P R O T O K Ó Ł Nr XXXIII
z odbytej Sesji Rady Gminy Cielądz w dniu 04 czerwca 2010 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. Paweł Królak.
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Ponadto udział w posiedzeniu wzięli:
1. Wiesława Libera
Skarbnik Gminy
2. Janina Ciesielska
Sekretarz Gminy
3. Teresa Łucka
Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Cielądzu
4. Małgorzata Stolarek
Dyrektor SP w Cielądzu
5. Grażyna Jarzyńska
Dyrektor SP w Sierzchowach
oraz inne osoby wg załączonych list obecności.
Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Herbsztajn stwierdzając quorum zdolne do
podejmowania prawomocnych uchwał otworzył obrady XXXIII Sesji Rady Gminy Cielądz.
Powitał przybyłych na Sesję radnych oraz zaproszonych gości, następnie
zaproponował aby do porządku obrad dodać dodatkowy punkt:
-

podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie deficytu
budżetu gminy na rok 2010.

Do przedstawionej propozycji radni nie wnieśli uwag.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy przedstawił proponowany
porządek obrad:

porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Nr XXXII z sesji w dn. 21.04.2010 r.
4. Przedstawienie projektów organizacyjnych szkół na rok szkolny 2010/2011.
5. Zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2010 – podjęcie uchwały.
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6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie deficytu budżetu
gminy na rok 2010.
7. Interpelacje.
8. Wolne wnioski.
9. Zakończenie obrad.
Punkt 2.
Porządek obrad wraz z wprowadzoną zmianą został przyjęty jednogłośnie.

Punkt 3.
Protokół z poprzedniej Sesji został wyłożony do wglądu. Radni do protokołu tego nie wnieśli
uwag i protokół został przyjęty jednogłośnie.

Punkt 4.
Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Herbsztajn poprosił Dyrektorów Szkół o
przedstawienie projektów organizacyjnych na rok szkolny 2010/2011.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cielądzu Małgorzata Stolarek przedstawiła projekt
organizacyjny szkoły: w szkole ma się uczyć 149 uczniów klas I – VI, 16 uczniów
wychowania przedszkolnego, zatrudnienie : 16 nauczycieli wraz z dyrektorem, łącznie
godzin: 301, 243 h : etat, 17,5 h ponadwymiarowe, 40,5 h nauczycieli niepełnozatrudnionych,
będą dwie klasy VI i dwie klasy II, w następnych latach będą już same pojedyncze oddziały,
jeszcze czekam na decyzje w sprawie nauczania indywidualnego dwójki dzieci (jedno w
klasie I a i jedno w oddziale przedszkolnym), z ilością dzieci jest coraz gorzej z roku na rok.

W dyskusji głos zabrali:
− Radny Józef Pytka – po ile dzieci jest w klasie i czy muszą być podwójne klasy.
− Dyrektor Szkole Małgorzata Stolarek – w klasach podwójnych łącznie jest 31 dzieci (
15 i 16), w klasach I – III nie może być więcej niż 25 uczniów w jednej klasie,
dlatego klasy są podwójne.
− Radna Teresa Stępniak – od kiedy 5-latki będą obowiązane chodzić do przedszkola.
− Dyrektor SP w Cielądzu – od 2012 roku.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sierzchowach Grażyna Jarzyńska przedstawiła projekt
organizacyjny szkoły: w szkole ma się uczyć 111 uczniów, 96 uczniów w klasach I – VI, 15
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uczniów klasy zerowej (jest to klasa łączona 5-latków i 6-latków), zatrudnienie : 15
nauczycieli (w tym 9 na cały etat i 6 osób na niepełny etat), godzin: 252 (171 h wymiar
obowiązkowy, 28 h ponadwymiarowe i 53 h realizowane przez nauczycieli, pracujących w
niepełnym wymiarze godzin), 6 oddziałów pojedynczych , najmniejsza liczba uczniów w
klasach to 22 a największa 24. Przychodzą mniejsze klasy, obecnie odeszła klasa 24 uczniów
a przyszła I klasa tylko 12, Od przyszłego roku mamy wzrost liczby urodzeń, więc będzie
więcej dzieci.

W dyskusji głos zabrali:
− Radna Teresa Stępniak – czy trójka dzieciaków z Kuczyzny nadal będzie chodzić do
szkoły.
− Dyrektor Szkoły – tak, ponieważ jest obowiązek szkolny, na dzień dzisiejszy sytuacja
jest jak w zeszłym roku, czekamy na dokumenty z poradni, rodzice będą decydować,
tam jest jeszcze taka kwestia, że jedno dziecko przechodzi na następny rok a inne nie.

