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P R O T O K Ó Ł  Nr XXXII  
 

z odbytej Sesji Rady Gminy Cielądz w dniu 21 kwietnia 2010 roku. 
 

Sesję rozpoczęto o godz. 10:00 
a zakończono o godz. 12:00 

 
Ustawowa liczba radnych               -  15 
Radnych obecnych na Sesji            -  15 
 
 
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.  
 
Ponadto udział w posiedzeniu wzięli: 
1. Andrzej Latek   Wójt Gminy 
2. Wiesława Libera   Skarbnik Gminy 
3. Małgorzata Stolarek   Dyrektor SP w Cielądzu 
4. Jadwiga Gaćkowska  Kierownik GZEAS  
5. Piotr Libera   Referent 

 
oraz inne osoby wg załączonych list obecności. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Herbsztajn stwierdzając quorum zdolne do 

podejmowania prawomocnych uchwał otworzył obrady XXXII Sesji Rady Gminy Cielądz. 

Powitał przybyłych na Sesję radnych oraz zaproszonych gości, następnie przedstawił 

proponowany  

porządek obrad: 

1. Otwarcie Sesji. 

2. Zatwierdzenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu Nr XXX z sesji w dn. 24.03.2010 r. i Nr XXXI z sesji w dn. 

15.04.2010 r. 

4. Informacja z realizacji działań PPWOW za 2009 rok. 

5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok i podjęcie uchwały 

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. 

6. Zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2010 – podjęcie uchwały. 

7. Interpelacje. 

8. Wolne wnioski. 

9. Zakończenie obrad. 

 
Punkt 2. 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 
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Punkt 3. 

Protokoły z poprzednich Sesji zostały wyłożone do wglądu. Radni do protokołów tych nie 

wnieśli uwag i protokoły zostały przyjęte jednogłośnie. 

 

Punkt 4. 

Informację z realizacji usług w ramach  Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów 

Wiejskich za 2009 rok przedstawił Referent Piotr Libera. 

Informację tę otrzymali wszyscy radni. 

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

− Piotr Libera - na początku lipca- sierpnia było wstrzymanie wypłat środków z 

Programu dla ok. 500 gmin, jednak po wielu interwencjach środki zostały przyznane i 

działania zostały zrealizowane. 

− Radna Teresa Stępniak – na ile lat jest ten projekt. 

− Piotr Libera – tylko do września br.  

Informacja została przyjęta.    

 

Punkt 5. 

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2009 przedstawiła Skarbnik Gminy – 

Wiesława Libera. Poinformowała, że zostało ono omówione przez wszystkie komisje Rady 

Gminy.  

Sprawozdanie to otrzymali wszyscy radni. 

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.  

Do przedstawionego sprawozdania radni nie wnieśli uwag.  

Skarbnik Gminy Wiesława Libera przedstawiła sprawozdanie finansowe za 2009 rok 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Cielądzu. 

Sprawozdanie to stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tomasz Dewille przedstawił wniosek Komisji 

Rewizyjnej z dnia 26.03.2010 r. w sprawie absolutorium za 2009 rok.  
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Wniosek ten stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Herbsztajn przedstawił Uchwały Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 12 kwietnia 2010 roku: Nr 

III/50/2010 w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Wójta Gminy Cielądz z wykonania 

budżetu za 2009 rok oraz Nr III/51/2010 w sprawie opinii dotyczącej wniosku Komisji 

Rewizyjnej  Rady Gminy Cielądz w sprawie absolutorium za 2009 rok.  

Uchwały stanowią załączniki do protokołu. 

 

Wójt Gminy Andrzej Latek – poinformował, że obecnie dochody własne gminy stanowią 

około 20 % całości dochodów, nie jest to dużo, ale zaczyna przybywać przemysłu na terenie 

gminy, jest zatem nadzieja, że trochę środków przybędzie. Odnośnie stwierdzenia Komisji 

Rewizyjnej na temat pozyskiwania środków zewnętrznych poinformował, że komisja ma 

rację, ale obecnie nastawiamy się na robienie dróg, gdzie w większości są to drogi dojazdowe 

do pól a na takie drogi nie ma wielu środków zewnętrznych, są jedynie z funduszu ochrony 

gruntów rolnych. Mamy środki z zewnątrz i będziemy z nich korzystać, ale na inne działania. 

