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P R O T O K Ó Ł  Nr XVIII/12 
 

z odbytej Sesji Rady Gminy Cielądz w dniu  20 stycznia 2012 roku. 
 

Sesję rozpoczęto o godz. 10:00 
a zakończono o godz. 13:30 

 
Ustawowa liczba radnych               -  15 
Radnych obecnych na Sesji: 
 

1. do punktu 5 włącznie  - 15 
2. od punktu 6   - 14 (radny nieobecny: Grzegorz Stępniak).  

 
 
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. Grażyna Jarzyńska  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sierzchowach 
5. Monika Kamińska  Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Cielądzu 
6. Aldona Trzcińska  Dyrektor GOPS 
7. Jadwiga Gaćkowska  Kierownik GZEAS 
8. Marian Krawczyk  Kierownik Wydziału Budownictwa w Urzędzie Gminy 

 
 
oraz inne osoby wg załączonych list obecności. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski stwierdzając quorum zdolne do 

podejmowania prawomocnych uchwał otworzył obrady XVIII 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 XVII/11 z Sesji Rady Gminy w dn. 28.12.2011 r. 

4. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2015 – podjęcie 

uchwały. 

5. Uchwalenie budżetu gminy Cielądz na 2012 rok – podjęcie uchwały.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 

na terenie gminy Cielądz. 
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7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za wprowadzenie ścieków do 

urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Cielądz.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Cielądz, fragment obszaru wsi Cielądz. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cielądz.  

10. Przyjęcie planów pracy Komisji i Rady Gminy na 2012 rok.  

11. Interpelacje.  

12. Wolne wnioski. 

13. Zakończenie obrad XVIII Sesji Rady Gminy.  

 

Punkt 2. 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

 

Punkt 3.  

Protokół Nr XVII/11 z Sesji w dn. 28.12.2011 r. został wyłożony do wglądu. Radni do 

protokołu nie wnieśli uwag i protokół został przyjęty jednogłośnie. 

 

Punkt 4. 

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski poprosił Skarbnik Gminy o przedstawienie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2015. 

Skarbnik Gminy poinformowała, że projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. Przedstawiła 

Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2012-2015. Poinformowała, że zadłużenie jest 

mniejsze niż planowano, ponieważ były wolne środki i kredyt został zmniejszony. Zadania, 

jakie wykazano w wykazie przedsięwzięć to budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w 

gminie Cielądz, budowa Gminnego Domu Kultury w Cielądzu, obsługa i konserwacja 

oświetlenia ulicznego na terenie gminy, obsługa i konserwacja urządzeń elektrycznych w 

oczyszczalni ścieków i hydroforniach w Cielądzu, Kuczyźnie i Sierzchowach, monitoring 

oraz dostawa oleju opałowego. Na dzień dzisiejszy dużych kredytów nie będzie można 

zaciągać.  
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Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski przedstawił uchwałę Nr III/36/2012 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie 

opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Cielądz.  

 

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 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 

2012-2015. 

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

Uchwała Nr XVIII/76/2012 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Punkt 5.  

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski poprosił Skarbnik Gminy o przedstawienie 

projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok.  

Skarbnik Gminy Wiesława Libera przedstawiła projekt budżetu gminy Cielądz na 2012 rok. 

Projekt otrzymali wszyscy radni. Poinformowała, że projekt był omawiany na wspólnym 

posiedzeniu wszystkich komisji w dniu 24.11.2011 r., na Komisji Budżetu i Rolnictwa w dniu 

30.11.2011 r. oraz na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 05.01.2012 r., Komisji Budżetu 

i Rolnictwa w dniu 17.01.2012 r. i Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia w dniu 

18.01.2012 r.  

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tomasz Dewille przedstawił opinię Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy z dnia 24.11.2011 r. w sprawie projektu budżetu gminy Cielądz na 

rok 2012.  

Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Teresa Stępniak 

przedstawiła opinię Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Gminy z dn. 

24.11.2011 r. w sprawie projektu budżetu gminy Cielądz na rok 2012.  

