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P R O T O K Ó Ł  Nr XIV/11 
 

z odbytej Sesji Rady Gminy Cielądz w dniu  27 października 2011 roku. 
 

Sesję rozpoczęto o godz. 10:00 
a zakończono o godz. 11:50 

 
 
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. Paweł Królak   Wójt Gminy  
2. Wiesława Libera  Skarbnik Gminy 
3. Janina Ciesielska  Sekretarz Gminy 
4. Małgorzata Stolarek  Dyrektor SP w Cielądzu 
5. Grażyna Jarzyńska  Dyrektor SP w Sierzchowach 
6. Renata Lusa   Kandydat na ławnika 
7. Alicja Sikorska  Kandydat na ławnika 
8. Jadwiga Gaćkowska  Kierownik GZEAS 
9. Aldona Trzcińska  Dyrektor GOPS 

 
 
oraz inne osoby wg załączonych list obecności. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski stwierdzając quorum zdolne do 

podejmowania prawomocnych uchwał otworzył obrady XIV Sesji Rady Gminy Cielądz. 

Powitał przybyłych na Sesję radnych oraz zaproszonych gości, następnie 

zaproponował aby w porządku obrad w punkcie 6 nie podejmować uchwały a jedynie 

przedstawić projekt Statutu Gminy.  

Sekretarz Gminy Janina Ciesielska wyjaśniła, że powyższa zmiana podyktowana jest 

koniecznością naniesienia drobnych poprawek przez panią mecenas, wynikających ze zmian 

interpretacyjnych. Zaproponowała aby w dniu dzisiejszym jedynie przedyskutować projekt 

Statutu a uchwałę podjąć na następnej Sesji, już po zmianach naniesionych przez radcę 

prawnego.  

Do przedstawionej propozycji radni nie wnieśli uwag. 
 
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy przedstawił proponowany  
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porządek obrad: 

1. Otwarcie Sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu Nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy w dn. 29.09.2011 r.  

4. Przedstawienie kandydatów na ławników i podjęcie uchwały w sprawie wyboru 

ławników do Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej na kadencję lat 2012-2015: 

− przedstawienie kandydatów na ławników, 

− powołanie Komisji Skrutacyjnej i wybór Przewodniczącego Komisji, 

− przedstawienie sposobu głosowania, 

− przeprowadzenie głosowania tajnego, 

− odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej, 

− podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników. 

5. Przedstawienie informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych przez radnych 

Rady Gminy oraz pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych.  

6. Dyskusja nad projektem Statutu Gminy Cielądz. 

7. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2015 – podjęcie uchwały. 

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

9. Interpelacje.  

10. Wolne wnioski. 

 

Punkt 2. 

Porządek obrad wraz z wprowadzoną zmianą został przyjęty jednogłośnie. 

 

Punkt 3.  

Protokół Nr XIII/11 z Sesji w dn. 29.09.2011 r. został wyłożony do wglądu. Radni do 

protokołu nie wnieśli uwag i protokół zostały przyjęty jednogłośnie. 

 

Punkt 4  

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski przedstawił Informację Zespołu 

Opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników na kadencję 2012-2015 z dn. 24.10.2011 

r. Informacja wraz z kserokopią listy obecności na posiedzeniu Zespołu Opiniującego stanowi 

załącznik do protokołu.  
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Przewodniczący poprosił kandydatów na ławników o przedstawienie swoich kandydatur. 

Renata Lusa przedstawiła swoją kandydaturę na ławnika do Sądu Rejonowego w Rawie 

Mazowieckiej. Poinformowała, że była ławnikiem w poprzedniej kadencji w sprawach z 

zakresu prawa pracy.  

Alicja Sikorska przedstawiła swoją kandydaturę na ławnika do Sądu Rejonowego w Rawie 

Mazowieckiej. Poinformowała, że również była jedną kadencję ławnikiem, współpraca ze 

składem sędziowskim układała się bardzo dobrze.  

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski odczytał przedstawienie kandydata na 

ławnika P. Henryki Lesiewicz, która nie mogła stawić się osobiście.  

 

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski poinformował, że dla 

przeprowadzenia głosowania należy wybrać Komisję Skrutacyjną. W związku z powyższym 

poprosił o zgłaszanie kandydatów w skład Komisji Skrutacyjnej.  

