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P R O T O K Ó Ł  Nr X/11 
 

z odbytej Sesji Rady Gminy Cielądz w dniu  20 czerwca 2011 roku. 
 

Sesję rozpoczęto o godz. 10:00 
a zakończono o godz. 12:20 

 
 
Ustawowa liczba radnych               -  15 
Radnych obecnych na Sesji            -  14 
 
Radni nieobecni: 

1. Krzysztof  Żatkiewicz. 
 
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. Wojciech Ziółek   Dzielnicowy KPP 
5. Jadwiga Gaćkowska  Kierownik GZEAS 
6. Aldona Trzcińska  Dyrektor GOPS  
7. Maria Ciesielska  Kierownik Referatu Organizacyjnego 

 
 

 
oraz inne osoby wg załączonych list obecności. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski stwierdzając quorum zdolne do 

podejmowania prawomocnych uchwał otworzył obrady X Sesji Rady Gminy Cielądz. 

Powitał przybyłych na Sesję radnych oraz zaproszonych gości, następnie przedstawił 

proponowany  

porządek obrad: 

1. Otwarcie Sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu Nr IX/11 z Sesji Rady Gminy w dn. 25.05.2011 r.  

4. a) rozpatrzenie sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2010 rok, 

b) rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Cielądz za 2010 rok, 

c) przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Cielądz, 

d) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie 

sprawozdania Wójta Gminy Cielądz z wykonania budżetu za 2010 rok, 
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e) zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 

Wójtowi Gminy, 

f) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie 

wniosku Komisji Rewizyjnej, 

g) dyskusja, 

h) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy 

Cielądz wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2010, 

i) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. 

5. Zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2011 rok – podjęcie uchwały. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2011 roku na 

sfinansowanie deficytu budżetowego oraz na spłatę rat wcześniej zaciągniętych 

kredytów i pożyczek.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia działek położonych w 

Niemgłowach i Zuskach na poszerzenie i uregulowanie przebiegu drogi dojazdowej we 

wsi Niemgłowy i Zuski.  

8. Przedstawienie pisma w sprawie wyrównania dopłat rolniczych dla Polski i 

priorytetowego potraktowania rolnictwa w ramach prezydencji polskiej w Unii 

Europejskiej w II połowie 2011 roku i zajęcie stanowiska w tej sprawie.  

9. Interpelacje.  

10. Wolne wnioski 

11. Zakończenie obrad X Sesji Rady Gminy.  

 

Punkt 2. 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

 

Punkt 3.  

Protokół Nr IX z Sesji w dn. 25.05.2011 r. został wyłożony do wglądu. Radni do protokołu 

nie wnieśli uwag i protokół zostały przyjęty jednogłośnie. 

 

Punkt 4. 

Skarbnik Gminy Wiesława Libera przedstawiła: sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 

2010 rok, sprawozdanie finansowe Gminy oraz informację o stanie mienia komunalnego. 

Sprawozdania wraz z informacją otrzymali wszyscy radni, zostały one szczegółowo 

omówione na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy w dniu 13.05.2011 r. oraz na 
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Komisji Rewizyjnej w dniu 16.05.2011 r. Sprawozdania oraz informacja o stanie mienia 

komunalnego stanowią załączniki do protokołu.  

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski przedstawił Uchwałę Nr 

III/254/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi  z dn. 

10.05.2011 r. w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Wójta Gminy Cielądz z wykonania 

budżetu za 2010 rok. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tomasz Dewille przedstawił wniosek Komisji w 

sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Cielądz z dn. 16.05.2011 r. Poinformował, że 

wniosek został przekazany Radzie Gminy na ostatniej Sesji w dn. 25.05.2011 r. Wniosek 

stanowi załącznik do protokołu.  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Michał Trzciński przedstawił Uchwałę Nr 

III/316/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 

30.05.2011 r. w sprawie opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cielądz 

w sprawie absolutorium za 2010 rok. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

Do przedstawionych sprawozdań oraz dokumentów radni nie wnieśli uwag. Rada 

jednogłośnie rozpatrzyła pozytywnie sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z 

wykonania budżetu gminy za 2010 rok. 

 Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Teresa Stępniak przedstawiła projekt uchwały w 

sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Cielądz wraz ze sprawozdaniem z 

wykonania budżetu Gminy za 2010 rok. 

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr X/43/2011 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski przedstawił projekt uchwały w 

sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.  

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr X/44/2011 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Punkt 5. 
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Skarbnik Gminy Wiesława Libera poinformowała, że w związku z umorzeniem przez 

WFOŚiGW pożyczki w kwocie 64.503,40 zł kwotę umorzenia przeznacza się na remonty 

dróg, w związku z tym rozchody zmniejszają się z 902.995,68 zł na 838.492,28 zł zgodnie z 

załącznikiem Nr 2 do uchwały. Zwiększa się również wydatki w Urzędzie Gminy o kwotę 

20.000 zł – środki te zostaną przeznaczone na wykonanie sieci komputerowej (szafa 

sterownicza, okablowanie itp.). Dokonuje się również zmiany nazwy zadania z „Budowa 

parkingów Cielądz, Sierzchowy” na „Budowa zatoki parkingowej w Cielądzu i 

Sierzchowach”. Zmiana podyktowana jest łatwiejszą procedurą i mniejszą ilością 

dokumentacji, tj. przy poprzedniej nazwie konieczne byłoby pozwolenie na budowę natomiast 

po zmianie nazwy wystarczy samo zgłoszenie. Prawdopodobnie kwota 79.600 zł nie będzie 

wystarczająca. Zwrot środków z funduszy sołeckich jeszcze nie przyszedł, do końca sierpnia 

zwrot powinien nastąpić.   

Wójt zaproponował aby dokonać zmiany w budżecie - przesunięcie środków finansowych o 

30.000 zł w dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, należałoby wyremontować 

amfiteatr, wymienić ławki, położyć kostkę.  

 

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski przedstawił projekt uchwały w 

sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2011.  

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr X/45/2011 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Punkt 6.  

Skarbnik Gminy Wiesława Libera poinformowała, że kredyt na przebudowę drogi gminnej w 

Łaszczynie był zaplanowany już w uchwale budżetowej, ale żeby go zaciągnąć konieczna jest 

osobna uchwała. Planowano również kredyt na Gminny Dom Kultury 220 tys. zł, ale na razie 

nie przygotowano projektu uchwały w tej sprawie ponieważ nie ma pewności, że uda się w 

tym roku rozpocząć budowę.  

 

 Wiceprzewodniczący Rady Gminy Michał Trzciński przedstawił projekt uchwały w 

sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2011 roku na sfinansowanie deficytu 

budżetowego oraz na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.  

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr X/46/2011 stanowi załącznik do protokołu. 
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Punkt 7. 

Sekretarz Gminy Janina Ciesielska poinformowała, że w trakcie remontu drogi Niemgłowy-

Zuski okazało się, że część drogi jest bardzo wąska i wynosi 3 metry. Rolnicy wyrazili zgodę 

na przekazanie nieodpłatnie na rzecz Gminy gruntów zajętych pod drogę celem uregulowania 

stanu prawnego nieruchomości. W związku z tym dokonano podziału działek we wsi 

Niemgłowy i Zuski w celu przekazania nieodpłatnie na rzecz Gminy działek na poszerzenie 

drogi.  

 

 Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Teresa Stępniak przedstawiła projekt uchwały w 

sprawie nieodpłatnego nabycia działek położonych w Niemgłowach i Zuskach na poszerzenie 

i uregulowanie przebiegu drogi dojazdowej we wsi Niemgłowy i Zuski.  

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr X/47/2011 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Punkt 8. 