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa Jarosław Budek przedstawił opinię Komisji 

Budżetu i Rolnictwa Rady Gminy z dn. 24.11.2011 r. oraz z dn. 30.11.2011 r. w sprawie 

projektu budżetu gminy Cielądz na rok 2012.  

Opinie te stanowią załączniki do protokołu.  

 Wiceprzewodniczący Rady Gminy Michał Trzciński przedstawił Uchwałę Nr 

III/34/2012 z dnia 12 stycznia 2012 roku Składu Orzekającego  Regionalnej Izby 
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Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Cielądz na 

2012 rok oraz Uchwałę Nr III/35/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Łodzi z dnia 12 stycznia 2012 roku w sprawie opinii dotyczącej 

możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Cielądz.  

Uchwały te stanowią załącznik do protokołu.  

 

W dyskusji głos zabrali: 

− Radny Jarosław Budek –w zadaniach inwestycyjnych wpisano 5 tys. zł na 

dokumentację na remont drogi w Nowej Małej Wsi. Jest to niezgodne z tym, co 

ustaliliśmy na wspólnym posiedzeniu komisji oraz co zatwierdzaliśmy na 

posiedzeniu Komisji Budżetu i Rolnictwa. Tego zadania nie ustaliliśmy.  

− Radny Grzegorz Stępniak – zrobiono drogę w Małej Wsi, ale Nowa Mała Wieś 

jest odrębną wsią od 20 lat, od tego czasu nie możemy zbudować drogi. Na tej 

drodze jest już nakładka na 0,5 m.  

− Radna Teresa Stępniak – ta droga faktycznie jest w bardzo złym stanie, nie da się 

tam po prostu jechać.  

− Radny Jarosław Budek – inne wsie środki z funduszu sołeckiego przeznaczają na 

drogi, Mała Wieś środki przeznaczyła na oświetlenie uliczne i remont świetlicy a 

drogę chce z budżetu. Komorów czekał na drogę 15 lat. Jak była robiona droga w 

Małej Wsi to zrobiono ją w polach i teraz wieś chce następną. Zgłaszam wniosek o 

wycofanie z zadań inwestycyjnych dokumentacji na drogę w Nowej Małej Wsi.  

− Radny Józef Pytka – ale o tamtej drodze zadecydowali mieszkańcy wsi, odbyło się 

zebranie wiejskie i taką decyzję podjęli mieszkańcy, nie Rada. Niech już zostanie 

dokumentacja na drogę w Nowej Małej Wsi, jak będą środki to się ją wykona, jak 

nie będzie środków to nie, na razie to tylko dokumentacja.    

− Radny Jarosław Budek – ale dokumentacja jest ważna dwa lata, skoro nie mamy 

środków na drogę to dokumentacja na razie jest niepotrzebna. 

− Radna Iwona Machnicka – popieram p. Budka, Mała Wieś robi problemy, 

wspólnie z Wisówką mogliby dokończyć drogę od mostku w Wisówce do Małej 

Wsi i byłoby dobrze, musimy sobie pomagać.  

− Radny Jerzy Pieczątka – ja jestem za tym żeby pozostawić w zadaniach 

inwestycyjnych tę dokumentację.   
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− Radny Jarosław Budek – w takim razie jeśli ma zostać dokumentacja na drogę w 

Nowej Małej Wsi to ja zgłaszam wniosek o remont drogi w Komorowie, ok. 600 

m od drogi powiatowej Komorów-Regnów w kierunku Podskarbic Szlacheckich.  

− Radny Krzysztof Żatkiewicz – ja w takim razie zgłaszam nakładkę asfaltową w 

Grabicach.  

− Radna Elżbieta Wieteska – zgłaszam kamień na drogę koło składu opału 

Stodulski.  

− Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski – drodzy Państwo, odbyły się 

już komisje, pracowaliśmy nad projektem budżetu od listopada a Państwo od nowa 

zaczynają składać kolejne wnioski. 

