P R O T O K Ó Ł Nr VI/11
z odbytej Sesji Rady Gminy Cielądz w dniu 07 marca 2011 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. Paweł Królak
Wójt Gminy
2. Wiesława Libera
Skarbnik Gminy
3. Janina Ciesielska
Sekretarz Gminy
4. Jerzy Majewski
Komendant Powiatowy Policji
5. Józef Matysiak
Starosta Rawski
6. Małgorzata Stolarek
Dyrektor SP w Cielądzu
7. Grażyna Jarzyńska
Dyrektor SP w Sierzchowach
8. Teresa Łucka
Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Cielądzu
9. Renata Lusa
Prezes ZNP w Cielądzu
Dyrektor GOPS
10. Aldona Trzcińska
11. Jadwiga Gaćkowska
Kierownik GZEAS
12. Marian Krawczyk
Kierownik Referatu Budownictwa
oraz inne osoby wg załączonych list obecności.
Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski stwierdzając quorum zdolne do
podejmowania prawomocnych uchwał otworzył obrady VI Sesji Rady Gminy Cielądz.
Powitał przybyłych na Sesję radnych oraz zaproszonych gości, następnie zaproponował
aby z porządku obrad wykreślić punkt 11 i pozostałe punkty przesunąć o jeden w górę.
Do przedstawionej propozycji radni nie wnieśli uwag.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy przedstawił proponowany
porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wręczenie przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Cielądzu
zaświadczenia o wyborze Radnego Rady Gminy Cielądz.
4. Złożenie ślubowania przez radnego Adama Michalaka.
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5. Przyjęcie protokołu Nr V/11 z Sesji Rady Gminy w dn. 14.02.2011 r.
6. Przedstawienie informacji o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Cielądz.
7. Uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2013 –
podjęcie uchwały.
8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
za 2010 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru utworzenia od dnia 1 września 2011 r. Zespołu
Szkół w Cielądzu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek
Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.
11. Interpelacje.
12. Wolne wnioski
13. Zakończenie obrad VI Sesji Rady Gminy.

Punkt 2.
Porządek obrad wraz z wprowadzoną zmianą został przyjęty jednogłośnie.

Punkt 3.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej w
Cielądzu o wręczenie zaświadczenia o wyborze Radnego Rady Gminy.
Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Cielądzu Maria Ciesielska wręczyła
radnemu Adamowi Michalakowi zaświadczenie o wyborze Radnego Rady Gminy.
Punkt 4.
Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski poinformował, że przed
przystąpieniem do wykonywania mandatu radny Adam Michalak złoży ślubowanie. Odczytał
treść ślubowania „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście
obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej
gminy i jej mieszkańców”.
Następnie wyczytał nazwisko radnego Michalaka, którzy po powstaniu z miejsca złożył
ślubowanie „ślubuję”.
Radny Adam Michalak zapytał jak wygląda sprawa Komisji.
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Sekretarz Gminy Janina Ciesielska poinformowała, że w Komisji Rewizyjnej oraz Budżetu i
Rolnictwa jest po pięciu radnych natomiast w komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia jest
czterech radnych. Radny Adam Michalak zadeklarował się do Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu i Zdrowia.
Punkt 5.
Protokół Nr V z Sesji w dn. 14.02.2011 r. został wyłożony do wglądu. Radni do protokołu nie
wnieśli uwag i protokół zostały przyjęty jednogłośnie.
Punkt 6.
Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski poprosił Komendanta Powiatowego Policji
o przedstawienie stanu bezpieczeństwa na terenie gminy Cielądz.
Komendant Powiatowy Policji Jerzy Majewski poinformował, że w statystykach za
2010 rok gmina Cielądz wraz z gminą Regnów były najbezpieczniejszymi terenami w
powiecie. Zdarzyły się kradzieże z włamaniami do sklepów, sprawców ustalono,
przygotowywane są ostatnie dokumenty, zostaną złapani i postawieni w stan oskarżenia.
Najczęstszym zagrożeniem są nietrzeźwi na drogach. Skuteczność działania Policji w
powiecie jest naprawdę dobra, jednakże siły są niewystarczające, jest ponad 12 % wakatów a
Ci, którzy są przyjmowani zostają kierowani do prewencji. Komenda zwróciła się Starosty
Rawskiego, Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, również do Urzędu Gminy w Cielądzu z
prośbą o wsparcie finansowe na tzw. służby ponadnormatywne czyli służby poza ustawowym
wymiarem godzin. Patrole przyjeżdżałyby poza godzinami pracy w godzinach wieczornych
lub nocnych w ustalone miejsca. Komenda wnioskuje o ok. 5 – 6 tys. zł. Najlepszy byłby
okres żniw, kiedy większość gospodarzy pracuje a gospodarstwa są narażone na włamania i
kradzieże. Komenda ma również informację odnośnie możliwości zakupu samochodów ze
środków komendy głównej oraz samorządów, możliwe, że Komenda zwróci się z prośbą o
pomoc i w tej sprawie do samorządów.
Skarbnik Gminy Wiesława Libera zapytała czy jest możliwe ograniczenie prędkości
do 40 km/h przez wieś Cielądz bo jest tu zagrożenie.
Komendant Powiatowy wyjaśnił, że już jest 50 km/h bo jest to teren zabudowany,
ewentualnie potrzebne są patrole, ale to też pomaga tylko na jakiś czas bo kierowcy
przekazują sobie informacje przez radio i zwalniają wtedy, kiedy wiedzą, że jest radiowóz.
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Punkt 7.
Gminny