Sekretarz Gminy Janina Ciesielska poinformowała, że wpłynęło pismo wraz z projektem 

uchwały dotyczące podjęcia przez radę uchwały w sprawie wyrównania dopłat rolniczych dla 

Polski i priorytetowego potraktowania rolnictwa w ramach prezydencji polskiej w Unii 

Europejskiej w II połowie 2011 roku. Pismo otrzymali wszyscy radni. Sprawa była 

analizowana z radcą prawnym, który ze względu na to, że projekt uchwały nie zawiera żadnej 

podstawy prawnej zaproponował aby rada nie podejmowała w tej kwestii uchwały a jedynie 

zajęła stanowisko. Zapytała czy Rada akceptuje taką formę. Radni jednogłośnie opowiedzieli 

się za taka formą rozstrzygnięcia sprawy. Sekretarz Gminy Janina Ciesielska przedstawiła 

proponowaną treść stanowiska: 

Stanowisko Rady Gminy Cielądz z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie uznania rolnictwa 

za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla 

Polski: 

„Rada Gminy Cielądz zwraca się do Prezesa Rady Ministrów Pana Donalda Tuska o to, aby 

w ramach Prezydencji Polskiej w Unii Europejskiej w II połowie 2011 roku za jeden z 

priorytetów Polski uznana została kwestia rolnictwa, a w szczególności sprawa wyrównania 

poziomu dopłat rolniczych dla Polski, aby polscy rolnicy nie byli dyskryminowani w 

stosunku do rolników państw tzw. starej Unii. Wyrównanie dopłat Rada uważa za sprawę 

kluczową dla przyszłości rolnictwa w Polsce i sprawa ta powinna być traktowana  przez 

polski rząd jako problem najwyższej wagi. Rada Gminy zobowiązuje Przewodniczącego 
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Rady do niezwłocznego przesłania niniejszego stanowiska Prezesowi Rady Ministrów Panu 

Donaldowi Tuskowi.” 

Radni jednogłośnie przyjęli w/w stanowisko.  

 

Punkt 9. 

Interpelacji nie zgłoszono.  

 
Punkt 10. 
 
W wolnych wnioskach głos zabrali: 

− Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski – poinformował, że wpłynęło 

wszczęcie postępowania w sprawie uchwały Nr IX/42/2011 Rady Gminy Cielądz z 

dn. 25.05.2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie. Przedstawił uchybienia, na 

jakie Wojewoda zwrócił uwagę a w szczególności, jakich elementów zdaniem 

Wojewody zabrało w Programie.  

− Sekretarz Gminy Janina Ciesielska – poinformowała, że uchwała zostanie 

doprowadzona do stanu zgodnego z prawem.  

− Radny Adam Michalak – czy Pan, który uległ wypadkowi w Chrzczonowicach 

otrzymał jakieś wsparcie finansowe.  

− Kierownik GOPS Aldona Trzcińska – dojechałam w czwartek, rozmawiałam na ten 

temat, zaproponowałam pomoc psychologiczno-prawną, również zasiłek celowy. 

Rodzina ma namiary i może się zgłosić, nie chcemy nikogo urazić, na siłę nie 

będziemy ingerować.   

− Radny Józef Pytka – kiedy będzie przetarg na drogę w Łaszczynie. 

− Skarbnik Gminy Wiesława Libera – dziś dopiero przejęcie działek (Zuski, 

Niemgłowy) a zanim jeszcze droga (dokumentacja, kosztorysy) to trochę potrwa. Jeśli 

chodzi o Łaszczyn jeszcze nie ma pozwolenia na budowę a Niemgłowy być może w 

październiku dopiero przetarg bo potrzebne są dokumenty budowy, pozwolenie a to 

długo trwa.  

− Radny Jerzy Pieczątka – a co ze służbami policji ponadnormatywnymi, czy jest 

możliwość żeby było to w sobotę bo są wakacje i młodzież już widać przystanki 

maluje, kosz już jest zniszczony. 
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− Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski – sprawa rusza od pierwszego 

lipca, w jednym tygodniu np. w sobotę do 2 w nocy może być dodatkowa służba, w 

innym tygodniu np. w niedzielę.  

− Radny Adam Michalak – dlaczego sprawa domu kultury może nie ruszyć w tym roku, 

może chociaż przetarg. 