− Radny Jarosław Budek – ale dokumentacji na drogę w Nowej Małej Wsi nie było 

na komisjach, nie ustaliliśmy żeby znalazła się w budżecie.  

− Skarbnik Gminy Wiesława Libera – dokumentacja ta została wpisana do projektu 

po Komisji Rewizyjnej dnia 05.01.2012 r. Komisja Budżetu i Rolnictwa na swoim 

posiedzeniu w dniu 17.01.2012 r. nie zdecydowała żeby to wykreślić.  

− Wójt Gminy Paweł Królak – szanowni radni, nie zajmuję w tej sprawie żadnego 

stanowiska, ale bardzo proszę o zastanowienie się, kłócicie się Państwo o 5 tys. zł, 

to nie są ogromne pieniądze. A jak już będzie dokumentacja to jej aktualizacja jest 

znacznie łatwiejsza. Przygotowanie dokumentacji nie przesądza jeszcze o 

wykonaniu. 

− Radny Jarosław Budek –  ale jeżeli mamy gotowy projekt na drogę to później jak 

są środki to właśnie tę drogę robimy, to powoduje odsunięcie w czasie innych 

dróg. To jest wpisane w zadaniach inwestycyjnych a na komisjach nie ustaliliśmy 

żeby to dopisać.    

− Radny Grzegorz Stępniak – w Nowej Małej Wsi nie ma ani drogi ani nawet 

drogowskazu.  

− Radna Iwona Machnicka – powinniśmy w styczniu zrobić jeszcze raz wspólne 

posiedzenie komisji. 

− Radny Lech Owczarek – drodzy państwo, to jest tylko dokumentacja. 

Pracowaliśmy nad projektem budżetu dwa miesiące, dokonaliśmy pewnych 

ustaleń i teraz od nowa zgłaszacie Państwo wnioski. Nie tak powinno być, 

przyjmijmy ten budżet w takiej postaci, jaką już wypracowaliśmy. 
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− Radny Józef Pytka – skoro mamy już wszystko ustalone to przyjmijmy ten budżet, 

jak będą pieniądze to drogę się zrobi, jak nie to nie.  

− Skarbnik Gminy Wiesława Libera – drodzy Państwo, przed nami jeszcze przetargi 

na parking w Cielądzu i na drogę w Niemgłowach. Prawdopodobnie zostaną po 

przetargach jakieś środki bo z reguły kosztorysy są wyższe niż później w 

przetargach, jak zostaną nam środki to wtedy będzie można przeznaczyć je na 

kolejne dokumentacje dróg, na kolejnych posiedzeniach już Państwo zdecydujecie, 

na które konkretnie drogi. Można uchwalić budżet w tej postaci, w jakiej jest 

obecnie a jak zostaną te środki to będzie można zrobić wspólne posiedzenie 

komisji i zdecydujecie Państwo, na które jeszcze drogi mamy zrobić 

dokumentację.  

− Radny Jarosław Budek – w takim razie wycofuję swoje wnioski o wykreślenie z 

projektu budżetu dokumentacji na Nową Małą Wieś i wniosek  o remont drogi w 

Komorowie, ok. 600 m od drogi powiatowej Komorów-Regnów w kierunku 

Podskarbic Szlacheckich. 

− Radna Elżbieta Wieteska – wycofuję wniosek o kamień na drogę koło składu 

opału Stodulski. 

− Radny Krzysztof Żatkiewicz – wycofuję wniosek o nakładkę asfaltową w 

Grabicach.  

 

 

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

projektu uchwały czy można przystąpić do czytania projektu uchwały. Ponieważ nikt nie 

wniósł uwag Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski przedstawił projekt uchwały 

w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski przeprowadził głosowanie.  

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

Uchwała Nr XVIII/77/2012 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski ogłosił 10 minut przerwy.  
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Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że radny Grzegorz Stępniak musiał 

opuścić dalsze obrady ze względu na sprawy osobiste. Stwierdził, że na 15 radnych obecnych 

jest 14, co daje quorum zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał.  

 

Punkt 6. 