Program

Przeciwdziałania

Narkomanii

na

lata

2011-2013

w

imieniu

Przewodniczącego Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który
nie mógł przybyć na Sesję przedstawiła Dyrektor GOPS Aldona Trzcińska. Program
otrzymali wszyscy radni. Program stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Rady Gminy – Bogumił Grabowski przedstawił projekt uchwały w
sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2013.
Uchwała ta została podjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr VI/27/2011 stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 8.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2010 rok w imieniu Przewodniczącego
Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który nie mógł przybyć na
Sesję przedstawiła Dyrektor GOPS Aldona Trzcińska. Sprawozdanie otrzymali wszyscy
radni.

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.

Punkt 9.
Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu
Szkół w Cielądzu otrzymali wszyscy radni. Sprawa omawiana była na wspólnych komisjach
w dn. 18.02.2011 r., na których zdecydowano, że taki projekt uchwały zostanie poddany pod
głosowanie na Sesji Rady Gminy. Wójt Gminy przypomniał, że jest to tylko zamiar
utworzenia zespołu, który do samego utworzenia nie obliguje.

W dyskusji głos zabrali:
− Radny Adam Michalak – jak wiadomo ja udziału w pracach komisji nie brałem, dla
mnie jest to sprawa bulwersująca, uważam, że utworzenie zespołu nic nie zmieni. Już
za poprzedniego Wójta był taki pomysł i został wycofany. Uważam, że powinniśmy
ten punkt odłożyć.
− Wójt Gminy Paweł Królak – szkoda, że nie brał Pan udziału w pracach komisji bo
mandat objął Pan dziś, ale to jest tylko uchwała o zamiarze utworzenia, nie jest to już
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decyzja o utworzeniu zespołu. Jeśli uchwała o zamiarze zostanie podjęta będziemy
mogli wystąpić o opinie kuratorium oświaty, rad pedagogicznych, rad rodziców i
przeprowadzić konsultacje. Przygotowane zostaną projekty organizacyjne i wtedy
będziecie Państwo decydować czy podjąć uchwałę o utworzeniu Zespołu Szkół.
− Radny Adam Michalak – nie widzę argumentów za utworzeniem zespołu. Wnioskuję
o odłożenie tego punktu.