Dyrektor Publicznego Gimnazjum Cielądzu Teresa Łucka przedstawiła projekt organizacyjny
szkoły: ogółem 162 uczniów, 6 oddziałów po dwie klasy a i b ( I a - 25 uczniów, I b - 24, II a
- 27 uczniów, II b- 29, III a – 28 uczniów i III b – 29). Podziału na grupy nie ma jedynie w
klasie I b, w reszcie jest podział na informatykę i język rosyjski. Liczba godzin: 296, 220 h w
wymiarze obowiązkowym, 25 h dydaktycznych, 4 świetlice. Zatrudnienie: 16 nauczycieli i
dodatkowo psycholog na 2 h, 4 nauczycieli na niepełny etat, pracownicy administracji,
obsługi bez zmian.

W dyskusji głos zabrali:
− Radny Józef Pytka - czy w klasie nie może być 29 dzieci.
− Dyrektor Szkoły – w klasie III a jest 28 uczniów i w III b – 29, ale jeżeli w klasie jest
powyżej 24 uczniów to dzielimy ją na grupy zgodnie z ustawą, podkreślam jednak, że
jest to podział na grupy, a nie na klasy.
− Radna Iwona Machnicka – czy jest to podział na chłopców i dziewczynki.
− Dyrektor Szkoły – na lekcje WF tak, ale i na inne lekcje już staramy się tak dzielić.
Jednak jedną grupę będę musiała jeszcze podzielić na dwie z języka rosyjskiego, na
klasę słabszą i bardziej zaawansowaną, ponieważ przychodzą do nas uczniowie,
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którzy w ogóle nie uczyli się języka rosyjskiego i nie mogą uczyć się na tym samym
poziome co Ci, którzy już mieli ten język.
− Przewodniczący Rady Kazimierz Herbsztajn – są sygnały, że są nauczyciele tylko z
etatami i tacy, którzy maja dużo więcej, z czego to wynika.
− Dyrektor Gimnazjum – nauczycieli musimy zatrudniać zgonie z kwalifikacjami, jeżeli
ma ponad 30 h j. angielskiego to daję nauczycielowi pełny etat i jeszcze godziny
ponadwymiarowe, przecież nie dam nauczycielowi j. polskiego lekcji z j. rosyjskiego.
Mamy nauczyciela, który ma kwalifikacje i uczy zarówno WF-u jak i historii, albo np.
nauczyciel ma kwalifikacje do j. polskiego, świetlicy, biblioteki i zajęć korekcyjnorekompensacyjnych.

Lepiej

jest

dać

godziny

ponadwymiarowe

obecnym

nauczycielom niż zatrudniać nowych. Czy nie lepiej jest dać ponadwymiarowe
godziny naszym nauczycielom, niż zatrudniać np. nauczyciela, który ma cały etat w
Rawie i tu tylko by na parę godzin przyjeżdżał?
− Przewodniczący Rady Gminy – są osoby, które maja godziny ponadwymiarowe i
jeszcze świetlicę, przecież świetlicę każdy może.
− Dyrektor Gimnazjum – ale ja również jestem od tego aby zabezpieczyć
bezpieczeństwo w szkole, dzieciaki uciekają i trzeba ich pilnować należycie. Poza tym
w pierwszej kolejności daję świetlicę tym, którzy wydali swoje pieniądze i poświęcili
czas, aby zdobyć kwalifikacje, wykształcili się zgodnie z wymogami, a Ci, którzy się
nie wysilili, nie zrobili kwalifikacji też mają.

Do projektów organizacyjnych szkół na rok szkolny 2010/2011 więcej uwag nie
zgłoszono.

