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P R O T O K Ó Ł  Nr XVII/11 
 

z odbytej Sesji Rady Gminy Cielądz w dniu  28 grudnia 2011 roku. 
 

Sesję rozpoczęto o godz. 13:00 
a zakończono o godz. 14:30 

 
Ustawowa liczba radnych               -  15 
Radnych obecnych na Sesji            -  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. Grażyna Jarzyńska  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cielądzu 
6. Lucjan Stolarek   Przewodniczący Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania  

Problemów Alkoholowych 
7. Aldona Trzcińska  Dyrektor GOPS 
8. Jadwiga Gaćkowska  Kierownik GZEAS 

 
 
oraz inne osoby wg załączonych list obecności. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski stwierdzając quorum zdolne do 

podejmowania prawomocnych uchwał otworzył obrady XVII Sesji Rady Gminy Cielądz. 

Powitał przybyłych na Sesję radnych oraz zaproszonych gości, następnie 

zaproponował aby w porządku obrad wprowadzić dodatkowy punkt, jako punkt 9: zajęcie 

stanowiska w sprawie projektu Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie 

zniesienia niektórych sądów rejonowych, utworzenia zamiejscowych wydziałów w niektórych 

sądach rejonowych oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów 

okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib oraz obszarów właściwości. 

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 XV/11 z Sesji Rady Gminy w dn. 21.11.2011 r. i protokołu 

Nr XVI/11 z Sesji Rady Gminy w dn. 24.11.2011. 
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4. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 

2011.  

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminy. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji 

podatkowych. 

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek 

opłaty targowej, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, określenia inkasenta 

i wysokości wynagrodzenia za inkaso.  

9. Zajęcie stanowiska w sprawie projektu Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w 

sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych, utworzenia zamiejscowych 

wydziałów w niektórych sądach rejonowych oraz zmiany rozporządzenia w sprawie 

sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich 

siedzib oraz obszarów właściwości. 

10. Interpelacje.  

11. Wolne wnioski. 

12. Zakończenie obrad XVII Sesji Rady Gminy.  

 

Punkt 2. 

Porządek obrad wraz z wprowadzoną zmianą został przyjęty jednogłośnie. 

 

Punkt 3.  

Protokoły Nr XV/11 z Sesji w dn. 21.11.2011 r. i Nr XVI/11 z Sesji w dn. 24.11.2011 r. 

zostały wyłożone do wglądu. Radni do protokołów nie wnieśli uwag i protokoły zostały 

przyjęte jednogłośnie. 

 

Punkt 4. 

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski poprosił Skarbnik Gminy o przedstawienie 

proponowanych zmian budżetu i w budżecie gminy na 2011 rok.  

Skarbnik Gminy poinformowała, że projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. W związku z 

rozbudową odcinka kanalizacji oraz wpłatą podatku od nieruchomości zwiększa się dochody 

o kwotę 7.200 zł (3.000 zł wpłata p. Słodkiego i 4.200 zł wpłata podatku). O tę kwotę 
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zwiększa się również wydatki zgodnie z załącznikiem Nr 2. Poinformowała, że proponuje się 

dokonać również zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 3 oraz wydatków, 

zgodnie z załącznikiem Nr 4 (zwiększa się plan wydatków na diety, wynagrodzenia, na zakup 

materiałów, energii, usług, odszkodowania z tytułu wykupu działki pod drogę i zmiana nazwy 

zadania w wydatkach majątkowych).  

 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy są jakieś wnioski lub uwagi do projektu uchwały. 

Ponieważ nikt nie wniósł uwag Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski 

przedstawił projekt uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 

2011. 

Radni w głosowaniu 15 głosami „za” jednogłośnie podjęli uchwałę.   

Uchwała Nr XVII/71/2011 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Punkt 5.  

