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P R O T O K Ó Ł  Nr XIX/12 
 

z odbytej Sesji Rady Gminy Cielądz w dniu  19 marca 2012 roku. 
 

Sesję rozpoczęto o godz. 10:00 
a zakończono o godz. 12:30 

 
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. Sylwester Krawczyk   Sekretarz Gminy 
4. Grażyna Jarzyńska   Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sierzchowach 
5. Teresa Łucka    Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Cielądzu 
6. Aldona Trzcińska   Dyrektor GOPS 
7. Jadwiga Gaćkowska   Kierownik GZEAS 
8. Lucjan Stolarek    Przewodniczący Gminnej Komisji  

Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych 
9. Magdalena Pietrzyk-Zychowicz PIW Rawa Mazowiecka 
10. Sławomir Bigos   ARiMR Rawa Mazowiecka 
11. Ryszard Antosiak   ARiMR Rawa Mazowiecka 

 
oraz inne osoby wg załączonych list obecności. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski stwierdzając quorum zdolne do 

podejmowania prawomocnych uchwał otworzył obrady XIX Sesji Rady Gminy Cielądz. 

 Powitał przybyłych na Sesję radnych oraz zaproszonych gości,  następnie 

zaproponował aby w porządku obrad dokonać następujących zmian:  

− punkt 5 „podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Cielądz, 

fragment obszaru wsi Cielądz” zamienić na „podjęcie uchwały w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Cielądz, fragment obszaru wsi Cielądz”, 

− punkt 6 „podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Cielądz” zamienić na „podjęcie uchwały w sprawie 
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przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Cielądz”, 

− dodać dodatkowy punkt „ zmiany w budżecie gminy na 2012 rok – podjęcie uchwały” 

w miejsce  punktu 5,  

− pozostałe punkty przesunąć o jeden w dół. 

 

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 XVIII/11 z Sesji Rady Gminy w dn. 20.01.2012 r. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2012 roku                       

na sfinansowanie deficytu budżetu. 

5. Zmiany w budżecie gminy na 2012 rok – podjęcie uchwały.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Cielądz, fragment obszaru wsi Cielądz. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cielądz.  

8. Rozstrzygnięcie o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz 

sołecki – podjęcie uchwały.  

9. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Cielądz z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego za 2011 rok.   

10. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2011 rok.  

11. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Cielądzu za okres 01.01.2011 – 31.12.2011 r.  

12. Interpelacje.  

13. Wolne wnioski. 

14. Zakończenie obrad XIX Sesji Rady Gminy.  
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Punkt 2. 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

 

Punkt 3.  

Protokół Nr XVIII/11 z Sesji w dn. 20.01.2012 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 

sprawy kredytu długoterminowego.  

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

poinformowała, że kredyt był zaplanowany w uchwale budżetowej, natomiast żeby go teraz 

zaciągnąć niezbędna jest uchwała Rady Gminy. Planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy 

w kwocie 309.563,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 

gminy w roku 2012, związanego z realizacją zadań inwestycyjnych: 

− przebudowa drogi dojazdowej Niemgłowy- Zuski w kwocie 150.000,00 zł; 

− przebudowa drogi gminnej w Gułkach w kwocie 99.563,00 zł; 

− przebudowa drogi gminnej, utwardzenie części działki, remont zjazdu (parking           

w Cielądzu) w kwocie 60.000,00 zł.  

Kredyt ma zostać spłacony w latach 2013-2022. Środki na spłatę rat kredytu wraz z odsetkami   

będą planowane w budżetach lat następnych.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa Jarosław Budek poinformował, że Komisja na 

swoim posiedzeniu w dniu 15.03.2012 r. zaopiniowała pozytywnie projekt tej uchwały.  

 

Przewodniczący Rady Gminy 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 zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2012 roku 

na sfinansowanie deficytu budżetu. Przewodniczący Rady Bogumił Grabowski przeprowadził 

głosowanie.  

Radni w głosowaniu 13 głosami „za”, przy 1 głosie wstrzymującym podjęli uchwałę.   