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski przeprowadził głosowanie nad
wnioskiem radnego Adama Michalaka. Za wnioskiem głosował 1 radny, 10 radnych było
przeciw, 4 radnych wstrzymało się od głosu.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że wniosek został odrzucony i projekt
uchwały podlega dalszej dyskusji.
− Radny Tomasz Dewille – powinniśmy podjąć uchwałę, to do niczego nas nie
zobowiązuje, jeśli nie będziemy chcieli to zespołu nie utworzymy.
− Przewodniczący Rady Gminy – żeby poznać opinie dyrektorów, rad i kuratorium musi
być podjęta uchwała o zamiarze utworzenia zespołu, dlatego powinniśmy ją podjąć.
− Prezes ZNP w Cielądzu Renata Lusa – jeśli chodzi o związki zawodowe to
podtrzymujemy stanowisko, że jeśli ktokolwiek miałby stracić pracę będziemy
przeciwni utworzeniu zespołu, jeśli nie to nie widzimy przeciwwskazań.
− Radny Jerzy Pieczątka – żadnych zwolnień nauczycieli nie powinno być, to tylko
plotki.
− Dyrektor Gimnazjum Teresa Łucka – jakiekolwiek zwolnienia nauczycieli to tylko i
wyłącznie plotki, przygotowujemy projekty organizacyjne, żaden nauczyciel nie straci
pracy.
− Radny Jarosław Budek – może Pan Starosta ma doświadczenie i mógłby nam coś o
takich połączeniach powiedzieć.
− Starosta Rawski Józef Matysiak – kwestię tą należałoby skonsultować z gminami,
gdzie takie połączenia były przeprowadzane. Państwa intencją jest to aby połączenie
było korzystniejsze dla uczniów, nie tylko w sensie ekonomicznym. Wszystko zależy
od tego, jakie będą projekty organizacyjne. Pani Dyrektor postawiła dosyć odważną
tezę, życzę aby faktycznie tak było. Utworzenie zespołu to integralna decyzja Rady
Gminy i Wójta, nie chciałbym wypowiadać się na ten temat tym bardziej, że w
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Powiecie wygląda to zupełnie inaczej. My mamy mnóstwo szkół połączonych w
Zespół, ale też jest swobodny przepływ uczniów między szkołami i klasami. Państwo
macie rejonizację a w szkołach średnich jest swobodny nabór uczniów, proces
organizacji wygląda zupełnie inaczej, my cokolwiek wiemy dopiero w sierpniu. Nie
można tego w żaden sposób porównywać.
− Radny Grzegorz Stępniak – uważam, że powinniśmy stworzyć zespół tak aby był
jeden dyrektor.
− Radny Krzysztof Żatkiewicz – jeśli dziś podejmiemy uchwałę o zamiarze utworzenia
zespołu to do kiedy będziemy musieli ostatecznie podjąć decyzję o ewentualnym
utworzeniu Zespołu?
− Przewodniczący Rady Gminy - do końca kwietnia będzie musiała być ostateczna
decyzja.

Przewodniczący Rady Gminy – Bogumił Grabowski przedstawił projekt uchwały w
sprawie zamiaru utworzenia od dnia 1 września 2011 r. Zespołu Szkół w Cielądzu wraz z
uzasadnieniem.
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny, 1 radny wstrzymał się
od głosu.
Uchwała Nr VI/28/2011 stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 10.
Sekretarz Gminy Janina Ciesielska poinformowała, że gmina Cielądz nie należy do
Stowarzyszenia „Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej”. Proponuje się
przystąpienie do tego Stowarzyszenia. Poinformowała, że przystąpienie do stowarzyszenia
wiąże się ze składkami członkowskimi, których wysokość zależy od liczby mieszkańców i w
przypadku gminy Cielądz wynosiłyby ok. 1200 – 1400 zł rocznie. Przedstawiła cele i zadania
oraz Statut stowarzyszenia. Projekt uchwały wraz ze statutem otrzymali wszyscy radni.