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 

przedstawił Przewodniczący Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Lucjan Stolarek. Program otrzymali wszyscy radni. Poinformował, że zgodnie z ustawą o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Rada Gminy uchwala Gminny 

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na którego podstawie 

działa Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przedstawił 

planowaną działalność Komisji. Poinformował, że w marcu br. roku ze środków Gminnej 

Komisji zakupiono kilka stołów do ping ponga.  

 

Radny Robert Kupis poinformował, że w tym roku planowano zorganizować imprezę – 

zawody w biegach, jednakże nie udało się tego zrealizować. Zaproponował żeby 

zorganizować wspólne spotkanie nie tylko Komisji Oświaty, ale również klubów sportowych, 

Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem zastanowienia się nad 

organizacją takiej imprezy. Przy sprawozdaniu z działalności Gminnej Komisji można byłoby 

się nad tym zastanowić.  

 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Teresa Stępniak poinformowała, że mieszkańcy skarżą się, 

że alkohol jest sprzedawany na tzw. zeszyt. Zasugerowała aby Komisja zorganizowała 

spotkanie ze sprzedawcami alkoholu.  
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Przewodniczący Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Lucjan 

Stolarek poinformował, że w ubiegłym roku odbyło się kilkugodzinne szkolenie, na którym 

właściciele sklepów zostali przeszkoleni, otrzymali certyfikaty potwierdzające, że mogą dalej 

sprzedawać alkohol. Są świadomi co jest legalne a co nie.  

 

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski poinformował, że sprzedaż alkoholu 

osobom nieletnim czy nietrzeźwym jest przestępstwem i takie zdarzenia należy zgłaszać do 

organów ścigania.   

 

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski zapytał czy są jakieś wnioski lub uwagi do 

projektu uchwały. Ponieważ nikt nie wniósł uwag Wiceprzewodniczący Rady Gminy Michał 

Trzciński przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski przeprowadził głosowanie.  

Radni w głosowaniu 15 głosami „za” jednogłośnie podjęli uchwałę.   

Uchwała Nr XVII/72/2011 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Punkt 6. 

Sekretarz Gminy Janina Ciesielska przedstawiła Statut Gminy Cielądz. Projekt uchwały wraz 

ze Statutem, otrzymali wszyscy radni.  

 

Radny Robert Kupis poinformował, że wszyscy zapoznali się z treścią statutu, poprosił jednak 

o przybliżenie czy są jakieś znaczące różnice między obecnym projektem a dotychczas 

obowiązującym Statutem.  

 

Sekretarz Gminy Janina Ciesielska poinformowała, że nie ma dużych zmian, jednakże 

dotychczas obowiązujący Statut był uchwalony w 2003 roku i od tego czasu zmieniły się 

podstawy prawne, należy zatem uaktualnić Statut.  

 

Ponieważ nikt nie zgłosił uwag Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Teresa Stępniak 

przedstawiła projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Gminy Cielądz. 

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski przeprowadził głosowanie.  

Radni w głosowaniu 15 głosami „za” jednogłośnie podjęli uchwałę.   
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Uchwała Nr XVII/73/2011 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Punkt 7.  

Sekretarz Gminy Janina Ciesielska poinformowała, że wszyscy radni otrzymali projekt 

uchwały wraz z wzorami formularzy i deklaracji podatkowych. Poinformowała, że każdy 

składa deklaracje do podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości. Ostatnie wzory, które 

obowiązują były przyjęte w 2004 roku. Nastąpiły zmiany w zapisach ustawy o podatku od 

nieruchomości, zmieniła się również podstawa prawna, dlatego istnieje konieczność 

zaktualizowania wzorów formularzy i deklaracji podatkowych. Informacje te składane są w 

wydziale podatków i na ich podstawie naliczane są podatki. Przy każdej zmianie podatnik 

będzie składał informacje i deklaracje według wzorów stanowiących załączniki do uchwały.  

 

Ponieważ nikt nie zgłosił uwag Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski 

przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji 

podatkowych.  

