godziny dodatkowe i odpracują.
− Radny Lucjan Stolarek – ale nagrody jubileuszowe są tyko raz na jakiś czas.
− Wójt Gminy Andrzej Latek – u nas nie jest tak źle, inne gminy porównywalne do nas
płacą nawet 60 – 80 tys. zł. Przepis jest niesprawiedliwy, na dzień dzisiejszy nie widzę
dobrej metody. Przy konstrukcji następnego roku szkolnego trzeba będzie zrobić tak, żeby
grupy nauczycieli, którym brakuje do średniej miały te nadgodziny.

Punkt 9.
Interpelacji nie zgłoszono.

Punkt 10.
W zapytaniach i wolnych wnioskach głos zabrali:
− Wójt Gminy Andrzej Latek – generalnie działki przeznaczamy do sprzedaży (należy je
wycenić i pójdą do sprzedaży), są niezbyt wielkie i cenne, może będą nabywcy. Jeżeli są
jakieś uwagi to proszę o ich zgłaszanie. Odnośnie przydomowych oczyszczalni ścieków
każda gmina ma przeznaczone do 4 mln zł. A dofinansowanie jest dosyć łatwe do
uzyskania, gdyby nie to, że podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym to koszt
rolnika byłby jeszcze niższy. 10 lutego będzie rozstrzygnięcie przetargu. Te same zasady
chcielibyśmy zastosować z nową grupą chętnych, bardzo proszę o ostateczne decyzje,
zostały tylko 2-3 tygodnie, wystarczy zapisać się na listę chętnych, zrobimy zebranie,
potem projektowanie i może pod koniec półrocza będzie ogłoszenie o naborze. To już
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będzie ostatni nabór w gminie bo w następnej kolejności chcemy zrobić wodociąg w
Sierzchowach.
− Radny Jerzy Pieczątka – czy to jest ograniczona ilość gospodarstw, które mogą
skorzystać.
− Wójt Gminy Andrzej Latek – myślę, że nie, na razie mamy 402 tys. zł a podatek VAT nie
jest kosztem kwalifikowanym i trzeba go będzie zapłacić.

Ponieważ nikt więcej głosu nie zabrał Przewodniczący Rady Gminy zakończył obrady XXIX
sesji Rady Gminy.
Protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ mgr Kazimierz Herbsztajn

Protokołowała:
/-/ mgr Olga Kmita.
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