Punkt 5.
Skarbnik Gminy Wiesława Libera przedstawiła projekt zmian budżetu i w budżecie
gminy: w związku z przyznaniem dotacji ze środków Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych i umowy na prace publiczne zwiększenie planu dochodów w dz. 600 na
modernizację dróg i na wynagrodzenia pracowników w dz. 600 i 750. Zwiększenie planu
dochodów w dz. 852 w związku z podpisaniem aneksu do umowy z 2009 roku na środki z
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i z wpłatami za pobyt w DPS, zwiększenie planu
dochodów w dz. 900 w związku z podpisaniem umowy na dotację z WFOŚiGW na
opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest i na przydomowe
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oczyszczalnie ścieków. Zwiększenie planu wydatków w dz. 600 i 750 na wynagrodzenia,
prace publiczne i w dz. 600 na przebudowę drogi Mała Wieś (173.00 zł) i Ossowice
(40.000 zł), w dz. 852 na opłaty za pobyt w Domu Starców i na wykonanie projektu
systemowego „Bądź aktywny” ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i w
dz. 900 na opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest i na
przydomowe oczyszczalnie ścieków środki z WFOŚiGW. W związku z przetargiem
kwota przebudowy drogi Mała Wieś jest niższa niż planowana w budżecie, dlatego
proponuje się zmniejszenie wydatków i przychodów (kredytu) zaplanowanych na tą
inwestycje o kwotę 269.000 zł, środki z funduszy sołeckich (8.000 zł i 12.868zł)
zmniejszenie planu na wydatki bieżące a zwiększenie na zakupy inwestycyjne. Droga w
Małej Wsi wykonanie planowane jest do 20 sierpnia, na drogę w Ossowicach ma być
złożenie ofert po 20-tym, Niemgłów jeszcze nie możemy ruszyć a kosztorys na buchtę w
Stolnikach jest w wykonaniu.

W dyskusji głos zabrali:
− Radny Józef Pytka – jaka jest różnica cenowa między asfaltem a emulsją, w
ślepych uliczkach robimy asfalt (gdzie autobus nie jeździ).
− Skarbik Gminy -

cenowo nie ma prawie żadnej różnicy między emulsją a

asfaltem, dlatego robimy asfalt. W zeszłym roku emulsja kosztowała prawie tyle
samo co asfalt, więc doszliśmy do wniosku, że lepiej będzie robić asfalt. Asfalt
jest trwalszy, więcej wytrzyma niż emulsja, dlatego w Małej Wsi będzie asfalt.
− Radny Józef Pytka – w Niemgłowach od Nowomiejskiej do Lipskiego jest jedna
nakładka i jedno wielkie sitko, jeśli w Małej Wsi ma być jedna nakładka to będzie
to samo co w Niemgłowach.
− Skarbnik Gminy – ale ten asfalt ma 10 czy 12 lat, a w Łaszczynie już 22 lata bez
naprawy.
− Radny Józef Pytka – trzeba to przemyśleć, jeśli ma być taniej to powinniśmy robić
emulsją.
− Skarbnik Gminy – ale właśnie chodzi o to, że nie jest taniej, cenowo jest
porównywalnie, dlatego wybraliśmy asfalt.
− Radny Mirosław Michalak – asfalt jest dużo trwalszy niż emulsja a ceny prawie
takie same.
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− Sołtys Wiesław Kruśliński – u nas droga była dobrze wykonana i bardzo dobrze
się trzyma, bez żadnych zmian, to też zależy od wykonania.
− Radny Tomasz Dewille – a jak sprawy oczyszczalni.
− Skarbnik Gminy – do końca czerwca mają być zrobione, muszą się zmieścić w
terminie bo 75 % to pieniądze unijne, więc musimy się rozliczyć do 15 lipca.
Projekty na dalsze oczyszczalnie mają być zrobione.
− Radny Jerzy Pieczątka – przypominam wszystkim żeby pilnowali wszystkiego już
na etapie projektowania, bo potem jak już zaprojektują to się nic nie zmieni.
− Skarbnik Gminy – wykonawcy mają dokumenty, kosztorys i muszą zrobić zgodnie
z dokumentacją, dlatego nic się potem nie zmieni.

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 XXXIII/147/2010 stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 6.
Skarbnik Gminy Wiesława Libera poinformowała, że planowane było wykonanie dróg
gminnych Ossowicach, Niemgłowach i Małej Wsi. Na drogi te był planowany kredyt, aby go
teraz zaciągnąć potrzebna jest Uchwała Rady Gminy. Kwota kredytu to 900.000 zł (169.000
zł na drogę w Ossowicach, 100.000 zł na drogę w Niemgłowach i 631.000 zł na drogę w
Małej Wsi). Kredyt będzie spłacony w altach 2011 – 2016.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Herbsztajn przedstawił projekt uchwały w sprawie
zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie deficytu budżetu gminy na rok 2010.
Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr XXXIII/148/2010 stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 7.
Interpelacji nie zgłoszono.
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Punkt 8.
W zapytaniach i wolnych wnioskach głos zabrali:
− Przewodniczący Rady -