Radni w głosowaniu 15 głosami „za” jednogłośnie podjęli uchwałę.   

Uchwała Nr XVII/74/2011 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Punkt 8. 

Sekretarz Gminy Janina Ciesielska poinformowała, że w listopadzie br. podjęta została 

uchwała w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru tej 

opłaty w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso. Uchwała 

po podjęciu została  wysłana do organów nadzoru tj. do Wojewody i Regionalnej Izby 

Obrachunkowej. Uchwała została już ogłoszona, jednakże RIO miała drobną uwagę co do 

treści uchwały. Mianowicie w uchwale nie określono terminu płatności opłaty targowej oraz 

terminu rozliczenia się inkasenta z pobranych opłat. W związku z powyższym proponuje się 

uchwałę zmieniającą poprzednią uchwałę, zawierająca wymagane zapisy.  

 

Radna Iwona Machnicka zapytała czy opłata targowa będzie przez kogoś zbierana.  

 

Sekretarz Gminy Janina Ciesielska poinformowała, że w poprzedniej uchwale określono 

inkasenta p. Juliannę Liberę, która będzie pobierała opłaty. Przedstawiła poprzednią uchwałę 

Nr XV/66/2011 z dn. 21.11.2011 r.  
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Ponieważ nikt nie zgłosił uwag Wiceprzewodniczący Rady Gminy Michał Trzciński 

przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek 

opłaty targowej, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, określenia inkasenta i 

wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski przeprowadził głosowanie.  

Radni w głosowaniu 15 głosami „za” jednogłośnie podjęli uchwałę.   

Uchwała Nr XVII/75/2011 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Punkt 9. 

Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że pojawił się projekt Rozporządzenia Ministra 

Sprawiedliwości w sprawie zmiany struktury organizacyjnej sądów powszechnych, który 

zakłada likwidację 115 małych sądów, w tym Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej. W 

związku z powyższym Zarząd Powiatu Rawskiego przysłał propozycję stanowiska w sprawie 

projektu likwidacji Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej w celu zajęcia stanowiska 

popierającego pozostawienie Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej w obecnej strukturze 

sądowniczej.  

 

Sołtys Tadeusz Miazga zapytał, który Sąd będzie właściwy dla naszej gminy w przypadku 

zlikwidowania sądu rejonowego w Rawie Mazowieckiej.  

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski poinformował, że prawdopodobnie Sąd w 

Tomaszowie Mazowieckim lub w Skierniewicach. Działania takie zmierzają do likwidacji 

Powiatu.  

 

Ponieważ nikt więcej głosu nie zabrał Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski 

odczytał stanowisko Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie projektu 

Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zniesienia niektórych sądów 

rejonowych, utworzenia zamiejscowych wydziałów w niektórych sądach rejonowych oraz 

zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów 

rejonowych oraz ustalenia ich siedzib oraz obszarów właściwości. 

 

Radni 15 głosami „za” przyjęli stanowisko Rady Gminy Cielądz z dnia 28 grudnia 2011 r w 

sprawie projektu Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zniesienia niektórych 

sądów rejonowych, utworzenia zamiejscowych wydziałów w niektórych sądach rejonowych 
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oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów 

rejonowych oraz ustalenia ich siedzib oraz obszarów właściwości. 

Stanowisko to stanowi załącznik do protokołu.  

 

Punkt 10.  

Interpelacji nie zgłoszono.  

Punkt 11.  

W wolnych wnioskach nikt nie zabrał głosu.  

 

Przewodniczący Rady Gminy złożył wszystkim obecnym serdeczne życzenia zdrowia, 

spokoju i pomyślności w Nowym Roku i zakończył obrady XVII Sesji Rady Gminy. 

 

Protokół zakończono i podpisano.  
 
         
Protokołowała :      Przewodniczący Rady Gminy 
/-/ mgr Olga Kmita.      /-/ Bogumił Grabowski 
  

 