− Wójt Gminy Paweł Królak – jesteśmy w trakcie podpisywania umowy z projektantem, 

projekt ma być do końca sierpnia br., do końca tego roku chcemy zrobić przetarg, ale 

nie obiecujmy sobie zbyt wiele. Przy okazji remontu drogi wojewódzkiej Nr 707 

korzystając ze sprzętu zrobiliśmy dwa parkingi, poszerzyliśmy wjazd do Herco, 

skończymy parking przy stawie i kawałek do stacji benzynowej. Jest propozycja aby 

przystąpić do projektu, w którym uczestniczyć mają gminy z naszego powiatu oraz 

powiat. Projekt ma na celu uzyskanie dofinansowania i realizację projektu „Budowa 

Rawskiej Sieci Teleinformatycznej”. Projekt ma na celu zapewnienie dostępu do 

Internetu dla różnych podmiotów, np. osób fizycznych, instytucji, grup społecznych 

korzystających z pomocy. Dla tych osób dostęp byłby darmowy, obejmowałoby to 

komputer, przeszkolenie i przez 5 lat darmowy dostęp do Internetu. Gmina poniosłaby 

koszt 15 % wydatków kwalifikowanych Projektu, w przypadku naszej gminy byłoby 

to ok. 100 tys. zł. Należałoby wyłonić grupę ok. 50 osób, które kwalifikowałby się do 

tego projektu. 

− Kierownik GOPS Aldona Trzcińska – chodzi tu o rodziny wg. pewnego kryterium, np. 

rodziny, gdzie są osoby niepełnosprawne albo jest trudna sytuacja życiowa. Musimy 

przyjąć jakieś kryterium wg. którego wyłonilibyśmy takie osoby.  Na razie mamy 73 

rodziny.  

− Radny Adam Michalak – 100 tys. zł to jest duża kwota, czy nie powinniśmy 

przeznaczyć jej na coś innego.  

− Wójt Gminy Paweł Królak – poruszymy temat na następnej Sesji.  

− Radna Iwona Machnicka – czy był przetarg na kamień z funduszu sołeckiego i na 

dodatkowy kamień. Czy będzie również dokończony przystanek (malowanie, 

pozbieranie gruzów).  

− Wójt Gminy Paweł Królak – przystanek będzie dokończony. Przetarg będzie wspólny, 

jest przygotowany, od ogłoszenia jest 20 dni, więc na koniec lipca powinien być 

rozstrzygnięty.  
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− Sołtys Małgorzata Rosa – fundacja Familijny Poznań ma działać do końca 

października a co dalej z przedszkolem. 

− Wójt Gminy Paweł Królak – na lipiec jesteśmy umówieni na wstępne rozmowy,  

będziemy musieli znaleźć pieniądze w budżecie na ten cel, ale proszę się nie martwić 

przedszkole będzie na pewno.  

− Radny Tomasz Dewille – proszę o podjęcie kroków zmierzających do tego aby reszta 

mieszkań w Domu Nauczyciela została wykupiona.  

− Wójt Gminy Paweł Królak – postaramy się wyegzekwować co będziemy mogli, 

porozmawiamy w radcą prawnym.  

− Radny Jarosław Budek – powinniśmy podnieść czynsz. 

− Sekretarz Gminy Janina Ciesielska – w tym roku było podwyższane, ale ma się 

zmienić prawo lokatorskie. Radca prawny nie znalazł odpowiedniego przepisu, który 

pozwoliłby nam wypowiedzieć umowy. 

− Radny Tomasz Dewille – to nie jest w porządku w stosunku do tych, którzy wykupili 

mieszkania. 

− Radna Iwona Machnicka – teraz Ci, którzy nie wykupili chcą aby im ocieplić 

mieszkania. 

− Radny Jarosław Budek – powinna być założona wspólnota i z funduszu remontowego 

mogliby sobie zrobić.  

− Radny Józef Pytka – w Czerniewicach w Domu Nauczyciela mają założoną 

wspólnotę. 

− Sekretarz Gminy Janina Ciesielska – dziś nie ma tam c.o. , jest doprowadzone ze 

szkoły, jeśli nie będzie oddzielnej kotłowni to będziemy wspólnotą. Mogą mieć komin 

w szczycie i np. piec w piwnicy i sami się ogrzewać, ale dopóki my ich ogrzewamy i 

obciążamy to jesteśmy we wspólnocie. Jedynym rozwiązaniem jest oddzielna 

kotłownia.  

− Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Teresa Stępniak – Sierzchowy z funduszu 

sołeckiego ułożyłyby chodnik od strony zachodniej, potrzebne jest zezwolenie, czy 

Urząd może jakieś pismo wystosować do Starostwa w tej sprawie. 

