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P R O T O K Ó Ł  Nr XXXVIII  
 

z odbytej Sesji Rady Gminy Cielądz w dniu 10 listopada 2010 roku. 
 
 

Sesję rozpoczęto o godz. 14:00 
a zakończono o godz. 15:30 
 

 
Ustawowa liczba radnych               -  15 
Radnych obecnych na Sesji            -  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. Józef Matysiak    Starosta Rawski 
5. Małgorzata Stolarek   Dyrektor SP w Cielądzu 
6. Grażyna Jarzyńska  Dyrektor SP w Sierzchowach 
7. Teresa Łucka   Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Cielądzu 
8. Renata Lusa    Prezes ZNP w Cielądzu  
9. Adam Kwapisz   Stowarzyszenie „Cymbarka” 
10. Aldona Trzcińska   Dyrektor GOPS  
11. Jadwiga Gaćkowska  Kierownik GZEAS 
12. 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 XXXVIII 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 XXXVII z sesji w dn. 28.10.2010 r.  

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

5. Dyskusja nad ustaleniem stawek podatku od nieruchomości, od środków transportowych 

na 2011 rok.    
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6. Dyskusja nad ustaleniem ceny żyta jako podstawy do wyliczenia podatku rolnego na 2011 

rok. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków 

o realizację zadania publicznego Gminy Cielądz w ramach inicjatywy lokalnej.  

8. Podsumowanie pracy Rady Gminy Cielądz za okres kadencji 2006 – 2010. 

9. Interpelacje. 

10. Wolne wnioski 

11. Zakończenie obrad. 

 
Punkt 2. 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

 

Punkt 3. 

Protokół z Sesji Nr XXXVII z dn. 28.10.2010 r. został wyłożony do wglądu. Radni do 

protokołu tego nie wnieśli uwag i protokół został przyjęty jednogłośnie. 

 

Punkt 4. 

Skarbnik Gminy Wiesława Libera przedstawiła projekt zmian budżetu i w budżecie gminy: 

dokonanie zmian w dz. 700 na wykonanie płyty nagrobkowej na grobie nieznanego żołnierza, 

dz. 750 zwiększenie planu na Budowę Zintegrowanego Systemu e-usług publicznych. 

 

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 XXXVIII/166/2010 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Punkt 5. 

Sekretarz Gminy Janina Ciesielska poinformowała, że ustawowe stawki podatków wzrosły o 

ok. 3 %, jednakże po dokonanej analizie Wójt Gminy proponuje pozostawić wysokość stawek 

na poziomie roku bieżącego. Jeśli chodzi o uchwałę w sprawie stawek podatku od 

nieruchomości proponuje się pozostawić stawki bez zmian, ale wykreślić § 2 ust. 1 pkt 3 

dotyczący zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli służących 
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do poboru, przesyłania i uzdatniania wody oraz służące do doprowadzenia i oczyszczania 

ścieków. Dlatego uchwała pomimo braku zmian stawek powinna być podjęta. Natomiast 

stawki od środków transportowych proponuje się pozostawić bez zmian i nie podejmować 

uchwały w tej sprawie, jeżeli nie zaproponują Państwo żadnych zmian stawki pozostaną na 

poziomie z zeszłego roku.  

W dyskusji głos zabrali: 

− Radny Jerzy Pieczątka – czy musimy te stawki uchwalać już dziś.  

− Wójt Gminy Andrzej Latek – terminy są określone ustawowo i musimy się ich 

trzymać niezależnie od składu Rady, projekt budżetu tez Państwo otrzymali aby 

zachować termin (do 15 listopada). Nie proponujemy zmieniać stawek, ale uchwała o 

podatkach od nieruchomości musi być podjęta aby wykreślić zwolnienie, o którym 

mówiła Pani Sekretarz. 

  

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Herbsztajn przedstawił projekt uchwały w 

sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXXVIII/167/2010 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Punkt 6. 

