P R O T O K Ó Ł Nr XII/11
z odbytej Sesji Rady Gminy Cielądz w dniu 5 września 2011 roku.
Sesję rozpoczęto o godz. 10:00
a zakończono o godz. 12:10

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. Teresa Łucka
Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Cielądzu
5. Małgorzata Stolarek
Dyrektor SP w Cielądzu
Dyrektor SP w Sierzchowach
6. Grażyna Jarzyńska
7. Aldona Trzcińska
Dyrektor GOPS
8. Maria Ciesielska
Kierownik Referatu Organizacyjnego
9. Jadwiga Gaćkowska
Kierownik GZEAS
10. Katarzyna Żyszkowska
ODR Rawa Mazowiecka

oraz inne osoby wg załączonych list obecności.
Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski stwierdzając quorum zdolne do
podejmowania prawomocnych uchwał otworzył obrady XII Sesji Rady Gminy Cielądz.
Powitał przybyłych na Sesję radnych oraz zaproszonych gości, następnie zaproponował
aby w porządku obrad zamienić kolejnością punkty 4 i 5, tj. pkt. 5 omówić w punkcie 4 a pkt.
4 w punkcie 5.
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. Przyjęcie protokołu Nr XI/11 z Sesji Rady Gminy w dn. 06.07.2011 r.
4. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2015 - podjęcie uchwały.
5. Zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2011 rok – podjęcie uchwały.
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6. Omówienie przez Dyrektorów Szkół przygotowań do roku szkolnego 2011/2012.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości
ograniczonym prawem rzeczowym oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu zajęcia pasa
drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg
gminnych na terenie Gminy Cielądz.
9. Podjęcie uchwały intencyjnej w sprawie aplikowania Gminy Cielądz o środki z
Programu Innowacyjna Gospodarka, Priorytetu: Społeczeństwo Informacyjne –
zwiększenie innowacyjności gospodarki, na realizację przez Gminę Cielądz projektu
pod nazwą „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla osób
zagrożonych

wykluczeniem

cyfrowym

na

terenie

gminy

Cielądz”

oraz

zabezpieczenia na jego realizację niezbędnych środków finansowych w budżecie
gminy Cielądz na lata 2012 – 2013.
10. Interpelacje.
11. Wolne wnioski.
12. Zakończenie obrad XII Sesji Rady Gminy.

Punkt 2.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Punkt 3.
Protokół Nr XI z Sesji w dn. 06.07.2011 r. został wyłożony do wglądu. Radni do protokołu
nie wnieśli uwag i protokół zostały przyjęty jednogłośnie.

Punkt 4
Skarbnik Gminy Wiesława Libera poinformowała, że wykonanie zadania budowy Gminnego
Domu Kultury było planowane na okres pięciu lat, jednak ze względu na przedłużający się
termin składania wniosków, wykonanie zadania przełożono na 2012 rok.
W dyskusji głos zabrali:
− Radny Józef Pytka – czy dobrze rozumiem, że jeśli Marszałek nie da środków na
przydomowe oczyszczalnie ścieków to nie będziemy ich robić.
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− Skarbnik Gminy Wiesława Libera – owszem, nie będziemy wtedy robić oczyszczalni
bo nie stać nas na wyłożenie prawie 2 mln zł ze środków własnych, oczyszczalnie
zrobimy, jeśli otrzymamy środki od Marszałka.
− Radna Iwona Machnicka – a co jeśli się ktoś wycofa a gmina nie będzie jednak robić,
czy nie dostanie tych 400 zł, które już wydał.
− Skarbnik Gminy Wiesława Libera – musimy ustalić szczegóły z Marszałkiem, bo
może być np. taka sytuacja, że zrobimy przetarg, wygra jakaś firma a ktoś się wycofa,
co wtedy z płatnością.
− Sekretarz Gminy Janina Ciesielska – ale te 400 zł to były pieniądze za dokumentację,
która już jest zrobiona i te koszty już zostały poniesione, nie dopuszczamy takiej
możliwości, że środki nie zostaną przyznane.
− Skarbnik Gminy Wiesława Libera – nasz wniosek jest już po pierwszej weryfikacji, na
razie nie było większych uwag, więc środki powinny być przyznane.

