P R O T O K Ó Ł Nr XXXVII
z odbytej Sesji Rady Gminy Cielądz w dniu 28 października 2010 roku.

Sesję rozpoczęto o godz. 10:00
a zakończono o godz. 12:40

Ustawowa liczba radnych
Radnych obecnych na Sesji

- 15
- 14

Radni nieobecni:
1. Józef Pytka.
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. Jacek Baranowski
Prezes Fundacji „ Łódzkie bez azbestu”
5. Grażyna Jarzyńska
Dyrektor SP w Sierzchowach
6. Teresa Łucka
Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Cielądzu
7. Jadwiga Gaćkowska
Kierownik GZEAS
8. Marian Krawczyk
Kierownik Referatu Budownictwa
oraz inne osoby wg załączonych list obecności.
Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Herbsztajn stwierdzając quorum zdolne do
podejmowania prawomocnych uchwał otworzył obrady XXXVII Sesji Rady Gminy Cielądz.
Powitał przybyłych na Sesję radnych oraz zaproszonych gości, następnie
zaproponował aby w porządku obrad wprowadzić następujące zmiany: punkt 5 przesunąć na
punkt 4 a pkt. 4 na pkt. 5 oraz zdjąć punkt 7 „ Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu i
szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego Gminy Cielądz
w ramach inicjatywy lokalnej”.
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 Nr XXXVI z sesji w dn. 29.09.2010 r.
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4. Przedstawienie „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Cielądz na lata 2010-2013 z uwzględnieniem perspektywy do 2032 roku” – podjęcie
uchwały.
5. Zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2010 – podjęcie uchwały.
6. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych pracowników Urzędu Gminy i
jednostek organizacyjnych oraz Radnych Rady Gminy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed
bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także
grzebowisk i spalarni na terenie Gminy Cielądz.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający
się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą
działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej
tych organizacji.
10. Interpelacje.
11. Wolne wnioski
12. 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 został przyjęty jednogłośnie.