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski poprosił p. Sekretarz Gminy o 

przedstawienie sprawy podwyżki wody. Sekretarz Gminy Janina Ciesielska poinformowała, 

że projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na 

terenie gminy otrzymali wszyscy radni. Poinformowała, że do tej pory zgodnie z 

obowiązującą uchwałą cena za 1 m3 wody pobieranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w 

wodę dla gospodarstw domowych, dla celów produkcyjnych i usługowych wynosiła 1,80 zł 

(wraz z podatkiem VAT) a stała opłata abonamentowa za utrzymanie w gotowości do 

świadczenia usług urządzeń wodociągowych wynosiła 1 zł (wraz z podatkiem VAT) 

miesięcznie na odbiorcę. W projekcie uchwały proponuje się cenę za 1 m3 wody pobieranej z 

urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla gospodarstw domowych, dla celów 

produkcyjnych i usługowych w wysokości 1,90 zł (wraz z podatkiem VAT), co oznaczałoby 

podwyżkę o 0,10 zł. Natomiast stałą opłatę abonamentową proponuje się pozostawić bez 

zmian, tj. 1 zł (wraz z podatkiem VAT) miesięcznie na odbiorcę. Projekt uchwały był 

omawiany na komisji rewizyjnej, na której zaproponowano taką stawkę.  Proponuje się 

również aby uchwała miała moc obowiązującą od dnia 01 kwietnia 2012 roku.  

 

Ponieważ nikt nie zgłosił uwag Wiceprzewodniczący Rady Gminy Michał Trzciński 

przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w 

wodę na terenie gminy Cielądz. 

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski przeprowadził głosowanie.  

Radni w głosowaniu 14 głosami „za” jednogłośnie podjęli uchwałę.   

Uchwała Nr XVIII/78/2012 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Punkt 7.  

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski poprosił p. Sekretarz Gminy o 

przedstawienie sprawy taryfy za wprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. 

Sekretarz Gminy Janina Ciesielska poinformowała, że projekt uchwały w sprawie 

zatwierdzenia taryfy za wprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy 

Cielądz otrzymali wszyscy radni. Podobnie jak w uchwale dot. stawki za wodę proponuje się 
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wzrost stawek o 0,10 zł. Zatem taryfa opłat za wprowadzenie ścieków do urządzeń 

kanalizacyjnych dla indywidualnych gospodarstw wyniosłaby 2,30 zł (wraz z podatkiem 

VAT) za 1 m3 ścieków (było 2,20 zł), dla indywidualnych gospodarstw prowadzących 

produkcję roślinną i zwierzęcą wyniosłaby 1,90 zł (wraz z podatkiem VAT) za 1 m3 ścieków 

(było 1,80 zł), natomiast 2,60 zł (wraz z podatkiem VAT) za 1 m3 ścieków dowożonych do 

oczyszczalni ścieków. Proponuje się również żeby uchwała miała moc obowiązującą od dnia 

01 kwietnia 2012 roku.  

 

W dyskusji głos zabrali: 

− Radny Józef Pytka -  dlaczego w Niemgłowach i w Cielądzu jest ta sama stawka za 

oczyszczenie ścieków, skoro Niemgłowy muszą jeszcze te ścieki dowieść.  

− Radny Lech Owczarek – była za mała przepustowość oczyszczalni, takie stawki już 

kiedyś ustaliliśmy żeby inni nie dowozili ścieków do naszej oczyszczalni.  

− Radny Jarosław Budek – nasza gmina i tak ma najniższą stawkę za 1 m3 w całym 

powiecie a i tak za beczkowóz płacimy.  

− Radny Robert Kupis – czy ceny wody i ścieków są adekwatne do kosztów 

zutylizowania, czy to się bilansuje.  

− Sekretarz Gminy Janina Ciesielska – bilans wody i ścieków razem mniej więcej się 

bilansuje, ale same ścieki nie bilansują się, nie bilansuje się ilość wyprodukowanej 

wody a doprowadzonej. Woda ginie, przesiąka. Wszystko zależy też od sytuacji, 

czasem są jakieś poważniejsze awarie to i więcej wody ucieka, czasem jak nie ma 

większych awarii to kosztowo inaczej to wygląda.  