W skład Komisji Skrutacyjnej zgłoszono następujące kandydatury: 

1. Teresa Stępniak. 

2. Iwona Machnicka. 

3. Renata Jakubik.  

W/w wymienione osoby wyraziły zgodę na wejście w skład Komisji Skrutacyjnej.  

Radni skład Komisji przyjęli jednogłośnie.  

Na Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej Komisja wybrała radną Teresę Stępniak.  

 

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski przedstawił sposób głosowania. 

Poinformował, że radny dokonuje wyboru poprzez postawienie przy nazwisku każdego 

kandydata znaku „x” w kratce obok wyrazu „tak” opowiadając się w ten sposób za wyborem 

lub w kratce obok wyrazu ”nie” opowiadając się w ten sposób przeciwko wyborowi tego 

kandydata na ławnika. Nie postawienie znaku „x” przy żadnym nazwisku oraz postawienie 

dwóch znaków „x” przy jednym nazwisku powoduje, że głos jest nieważny.  

Sekretarz Gminy Janina Ciesielska dodała, że kandydaci zostają wybrani zwykłą większością 

głosów tj. jeżeli otrzymali więcej głosów „tak” niż „nie”.  

Radni jednogłośnie przyjęli przedstawiony sposób głosowania.  

 

Po przyjęciu sposobu głosowania członkowie Komisji Skrutacyjnej przygotowali karty do 

głosowania, następnie karty te rozdali wszystkim radnym.  
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 Po wyjęciu kart z urny i obliczeniu głosów Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej – 

Teresa Stępniak odczytała Protokół Komisji Skrutacyjnej. Protokół ten stanowi załącznik do 

protokołu z Sesji. 

 Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że na ławników do Sądu Rejonowego w Rawie 

Mazowieckiej z wyłączeniem spraw do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy wybrane 

zostały: 

1. Lesiewicz Henryka. 

2. Lusa Renata. 

3. Sikorska Alicja. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski przedstawił projekt uchwały w 

sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej na kadencję lat 

2012-2015. 

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XIV/60/2011 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Punkt 5 

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski przedstawił Informację o złożonych 

oświadczeniach majątkowych przez radnych Rady Gminy. Informacja stanowi załącznik do 

protokołu. Poinformował, że oświadczenia w terminie złożyli wszyscy radni, oświadczenia 

zostały przeanalizowane pod względem formalnym i merytorycznym, nie stwierdzono 

nieprawidłowości i wszystkie oświadczenia zostały przekazane do Urzędu Skarbowego w 

Rawie Mazowieckiej.  

Sekretarz Gminy Janina Ciesielska przedstawiła sprawozdanie Urzędu Skarbowego w Rawie 

Mazowieckiej z analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych złożonych przez 

radnych oraz przez pracowników samorządowych. Przypomniała o konieczności dołączania 

do oświadczeń majątkowych kserokopii zeznania PIT.  

Punkt 6 

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski poprosił Sekretarza Gminy o 

przedstawienie projektu Statutu Gminy.  

Sekretarz Gminy Janina Ciesielska przedstawiła projekt Statutu Gminy Cielądz. 

Poinformowała, że każdy z radnych otrzymał projekt. Statut Gminy musi być zgodny z 
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ustawą o samorządzie gminnym oraz ustawą o pracownikach samorządowych. Nastąpią 

zmiany w stosunku do obecnie obowiązującego Statutu, w tej chwili w Urzędach nie ma 

stosunku pracy na podstawie mianowania, zatrudnienie Sekretarza odbywa się na podstawie 

umowy o pracę a nie powołania przez Radę Gminy, jak to miało miejsce wcześniej. 

Uzupełniono również Statut o więcej informacji na temat dostępu do informacji publicznej. 

Sekretarz Gminy poinformowała, że w projekcie uwzględnione zostaną jeszcze poprawki 

naniesione przez panią mecenas i projekt uchwały zostanie przedstawiony na następnej Sesji.    

 

Punkt 7.  