Obecnie jest trudna sytuacja, ponieważ dla gmin są bardzo ograniczone środki na zadania 

inwestycyjne. Możemy się o środki ubiegać w PROWI-e, ale jest ich coraz mniej. Kolejne 

programy na lata 2013-2020 dotyczą rozwoju aglomeracji, a więc miast wojewódzkich 

(aglomeracji warszawskiej, łódzkiej itd.). Jak co roku wszystkie zadania staraliśmy się 

wykonać jak najlepiej. Proszę o pozytywną ocenę i udzielenie absolutorium.  

 

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Herbsztajn przedstawił projekt uchwały w sprawie 

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. 

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXXII/145/2010 stanowi załącznik do protokołu.  

Punkt 6. 

Skarbnik Gminy Wiesława Libera przedstawiła proponowane zmiany w budżecie – 

zwiększenie planu dochodów i wydatków o zwrot środków nienależnie pobranych świadczeń 

rodzinnych oraz naliczone odsetki od tych należności (1.112 zł); zmniejszenie planu 

wydatków w dz. 900 na przydomowe oczyszczalnie ścieków, ze względu na mniejszą kwotę 

po przetargu niż kosztorysowaną a zwiększenie planu wydatków w dz. 600 na drogę w 
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kierunku Herco, zmniejszenie w dz. 801 w usługach a zwiększenie na dotacje celowe, w dz. 

852 i 854 dokonanie zmian na dofinansowanie 20 % do stypendiów dla uczniów, w planie w 

dz. 852 rozdz. 85212 planowano dochody do uzyskania przez gminę 1.000 zł, obecnie 0. 

W dyskusji głos zabrali: 

− Wójt Gminy Andrzej Latek – chciałbym poinformować odnośnie drogi do Herco, że 

niestety nie dało rady ustabilizować gruntu, opracowano ekspertyzę, 

przeprowadziliśmy negocjacje z wykonawcą na wykonanie stabilizacji gruntu (tylko 

część na górce dało się piaskiem) na pozostały odcinek – wybrać grunt i zrobić 

stabilizację poprzez żwirowo- cementową mieszankę, wykonano stabilizację. Trzeba 

również przebudować wjazd, musimy przebudować mostek, dostaliśmy kosztorys na 

32 tys. zł, to będzie jako odrębne zadanie, myślę, że za ok. 20 tys. zł da radę to 

zrobić.. 

− Radny Lech Owczarek – jeśli przy okazji robienie drogi w Małej Wsi można będzie 

wykorzystać sprzęt i zrobić coś w Sierzchowach przy parkingu to proponuję i 

wykorzystać sprzęt, który pracuje przy Herco i zrobić przy okazji coś w Cielądzu. W 

Cielądzu droga jest bardziej uczęszczana, jest zagrożenie przy pogrzebach, może 

zrobić jakąś wąską alejkę żeby mogły nią pogrzeby chodzić.  

− Wójt Gminy Andrzej Latek – my możemy się jedynie włączyć, ale oczekujemy 

opracowań, dokumentacji, kosztorysu, wskazania zakresu prac. Do tej pory nic nie 

mamy. Tam jest grunt rolny – potrzebna byłaby zmiana przeznaczenia, ogólny zarys 

powierzchni, jakiś kosztorys. Sierzchowy złożyły wniosek też do Starostwa i 

Starostwo również czaka na dokumenty. Proboszczowie wiedzą o tym, dostali pisma, 

ale na razie nic nie złożyli. Z naszej strony jest dobra wola żeby pomóc, zdajemy 

sobie sprawę, że parkingi są potrzebne wszystkim, ale musza być dokumenty.  

− Radny Mirosław Michalak – ale jak to przy okazji Małej Wsi, to powinno być odrębne 

zadanie inwestycyjne.  

− Wójt Gminy Andrzej Latek - to miałaby być tylko pomoc a nie zrobienie parkingów, 

nikt specjalnie ze sprzętem nie przyjedzie, muszą być kosztorysy, poza przetargiem 

bo zbyt mała kwota.  
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Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Herbsztajn przedstawił projekt uchwały w sprawie 

dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2010. 

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXXII/146/2010 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Punkt 7. 

Interpelacji nie zgłoszono. 

 

Punkt 8.  

W zapytaniach i wolnych wnioskach głos zabrali: 

− Wójt Gminy Andrzej Latek – ogłosiliśmy przetarg na drogę w Małej Wsi, otwarcie ofert 

odbędzie się 30 kwietnia, 15 kwietnia zakończyliśmy nabór na przydomowe 

oczyszczalnie ścieków, jest ok. 200 chętnych, dziękuje również za tak liczny udział w 

ostatniej uroczystej Sesji w Starostwie.  