− Radna Teresa Stępniak – czy co 10 lat należy wymieniać liczniki.  

− Sekretarz Gminy Janina Ciesielska – jest to kwestia ustawowa, liczniki powinny być 

wymieniane, u nas od trzech jest stała opłata za licznik nałożona i za to wymieniane są 

liczniki. Może należałoby się zastanowić i wymieniać najstarsze liczniki.  

− Radny Adam Michalak – czy wymiana licznika jest płacona przez gminę czy odbiorcę.  

− Sekretarz Gniny Janina Ciesielska – jeśli licznik się zepsuje bez winy odbiorcy bo np. 

ulegnie zamrożeniu to wymieniany jest na koszt gminy.  
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Ponieważ nikt nie zgłosił uwag Wiceprzewodniczący Rady Gminy Michał Trzciński 

przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za wprowadzenie ścieków do 

urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Cielądz.  

Radni w głosowaniu 14 głosami „za” jednogłośnie podjęli uchwałę.   

Uchwała Nr XVIII/79/2012 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Punkt 8. 

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski poprosił Kierownika Referatu  

Budownictwa w Urzędzie Gminy p. Mariana Krawczyka o przedstawienie sprawy 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy, 

fragment obszaru wsi Cielądz. Kierownik referatu Budownictwa Marian Krawczyk 

poinformował, że projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. Poinformował, że wpłynęło 

szereg wniosków o sporządzenie planu miejscowego, m.in. dotyczących przeznaczenia 

fragmentu obszaru wsi Cielądz pod rozbudowę istniejącego zakładu produkcyjnego 

„HERCO” w Cielądzu oraz budowę stacji diagnostycznej przy stacji paliw w Cielądzu. 

Zgodnie z ustaleniami studium  na wskazanych obszarach promowany jest kierunek rozwoju 

„PU” o treści „obszary zabudowy o dominującej funkcji produkcyjno-usługowej” a w 

obszarze ze stacją paliw  kierunek rozwoju o symbolu B o treści „obszary zabudowy o 

dominującej formie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej i produkcyjnej”. 

Zakłada się pełną zgodność projektu z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy. Nie wystąpią znaczące zobowiązania finansowe 

samorządu z tytułu uchwalenia planu miejscowego, należy się spodziewać dochodów gminy z 

tytułu podatków i opłat z terenów produkcyjnych i usługowych. Z tego względu wskazane 

jest sporządzenie planu miejscowego umożliwiającego realizację rozbudowy zakładu 

produkcyjnego oraz ułatwiającego proces inwestycyjny w terenach promowanych do 

zabudowy (nie będzie wymagane sporządzenie każdorazowo decyzji o warunkach zabudowy 

do poszczególnych tytułów inwestycyjnych).  

 

W dyskusji głos zabrali: 

− Radny Jarosław Budek – czy inne firmy jak będą chciały jakąś zmianę czy będą miały 

taką możliwość. Ten plan jak rozumiem obowiązuje tylko we fragmentach a studium 

będzie obejmowało całą gminę.  

− Sekretarz Gminy Janina Ciesielska – ale studium uwarunkowań tylko wytycza kierunki 

w jakiej dziedzinie mają być, dopiero na tej podstawie jest plan zagospodarowania, 
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mamy plan tylko tu, gdzie jest stacja paliw i gdzie jest HERCO, wszystkie inne 

sprawy będą musiały być załatwiane poprzez decyzję administracyjną. Dalszy rozwój 

będzie się odbywał odcinkami.  

−  Radny Jarosław Budek – jaki to jest koszt.  

− Kierownik Referatu Marian Krawczyk – ok. 5 tys. zł. 

− Radny Adam Michalak – czy firma HERCO nam do tego dołoży.  

− Wójt Gminy Paweł Królak – to są podmioty, które chcą się rozwijać, budować nowe i 

rozbudowywać istniejące budynki, dla nas będzie korzyścią będą podatki, dlatego 

powinniśmy im to umożliwi ć.  