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski poprosił Skarbnik Gminy o przedstawienie 

proponowanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

Skarbnik Gminy Wiesława Libera poinformowała, że dokonuje się zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej w związku ze zmianą w wykazie przedsięwzięć na lata 2011-2015 w 

przedsięwzięciach na wydatki bieżące. Dokonuje się zmiany w limicie wydatków na zadanie: 

dostawa oleju opałowego, ze względu na wyższe ceny za olej opałowy niż zakładano na 

początku roku. Po zmianach limit w roku 2011 wynosi 250.000 zł, w 2012 roku 207.000 zł. 

Limit wydatków bieżących po zmianach ogółem wynosi 731.845 zł, z czego: w 2011 roku: 

362.415 zł, w 2012 roku: 304.260 zł, w 2013: 32.510 zł, w 2014: 32.660 zł.  

 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 XIV/61/2011 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Punkt 8. 

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski poprosił Skarbnik Gminy o przedstawienie 

proponowanych zmian budżetu i w budżecie gminy na 2011 rok.  

Skarbnik Gminy poinformowała, że w związku z otrzymanym pismem z Urzędu 

Marszałkowskiego o płatności w zakresie małych projektów w ramach działania „Wdrażanie 

lokalnych strategii rozwoju – remont świetlicy w Mroczkowicach” z 2010 roku zwiększa się 

dochody o kwotę 21.798,09 zł. Zwiększa się plan wydatków na świetlice szkolne o kwotę 

13.000 zł, pomoc materialna dla uczniów o kwotę 8.798,09 zł. Zwiększa się również plan 

wydatków w dz. 600 na wynagrodzenia (przedłużenie umowy na prace publiczne), w dz. 750 
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na diety radnych, w dz. 801 na dotacje dla Przedszkola, w dz. 852 i 854 dofinansowanie 

zadań własnych 20% kosztów realizacji zadań (zasiłki stałe, stypendia dla uczniów). Ponadto 

poinformowała, że w dz. 600 proponuje się rozpisać zadania budowa zatoki parkingowej w 

Cielądzu i Sierzchowach. Zadanie w Sierzchowach ma już ważne zgłoszenie, natomiast w 

Cielądzu – trwają jeszcze uzgodnienia w Starostwie. Jednakże w projekcie uchwały radni 

otrzymali kwotę 53.000 zł na zadanie budowy zatoki parkingowej w Sierzchowach, taką 

kwotę wpisano, ponieważ na taką kwotę opiewał kosztorys. Jednak kosztorys był sporządzany 

w zeszłym roku, od tego czasu ceny znacznie wzrosły, okazuje się, że firma wykona to 

zadanie, ale za kwotę 66.000 zł. Poinformowała, że jeżeli zadanie ma zostać wykonane to 

należy zwiększyć kwotę na 66.000 zł w uchwale.  

Wszyscy radni jednogłośnie przyjęli zaproponowaną zmianę. 

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski przedstawił projekt uchwały w sprawie  

dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2011 rok. 

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XIV/62/2011 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Punkt 9.  

Interpelacji nie zgłoszono.  

Punkt 10.  

 
W wolnych wnioskach głos zabrali: 

− Wójt Gminy Paweł Królak – odnośnie odcinka kanalizacji z wniosku p. Słodkiego, 
kosztorys był na ok. 20 tys. zł, ale nie było kosztów geodezyjnych. W związku z tym 
dojdzie jeszcze ok. 5 tys. zł.  

− Radny Jarosław Budek – jaki będzie udział pana Słodkiego. 

− Sekretarz Gminy Janina Ciesielska – to będzie 3 tys. zł wpłaty. Będzie wykonana 
główna nitka kanalizacji w formie przyłącza, pan Słodki wykona we własnym zakresie 
przyłącze od domu do głównej studzienki kanalizacyjnej. W przyszłości pan Stawiński 
będzie się mógł podłączyć do studzienki.  

− Radny Tomasz Dewille – czy parking w Cielądzu powstanie w tym roku.  

− Wójt Gminy Paweł Królak – obecnie trwa poprawa dokumentacji o uzgodnienia z 
zarządem dróg wojewódzkich i powiatowych w sprawie odwodnienia parkingu. 
Prawdopodobnie nie uda się skończyć tego w tym roku. 
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− Radny Jarosław Budek – odnośnie odprowadzania ścieków od pana Wasilewskiego: 
obecnie ścieki odprowadzane są odcinkiem kanalizacji poprzez drogę od Herco do 
przepompowni, znajdującej się koło p. Pieczątki. Następnie ścieki te tłoczone są do 
oczyszczalni. Należy rozważyć wybudowanie odcinka kanalizacji biegnącej drogą 
szkolną (przez grunty p. Andrzeja Machnickiego i Sylwestra Zdzieszyńskiego). Takie 
rozwiązanie zlikwidowałoby problem dużych ilości ścieków i zalewanie ścieków.  