W dyskusji głos zabrali:
− Radny Adam Michalak – zapoznałem się ze statutem stowarzyszenia, jego siedzibą
jest Poznań i może ono np. otworzyć działalność gospodarczą. Przystąpienie do
stowarzyszenia wiąże się z pewnym ryzykiem bo stowarzyszenie może np. wziąć jakiś
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duży kredyt i może się okazać, że będziemy musieli go spłacać. To nie jest takie
wszystko proste.
− Starosta Rawski Józef Matysiak – przystąpienie gminy do stowarzyszenia jest Państwa
decyzją i nie chciałbym w nią ingerować, ale jestem zdania, że organizowanie się
gmin w związki jest celowe. Powiat Rawski należy do Związku Powiatów Polskich,
jest wiele spraw, w których potrzebujemy wsparcia czy rad ekspertów, takie związki
nam to umożliwiają. Na samorządy nakładane są coraz większe zadania a środków się
nie daje, organizowanie się jest celowe. Takiego członkowstwa nie da się wprost
przeliczyć na korzyści materialne, są to głównie korzyści intelektualne np.
szkoleniowe. Razem jest łatwiej. Uważam za sensowne i celowe łączenie się w tego
typu związki czy stowarzyszenia.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Michał Trzciński przedstawił projekt uchwały
w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich
Rzeczypospolitej Polskiej.
Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr VI/29/2011 stanowi załącznik do protokołu.
Punkt 11.
Interpelacji nie zgłoszono.
Punkt 12
W wolnych wnioskach głos zabrali:
− Radny Tomasz Dewille – czy w powiecie są finanse na drogi, chodzi o drogę z
Sanogoszczy do Świnic.
− Radny Jerzy Pieczątka – proszę o równiarkę na drogę w Łaszczynie od krzyża do
Rylska Małego.
− Sołtys Bożena Woźniak – zgarniarka jest potrzebna również w Zuskach między
asfaltami, przydałoby się też oznakowanie miejscowości i znak „niebezpieczne
zakręty”.
− Sołtys Tadeusz Miazga – trzeba się również starać o zrobienie asfaltu wspólnie z
gminą Rzeczyca na drodze Mroczkowice – Bartoszówka.

7

− Radna Teresa Stępniak - trzeba również zrobić ok. 500-600 m drogi z Sierzchów do
Chociwia.
− Radny Krzysztof Żatkiewicz – należy naprawić przepust przy stawie w Grabicach do
Gortatowic.
− Przewodniczący Rady Gminy – w Wylezinku tzw. Anielin (od kapliczki w kierunku
Jeziorca) zrobić chociaż grysem. Dziękuję p. Staroście za odśnieżanie dróg, tej zimy
drogi były bardzo dobrze odśnieżane.
− Sołtys Władysław Dobrowolski – trzeba wyciąć suche drzewa przy drodze powiatowej
w Gułkach za mostem.
− Radna Teresa Stępniak – zgłaszam remont dziur po zimie w Sierzchowach.
− Sołtys Leszek Janeczek – zgłaszam również, że przy drodze powiatowej w kierunku
Sanogoszczy, kiedy był kopany rów to nie wszystkie pnie zostały wydobyte i teraz
tamują wodę, rów jest niedrożny.
− Sołtys Małgorzata Rosa – należy dokończyć drogę od żwirowni do Łaszczyna.
− Radny Adam Michalak – jeśli jest możliwość to droga koło szkoły powinna być
jednokierunkowa.
− Sołtys Paweł Trzciński – trzeba pomyśleć również tym aby zrobić przystanek w
Sierzchowach dla dzieci, koło szkoły.
− Radna Elżbieta Wieteska – jest zatoczka koło Ośrodka Zdrowia.
− Dyrektor SP w Sierzchowach Grażyna Jarzyńska – podejmowaliśmy już starania w
tym temacie, przy udziale powiatu zatoczka była wykonana, ale sprawa organizacji
jest trudna bo autobus z Cielądza koło szkoły nie ma się gdzie zatrzymać, nie ma na to
miejsca, wysiadanie jest niebezpieczne. W odwrotną stronę nie ma problemu bo jest
zatoczka. Autobus prawie codziennie rano zatrzymuje się, ale na odpowiedzialność
kierowcy i nauczycieli dowożących. Ale różne przyczyny nie pozwalają zrobić tu
przystanku, byłoby jeszcze niebezpieczniej niż jest teraz.
− Radna Teresa Stępniak – przedstawiła wniosek w sprawie remontu budynku OSP w
Sierzchowach.
− Sołtys Wiesław Kruśliński – zgłaszam drogę od krzyżówki, ale nie na Świnice a
prosto ok. 400 m.
− Radna Iwona Machnicka – zgłaszam również drogę od Nowomiejskiej na
Gortatowice.
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− Starosta Rawski Józef Matysiak – dziękuję Państwu za wnioski i uwagi, mamy wiele
problemów jak każdy, dziękuję również za zauważenie odśnieżania dróg. Odśnieżanie
dróg dużo kosztuje, w samym grudniu poszła już połowa środków, jakie mieliśmy na
odśnieżanie, na cały rok mamy ok. 600 tys. zł a w samym grudniu wydaliśmy ok. 270
tys. zł. Nie da się też wszystkiego odśnieżyć natychmiast. Mamy 48 godzin na
usunięcie śniegu po opadach, były różne przypadki, np. kierowca wykonawcy skrócił
sobie drogę w Stolnikach w kierunku na Strzałki, za co bardzo przepraszam. Teraz
będzie przegląd dróg, aby się zorientować jakie środki przeznaczyć na remonty dziur,
jeśli chodzi o równiarki to jest jeszcze za wcześnie i musimy poczekać.