Uchwała Nr XIX/82/2012 stanowi załącznik do protokołu. 
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Punkt 5.  

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski poprosił Skarbnik Gminy o przedstawienie 

projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2012.  

Skarbnik Gminy Wiesława Libera poinformowała, że projekt uchwały otrzymali wszyscy 

radni. Proponuje się następujące zmiany w planie wydatków: 

 
− w planie wydatków w dz. 600 oraz w zadaniach inwestycyjnych proponuje się zmianę 

nazw zadań: 

• „remont drogi gminnej w Niemgłowach, nakładka asfaltowa” po zmianie: 

„przebudowa drogi dojazdowej Niemgłowy-Zuzki”; 

• „remont drogi, wykonanie nakładki, remont zjazdu (parking w Cielądzu)” po 

zmianie: „przebudowa drogi gminnej, utwardzenie działki, remont zjazdu 

(parking w Cielądzu)”; 

• „remont drogi w Gułkach” po zmianie: „przebudowa drogi gminnej w 

Gułkach”; 

• „remont drogi w Grabicach” po zmianie: „przebudowa drogi gminnej w 

Grabicach”; 

• „remont drogi w Nowej Małej Wsi, dokumentacja” po zmianie: „przebudowa 

drogi w Nowej Małej Wsi, dokumentacja”; 

− w planie wydatków w dz. 750 proponuje się zmianę nazwy zadania „zakup 

programów” na „zakup serwera i programów”. 

− w planie wydatków w dz. 801 proponuje się zwiększenie o kwotę 11.000 zł wydatków 

na zadania inwestycyjne, zakup komputerów a zmniejszenie wydatków na dodatkowe 

wynagrodzenie roczne.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa Jarosław Budek poinformował, że Komisja na 

swoim posiedzeniu w dniu 15.03.2012 r. zaopiniowała pozytywnie projekt tej uchwały.  

 

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

projektu uchwały. Ponieważ nikt nie wniósł uwag Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Teresa 

Stępniak przedstawiła projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 

2012. 
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Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski przeprowadził głosowanie.  

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

Uchwała Nr XIX/83/2012 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Punkt 6. 

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski poprosił Sekretarza Gminy Sylwestra 

Krawczyka o zabranie głosu.  

Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk poinformował, że projekt uchwały wraz z 

uzasadnieniem otrzymali wszyscy radni. Poinformował, że Rada Gminy w dniu 20.01.2012 r. 

podjęła w uchwałę Nr XVIII/80/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Cielądz, fragment obszaru wsi Cielądz. 

Jednakże Wojewoda Łódzki wszczął z urzędu postępowanie administracyjne określone w art. 

10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności w/w 

uchwały. Wojewoda ustalił, że przedmiotowa uchwała została uchwalona z naruszeniem 

zasad sporządzania aktu planistycznego określonych przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 

r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tj. w uchwale brak było prawidłowego 

oznaczenia załączników do Uchwały. W związku z powyższym należy podjąć uchwałę z 

prawidłowym oznaczeniem załączników.  

Ponieważ nikt nie zgłosił uwag Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski 

przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Cielądz, fragment obszaru wsi Cielądz. 

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

Uchwała Nr XIX/84/2012 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Punkt 7.  

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski poprosił Sekretarza Gminy o zabranie 

głosu.  

Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk poinformował, że projekt uchwały wraz z 

uzasadnieniem otrzymali wszyscy radni. Poinformował, że Rada w dniu 20 stycznia 2012 

roku podjęła uchwałę Nr XVIII/81/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cielądz. Jednak  

Wojewoda Łódzki wszczął z urzędu postępowanie administracyjne określone w art. 10 ustawy z dnia 



6 

 

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności w/w uchwały. Wojewoda 

ustalił, że przedmiotowa uchwała została uchwalona z naruszeniem zasad sporządzania aktu 

planistycznego określonych przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym . Organ nadzoru zakwestionował zapis dotyczący niewłaściwej daty 

przyjęcia obowiązującego i przyjętego Uchwałą Nr XXI/127/2000 studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Cielądz.  