− Radny Jerzy Pieczątka – a kiedy ruszą te, które mają być oddane w końcu czerwca. 

− Wójt Gminy Andrzej Latek – na dniach, po analizie dokumentów przez Urząd 

Marszałkowski, chcemy mieć pewność, że środki wpłyną.  

− Radny Jerzy Pieczątka – kiedy zacznie się łatanie asfaltu.  

− Wójt Gminy Andrzej Latek – podpisałem upoważnienie, p. Jakubiński zacznie dziś albo 

jutro, cena jak w zeszłym roku (32 zł za 1 m2).  

− Radny Jarosław Budek – czy to jest masa na zimno. 

− Wójt Gminy – nie, to jest emulsja i grys. 

− Radny Józef Pytka – proszę o powiadomienie nas jak będzie tłuczeń i równiarka bo 

chcemy w Niemgłowach zacząć do Nowomiejskiej robić z funduszu sołeckiego.   

− Wójt Gminy – to trzeba uzgodnić z p. M. krawczykiem, Gułki już ustalały, proszę się do 

niego zgłosić.  
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− Radna Teresa Stępniak – Sierzchowy z funduszu sołeckiego zakupiły wyposażenie do 

placu zabaw (huśtawki, zjeżdżalnie itp.), plac jest oblegany przez dzieci, jesteśmy bardzo 

zadowoleni. Mamy certyfikaty bezpieczeństwa. 

− Radna Elżbieta Wieteska – czy dziury w drodze powiatowej to my powinniśmy zgłaszać.  

− Wójt Gminy – przegląd dróg powiatowych już się odbył. 

− Sołtys Wiesław Kruśliński – co z drogą na Górach. 

− Wójt Gminy – prowadzę obecnie negocjacje, mamy to na uwadze i Ossówek również, 

Powiat przystępuje do czynności. 

− Sołtys Wiesław Kruśliński – od krzyżówki do drogi na Chociw powrotem zrobiły się 

doły. 

− Wójt Gminy – to są boczne drogi, musimy robić tam, gdzie ludzie mieszkają. 

− Radny Lech Owczarek – na którejś wspominałem już o zagospodarowaniu płyt (po 

przebudowie drogi do Herco) na parking z tyłu Urzędu, czy te płyty się jeszcze do tego 

nadają.  

− Wójt Gminy – część płyt chcemy jednak wykorzystać na zrobienie dojazdu do 

przepompowni, dojazd jest tam nie skończony (jest tak 15 arów nie utwardzone), druga 

część jest własnością p. Wasilewskiego.  

− Radny Lech Owczarek - p. Błąkała byłby zainteresowany sprzedażą działki, którą ma przy 

drodze do Herco, może Gmina powinna się zastanowić, kupić działkę i ją uzbroić, może 

powinniśmy przeprowadzić analizę zainteresowania tymi działkami.  

− Wójt Gminy – przy okazji droga jest potrzebna, ale my już ponosimy duży wysiłek a 

firma sporo korzysta i będzie ją stać na wykupienie tej działki. To jest dużo szersza 

sprawa, sporo komplikacji i kosztów, musi wynikać z planu zagospodarowania 

przestrzennego, którego nie mamy bo to też są duże koszty, skoro mamy w planach 

budowę domu kultury, budynku nauczania zintegrowanego, drogi to na wszystko trzeba 

czekać latami. Już i te drogi, które są nowe (Łaszczyn, Ossowice czy Stolniki) zaczną się 

sypać i trzeba będzie je remontować. 

Panie Monika Woźniak i dr lek. wet. Edyta Piechocka-Zaprzałek z Powiatowego Inspektoratu 

Weterynarii w Rawie Mazowieckiej rozdały sołtysom dokumenty z prośbą o przekazanie 
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rolnikom celem uzupełnienia podpisów, oświadczeń paszowych, decyzji omieszkowych. 

Poinformowały, że bez decyzji nie można obracać zwierzyną.  

Ponieważ nikt więcej głosu nie zabrał Przewodniczący Rady Gminy zakończył obrady XXXII 
sesji Rady Gminy. 
 
Protokół zakończono i podpisano.  
 
Protokołowała:    Przewodniczący Rady Gminy   
/-/ mgr Olga Kmita.     /-/ mgr Kazimierz Herbsztajn 
  
 