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski przedstawił projekt uchwały w
sprawie zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2015.
Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr XII/50/2011 stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 5
Skarbnik Gminy Wiesława Libera poinformowała, że w związku z otrzymaniem dotacji tj.
zwrotu na fundusz sołecki oraz dotacji na zadania inwestycyjne zwiększa się dochody o
kwotę 51.156,15 zł. W projekcie uchwały, który Państwo otrzymali w załączniku Nr 2 oraz w
załączniku Nr 5 wpisano kwotę 14.000 zł na wykonanie odcinka kanalizacji w Cielądzu w dz.
010 a w dz. 400 na usługi kwotę 37.156,15zł (ze względu na konieczność wykazania efektu
ekologicznego dot. przydomowych oczyszczalni ścieków, jeśli efekt ekologiczny nie zostanie
osiągnięty to będziemy musieli zwrócić dotację). Jednak okazało się, że wykonanie odcinka
kanalizacji będzie kosztować nie 14.000 zł a 24.000 zł. Dlatego też proponuje się w
załączniku Nr 2 w dz. 010 kwotę 24.000 zł a w dz. 400 kwotę 27.156,15 zł.
Sekretarz Gminy Janina Ciesielska wyjaśniła, że odcinek kanalizacji do wykonania dotyczy
sprawy pana Słodkiego, który chce się podłączyć do kanalizacji, sprawa była już kilkakrotnie
omawiana. Odcinek ten musi wykonać gmina bo jest to sieć kanalizacyjna, jest to 150 mb (za
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sklepami), w tym trzy czy cztery studzienki do wykonania. Zrobiono to jako przyłącze,
dokumentacja jest opracowywana.
Radni jednogłośnie zaakceptowali proponowaną zmianę do projektu uchwały.
Skarbnik Gminy poinformowała, że w związku ze złożonym wnioskiem do Urzędu
Marszałkowskiego o dofinansowanie ze środków UE budowy Gminnego Domu Kultury na
2012 rok, zmniejsza się kwotę zaciągniętego kredytu zgodnie z załącznikiem Nr 3 do
uchwały. Po zmniejszeniu kwota kredytu wyniesie 676.412 zł. W załączniku Nr 6 proponuje
się zmiany w stosunku do projektu, jaki Państwo otrzymali. Przebudowę drogi w Łaszczynie
zmniejsza się o kwotę 22.000 zł (nie jak w projekcie 12.000 zł) a w dz. 400 dostarczanie
wody zwiększa się o 20.000 zł (w projekcie było 10.000 zł), zwiększa się o kwotę 90.000 zł
wydatki na budowę zatoki parkingowej w Cielądzu i Sierzchowach. W związku z powyższym
zmiany dotyczyłyby łącznej kwoty 129.051 zł (w projekcie podano 119.051 zł).
Radni jednogłośnie zaakceptowali proponowaną zmianę.
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 XII/51/2011 stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 6
Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski poprosił panie Dyrektor o przedstawienie
stanu przygotowań szkół do roku szkolnego 2011/2012.
Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Cielądzu Teresa Łucka poinformowała, że w stosunku
do projektów omawianych w maju br. nastąpiły drobne zmiany. Ze względu na to, że trzech
uczniów nie otrzymało promocji do wyższych klas, zmieniła się liczba uczniów w klasach. W
klasach I jest 48 uczniów, II 51, II 54 uczniów, łącznie 153 uczniów. Nauczycielka języka
rosyjskiego jest na rocznym urlopie zdrowotnym, w to miejsce uczy dwóch nauczycieli, jedna
nauczycielka jest na urlopie macierzyńskim, jej godziny zostały przydzielone innym
nauczycielom. Odbyły się kontrole Sanepidu, Bhp, żadnych uchybień nie stwierdzono.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sierzchowach Grażyna Jarzyńska poinformowała, że w
szkole uczy się 106 uczniów łącznie z oddziałem zerowym (19 uczniów).
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Szkoła jest