W związku z powyższym należy podjąć uchwałę z prawidłowym zapisem dotyczącym daty.  

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. 

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

Uchwała Nr XIX/85/2012 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Punkt 8. 

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski poprosił wójta Gminy o zabranie głosu. 

Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że Rada Gminy zgodnie z ustawą o funduszu 

sołeckim rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz 

sołecki do dnia 31 marca poprzedzającego rok budżetowy. Projekt uchwały wraz z 

uzasadnieniem otrzymali wszyscy radni. Mając na uwadze chęć wspierania idei 

samorządowej oraz tworzenia warunków do działania i rozwoju sołectw proponuje się 

wyrażenie zgody na utworzenie funduszu sołeckiego w 2013 roku. Środki te to kwota ok. 200 

tys. zł. Z poprzednich lat widać, że w sołectwach coś się dzieje i środki są sołectwom 

potrzebne. Wójt nadmienił, że nie można nakazać sołectwom celu, na który mają wydatkować 

środki, poprosił jednak w przypadku utworzenia funduszu o racjonalne gospodarowanie 

środkami i przeznaczanie je na najpilniejsze potrzeby sołectw.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa Jarosław Budek poinformował, że Komisja na 

swoim posiedzeniu w dniu 15.03.2012 r. zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.  

 

Sołtys sołectwa Ossowice Wiesław Kruśliński poinformował, że dzięki środkom z funduszu 

sołectwo zrobiło boisko. Poprosił aby w 2013 roku również wyodrębnić środki na fundusz.  

Sołtys sołectwa Mała Wieś Tadeusz Miazga poinformował, że sołectwo pokryło dach remizy, 

podziękował za dotychczasowe wyodrębnianie funduszu i zaapelował o wyodrębnienie 
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środków  również w 2013 roku.   

 

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski poprosił radnych o dyskusję                        

i wypowiedzenie się w sprawie wyodrębnienia środków na fundusz sołecki.  

Radni Jarosław Budek i Lech Owczarek wstrzymali się od wypowiedzenia na ten temat, 

pozostali radni opowiedzieli się za wyodrębnieniem w budżecie na 2013 rok środków 

stanowiących fundusz sołecki.   

Ponieważ nikt nie zgłosił uwag Przewodniczący  Rady Gminy Bogumił Grabowski  

przedstawił projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy 

środków stanowiących fundusz sołecki.  

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski przeprowadził głosowanie.  

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

Uchwała Nr XIX/86/2012 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Punkt 9. 

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Cielądz z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego za 2011 rok przedstawił pracownik Urzędu Gminy p. Piotr Król. 

Sprawozdanie otrzymali wszyscy radni.  

Piotr Król poinformował, że zadaniami priorytetowymi Programu była przede wszystkim 

realizacja zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, szerzenia kultury, 

ochrony dóbr kultury i tradycji oraz ochrony i promocji zdrowia. Współpraca miała charakter 

finansowy i pozafinansowy. Na 2011 rok zaplanowano dotacje w wysokości 120.000 zł. 

Zadania zrealizowano w formie dwóch otwartych konkursów ofert na realizację zadań 

publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu (na to zadanie 

przeznaczono kwotę 90.000 zł) oraz szerzenia kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji 

(na to zadanie przeznaczono kwotę 30.000 zł).   Z zakresu upowszechni9ania kultury 

fizycznej i sportu oferty złożyły: Ludowy Klub Sportowy Grabice oraz Ludowy Klub 

Sportowy „Orlęta” Cielądz. Dotację przyznano obydwu organizacjom, pierwszej w wysokości 

21.000 zł, drugiej w wysokości 69.000 zł.  Organizacje w ramach realizacji zadania 

publicznego organizowały treningi dla juniorów i seniorów uczestniczących w rozgrywkach 

piłkarskich organizowanych przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Łodzi, drużyny 

seniorów uczestniczyły w rozgrywkach Pucharu Polski oraz w zawodach o Puchar Starosty 

Rawskiego. Przyznane dotacje organizacje rozliczyły w terminie i wykorzystały zgodnie z 