Sekretarz Gminy Janina Ciesielska poinformowała, że zgodnie z komunikatem Prezesa GUS 

z dn. 19.10.2010 r. średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. 

stanowiąca podstawę do wyliczenia podatku rolnego na rok 2011 wynosi 37,64 zł za 1 dt. W 

zeszłym roku nie podejmowali Państwo uchwały w tej sprawie i pozostała stawka ustawowa. 

W tej chwili Wójt proponuje również nie podejmować uchwały w tej sprawie i pozostawić 

cenę ustawową. Jeżeli jednak cena ma być obniżona to uchwała musi być podjęta i 

zaopiniowana przez Izbę Rolniczą.  

 

W dyskusji głos zabrali:  

− Radny Mirosław Michalak – nasza gmina jest typowo rolnicza, rolnictwo mamy 

rozdrobnione, w podatkach od nieruchomości stawki ustawowo wzrosły o ok. 2-3 %, a 
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stawek nie zmienialiśmy, pozostały na poziomie zeszłego roku, uważam, że 

powinniśmy obniżyć cenę żyta do 36,00 zł za dt.  

−  Radna Elżbieta Wieteska – ale skoro stawek podatku od nieruchomości nie 

zmienialiśmy to i tu nie zmieniajmy, niech cena pozostanie ustawowa.  

− Sekretarz Gminy Janina Ciesielska – podatek od nieruchomości w latach 2003 – 2009 

podnoszono, a cenę żyta obniżano w latach 2008 i 2009, w 2010 roku pozostała 

ustawowa. Jest również różnica bo w podatku rolnym liczy się wg. stawki 2,5 q z 1 ha 

przeliczeniowego a w podatku od nieruchomości z 1 m2.  

− Radny Adam Cieślak – jeśli obniżymy cenę żyta to czy gmina nie straci na subwencji.  

− Skarbnik Gminy Wiesława Libera – subwencja jest mniejsza tak czy tak. Obowiązuje 

nas wieloletnia prognoza budżetowa i nie jest ona ciekawa, mamy wskaźniki. 

Niedługo się okaże, że będziemy musieli brać kredyty nie na 5 lat, ale na 10 i płacić 

dużo większe odsetki, okaże się, że na nic nie będzie środków. Nie ma dochodów, nie 

ma wydatków.  

− Radny Grzegorz Kwaczyński – jaka jest ilość ha przeliczeniowych w gminie, jaka to 

będzie różnica w dochodach gminy, uważam, że cena powinna zostać ustawowa.  

− Skarbnik Gminy Wiesława Libera – to byłoby ok. 16 – 17 tys. zł podatku rolnego. 

− Wójt Gminy Andrzej Latek – podatek rolny jest najmniej bolesnym podatkiem, ponad 

60% gruntów w gminie to klasa V i VI, gdzie nie płaci się podatku.   

− Radny Mirosław Michalak – zgłaszam wniosek o obniżenie ceny skupu żyta z kwoty 

37,64 zł do kwoty 36,00 zł za 1 dt.  

 

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Herbsztajn przeprowadził głosowanie nad 

wnioskiem radnego Michalaka. 

Za wnioskiem głosowało 8 radnych.  

Przeciw nie było głosów.  

6 radnych wstrzymało się od głosu.  

Wniosek o obniżenie ceny skupu żyta do kwoty 36,00 zł za 1 dt. został przyjęty.  

 

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Herbsztajn przedstawił projekt uchwały w 

sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wyliczenia podatku rolnego na obszarze 

gminy Cielądz na rok 2011.  

Za uchwałą głosowało 13 radnych.  
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Przeciw głosował 1 radny.  

Nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała została przyjęta.  

Uchwała Nr XXXVIII/168/2010 stanowi załącznik do protokołu.  