odpowiednio przygotowana do roku szkolnego, odbyły się kontrole Sanepidu, BHP, uchybień
nie stwierdzono.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cielądzu Małgorzata Stolarek poinformowała, że w szkole
zwiększyła się liczba uczniów, uczy się 179 uczniów (klasy I – VI i dwa oddziały
przedszkolne, w których jest 23 i 22 dzieci). Nauczycielka języka rosyjskiego odeszła,
obecnie pracuje p. Justyna Lesiak. Szkoła jest przygotowana do roku szkolnego, odbyły się
kontrole. Jednakże jak wszystkim wiadomo szkoła wymaga zainteresowania, będziemy
czynić starania żeby poważnie podejść do tematu. To są ostatnie lata funkcjonowania tego
budynku, czynić teraz nakłady na ten budynek mijałoby się z celem. Należy pomyśleć o
nowym budynku na następne lata.
Ponieważ nikt głosu nie zabrał Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski
podziękował paniom Dyrektor za przedstawienie informacji.
Punkt 7.
Sekretarz Gminy Janina Ciesielska poinformowała, że projekt uchwały otrzymali wszyscy
radni. Sprawa dotyczy działki o powierzchni 0,41 ha w Ossowicach. W zeszłym roku było
podpisane oświadczenie, zgoda na użytkowanie tej działki w związku z projektem „Turystyka
w siodle – infrastruktura innowacyjnego i unikatowego produktu turystycznego” na cele
związane z utworzeniem miejsc postojowych dla turystyki konnej. Samo oświadczenie nie
wystarcza i musi być sporządzony akt notarialny, w związku z tym musi być również uchwała
Rady Gminy. Uchwała ta jest uprawnieniem dla Wójta do dalszego działania. Na działce tej
będą postoje, popas koni.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Michał Trzciński przedstawił projekt uchwały w
sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym
oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
użytkowania.
Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr XII/52/2011 stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 8.
Sekretarz Gminy Janina Ciesielska poinformowała, że projekt uchwały otrzymali wszyscy
radni. Projekt dotyczy opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową,
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przebudową, remontem i ochroną dróg gminnych na terenie gminy. Ostatnia uchwała w tej
sprawie podjęta była w 2004 roku, od tego czasu zmieniły się przepisy i stawki są zbyt niskie.
§ 1 uchwały dotyczy prowadzenia robót drogowych w pasie drogowym, np. zakładane jest
światło do działki, zajmowany jest pas drogowy, pobocze lub chodnik, za to nalicza się opłatę
za ilość dni i metrów zajęcia. Kwoty są bardzo niskie. Jeśli chodzi o umieszczanie urządzeń to
np. za umieszczenie kabla od rzutu poziomego za 1m2 płaci zakład energetyczny (kabel przez
określony czas będzie leżał w pasie). Jeśli my jako gmina robimy np. sieć kanalizacyjną czy
wodociągową to te naliczenia też istnieją, nie może być dla nas zwolnienia, może być niska
stawka, ale być musi.
W dyskusji głos zabrali:
− Radny Jerzy Pieczątka – jakie były do tej pory wpływy z tego tytułu, czy rozmawiamy
o dużych kwotach w budżecie.
− Skarbnik Gminy Wiesława Libera – nie były to duże kwoty, ok. 100 – 200 zł rocznie.
− Radny Jerzy Pieczątka – proponuję podnieść wszystkie stare stawki o 10%.
− Sekretarz Gminy Janina Ciesielska – należałoby od nowa wszystko liczyć, inne gminy
mają takie same wysokości stawek, jakie dziś proponujemy w projekcie uchwały.
Ponieważ nikt nie poparł wniosku radnego Pieczątki Przewodniczący Rady Gminy
poinformował, że przegłosowany zostanie projekt uchwały z zaproponowanymi przez Wójta
stawkami.
Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski przedstawił projekt uchwały w
sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z
budową, przebudową, remontem i ochroną dróg gminnych na terenie Gminy Cielądz.
Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr XII/53/2011 stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 9.
Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. Na
ostatniej Sesji Rady Gminy temat aplikowania gminy o środki z Programu Innowacyjna
Gospodarka, Priorytetu: Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności
gospodarki, na realizację przez Gminę Cielądz projektu pod nazwą „Zapewnienie dostępu do
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szerokopasmowego Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie
gminy Cielądz był dokładnie przedyskutowany i wstępnie przegłosowany. Dlatego
przygotowany został projekt uchwały. Planuje się na 2012 i 2013 rok zabezpieczyć w
budżecie na ten cel po 40 tys. zł. Nadmienił, że koszty mogą się raczej zmniejszyć po
rozpatrzeniu, weryfikacji wniosków. Prawdopodobnie byłoby to maksymalnie 30 osób, im
mniej wyłonimy osób, tym mniejsze będą koszty. Do projektu przystąpiła również gmina
Kowiesy, gmina Regnów wyłoniła 12 osób. Poinformował, że to jest to jedynie uchwała
intencyjna.
W dyskusji głos zabrali:
− Radny Grzegorz Stępniak – skoro gmina Regnów wskazała 12 osób to my
powinniśmy 24 osoby.
− Wójt Gminy Paweł Królak – nie można ustalić konkretnej liczby osób, ponieważ są
określone kryteria, które muszą zostać spełnione i według spełnienia tych kryteriów
wyłania się osoby. Kryteria może spełnić więcej osób.
− Skarbnik Gminy Wiesława libera – to jest tylko uchwała intencyjna, przyjmujemy w
niej, że zabezpieczymy w budżetach na lata 2012 i 2013 po 40 tys. zł, ale jeśli potem
się okaże, że będzie mniej to zrobimy zmiany w budżecie i zmniejszymy kwoty.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Michał Trzciński przedstawił projekt uchwały w
sprawie aplikowania Gminy Cielądz o środki z Programu Innowacyjna Gospodarka,
Priorytetu: Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, na
realizację przez Gminę Cielądz projektu pod nazwą „Zapewnienie dostępu do
szerokopasmowego Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie
gminy Cielądz” oraz zabezpieczenia na jego realizację niezbędnych środków finansowych w
budżecie gminy Cielądz na lata 2012 – 2013.
Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr XII/54/2011 stanowi załącznik do protokołu.
Punkt 10.
Interpelacji nie zgłoszono.
Punkt 11.
W wolnych wnioskach głos zabrali:
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− Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski – przedstawił wniosek Parafii
rzymskokatolickiej w Lewinie w sprawie pomocy finansowej na prace restauratorskie
ołtarza zabytkowego. Poinformował, że jego zdaniem gmina powinna jakieś środki
przekazać.
− Wójt Gminy Paweł Królak – do Parafii Lewin należą mieszkańcy naszego sołectwa
Zuski. Stowarzyszenie Ziemi Rawskiej zdecydowało się przekazać kwotę 10 tys. zł na
ten cel.
− Sołtys Bożena Woźniak – ksiądz jeździł i zbierał pieniądze również od parafian, z tego
co mi wiadomo jest kwota 40 tys. zł, ale to wciąż za mało. Nasza Parafia jest mała i
biedna, każde pieniądze się liczą.
− Radny Józef Pytka – uważam, że możemy się przychylić do wniosku, należy jednak
ustalić jaką kwotę możemy przekazać.
− Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Teresa Stępniak – myślę, że można pomyśleć o
kwocie 2 lub 3 tys. zł.
− Radny Jerzy Pieczątka – wniosek mamy z Parafii Lewin, ale również Parafia Regnów,
do której należą mieszkańcy Łaszczyna odnawia ołtarz, jeżeli damy na Lewin to i na