8 

 

celem. Natomiast na wsparcie realizacji zadania w zakresie szerzenia kultury, sztuki, ochrony 

dóbr kultury i tradycji złożone zostały dwie oferty: Stowarzyszenia Kulturalno-Historycznego 

„Cymbarka” i Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Sierzchowskiej. Dotację przyznano obydwu 

organizacjom, pierwszej w kwocie 17.000 zł, drugiej w wysokości 13.000 zł. Organizacje w 

ramach realizacji zadania publicznego organizowały zajęcia z członkami zespołów 

folklorystycznych, organizowały zajęcia z młodzieżą w zakresie nauki gry na instrumentach 

ludowych. Zespoły folklorystyczne uczestniczyły w organizowanych na terenie gminy 

imprezach artystycznych oraz brały udział w festynach organizowanych przez sąsiednie 

gminy z powiatu rawskiego. W trakcie uczestnictwa w tych imprezach organizacje 

promowały potrawy regionalne. Przyznane dotacje organizacje rozliczyły w terminie i 

wykorzystały zgodnie z celem. Wysokość wkładów własnych: „Cymbarka” – 1.100 zł, 

Towarzystwo Ziemi Sierzchowskiej – 1.000 zł, LKS Grabice – środki finansowe własne w 

wysokości 500 zł, wkład osobowy oraz praca społeczna członków 650 zł, LKS „Orlęta” 

Cielądz – środki własne w wysokości 22.122,89 zł, wkład osobowy, praca społeczna 

członków 5.000 zł.  

W zakresie ochrony i promocji zdrowia nie ogłoszono konkursu ofert na realizację zadania 

publicznego ze względu na brak zainteresowania ze strony organizacji pozarządowych 

realizowaniem zadania w tym zakresie.  

Udzielono również jednej dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego w trybie 

uproszczonym, tj. bez otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie.  Wpłynęła oferta od Fundacji Familijny Poznań pod 

nazwą „prowadzenie punktu przedszkolnego w miejscowości Cielądz”. Zadanie publiczne 

zostało udzielone wymienionej fundacji, udzielono dotacji w kwocie 9.000 zł. Zadanie zostało 

zrealizowane zgodnie z planem, organizacja w ramach zadania publicznego prowadziła 

zajęcia wychowania przedszkolnego dla dzieci  z terenu gminy w wieku od 3 do 4 lat. W 

prowadzonych zajęciach uczestniczyło 25 dzieci. Zajęcia prowadzone były przez nauczycieli 

posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe, dzieci uczęszczające na zajęcia objęte 

były opieką logopedy.  

Przyznaną dotację Fundacja rozliczyła w terminie i dotacja została wykorzystana zgodnie z 

celem w kwocie 8.676,06 zł. W związku z tym, że całość dotacji nie została wykorzystana, 

kwota niewykorzystanej dotacji w wysokości 323,94 zł  została zwrócona na konto Urzędu 

Gminy.  
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Ponieważ nikt nie zgłosił uwag Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski 

przeprowadził głosowanie.  

Radni w głosowaniu 14 głosami „za” jednogłośnie przyjęli sprawozdanie.   

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

 

Punkt 10.  

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2011 rok przedstawił 

Przewodniczący Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Lucjan 

Stolarek. Sprawozdanie otrzymali wszyscy radni. 

 Lucjan Stolarek poinformował, że dla realizacji zadań prowadzony jest punkt konsultacyjny, 

w roku 2011 odbyto 44 dyżury oraz 5 posiedzeń całek komisji, wystosowano 23 wezwania na 

rozmowy z petentami z terenu gminy Cielądz, w niektórych przypadkach dojeżdżano na 

miejsce. Przeprowadzono kontrole we wszystkich sklepach na terenie gminy pod względem 

sprzedaży alkoholu nieletnim i nietrzeźwym, sprawdzono wywieszki umieszczone w sklepach 

oraz każdorazowo przeprowadzano rozmowę ze sprzedawcami odnośnie sprzedaży alkoholu. 

