P R O T O K Ó Ł Nr XV/11
z odbytej Sesji Rady Gminy Cielądz w dniu 21 listopada 2011 roku.
Sesję rozpoczęto o godz. 14:00
a zakończono o godz. 15:50
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
Dyrektor GOPS
4. Aldona Trzcińska
5. Janusz Rosiak
LGD Kraina Rawki
6. Paulina Mozga
LGD Kraina Rawki

oraz inne osoby wg załączonych list obecności.
Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski stwierdzając quorum zdolne do
podejmowania prawomocnych uchwał otworzył obrady XV Sesji Rady Gminy Cielądz.
Powitał przybyłych na Sesję radnych oraz zaproszonych gości, następnie
zaproponował aby w porządku obrad wprowadzić dwa dodatkowe punkty: „podjęcie uchwały
w sprawie nabycia nieruchomości” oraz „podjęcie uchwały w sprawie udziału Gminy w
projekcie pn. Razem dla rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.
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 XIV/11 z Sesji Rady Gminy w dn. 27.10.2011 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wyliczenia
podatku rolnego na obszarze gminy Cielądz na rok 2012.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
6. Podjęcie uchwały w sprawie

określenia wysokości stawek podatku od środków

transportowych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat od posiadania psów.
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9. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udziału Gminy w projekcie pn. „Razem dla rozwoju” w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
11. Interpelacje.
12. Wolne wnioski.
13. Zakończenie obrad XV Sesji Rady Gminy.

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

Punkt 3.
Protokół Nr XIV/11 z Sesji w dn. 27.10.2011 r. został wyłożony do wglądu. Radni do
protokołu nie wnieśli uwag i protokół zostały przyjęty jednogłośnie.

Punkt 4
Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski poinformował, że cena żyta do celów
podatku rolnego na 2012 rok została przeanalizowana i przedyskutowana na wspólnym
posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu i Rolnictwa oraz Komisji Oświaty,
Kultury, Sportu i Zdrowia w dniu 10 listopada 2011 roku. Zgodnie z komunikatem Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego z dn. 19.10.2011 r. średnia cena skupu żyta za okres
pierwszych trzech kwartałów 2011 r. stanowiąca podstawę do wyliczenia podatku rolnego na
rok 2012 wynosi 74,18 zł za 1 dt. Wójt Gminy na posiedzeniu Komisji proponował stawkę
60,00 zł za 1 dt. Radni wnioskowali o stawkę w wysokości 50,00 zł za 1 dt i stawka w takiej
wysokości została zaakceptowana przez Radę.
Sekretarz Gminy Janina Ciesielska poinformowała, że projekt uchwały ze stawką ustaloną na
wspólnym posiedzeniu Komisji został przesłany do Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego,
celem zaopiniowania. Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego nie wniósł uwag do
projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy są jeszcze jakieś wnioski lub uwagi do projektu
uchwały. Ponieważ nikt nie wniósł uwag Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski
przedstawił projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów
wyliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Cielądz na rok 2012.
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Radni w głosowaniu 14 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i 1 głosie
„wstrzymującym” podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XV/63/2011 stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 5
Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski poinformował, że wysokości stawek
podatku od nieruchomości zostały przeanalizowane i przedyskutowane na wspólnym
posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu i Rolnictwa oraz Komisji Oświaty,
Kultury, Sportu i Zdrowia w dniu 10 listopada 2011 roku. Każda stawka została ustalona i
przegłosowana.
Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy są jeszcze jakieś wnioski lub uwagi do projektu
uchwały. Ponieważ nikt nie wniósł uwag Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski
przedstawił projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Radni w głosowaniu 15 głosami „za” jednogłośnie podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XV/64/2011 stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 6
Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski poinformował, że wysokości stawek
podatku od środków transportowych zostały przeanalizowane i przedyskutowane na
wspólnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu i Rolnictwa oraz Komisji
Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia w dniu 10 listopada 2011 roku. Każda stawka została
ustalona i przegłosowana.
Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy są jeszcze jakieś wnioski lub uwagi do projektu
uchwały. Ponieważ nikt nie wniósł uwag Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski
przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych.
Radni w głosowaniu 15 głosami „za” jednogłośnie podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XV/65/2011 stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 7.
Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski poinformował, że projekt uchwały w
sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze
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inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso został przeanalizowany i
przedyskutowany na wspólnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu i
Rolnictwa oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia w dniu 10 listopada 2011 roku.
Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy są jeszcze jakieś wnioski lub uwagi do projektu
uchwały. Ponieważ nikt nie wniósł uwag Przewodniczący Rady Gminy poprosił
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy o przedstawienie projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Michał Trzciński przedstawił projekt uchwały w sprawie
określenia wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa,
określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Radni w głosowaniu 15 głosami „za” jednogłośnie podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XV/66/2011 stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 8.
Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski poinformował, że projekt uchwały w
sprawie ustalenia wysokości opłat od posiadania psów został przeanalizowany i
przedyskutowany na wspólnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu i
Rolnictwa oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia w dniu 10 listopada 2011 roku.
Zapytał czy są jeszcze jakieś wnioski lub uwagi do projektu uchwały.
Radny Robert Kupis poprosił aby wpłacać opłaty od posiadania psów. W poprzednich latach
opłaty prawie nie wpływały do budżetu. Poprosił również o wywieszenie na tablicach
informacyjnych we wsiach, informacji dla mieszkańców o wysokości tej opłaty i
konieczności jej wpłacania.
Sekretarz Gminy Janina Ciesielska poinformowała, że opłata nie wpływała do budżetu gminy
ze względu na zwolnienia z opłaty. Obecnie w uchwale również proponuje się pewne
zwolnienia. Informacja dla mieszkańców o opłacie zostanie rozesłana do sołtysów.
Ponieważ