 
Punkt 7 

Sekretarz Gminy Janina Ciesielska – projekt uchwały znajdował się już w porządku obrad 

poprzedniej sesji, ale został z niego zdjęty celem wnikliwego przeanalizowania. Po 

przeanalizowaniu doszliśmy do wniosku, że nic jednak nie będziemy zmieniać i uchwała 

powinna pozostać w takiej formie, w jakiej ją Państwo otrzymali. Zmieniła się ustawa o 

finansach publicznych oraz ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, temat 

jest nowy, tak naprawdę nikt jeszcze nie wie jak to będzie realizowane, ale aby ta forma w 

ogóle weszła w życie Rada Gminy musi uchwalić tryb i szczegółowe kryteria oceny 

wniosków o realizację zadania publicznego. Inicjatywa lokalna to nowa forma realizacji 

zadań publicznych przez administrację samorządową we współpracy z mieszkańcami. 

Mieszkańcy, którzy uważają, że na ich terenie potrzebna jest jakaś inwestycja lub działania 

mogą wystąpić z wnioskiem w tej sprawie. Mogą wystąpić jako grupa nieformalna lub za 

pośrednictwem lokalnej organizacji pozarządowej. W ustawie określono zakres zadań, które 

mogą być realizowane poprzez inicjatywę lokalną, mogą to być budowa, rozbudowa lub 

remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury 

stanowiących własność gminy, działalność charytatywna, podtrzymywanie i upowszechnianie 

tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, 

obywatelskiej i kulturowej, działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz 

języka regionalnego, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

promocja i organizacja wolontariatu, edukacja, oświata i wychowanie, działalność w sferze 

kultury fizycznej i turystyki, ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach, porządku i 

bezpieczeństwa publicznego. W ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy deklarują 

współudział w realizacji danego przedsięwzięcia, który może polegać na świadczeniu pracy 

społecznej, na świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych. Przy realizacji inicjatywy lokalnej 

gmina nie przekazuje wnioskującym pieniędzy, wspiera ich w inny sposób, np. rzeczowo czy 

organizacyjnie i sama realizuje środki. Nie wiemy jeszcze jak to będzie funkcjonować, ale 

taka uchwała na razie daje nam w ogóle możliwość realizowania takich działań. Jeśli okaże 

się, że nie funkcjonuje to zbyt dobrze to nic nie stoi na przeszkodzie aby taką uchwałę 

zmienić.  
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W dyskusji głos zabrali: 

− Radna Teresa Stępniak – czy to nie pokrywa się z funduszem sołeckim. 

− Sekretarz Gminy Janina Ciesielska – może to wyglądać podobnie, ale to jest całkiem 

co innego. Rada sołecka nie jest stowarzyszeniem.  

Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy Teresa Stępniak przedstawiła projekt uchwały w 

sprawie ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania 

publicznego Gminy Cielądz w ramach inicjatywy lokalnej. 

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXXVIII/169/2010 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Punkt 8. 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił Wójta Gminy o przedstawienie informacji z realizacji 

zadań za okres kadencji 2006-2010. Wójt Gminy Andrzej Latek przedstawił informację. 

Informacja stanowi załącznik do protokołu.  

Wójt Gminy Andrzej Latek – przedstawię kilka ogólnych informacji, jesteśmy 

zwodociągowani (choć w Cielądzu już brakuje wody), rozpoczęliśmy program budowy 

przydomowych oczyszczalni ścieków i powinniśmy go skończyć w 2012 roku, zaczęliśmy 

drogi asfaltowe i zrobiliśmy prawie 16 km dróg (nie tłuczniem, nie kamieniem a właśnie 

asfaltem), w tym droga do Herco i w Cielądzu na działkach wyszły bardzo drogo, będziemy 

robić dalej, dbałość o drogi jest naszym obowiązkiem, z zakresu społecznego powstały dwa 

stowarzyszenia „Cymbarka” i „Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Sierzchowskiej”, mamy 

orkiestrę i dwa LKS-y, nasze społeczeństwo jest obywatelskie, chcą coś robić i działać, co 

bardzo nas cieszy. Podobnie z funduszem sołeckim, w okolicy tylko nasza gmina wyodrębniła 

ten fundusz, wszyscy się uczymy, że nie tylko oceniamy, ale sami też jesteśmy oceniani, 

mieszkańcy też mogą o czymś decydować. Odnośnie kultury efektem naszych rozmów i 

działań jest poważna przymiarka do powstania Gminnego Domu Kultury, czy powstanie w 3 

lata zobaczymy, ale będziemy się starać.  