Komisja prowadziła ścisłą współpracę z Punktem Konsultacyjno-Interwencyjnym „Pogotowie 

Rodzinne” w Rawie Mazowieckiej, który przyjął z tereny gminy 11 osób i udzielił 21 porad w 

zakresie prawnym, socjalnym, wsparcia psychologicznego, pomocy w pisaniu pism 

procesowych, pozwów w sprawach rodzinnych. Do poradni odwykowej skierowano 12 osób, 

stałemu leczeniu poddało się 6 pacjentów. We wszystkich szkołach na terenie gminy 

prowadzone są prelekcje przez wychowawców, pedagoga szkolnego, przedstawicieli policji, 

członków GKRPA na temat szkodliwości alkoholu i narkotyków oraz szkodliwości palenia 

papierosów itp. Organizowane były konkursy i kampanie związane z problematyką 

uzależnień, wspierane finansowo przez komisję. Udzielono pomocy w zakresie zakupu stołu 

do gier itp. dla sołectw: Grabice, Ossowice, Gortatowice, Sanogoszcz, Brzozówka, 

Mroczkowice, Komorów, po 800zł za każde sołectwo. W ramach współpracy z Policją 

przyznano 300 zł na Program „Razem bezpieczniej”, w którym brały udział dzieci z naszych 

szkół. Zorganizowano pobyt dla 21 dzieci w Ełku za łączną kwotę 13.650 zł. Udzielono 

pomocy finansowej dla Lekarza Rodzinnego w kwocie 3.000 zł na zakup defibrylatora.   

Z zakresu Programu Przeciwdziałania Narkomanii na realizację programu przeznaczono w 

budżecie 5.000 zł, kwoty tej nie wydatkowano. Realizowano zadania poprzez prelekcje w 

szkołach na temat przeciwdziałania uzależnieniom. Prelekcje miały na celu podniesienie 

poziomu wiedzy uczestników na temat zagrożeń związanych z używaniem środków 
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odurzających, alkoholu czy nikotyny. Prowadzono edukację uczniów mającą na celu 

wyeliminowanie zagrożenia kontaktu z narkotykami. Wskazano formy udzielania pomocy 

osobom zagrożonym, wskazano miejsca terapii. W szkołach utworzone są kąciki 

profilaktyczne w przedmiocie uzależnienia od środków odurzających i narkotyków. Rozdano 

bezpłatnie do szkół oraz Urzędu Gminy materiały informacyjno-edukacyjne na temat 

uzależnień.  

 

Ponieważ nikt nie zgłosił uwag Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski 

przeprowadził głosowanie.  

Radni w głosowaniu 14 głosami „za” jednogłośnie przyjęli sprawozdanie.   

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

 

Punkt 11. 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cielądzu za 

okres od 01.01.2011 – 31.12.2011 r. przedstawiła Kierownik GOPS Aldona Trzcińska. 

Sprawozdanie otrzymali wszyscy radni.  

Kierownik GOPS poinformowała, że w zakresie pomocy społecznej w budżecie zaplanowano 

2.179.004,45 zł, natomiast wydatkowano 2.160.412,17 zł: 

− w zakresie zadań przeciwdziałania przemocy w rodzicie wydatkowano 995,00 zł; 

− w zakresie świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
z ubezpieczenia społecznego wydatkowano 1.502.705,17 zł ( 100% środków od 
Wojewody); 

− w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające 
niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 
wydatkowano 11.051,22 zł (100% środków Wojewody); 

− w zakresie zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie społeczne 
wydatkowano 204.790,20 zł ( z dotacji Wojewody 127.095,48 zł oraz ze środków 
Urzędu Gminy 77.694,72 zł); 

− w zakresie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 215.968,85 zł (ze środków 
Wojewody 86.193,00 zł, ze środków Urzędu Gminy 129.775,85 zł).  