 

Ponieważ nikt nie zgłosił uwag Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Teresa Stępniak 

przedstawiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Cielądz, fragment obszaru wsi Cielądz.  

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski przeprowadził głosowanie.  

Radni w głosowaniu 14 głosami „za” jednogłośnie podjęli uchwałę.   

Uchwała Nr XVIII/80/2012 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Punkt 9. 

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski poprosił Kierownika Referatu  

Budownictwa w Urzędzie Gminy p. Mariana Krawczyka o przedstawienie sprawy 

przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy. Kierownik referatu Budownictwa Marian Krawczyk poinformował, że 

projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. Poinformował, że studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania zostało przyjęte w 2000 roku. Została dokonana analiza 

wniosków o sporządzenie planu miejscowego. Stwierdzono, że szereg wniosków nie może 

być uwzględnionych z uwagi na naruszenie ustaleń studium. Jednocześnie stwierdza się brak 

spełnienia w treści studium niektórych wymogów wynikających z przepisów prawa, co 

wymaga uwzględnienia w aktualizacji studium. Zmiana studium umożliwi również 

przystąpienie do sporządzenia planu miejscowego dla inwestycji pro-rozwojowych gminy w 

tym budowy fermy wiatrowej w południowej części gminy. Dlatego uważa się za celowe 

podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium.  
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Ponieważ nikt nie zgłosił uwag Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski 

przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium  

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Cielądz. 

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski przeprowadził głosowanie.  

Radni w głosowaniu 14 głosami „za” jednogłośnie podjęli uchwałę.   

Uchwała Nr XVIII/81/2012 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Punkt 10.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tomasz Dewille przedstawił plan pracy Komisji na 

2012 rok. Poinformował, że plan komisja opracowała i przyjęła na swoim posiedzeniu w dniu 

05 stycznia 2012 roku.  

Zastępca Przewodniczącego  Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Teresa Stępniak 

przedstawiła plan pracy Komisji na 2012 rok. Poinformowała, że plan Komisja opracowała i 

przyjęła na posiedzeniu w dniu 18 stycznia 2012 roku. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu Jarosław Budek przedstawił plan pracy 

Komisji na 2012 rok. Poinformował, że plan Komisja opracowała i przyjęła na swoim 

posiedzeniu w dniu 17 stycznia 2012 roku.  

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski przedstawił plan pracy Rady Gminy na 

2012 rok.  

Plany pracy zostały przyjęte jednogłośnie.  

Plany pracy Komisji oraz Rady Gminy na 2012 rok stanowią załączniki do protokołu.  

 

Punkt 11. 

Interpelacji nie zgłoszono.  

Punkt 12.  

W wolnych wnioskach głos zabrali: 

− Sołtys Małgorzata Rosa – dziękuję za przestawienie znaków i posprzątanie.  

− Sołtys Leszek Janeczek – dziękuję również za pomoc w naprawie chodnika. 

− Radna Iwona Machnicka – proszę o uzupełnienie napisu „Gułki” na przystanku 

autobusowym. 

− Wójt Gminy – napis zostanie uzupełniony.  
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− Sołtys Paweł Trzciński – proszę o znak w stronę Kuczyzny.  

− Sołtys Dobrowolski – proszę o obcięcie gałęzi przy drodze w Sutku koło. P. Kłosa.  

− Sołtys Franciszek Zieliński – popieram wniosek radnego Budka o remont drogi w 

Komorowie, ok. 600 m od drogi powiatowej Komorów-Regnów w kierunku Podskarbic 

Szlacheckich, od razu należy zrobić też odwodnienie.  

− Sołtys Bożena Woźniak – co z nakładką w stronę Lewina, gmina Regnów miała 

zrobić, składałam podanie o nasz odcinek.  