Punkt 4.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił p. Jacka Baranowskiego o zabranie głosu w sprawie
„Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cielądz na lata 2010 –
2013 z uwzględnieniem perspektywy do 2032”.
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Prezes Jacek Baranowski – poinformował, że jest zarówno Prezesem Fundacji jak i
firmy, która komercyjnie i zawodowo zajmuje się gospodarowaniem azbestem i wyrobami
zawierającymi azbest. Organizacja działa nie tylko na terenie województwa łódzkiego, ale
również na terenie innych województw, niemniej jednak woj. łódzkie traktowane jest
priorytetowo. Dzięki wsparciu środków z WFOŚiGW została przeprowadzona inwentaryzacja
wyrobów zawierających azbest, obowiązek został wypełniony. Rządowy program usuwania
azbestu jest dokumentem, który wskazuje kierunki działania do 2032 roku zmierzające do
usunięcia wyrobów i odpadów zawierających azbest. Pierwsza wersja programu powstała w
roku 2002 i obejmowała lata 2002-2032. Przewidywany jest 30-letni okres na usunięcie
azbestu, ponieważ ekspertyzy budowlane, badania wytrzymałości technicznej wskazują, że
granicznym okresem długości życia wyrobów zawierających azbest jest właśnie 30 lat.
Produkt nowy do 30 lat wykazuje odpowiednie właściwości, dlatego przyjęto, że rok 2032
jest ostatecznym rokiem kiedy wyroby muszą być wycofane, całkowicie usunięte. Po 2032
roku nakładane będą kary i sankcje finansowe za nieusunięcie takich wyrobów. Na terenie
gminy Cielądz wykazano ok. 350 tys. m2 wyrobów zawierających azbest, jest to bardzo dużo.
Przy takiej ilości rok 2032 wcale nie jest rokiem odległym. Program nakreśla pewne ramy
działania, propozycje, nie jest wiążący konkretnymi ilościami. Całe usunięcie to ok. 8 mln zł i
są to koszty jedynie utylizacji i pozbycia się, nawet bez czynności demontażu. Jeżeli
pozostało nam 21 lat i podzieliśmy koszt 8 mln zł na te lata to koszty są duże. Możliwości
realizacji programu czy realizowanie czegokolwiek przez gminę (np. pozyskiwanie środków,
organizowanie gminnych zbiórek) uzależnione są od posiadania (uchwalenia) programu
usuwania produktów zawierających azbest. Podstawowym warunkiem aby móc przejść do
dalszych czynności w tym temacie jest przyjęcie takiego programu. Program przynosi wiele
korzyści, ale również pewne ograniczenia, tzn. mieszkańcy będą podlegać wszelkim
sankcjom niestosowania się do niego. Należy rozróżnić pojęcia wyrobu zawierającego azbest
i odpadu zawierającego azbest. Wyrobem nazywa się produkt do momentu, kiedy znajduje się
na dachu, natomiast po zdjęciu produkt taki staje się odpadem i już podlega innym regulacjom
prawnym. Jest to istotna różnica. Dzisiejsze regulacje wręcz zachęcają do nieprawidłowego
ich stosowania np. samowolnego demontażu przez osoby nieuprawnione. Obecnie przepisy
nie pozwalają na sfinansowanie przez gminy (czy inne środki) demontażu takich wyrobów,
ale pozwalają już na finansowanie np. pakowania, transportu czy umieszczenia na
składowisku. Obecnie czynności legislacyjne są na ukończeniu i od przyszłego roku ma być
lepiej. Program uzyskał pozytywne opinie regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.
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W dyskusji głos zabrali:
− Radny Jerzy Pieczątka – mówiono, że eternit był wykorzystywany jako podkład na
drogi. Do czego składowany eternit był wykorzystywany?
− Jacek Baranowski – taki eternit nie był do niczego wykorzystywany, we Wrocławiu
powstała technologia, gdzie w reaktorze przerabia się to na produkt, który nadaje się
na podkład na drogi. Jakiekolwiek czynniki chorobowe mogą występować tylko
wtedy, gdy azbest dostaje się do układu oddechowego. Dachy po 30 latach będą
wydzielać pyły, ilość włókien będzie większa w powietrzu, pył azbestowy uwalnia się
kiedy jest sucho i ciepło, kiedy jest wilgoć pył się nie wydziela.. Tu chodzi o ludzi
młodych i tych, którzy dopiero się urodzą. Na terenie krajów UE jak Holandia, Belgia,
Niemcy czy Francja jest bardzo dużo wyrobów zawierających azbest i nigdzie nie ma
subsydiowania w usuwaniu tych wyrobów, nie daje się jakichkolwiek pieniędzy.
Wychodzi się z założenia, że usunięcie azbestu znacznie podnosi wartość domu czy
nieruchomości. Skoro zatem wartość majątku właściciela znacznie wzrasta po
usunięciu azbestu to w jego interesie jest usunąć ten azbest i na to nie daje się żadnych
pieniędzy. Powoli i u nas zaczyna pojawiać się taki pogląd.
− Radny Jarosław Budek – dlaczego sami nie możemy zdjąć tych wyrobów z naszych
dachów.
− Jacek Baranowski – bo przepisy stanowią, że takie wyroby może usuwać tylko taki
podmiot gospodarczy, który ma zatwierdzony program gospodarki odpadami,
wszystkimi (w tym niebezpiecznymi). Jest to działalność koncesjonowana, musi być
gwarancja, że zdjęcie będzie się odbywać zgodnie z przepisami i zasadami. A jeśli np.
Pan widzi, że firma zdejmuje nieprawidłowo to ma pan obowiązek powiadomić
odpowiednie służby.
− Radny Tomasz Dewille – a co w przypadku takim jak mój, że wiatr zerwał mi dach z
garażu.
− Jacek Baranowski – w przypadku klęsk żywiołowych jest zupełnie inna i odrębna
ścieżka dofinansowania w WFOŚiGW. Do 100 kg rocznie czyli ok. 8 płyt czynność
zdjęcia czy remontu nie jest koncesjonowana, może Pan sam np. cos poprawić,
naprawić cze zmienić żeby np. się nie ,lało, są to działania doraźne.
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− Wójt Gminy Andrzej Latek – program został przygotowany i poddany do dyskusji i
uchwalenia dlatego, że powinniśmy go mieć. Pokazały się pieniądze na finansowanie,
rolnicy już pytają co mają z azbestem robić. Po przyjęciu programu dalszym etapem
będzie wystąpienie o dofinansowanie utylizacji, będziemy prowadzili jakieś działania,
bez tego programu nie możemy zacząć nic robić. Proszę o przegłosowanie tej uchwały
i przyjęcie programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla dobra naszych
dzieci i przyszłych pokoleń.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Herbsztajn przedstawił projekt uchwały w
sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Cielądz na lata 2010-2013 z uwzględnieniem perspektywy do 2032 roku”
Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr XXXVII/161/2010 stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 5.
Skarbnik Gminy Wiesława Libera przedstawiła projekt zmian budżetu i w budżecie gminy: w
związku ze sprzedażą nieruchomości i gruntów rolnych zwiększenie planu dochodów o kwotę
169 tys. zł, zwiększenie planu wydatków w dz. 010 na modernizację oczyszczalni ścieków, w
dz. 600 na remonty bieżące dróg, w dz. 750 na zakup oleju opałowego i programu, w dz. 754
zakup materiałów i energii, w dz. 900 odmulenie stawu w Grabicach i Kuczyźnie zgodnie z
załącznikiem Nr 3, zwiększenie wydatków w dz. 750 diety sołtysów, w dz. 801 zakup
materiałów i usług, w dz. 921 dokonanie zmiany w związku z podpisana umową o przyznanie
pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie
lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 – remont piętra świetlicy
wiejskiej Mroczkowice.