− w zakresie usług opiekuńczych wydatkowano 73.037,13 zł (100 % środków z Urzędu 
Gminy); 
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− w zakresie pozostałej działalności wydatkowano 79.808,46 zł (ze środków Wojewody 
34.936,00 zł, ze środków Urzędu Gminy 44.872,46 zł); 

− z programu operacyjnego Kapitał Ludzki, projekt systemowy „Bądź aktywny” 
wydatkowano 72.056,14 zł.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tomasz Dewille poinformował, że sprawozdanie było 

przedmiotem analizy Komisji na posiedzeniu w dniu 05.03.2012 r. Komisja pozytywnie 

zaopiniowała przedłożone sprawozdanie.  

Ponieważ nikt nie zgłosił uwag Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski 

przeprowadził głosowanie.  

Radni w głosowaniu 14 głosami „za” jednogłośnie przyjęli sprawozdanie.   

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

 

Punkt 12 

Interpelacji nie zgłoszono.  

Punkt 13.  

W wolnych wnioskach głos zabrali: 

 

Pani Magdalena Pietrzyk-Zychowicz z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Rawie 

Mazowieckiej przypomniała obecnym, że choroba Aujeszkyego jest chorobą zwalczaną z 

urzędu, badaniom podlegają wszystkie stada. Informację na temat choroby otrzymywali 

sołtysi, mieszkańcy. Gospodarstwa, które nie posiadają świadectw traktowane są jak z 

potencjalną chorobą, takie gospodarstwa będą miały płatne badania. Przypomniała 

wszystkim, że w przypadku uzupełniania czy zakładania stada należy ten fakt zgłosić do 

Agencji oraz Powiatowego Lekarza Weterynarii. Przypomniała, że świnie należy kupować ze 

świadectwem zdrowia. 

 

Ryszard Antosiak z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rawie 

Mazowieckiej poinformował, że można składać wnioski o dopłaty. Poinformował, że można 

uzyskać płatność do owiec, jest to do 31.05.2012 r. owce muszą ukończyć min. 12 miesięcy, 

minimum 10 matek i stado musi być zarejestrowane. Nastąpiły zmiany odnośnie owoców 

miękkich, np.. truskawek, Ci, którzy deklarowali owoce miękkie nie muszą teraz 

przedstawiać umów z przetwórniami. Poprosił o składnie wniosków. Poinformował również 
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żeby zwracać uwagę przy wypełnianiu kart informacyjnych co do powierzchni 

deklarowanych upraw, że należy podawać działkę rolną a nie ewidencyjną. Wnioski znajdują 

się w się w ARiMR w Rawie Mazowieckiej. Poprosił sorytów o przekazanie powyższych 

informacji mieszkańcom.  

 

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski poinformował, że wpłynęło pismo ze 

Związków Gmin Wiejskich z propozycją stanowiska.  

 

Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk poinformował, że przez Ministra Finansów planowane 

są zmiany obecnego systemu finansowania, na mocy którego samorządy silniejsze finansowo 

przekazują część swoich dochodów na rzecz jednostek o niskich dochodach, do których m.in. 

należy gmina Cielądz. Zmniejszenie tzw. „janosikowego” będzie niekorzystne dla naszej 

gminy, zaproponował aby Rada Gminy zajęła stanowisko w tej sprawie.  

Ponieważ nikt nie zgłosił uwag Przewodniczący Rady Gminy przedstawił stanowisko Rady 

Gminy w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec próby zmian w ustawie o dochodach jednostek 

samorządu terytorialnego o następującej treści :  

„Rada Gminy Cielądz w trosce o przeszły poziom życia swoich mieszkańców, wyraża swój 
sprzeciw wobec proponowanych zmian w ustawie o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego. 

Planowane przez Ministra Finansów zmiany obecnego systemu finansowania, na mocy 
którego samorządy silniejsze finansowo przekazują część swoich dochodów na rzecz 
jednostek o niskich dochodach, do których należy również Gmina Cielądz, wpłyną istotnie 
na poziom i zakres świadczonych przez samorząd gminny - zadań publicznych.   

Próby zmiany obecnego systemu finansowania podejmowane są w sytuacji braku deklaracji 
ze strony rządu co do zwiększenia zaangażowania finansowego Państwa w zakresie 
zrekompensowania  istotnych w dochodach samorządów ubytków wynikających z braku 
subwencji równoważącej. 