− Wójt Gminy Paweł Królak – na dzień dzisiejszy należałoby opracować dokumentację i 
wybudować odcinek kanalizacji ok. 200-250 m. Problem pojawił się po ostatnich 
opadach, zalało przepompownię, ale jak na razie wszystko jest sprawdzane i na 
bieżąco kontrolowane. 

− Radna Teresa Stępniak – apeluję o stworzenie świetlicy w budynku OSP w 
Sierzchowach. 

− Radny Jerzy Pieczątka – tam najpierw trzeba zrobić remont dachu bo przecieka.   

− Radna Iwona Machnicka – dziękuję za kamień mimo, że nie był taki, jaki powinien 
być, proszę jeszcze o kamień do Wisówki ale taki, który się będzie sprawdzał. 

− Radny Jerzy Pieczątka – dziękuję za naprawę hydrantu. Co dalej z oczyszczalniami 
ścieków.  

− Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski – na razie nic się nie zmieniło, nic 
więcej nie mogę powiedzieć.  

− Sekretarz Gminy Janina Ciesielska- odbyło się spotkanie, była rozmowa, że mamy 
zadzwonić do wszystkich, oprócz tych, u których miało być rozsączanie, u tych, u 
których oczyszczalnie nie działają byli przedstawiciele firmy. Oczyszczalnie nie są 
prawidłowo utrzymywane, nie są oczyszczane, osad nie jest usuwany, są 
powyłączane, dlatego zamieniły się w szamba.  

− Radny Jerzy Pieczątka – ale u nas nikt nie był.  

− Sekretarz Gminy Janina Ciesielska – ponieważ firma była przy drugich 
oczyszczalniach.  

− Radny Jerzy Pieczątka – na samym początku byli u nas dwa razy, kazali przykryć folią 
i tak zrobiliśmy, ale to nie działa. Z tych kolejnych 170 oczyszczalni, które planujemy 
pewnie nikt nie będzie chciał założyć bo Ci, którzy już mają, takich oczyszczalni nie 
polecą. 

− Sołtys Piotr Pawlak – Gmina sprzedała plac po byłym GS-ie w Stolnikach, czy z tych 
środków można zrobić w Stolnikach jakąś drogę. 
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− Wójt Gminy Paweł Królak – pieniądze ze sprzedaży były zaplanowane w budżecie 
gminy na ten rok, ewentualnie Rada może pomyśleć o tym przy ustalaniu budżetu na 
przyszły rok.  

− Radny Grzegorz Stępniak – dziękuję za oświetlenie, ale należałoby zmienić czas 
świecenia lamp.  

− Radna Iwona Machnicka - w Gułkach w stronę sołtysa Dobrowolskiego świecą tylko 
dwie lampy, należy coś z tym zrobić. 

− Radny Adam Michalak – w Cielądzu od strony kapliczki w kierunku piekarni w ogóle 
się nie świeci albo co drugi dzień. Na jakim etapie jest budowa domu kultury.  

− Wójt Gminy Paweł Królak -  wniosek jest już w Urzędzie Marszałkowskim, 
dostaliśmy pismo o uzupełnienie wniosku, wniosek uzupełnimy.  

−  Radny Grzegorz Stępniak – czy można zmienić lokalizację domu kultury.  

− Wójt Gminy Paweł Królak – lokalizacja była już dawno ustalona, przedyskutowana 
wiele razy, teraz już nie można jej zmienić.  

− Sołtys Małgorzata Rosa – przy nowej drodze w Łaszczynie jest znak końca terenu 
zabudowanego i końca wsi, ale tam wieś się jeszcze nie kończy, czy można przesunąć 
te znaki na faktyczny koniec wsi. Przydałby się również znak wskazujący wieś 
Łaszczyn (Dębina) za żwirownią, koło pana Idzikowskiego.  

 

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

Rady Gminy. 

 

Protokół zakończono i podpisano.  
 
         
Protokołowała :  
      
mgr Olga Kmita.   