Przewodniczący Komisji: Rewizyjnej – Tomasz Dewille, Budżetu i Rolnictwa – Lech 

Owczarek oraz Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia – Lucjan Stolarek poinformowali w kilku 

zdaniach o pracach komisji za okres kadencji.  
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Krótką informację z pracy Rady Gminy za okres V kadencji przedstawił Przewodniczący 

Rady Gminy – Kazimierz Herbsztajn.  

Punkt 9. 

Interpelacji nie zgłoszono.  

Punkt 10. 

W zapytaniach i wolnych wnioskach głos zabrali: 

− Starosta Rawski Józef Matysiak – Powiat realizuje zadania z kilku zasadniczych 

zakresów działań: bezpieczeństwo, zdrowie, oświata, drogi. W zakresie 

bezpieczeństwa działamy wspólnie z powiatowym inspektorem nadzoru budowlanego 

inspektorem sanitarnym, powiatowym lekarzem weterynarii, strażą pożarną, komendą 

Policji jak również z powiatowym urzędem pracy. W bieżącej kadencji zakupiliśmy 

ciężki wóz bojowy dla PSP, mamy świetnie wyposażoną jednostkę ratownictwa 

drogowego z nowoczesnym sprzętem, mamy również odpowiednio wyposażony 

oddział ratownictwa medycznego. Z tytułu inwestorów, jakich pozyskał powiat miasto 

Rawa ma prawie 8 mln zł rocznie wpływu do budżetu. Odnośnie zdrowia z całą 

odpowiedzialnością podkreślam, że nasze działania służyły i służą utrzymaniu szpitala 

w Rawie. Na dzień dzisiejszy szpital się bilansuje, były już dwa przetargi na budowę 

pawilonu i prowadzenie, ale bez efektów. Może kryteria były za ostre, będzie 

prowadzony etap rokowań. Szpital jest i będzie ogólnodostępny dla ludzi, którzy chcą 

korzystać w formie bezpłatnej z NFZ, inne działalności też będą. Mamy umorzone 8 

mln zł i mamy szansę na kolejne 6 mln. Odnośnie oświaty powiat co roku przeznacza 

na poprawę stanu szkół ponad 1 mln zł,  w tym roku oddaliśmy dwa „Orliki” (jeden w 

Białej Rawskiej i jeden w Rawie Mazowieckiej), w trosce o młodzież podjęliśmy 

decyzję o współuczestniczeniu w budowie krytej pływalni i lodowiska. Mamy ponad 3 

tysiące uczniów ponadgimnazjalnych, wszyscy powinni uczestniczyć w zajęciach 

ruchowych dla własnego dobra, chcemy żeby było obowiązkowo co najmniej 2 

godziny tygodniowo zajęć na basenie. Odnośnie dróg budujemy i remontujemy na ile 

nas stać, w tym roku od drogi 707 do Zusk został odcinek ok. 700 m, którego nie 

mogliśmy zrobić, ponieważ należy on do Kolei Państwowej. Mam nadzieję, że uda się 

pozyskać ten odcinek i dokończyć. Dziękuję wszystkim w imieniu Zarządu i Rady 

Powiatu za wieloletnią współpracę.  
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Podziękowania złożyli Przewodniczący Rady Gminy, Przewodniczący Komisji Rady Gminy, 

Wójt Gminy, Starosta Rawski, Dyrektorzy Szkół, Prezes ZNP  w Cielądzu.  

 

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