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 XXXVII/162/2010 stanowi załącznik do protokołu.

5

Punkt 6.
Wójt Gminy Andrzej Latek poinformował, że oświadczenia majątkowe pracowników
Urzędu Gminy i jednostek podległych wpłynęły w terminie, w wyniku analizy nie
stwierdzono żadnych nieprawidłowości, oświadczenia zostały wysłane do Urzędu
Skarbowego w Rawie Mazowieckiej.
Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Herbsztajn poinformował, że oświadczenia
majątkowe radnych Rady Gminy wpłynęły w terminie, nie stwierdzono żadnych
nieprawidłowości, przekazane zostały do Urzędu Skarbowego w Rawie Mazowieckiej.
Przedstawił pismo Naczelnik US.
Punkt 7
Wójt Gminy Andrzej Latek – poinformował, że wszystkie sprawy, które są zawarte w
przedstawionym projekcie uchwały są uregulowane zarządzeniem Wójta, jednak jest potrzeba
uregulowania tych spraw uchwałą Rady Gminy. Odnośnie sprawy schroniska w
Mroczkowicach miało odbyć się spotkanie z sołtysem, radą sołecką i mieszkańcami wsi, ale
sprawa ucichła. Jest też problem z tym, że nie mamy podmiotu, który załatwiłby sprawę do
końca.
Sekretarz Gminy Janina Ciesielska – uchwała określa wymagania, jakie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a
także grzebowisk i spalarni na terenie naszej gminy.

Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy Teresa Stępniak przedstawiła projekt uchwały
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o
uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi
zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni
na terenie Gminy Cielądz.
Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr XXXVII/163/2010 stanowi załącznik do protokołu.
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Punkt 8.
Wójt Gminy Andrzej Latek – z projektem tej uchwały jest dokładnie taka sama sytuacja jak z
poprzednią uchwałą, niezbędna jest uchwała Rady Gminy. Wszyscy otrzymali projekt
uchwały i zapoznali się z jego treścią.

Przewodniczącego Rady Gminy Kazimierz Herbsztajn przedstawił projekt uchwały
w sprawie w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o
uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr XXXVII/164/2010 stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 9.
Przewodniczący Rady gminy Kazimierz Herbsztajn przedstawił projekt uchwały w
sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku
publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr XXXVII/165/2010 stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 10.
Interpelacji nie zgłoszono.