zgłosimy do Zarządu Dróg Powiatowych wniosek o

wyremontowanie ubytku w drodze powiatowej Cielądz –Sanogoszcz, w Cielądzu,
obok posesji p. Mirosława Sobczaka.
− Radny Grzegorz Kwaczyński – trzeba zrobić przepust drogowy na drodze powiatowej
Grabice-Stolniki, przy posesji p. Wojciecha Jędrzejczaka, żeby woda zostawała w
rowie a nie zalewała jego posesję i studnię.
− Sołtys Piotr Pawlak – proszę o wykonanie przepustu, 6-7 kręgów przy drodze gminnej
od strony Wylezinka w łąki, woda nie ma możliwości spływu, zalewa mi ¼ podwórka.
− Radny Józef Pytka – trzeba poprawić drogę w Niemgłowach bo była źle zrobiona,
koło p. Wieteski na górce, jest tarka, gwarancja ma 3 lata, więc powinni w ramach
gwarancji poprawić.
− Radny Tomasz Dewille – trzeba nawieźć kamienia na drogę gminną przy powiatowej
w kierunku Sanogoszczy, za Adamem Kamińskim, za mostem, był tam podniesiony
asfalt i teraz jest ciężko przejechać.
− Radny Adam Cieślak – również proszę o kamień na drogę gminną od Gułek, na
odcinek do p. Józefa Kłosa, teraz jest tam dołek na dołku, trudno dojechać i cokolwiek
zrobić, tam by trzeba było ok. 2 samochodów kamienia.
− Radny Mirosław Michalak – w Małej Wsi też się powybijały dołki na drodze gminnej
od krzyżówki w stronę p. Gmaja, od p. Piotra Króla do krzyżówki. Każda wieś
dostaje pieniądze z funduszu sołeckiego, powinniśmy z tych pieniędzy w pierwszej
kolejności robić drogi.
− Sołtys Wiesław Kruśliński – od tego jest Urząd Gminy, aby robił drogi.
− Radna Iwona Machnicka – ale gmina nie ma tylu pieniędzy.
− Sołtys Wiesław Kruśliński – fundusz jest od upiększania wsi a nie po to żeby sołtys
sobie robił drogi.
− Skarbnik Gminy – przypominam, że jest ustawa o finansach publicznych, od tego roku
zmiana, jak Państwo widzicie już kredyt jest wzięty nie na pięć lat a na sześć, w
następnych latach będzie coraz gorzej, kredyty zaczniemy brać na dziesięć lat, im
większy okres kredytowania tym większe odsetki, niedługo dojdzie do tego, że nie
będzie nas stać na spłacanie kredytów i nic już nie zrobimy. Więc dobrze byłoby aby i
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Państwo o tym pomyśleli i środki z funduszu sołeckiego również przeznaczali na
drogi. Fundusz sołecki był stworzony i Wy Państwo musicie się rozliczyć.
− Sołtys Wiesław Kruśliński – to nie my sołtysi jesteśmy od tego.
− Skarbnik Gminy – fundusz tak właśnie wygląda i byliście Państwo o tym
informowani, dostaliście też treść ustawy, na sołtysów spadło rozliczanie się.
− Radny Józef Pytka- jest Pan sołtysem i od tego Pan nim jest aby robić coś we wsi,
trzeba było zrobić sobie najpierw drogę a potem ławeczkę.
− Radna Iwona Machnicka- Panie sołtysie, pełnimy funkcje publiczne po to aby coś
robić, ja dużo załatwiam, jeżdżę jak u mnie coś się we wsi robi a nikt mi nie każe.
− Sekretarz Gminy – jeżeli dana wieś zdecydowała, że będzie robić kawałek drogi i
takie złożyła wniosek to teraz musi zrobić i się rozliczyć. Najwyżej w następnych
latach nie wyodrębnicie Państwo środków na fundusz.
− Radny Jarosław Budek – jak uchwalaliśmy wyodrębnienie funduszu to p. Wójt prosił
wszystkich, aby wnioski złożyć i zaplanować zgodnie z potrzebami gminy. My
zaplanowaliśmy te środki na drogę i chciałbym aby inni też mądrze planowali.
− Sołtys Franciszek Zieliński – czy można zobowiązać Powiat do poprawienia,
udrożnienia przepustów na drodze powiatowej od Komorowa w kierunku Podskarbic
Szlacheckich (koło p. Tarki, Kuziemski). Trzeba też wykonać barierki na mostku przy
drodze powiatowej Pukinin-Regnów w Komorowie na wysokości mojej posesji i p.
Matysiaka.
− Radny Jerzy Pieczątka – trzeba też przeczyścić przepust na drodze gminnej koło p.
Gos, obciąć chaszcze i oczyścić na drodze od Łaszczyna do drogi Regnowskiej. Jeśli
byłaby możliwość to może powinniśmy w jakiś sposób pomóc innej gminie, która
została zalana w wyniku powodzi, może sołtysi powinni przejść po wsi i kto miałby
życzenie to by się złożył.
− Radny Lech Owczarek – mamy przeznaczone 30.000 zł na Dom Kultury, powinniśmy
podjąć już jakieś działania.
− Skarbnik Gminy – trzeba jechać i obejrzeć.
− Radny Jarosław Budek – jak będzie podejmowana decyzja o lokalizacji domu kultury,
powinniśmy spytać społeczeństwa całej gminy, nie tylko Cielądza, gdzie powinien
być ten dom, ponieważ jednym się podoba lokalizacja a innym nie, wszystkie wsie
powinny się wypowiedzieć bo środki są całej gminy a nie tylko Cielądza. Niektórym
się to nie podoba, że ma powstać w miejscu po kółku.
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− Radny Lech Owczarek – ale dom kultury jest dla społeczeństwa, nie dla urzędników i
nie powinien być przy Urzędzie, chyba nie ma lepszej lokalizacji niż obecna.
− Radny Lucjan Stolarek – ale to powinno być przeprowadzone referendum.
− Przewodniczący Rady – jeżeli powstanie dom kultury to w Cielądzu.
− Sekretarz Gminy – jeżeli wszyscy mieszkańcy mieliby się wypowiedzieć to tylko w
referendum. Wnioski radnych zostały zapisane, zostaną wysłane pisma do starostwa.
Odnośnie wyborów Prezydenckich w dn. 20.06.2010 r. informuję, że lokale wyborcze
pozostają bez zmian, Obwodowe Komisje Wyborcze zostały już powołane. Odnośnie
wyborów samorządowych w listopadzie br. informuję, że do Sejmiku Województwa
Łódzkiego wybieranych będzie 36 radnych, do Rady Powiatu Rawskiego 17 radnych i
do Rady Gminy Cielądz 15 radnych. Gdyby były jakieś zmiany okręgów wyborczych
musiałaby być uchwała Rady do dnia 05 lipca, jednakże dokonaliśmy analizy liczby
mieszkańców i liczby nie zmieniły się znacząco, dlatego nie ma konieczności zmian
okręgów, nawet zmiany nie są wskazane. Analiza ilości mieszkańców w stosunku do
roku 2002 przedstawia się następująco:
Nr okręgu