− Wójt Gminy Paweł Królak – gmina Cielądz nie planowała tam asfaltu, odbyłem 

rozmowę z Wójtem gminy Regnów, gmina miała składać wniosek dofinansowanie ze 

schetynówki, a my i Sadkowice mieliśmy partycypować w kosztach. Później już nie 

było rozmowy na ten temat. Porozmawiam z Wójtem Regnowa.  

− Radny Józef Pytka – możemy wysypywać tłuczniem ile damy radę, ale sami tej drogi 

nie damy rady zrobić.  

− Radny Jerzy Pieczątka – co z etatem sprzątaczki w szkole.  

− Kierownik GZEAS Jadwiga Gaćkowska – od 18 stycznia została zatrudniona osoba w 

pełnym wymiarze czasu pracy. Jak były podpisywane projekty organizacyjne szkół na 

rok szkolny 2011/2012 to trzy etaty były przewidziane. Jak będą kolejne etaty można 

będzie dopiero się zastanawiać.  

− Wójt Gminy Paweł Królak – dyrektor szkoły miała kompetencje do zatrudnienia 

pracownika, miała w planie etat i został on uzupełniony, projekt był zatwierdzony do 

czerwca 2012 roku. Rozmowa z p. Dyrektor była przeprowadzona rzetelnie i solidnie, 

p. Dyrektor wiedziała o naszych planach. Jak będzie zmiana projektu lub 

zatwierdzenie na następny rok szkolny to będzie można się zastanowić.  

− Dyrektor GBP Monika Kamińska – proszę o zwrócenie uwagi na konieczność 

poprawy warunków w filii GBP w Ossowicach . W budynku brak jest ogrzewania, 

piec nie działa, zakupiono farelek, instalacja elektryczna nie pozwala na sprawne 

działanie wszystkich urządzeń. Filia  Biblioteki w Ossowicach otrzymała sprzęt 

komputerowy, jednakże warunki panujące w tamtym budynku nie pozwalają na jego 

zainstalowanie, na razie wciąż znajduje się on w Bibliotece w Cielądzu. Należy 

zainwestować w ten budynek aby poprawić warunki. Księgozbiór biblioteki w 

Ossowicach to 3638 woluminów, czytelnikami w większości jest młodzież i dzieci. W 

tym samym budynku znajduje się klub, który uważam, że należałoby odłączyć.  
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− Wójt Gminy Paweł Królak – chciałbym wyjaśnić, że tam jest jeden budynek, ale są 

dwa odrębne wejścia dwa odrębne liczniki. Na remont są przeznaczone środki z 

funduszu sołeckiego.  

− Radny Tomasz Dewille – w zeszłym roku klub wcale nie był użytkowany, kable były 

powyrywane i wisiały ze ściany co zagrażało życiu, wtedy zamknęliśmy 

pomieszczenie wraz z sołtysem, instalacja elektryczna jest już zrobiona. Chcemy tam 

zrobić posadzki, wymienić okna. Oświetlenie w bibliotece jest do wymiany. Jak 

doprowadzimy klub do kultury to młodzież będzie miała miejsce spotkań.  

− Radna Iwona Machnicka – proszę o kamień w Wisówce.  

− Radny Jerzy Pieczątka – należałoby już zegary przestawić żeby lampy zapalały o 

17:30, ponieważ już robi się widno.  

− Radny Józef Pytka – jak płacone jest za awarie wodociągu, p. Machnicki drogo liczy 

za usługę.  

− Wójt Gminy Paweł Królak – niektóre awarie (jak np. w szkole) były nagłe, nie każdy 

miał czas a naprawić trzeba jak najszybciej, awarie są też różne, każda jest inna i 

inaczej kosztuje. Najpierw będziemy próbowali sami naprawiać.  

− Sołtys Paweł Trzciński – proszę o tabliczkę  z napisem „sołtys”.  

− Radna Iwona Machnicka – taka tabliczka jest potrzebna również do Gułek.  

 

Przewodniczący Rady Gminy złożył wszystkim obecnym serdeczne życzenia zdrowia, 

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

 

Protokół zakończono i podpisano.  
 
         
Protokołowała :  
      
mgr Olga Kmita.   

 