Regnów też należy.
− Wójty Gminy Paweł Królak – w takim razie na przyszłość musimy ustalić czy
pomagamy wszystkim po równo, czy nikomu. Bo myślę, że nie możemy jednym
pomóc a innym nie.
− Skarbnik Gminy Wiesława Libera – zorientuję się jak wygląda procedura, muszę
wiedzieć w jakiej formie to przygotować aby było zgodnie z prawem, jeśli będzie to
możliwe to ewentualne zmiany przygotujemy i przedstawimy.
− Radny Jerzy Pieczątka – należy coś zrobić z przydomowymi oczyszczalniami
ścieków, odór jest straszny.
− Sekretarz Gminy Janina Ciesielska – na wniosek osób, które interweniowały w tej
sprawie było napisane pismo do firmy, był przedstawiciel, obejrzał, odbyło się
spotkanie wykonawcy i projektanta, projektant twierdził, że jest to wina studni
chłonnych, określono potrzebę wymiany. Wykonawca ma dojechać drugi raz, zrobić
odwierty i poinformować o dodatkowych kosztach. Z kolei z projektantem nie można
się skontaktować od dwóch tygodni. Pierwsze kroki zostały poczynione, jest robiona
przymiarka kosztorysów. Należy jeszcze raz zorganizować spotkanie, planujemy ok.
15 września.
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− Katarzyna Żyszkowska ODR – jako środek doraźny można zastosować efektywne
mikroorganizmy, które wlewa się do szamba i odór jest mniejszy.
− Radny Jarosław Budek – czy przy kolejnych oczyszczalniach będzie ten sam
projektant i ta sama technologia.
− Sekretarz Gminy – teraz będą studnie rozsączające nie tylko chłonne, jakie były
dotychczas.
− Sołtys Tadeusz Miazga – proszę o równiarkę na drogę od Gortatowic w kierunku
Bartoszówki.
− Radny Tomasz Dewille – proszę o wycinkę akacji na drodze na Byszewice (koło p.
Matysiaka), poszerzenie równiarką i wycięcie gałęzi przy drodze na Ossówek.
− Sołtys Władysław Dobrowolski – zgłaszam również wycięcie krzaków na drodze do
Sutku (do p. J. Kłosa).
− Wiceprzewodniczący Rady Gminy Michał Trzciński – konieczna jest wycinka przy
drogach powiatowych.
− Wójt Gminy – jeśli chodzi o drogi powiatowe to nie są dobrze wycinane, wycięliśmy
sami w stronę Regnowa, gdzie będziemy mogli to sami wytniemy, ale najpierw
musimy na naszych drogach.
− Radny Grzegorz Stępniak, - należy wyciąć gałęzie przy drodze koło starego sołtysa, są
duże konary topoli.
− Radna Iwona Machnicka – wycinka jest konieczna również w Wisówce, jedna
wywrotka kamienia do Wisówki jest potrzebna oraz jedna w Sutku na uzupełnienie.
− Radna Renata Jakubik – proszę o zasypanie dołów żwirem na drodze przez las w
kierunku Wal i w Ossówku przy posesji p. Grabskiego.
− Wójt Gminy – żwir zostanie dowieziony.
− Skarbnik Gminy Wiesława Libera – Wójt nie miał podwyżki, pracownicy mieli
przyznane 5%, na następnej Sesji zaproponujemy podwyżkę dla Wójta. Przypominam
sołtysom, że 30 września mija termin składania wniosków o środki z funduszu
sołeckiego.
− Sekretarz Gminy Janina Ciesielska – poinformowała, że należy zorganizować zebranie
wiejskie, zawiadomienie musi być co najmniej na 7 dni przed planowanym zebraniem,
należy sporządzić protokół z zebrania wiejskiego, listę obecności, projekt uchwały
oraz propozycje podziału środków z funduszu sołeckiego. Wszyscy sołtysi otrzymali
również projekty statutów sołectw, które były analizowane na zebraniach, będą
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jeszcze drobne poprawki, proszę o konsultacje nad projektami, zostaną one
przedstawione na sesji celem uchwalenia.

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

Protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała :
mgr Olga Kmita.
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