− Sekretarz Gminy Janina Ciesielska – pan Krawczyk ma przekazaną sprawę, dziś jedzie 

do Starostwa, będzie pismo i reszta dokumentacji (wypisy, wyrysy).  
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− Radny Jarzy Pieczątka – w szkole podstawowej jest dużo niezagospodarowanych 

pomieszczeń w piwnicy, można byłoby je uprzątnąć, zagospodarować i przeznaczyć 

np. na jakieś cele kulturalne, chociażby dla Cymbarki.  

−  Sołtys Wiesław Kruśliński - proszę o skoszenie chwastów, krzaków przy drogach, 

szczególnie na skrzyżowaniu. 

− Sołtys Franciszek Zieliński – proszę o udrożnienie przepustów od mostu w kierunku 

do mojej posesji, most przejazdowy do pól, chociaż z prawej strony, tam stoi woda.  

− Sołtys Paweł Trzciński – proszę o jedną lampę w Wylezinku 

− Wójt Gminy – tam nie ma dodatkowej linii, jest potrzebny projekt, to byłoby ok. 12 

tys. zł, potrzebna jest dokumentacja. W tym roku nie mamy na to pieniędzy.  

− Radny Jarosław Budek – proszę o przywrócenie oświetlenia w Komorowie chociaż w 

godzinach 21:30 – 22:30. W Komorowie jest dużo wałęsających się psów.  

− Radny Robert Kupis – problem wałęsających się psów nie jest tylko problemem 

Komorowa.  

− Dzielnicowy KPP Wojciech Ziółek – jest art. 77 kodeksu wykroczeń, który 

przewiduje kary za niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, 

np. pies musi być zamknięty na posesji, są za to mandaty.  

− Radny Robert Kupis – to może należy wywiesić jakieś pismo przypominające o tym, 

że ludzie odpowiadają za swoje psy i powinni je trzymać zamknięte na posesji.  

− Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Teresa Stępniak – proszę o organizowanie co 

drugiej Sesji o 13:00, radny powiatowy Szymański na godz. 10:00 nie zawsze może 

przybyć, inni radni też opracują i woleliby na późniejszą godzinę.  

− Wiceprzewodniczący Rady Gminy Michał Trzciński – zgadzam się z radną Stępniak – 

wolałbym na godzinę 13:00, pracodawcy źle na to patrzą.  

− Radny Adam Michalak – skoro radni pracują to czy zwolnią się na godzinę 10 czy 13 

to bez różnicy. 

− Wiceprzewodniczący Rady Gminy Michał Trzciński – jest różnica bo zwalniam się 

przed godz. 10 i potem wracam do pracy i cały dzień jest zdezorganizowany a gdyby 

było na 13:00 to jednak większość dnia jestem w pracy.  

− Radny Józef Pytka – Sesje zawsze były na godz. 10:00 i nie było problemu.  

− Przewodni8czący Rady Gminy – powinniśmy pozostać przy godzinie 10:00 tak, jak 

dotychczas.  

− Radny Adam Michalak – to w ogóle róbmy po pracy o godz. 16:30. 
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− Sołtys Małgorzata Rosa – wtedy pracownicy będą mieli godziny do odbioru i petenci 

nie zawsze wszystko załatwią.  

− Skarbnik Gminy Wiesława Libera – nawet jak jesteśmy na urlopie to zawsze jest ktoś, 

kto nas zastępuje. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski przeprowadził głosowanie. Za wnioskiem 

o organizowanie co drugiej sesji o godzinie 13:00 głosowało 5 radnych. Za wnioskiem o 

pozostawienie godzin rozpoczęcia Sesji o godzinie 10:00 głosowało 7 radnych. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że Sesje Rady organizowane będą tak jak 

dotychczas o godzinie 10:00.   

 

Ponieważ nikt więcej głosu nie zabrał Przewodniczący Rady Gminy zakończył obrady X Sesji Rady 

Gminy. 

 

Protokół zakończono i podpisano.  
 
         
Protokołowała :  
      
mgr Olga Kmita.       

 