nikt

nie wniósł

więcej

uwag

Przewodniczący Rady Gminy poprosił

Wiceprzewodniczącą Rady Gminy o przedstawienie projektu uchwały.
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Teresa Stępniak przedstawiła projekt uchwały w sprawie
ustalenia wysokości opłat od posiadania psów.
Radni w głosowaniu 15 głosami „za” jednogłośnie podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XV/67/2011 stanowi załącznik do protokołu.
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Punkt 9.
Sekretarz Gminy Janina Ciesielska poinformowała, że dokonano podziału geodezyjnego na
gruncie od p. Banaszka. Dotyczy to kwestii drogi-przejazdu w Ossowicach koło mostu i za
mostem. Działki Nr 531/1 o pow. 0,1208 ha w Ossowicach i Nr 108/1 o pow. 0,0043 ha w
Sanogoszczy stanowią własność prywatną osób. Działki te są użytkowane jako droga
ogólnodostępna i stanowi połączenie drogi we wsi Ossowice z drogą powiatową CielądzSanogoszcz. Dotychczas nie było porozumienia z właścicielem jednej z działek, ponieważ nie
miał uregulowanego stanu prawnego działki. Obecnie żąda zapłaty za wykup tej działki.
Uzgodniono kwotę 5.500, zł jest to kwota niższa niż koszty sądowe postępowania o
zasiedzenie. Za drugą działkę uzgodniono kwotę 1.000 zł i będzie można zamknąć drogę.
Wykup powyższych działek przyczyni się do uregulowania stanu prawnego drogi istniejącej
na gruncie. Uchwała Rady Gminy o nabyciu nieruchomości jest niezbędna aby można było
przystąpić do aktu notarialnego.
Sołtys Wiesław Kruśliński poprosił aby uregulować stan prawny drogi i ją dokończyć.
Sprawa ciągnie się od ponad trzydziestu lat, nie ma przejazdu, jest szansa to zakończyć
i uregulować sprawę.
Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski przedstawił projekt uchwały w sprawie
nabycia nieruchomości.
Radni w głosowaniu 15 głosami „za” jednogłośnie podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XV/68/2011 stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 10.
Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że gmina zakwalifikowała się do wzięcia udziału w
projekcie pn. „Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do stosowania Wspólnej
Metody Oceny (CAF) w procesie mierzenia potencjału i dokonań poprzez szkolenia
pracowników i pomoc doradczą”. Celem tego programu jest doskonalenie organizacji poprzez
samoocenę. Udział w tym projekcie jest przejawem m.in. potrzeby doskonalenia rezultatów
własnej pracy. Samorządy, które ukończą udział w tym projekcie systemowym mogą w IV
kwartale br. ubiegać się o wsparcie na realizację działań doskonalących w trybie
konkursowym. Program samooceny gminy nie kosztuje nic, obecnie jest to ciężka praca
pracowników Urzędu Gminy, którzy oceniają słabe i mocne strony organizacji. MSWiA
otwiera konkurs, w ramach którego można uczestniczyć tylko w partnerstwie pięciu jednostek
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samorządu terytorialnego, planujemy przygotować projekt pn. „Razem dla rozwoju”. Na
rzecz realizacji tego Projektu zostanie zawarta umowa partnerska między naszą gminą i
innymi jednostkami: powiatem opoczyńskim, gminą Paradyż, miastem i gminą Szadek,
gmina Widawa oraz firmą konsultingową. Dofinansowanie tego projektu to ok. 2 mln. zł na
pięć jednostek samorządu terytorialnego realizujących dany projekt.
Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski przedstawił projekt uchwały w sprawie
udziału gminy Cielądz w projekcie pn. „Razem dla rozwoju” w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Radni w głosowaniu 15 głosami „za” jednogłośnie podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XV/69/2011 stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 11.
Interpelacji nie zgłoszono.
Punkt 12.
W wolnych wnioskach głos zabrali:

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski poprosił p. Janusza Rosiaka z LGD Kraina
Rawki o zabranie głosu.
Janusz Rosiak poinformował, że ze względu na zbliżający się koniec roku w kilku słowach
chciałby przedstawić działania, jakimi Kraina Rawki zajmowała się do tej pory.
Poinformował, że LGD Kraina Rawki jest w trakcie trzeciego roku wydawania środków z
działania PROW 2007-2013. Rozpoczęto w 2009 roku z trzyletnim opóźnieniem. Środki były
przyznane na sześć gmin (gminy z powiatu rawskiego i gmina Kowiesy). Było ok. 5 mln. zł z
PROW, realizowane są również projekty poza pulą tych pieniędzy. Na dzień dzisiejszy w
gminie Cielądz zostało jeszcze do wykorzystania 38 tys. zł w ramach tzw. „małych
projektów”, zgłaszanych przez organizacje pozarządowe (od przyszłego roku zgłaszać może
również gmina) oraz prawie 500 tys. zł w ramach odnowy wsi. Konkretnego projektu z
Gminy jeszcze nie było. Środki czekają i są przeznaczone konkretnie dla gminy. Część
budżetu wydawana jest również na promocję gmin, gmina Cielądz wydała na razie 3.600 zł,
zostało jeszcze 3.000 zł do wykorzystania. Głównie były to wydatki na Piknik Rodzinny. Jest
również autorski projekt tzw. granty Krainy Rawki. Oprócz środków, które otrzymywane są z
Urzędu Marszałkowskiego są również pieniądze ze składek (gminy płacą po 20 tys. zł) a
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zwracane są w postaci grantów, dotyczących małych projektów, które nie mogą formalnie
aplikować o środki. N terenie gminy Cielądz do tej pory z tych składek przeznaczono ok.
16.000 zł m. in. na LKS Orlęta Cielądz, Cymbarkę, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi
Sierzchowskiej, fundację edukacji muzycznej Jarzębinę, radę sołecką sołectwa Łaszczyn.
Działalność LGD Krainy Rawki jest kontrolowana przez Urząd Skarbowy, Urząd
Marszałkowski oraz ARiMR. Odbyła się kontrola za lata 2009-2010, nie było żadnych uwag i
zastrzeżeń, tzn., że środki są zarządzane prawidłowo. Oprócz tych działań robione są również
projekty współpracy. Kilka grup wspólnie przygotowało projekt, który następnie jest
realizowany. Zrealizowano projekt „dziedzictwo naszą atrakcją”, w którym młodzież
opisywała tradycje na wsi, które powinny być zachowane. Wpływały prace, komisja je
oceniała i dwadzieścia osób, w tym jedna z Cielądza pojechało na warsztaty w
Międzywodziu. Najciekawsze opisy zwyczajów zostaną wydane w formie książkowej.
Prowadzone są również nabory wniosków związanych z rozwojem przedsiębiorczości na
naszym terenie, „rozwój mikroprzedsiębiorstw”. O środki mogą aplikować mali
przedsiębiorcy, którzy zatrudniają do 9 osób lub rolnicy, którzy chcą rozpocząć działalność
gospodarczą. Można uzyskać nawet do 300 tys. zł a rolnicy, którzy chcą rozpocząć
działalność do 100 tys. zł. Nabory są prowadzone dwa razy w roku, wszelkie informacje
można uzyskać w biurze Krainy Rawki w Kurzeszynie, na stronie internetowej oraz w
Biuletynach.

W dyskusji głos zabrali:
− Skarbnik Gminy Wiesława Libera – czy jest jeszcze określony limit wniosków.
− Janusz Rosiak LGD Kraina Rawki – jeszcze jest dużo pieniędzy, dotychczas
wniosków wpłynęło na ok. 600 tys. zł. Byleby te wnioski wpływały.
− Radny Jarosław Budek – czy wnioski są oceniane według punktacji.
− Janusz Rosiak LGD Kraina Rawki – tak, każdy wniosek będzie oceniany przez Radę,
w której zasiadają Wójtowie Gmin i po jednej osobie z każdej gminy. Jeżeli ocenia się
wniosek z danej gminy to z punktacji wniosku wyłącza się Wójt tej gminy i członek
Rady. Brakuje jednak wniosków.
− Radny Jarosław Budek – czy będą określone kody działalności, przy których można
będzie się starać o środki.
− Janusz Rosiak LGD Kraina Rawki – jeśli chodzi o kody to oprócz przedsiębiorstw
transportowych właściwie wszystko wchodzi (produkcja, handel, usługi, sklepy,
zakłady fryzjerskie itd.).
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− Radny Jarosław Budek – gdzie można uzyskać pomoc w przygotowaniu i realizacji
wniosku.
− Janusz Rosiak LGD Kraina Rawki – pełną pomoc można uzyskać w biurze w
Kurzeszynie, jest tam dwóch pracowników, którzy udzielą wszelkiej pomocy, jest
również możliwość żeby ODR przygotował za kogoś wniosek a LGD Kraina Rawki
zapłaci ODR, są na to środki. Pierwsze kroki proszę kierować do biura Krainy Rawki
w Kurzeszynie.