Droga

Sanogoszcz – Świnice jest do realizacji, ale nie wiem, w którym roku, droga ta jest
przejezdna, są tylko fragmenty, gdzie się topi i tam dosypujemy, żeby całą zrobić to
jest ok. 3 mln. zł. Droga w Mroczkowicach w pewnej części jest do pól, na niektóre
drogi sięgamy po środki zewnętrzne, ale niektóre drogi nie uzyskają dofinansowania,
drogi z Sanogoszczy do Świnic i ta w Mroczkowicach nie uzyska dofinansowania i
trzeba je robić ze środków własnych. Wciąż mamy nieskończone ok. 700 m w
Zuskach, ale wreszcie sprawy własnościowe powinny się uregulować i wtedy
skończymy. W zeszłym tygodniu odbył się przetarg na drogi do Ossy, jest tam zakład
zatrudniający ponad 260 osób z naszego powiatu, największy w naszym powiecie i
tam będziemy robić. Mamy złożony wniosek o dofinansowanie na drogę dojazdową
do pól od Paprotni za Sadkowicami, ta droga jest w fatalnym stanie a wniosek ma
szanse być przyjęty. Jeśli chodzi o przepusty to podjadę i z bieżącego wykonania
przekażę do realizacji, przejęliśmy drogę od Komorowa do Podskarbic i trzeba będzie
ją zrobić, zaczęliśmy też parking w Sierzchowach. Jeśli chodzi Sierzchowy – Chociw
zwrócę się do Starosty w Tomaszowie Mazowieckiem, ale nie chcę deklarować
niczego za kogoś, kiedyś udało się coś takiego zrobić i uzyskać środki. W soprawie
pogotowia udało nam się pozytywnie zablokować zmiany i wypadła nam tylko jednak
karetka, nie może być tak, żeby była jedna karetka na kilka powiatów, karetka ma
docierać do zdarzeń jak najszybciej. Wracając do dróg mamy odcinek w Zuskach i w
Łaszczynie, ale zmieniły się zasady i teraz można składać tylko jeden wniosek o
dofinansowanie. Mamy ok. 340 km dróg powiatowych, staramy się jak najlepiej
gospodarować środkami. Jeśli chodzi o czyszczenie gałęzi mamy ramię z
wysięgnikiem, ale nie wszędzie sięgnie bo niektóre topole mają ponad 40 lat, są stare i
już je trzeba wycinać. Z bezrobotnych nie chcemy już korzystać, chcemy lepiej
gospodarować środkami, może straże mogłyby wycinać gałęzie.
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− Sołtys Franciszek Zieliński – na drodze w Komorowie jest podbudowa, jak się nie
zrobi to się zmarnuje.
− Starosta Rawski – jak będą pieniądze to zostanie zrobiona, po to została przejęta aby ją
zrobić.
− Sołtys Zieliński – są dwa przepusty nieudrożnione, jeden koło mnie i zalewa drogę.
Pana Wójta proszę o udrożnienie rowu od Cielądza do Komorowa bo nie ma odpływu.

Ponieważ nikt więcej głosu nie zabrał Przewodniczący Rady Gminy złożył Paniom życzenia z
okazji zbliżającego się Dnia Kobiet i zakończył obrady VI sesji Rady Gminy.
Protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała :
mgr Olga Kmita.
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