Punkt 11.
W zapytaniach i wolnych wnioskach głos zabrali:
− Wójt Gminy Andrzej Latek – w poniedziałek odbyło się spotkanie w sprawie budowy
Gminnego Domu Kultury, mamy 30 tys. zł na projektowanie. Mamy do rozważenia
dwie lokalizacje: w parku za budynkiem urzędu gminy lub na placu po SKR-ze (kółku
rolniczym). Ja zostałem przekonany do lokalizacji na placu po kółku rolniczym,
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ponieważ będzie taniej, będzie mniej trudności w budowaniu – konserwator zabytków
i ze względów bezpieczeństwa. Bardzo proszę o dyskusję i przegłosowanie lokalizacji
dla Gminnego Ośrodka Kultury.
− Radny Lucjan Stolarek – uważam, że lokalizacja na działce po Skr jest najlepsza, tam
jest punkt centralny, łatwość dojazdu, bezpieczeństwo, teren jest zabudowany z każdej
strony. Popieram tę lokalizację.
− Radny Tomasz Dewille - ja popieram lokalizacje w parku, jest tam ładniej, budynek
będzie się lepiej komponował, a odnośnie bezpieczeństwa to na działce po SKR
wyjazd jest od razu na asfalt.
− Wójt Gminy Andrzej Latek – ja zostałem przekonany do lokalizacji na działce po
SKR, ponieważ na tej działce nie będzie konserwatora zabytków i żadnych
ograniczeń. Kiedyś park można zagospodarować, zrobić jakieś aleje, krzewy itd. Ale
dom kultury będzie tańszy na placu po SKR, nie jakiegoś dworku itp. Budować tylko
można postawić zwykły budynek, jest też droga a w parku by trzeba było jeszcze się
tym zainteresować.
− Radny Lech Owczarek – lokalizacja po SKR jest lepsza bo tu były również pola
zmeliorowane, idą rury odwadniające.
− Radny Jarosław Budek – wody gruntowe są ogólnym problemem naszej gminy, ja
popieram lokalizację w parku.
− Wójt Gminy Andrzej Latek – mamy ogólne rozpoznanie geologiczne, w Cielądzu jest
ogromna zmienność, dziś jest w danym miejscu sucho a za krótki czas się zmienia.
− Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Herbsztajn – dla mnie jako mieszkańca
Sanogoszczy dojechać do Cielądza czy do parku czy na plac po SKR nie robi żadnej
różnicy a skoro na działce po SKR ma być taniej, popieram tę lokalizację. Proponuję
przeprowadzić głosowanie.

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o lokalizację Gminnego Ośrodka Kultury na
działce po byłym kółku rolniczym (SKR) w Cielądzu. Za wnioskiem głosowało 8 radnych.
Przeciw nie było głosu. Wstrzymało się od głosowania 6 radnych. Wniosek został przyjęty.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że lokalizacja Gminnego Domu Kultury została
zaakceptowana na placu po SKR.
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− Sekretarz gminy Janina Ciesielska – poinformowała, że zbiórki pieniędzy na pomoc
dla gmin Gąbin i Bogatynia zostały przeprowadzone przez sołtysów. Sołtysi wpłacili
środki i urząd przekazał przelewem na konto Gmin. Serdecznie dziękujemy za
ogromne zaangażowanie sołtysów i mieszkańców.
− Przewodniczący Kazimierz Herbsztajn – odczytał podziękowania za pomoc
finansową, które wpłynęły do Urzędu Gminy.
− Radna Elżbieta Wieteska – prosimy o skserowanie podziękowań i wywieszenie ich na
tablicach ogłoszeń sołectw.
− Przewodniczący Rady Gminy – informuję już dziś, że ostatnia Sesja Rady Gminy
odbędzie się dnia 10.11.2010 r.
Ponieważ nikt więcej głosu nie zabrał Przewodniczący Rady Gminy zakończył obrady
XXXVII sesji Rady Gminy.
Protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ mgr Kazimierz Herbsztajn

Protokołowała :
/-/ mgr Olga Kmita.
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