Janusz Rosiak z LGD Kraina Rawki podziękował za poświęcony czas i zachęcił do dalszego
aplikowania o środki.

W dalszych wolnych wnioskach głos zabrali:
− Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski – poinformował, że wpłynęły
wnioski dot. środków w budżecie, jeden od mieszkańców wsi Stolniki z prośbą o
przeznaczenie środków finansowych pochodzących ze sprzedaży byłego placu GS na
budowę drogi gminnej w Stolnikach (od p. Michałowskiej w kierunku p. Gradka),
drugi od Komendanta Powiatowego Policji w Rawie Mazowieckiej z prośbą o ujęcie
w budżecie gminy na 2012 rok środków finansowych w wysokości 10.000 zł, z
przeznaczeniem na zwiększenie ilości sił policyjnych na terenie gminy Cielądz.
− Radna Iwona Machnicka – kiedy lampy Gułkach zostaną uzupełnione.
− Radna Elżbieta Wieteska – światło w Sierzchowach się nie świeci a w dzień świeci się
już drugi raz.
− Sekretarz Gminy Janina Ciesielska – sprawa została zgłoszona do firmy w piątek.
− Wójt Gminy Paweł Królak – mamy stare instalacje, zegary się rozregulowują po
każdym wyłączeniu prądu, wymieniono już trzy zegary. Musimy pomału robić
modernizację.
− Radny Jarosław Budek – jak były poprzednie firmy to jakoś sobie radziły, teraz jest
nowa firma i chce wszystko wymieniać.
− Wójt Gminy Paweł Królak – firma z Radomia dała najlepszą ofertę i wygrała przetarg,
była dużo tańsza niż poprzednia. Mamy ok. 20 zegarów, na razie wymieniono tylko
trzy najgorsze. Jak była poprzednia firma to światło też szwankowało.
− Radny Tomasz Dewille – czy był odzew z firmy odnośnie przydomowych
oczyszczalni ścieków.
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− Wójt Gminy Paweł Królak – jest podpisana umowa na remont oczyszczalni,
oczyszczalnie mają zostać poprawione do końca listopada.
− Radny Jerzy Pieczątka – na drodze w Łaszczynie koło p. Gosa z rozbiórki mostku
wyjazdowego pozostał krąg od przepustu, proszę o jego usunięcie.
− Wójt Gminy Paweł Królak – krąg zostanie zabrany.
− Radny Michał Trzciński – na drodze powiatowej w Mroczkowicach ( koło p. Łaskich)
zapadł się mostek, zrobiła się dziura i jest niebezpiecznie.
− Radny Jarosław Budek – na drodze powiatowej Nowy Komorów koło szkoły są
dziury, należy również usunąć zakrzaczenia przy drodze powiatowej w Komorowie i
wyremontować drogę powiatową Cielądz-Regnów koło p. Darnowskiego.
− Radna Iwona Machnicka – w Gułkach konieczna jest wymiana żarówek.
− Sekretarz Gminy Janina Ciesielska – Państwa wnioski zostaną przekazane do Zarządu
Dróg Powiatowych.
− Mieszkaniec Cielądza Adam Machnicki – złożyłem podanie o przyznanie zasiłku
celowego na zakup pralko-wirówki. Dyrektor GOPS przyznał mi zasiłek w zbyt małej
wysokości, pokryje on 1/3 kosztów zakupu, resztę muszę dołożyć sam. Od czego to
zależy.
− Dyrektor GOPS Aldona Trzcińska – dokładną informację na ten temat otrzymał już
Pan wcześniej podczas wizyty pracownika socjalnego. Nie ma limitu czy określonych
kwot przyznawania zasiłku celowego, przyznaje się go adekwatnie do potrzeb. Pan nie
jest osobą całkowicie bez dochodu. GOPS jest instytucją, która zapewnia niezbędne
potrzeby np. opał, żywność, odzież. W budżecie na zasiłki celowe mamy jedynie 30
tys. zł na cały rok, zasiłki te przyznawane są uznaniowo. Otrzymał Pan kwotę, na jaką
GOPS w tej chwili było stać.

Ponieważ nikt więcej głosu nie zabrał Przewodniczący Rady Gminy zakończył obrady XV
Sesji Rady Gminy.
Protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała :
/-/ mgr Olga Kmita.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Bogumił Grabowski
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