Miejscowość

wyborczego

Liczba

Aktualna liczba

mieszkańców z

mieszkańców

2002 r.
1

Cielądz

802

807

2

Komorów/Nowy Komorów

396

395

3

Ossowice

356

347

4

Niemgłowy/Zuzki

306

292

5

Łaszczyn

240

228

6

Gułki/Wisówka

179

165

7

Brzozówka/Sanogoszcz

355

350

8

Sierzchowy

374

353

9

Mroczkowice

224

199

10

Mała Wieś/Nowa Mała Wieś

241

221

11

Gortatowice/Wylezinek

246

230

12

Grabice

259

244

13

Stolniki/Kuczyzna

293

285

Postanowiliśmy pozostawić podział na okręgi wyborcze bez zmian.
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− Radny Lech Owczarek – wnioskuję, żeby radni powiatowi z terenu gminy Cielądz byli
wybierani przez mieszkańców naszej gminy, żeby nasza gmina była odrębnym
okręgiem wyborczym.
− Radny Józef Pytka – popieram wniosek, na naszą gminę przypada dwóch radnych,
których tylko my powinniśmy wybierać a nie gmina Regnów.
− Sekretarz Gminy – o okręgach wyborczych decyduje powiat, najprawdopodobniej
okręgi zostaną takie jak dotychczas, ponieważ w powiecie mamy 6 gmin i wybieramy
17 radnych, ilość radnych nie jest ustalana na gminę, ale na ilość mieszkańców, ilość
mieszkańców nie zmieniła się znacząco, więc raczej powiat nie dokona zmian.
− Przewodniczący Rady – nasza gmina jest w jednym okręgu wyborczym z gminą
Sadkowice i Regnów, na okręg przypada czterech radnych, w tym dwóch z naszej
gminy.
− Radny Owczarek – powinniśmy złożyć wniosek do Powiatu o ustanowienie naszej
gminy (w wyborach do rady powiatu) odrębnym okręgiem wyborczym.

Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad wnioskiem. Wszyscy Radni
poparli wniosek.
− Sekretarz Gminy –stosowny wniosek zostanie złożony do Starosty.
Ponieważ nikt więcej głosu nie zabrał Przewodniczący Rady Gminy zakończył obrady
XXXIII sesji Rady Gminy.
Protokół zakończono i podpisano.
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ mgr Kazimierz Herbsztajn

Protokołowała:
/-/ mgr Olga Kmita.
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