Trudna do zaakceptowania jest polityka Państwa polegająca, z jednej strony na zwiększaniu 
liczby zadań realizowanych przez gminy, z drugiej na uszczuplaniu ich dochodów. 

Wobec takiej sytuacji apelujemy się do Parlamentarzystów i Rządu Rzeczypospolitej Polskiej 
aby na funkcjonowanie samorządów gminnych nie patrzyli z poziomu dużych miast i ich 
gmin  satelitarnych, które z racji swej korzystnej lokalizacji czerpią istotne dochody 
wynikające z wpływów podatkowych o charakterze nie rolnym.”     

 

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski przeprowadził głosowanie.  
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Radni w głosowaniu 14 głosami „za” jednogłośnie przyjęli stanowisko.   

Stanowisko stanowi załącznik do protokołu. 

 

Na zapytanie radnego Grzegorza Stępniaka odnośnie azbestu na dachach radny Jarosław 

Budek poinformował, że jego firma deklaruje się odbierać materiały zawierające azbest. Wójt 

Gminy Paweł Królak poinformował, że WFOŚiGW ma środki zarezerwowane na ten cel, 

można złożyć wniosek o zdjęcia azbestu, ok. 95-99 % kosztów utylizacji pokrywa fundusz 

WFOŚiGW.  

Na zapytanie radnej Teresy Stępniak odnośnie zatrudnienia osób z UP na prace interwencyjne 

Wójt Gminy poinformował, że na przełomie kwietnia/maja zatrudnione będą takie osoby, 

będą porządkować rowy przy drogach gminnych. Przy drogach powiatowych porządkowanie 

należy do zadań Starosty, Starosta zainteresowany jest współpracą z gminami aby gminy 

również pomagały. Będziemy na ten temat rozmawiać, chcemy również zmobilizować straże 

do pomocy.  

 

Radna Teresa Stępniak zgłosiła konieczność remontu świetlicy przy OSP w Sierzchowach.  

Na zapytanie radnej Renaty Stępniak odnośnie równiarki w kierunku Wale w Brzozówce 

Wójt Gminy Paweł Królak poinformował ,że p. Jura jeździł po terenie i stwierdził, że jeszcze 

jest za wcześnie na równiarkę, jednakże jak będzie pora równiarka będzie jeździć.  

 

Radny Jarosław Budek zgłosił zarwany mostek w Komorowie, dziurę w drodze, poprosił o 

załatanie dołków na drodze koło p. Maciejewskiego.  

 

Sołtys sołectwa Komorów Zieliński poinformował, że na drodze od p. Czecha w kierunku 

Łaszczyna jest nieprzejezdny odcinek i należy coś z tym zrobić, tam gdzie jest najgrubszy 

kamień należy zasypać żwirem lub piachem.  

 

Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk poinformował, że sołtysom i radnym rozdane zostały 

oświadczenia, na których należy podać nr konta bankowego i wyrazić zgodę na wypłacanie 

diet na konto. Jak wiadomo zwolniło się stanowisko w kasie w Urzędzie Gminy, etat nie 

zostanie zlikwidowany ponieważ w Urzędzie brakuje pracowników do zadań urzędniczych, 

ale punkt kasowy zostanie zlikwidowany. Prowadzone są rozmowy z bankiem odnośnie 

obsługiwania klientów bez opłat. Do koca sierpnia punkt kasowy w Urzędzie zostanie 

zlikwidowany. Poprosił o złożenie oświadczeń do p. Piotra Libery w Urzędzie Gminy. 
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Sekretarz Gminy przypomniał również, że do końca kwietnia radni zobowiązani są złożyć 

oświadczenie majątkowe za 2011 rok w dwóch egzemplarzach wraz z kserokopiami zeznania 

podatkowego PIT. Radnym dostarczono druki oświadczeń.  

 

Punkt 14. 

Przewodniczący Rady Gminy zakończył obrady XIX Sesji Rady Gminy. 

 

Protokół zakończono i podpisano.  
 
         
Protokołowała :  
      
mgr Olga Kmita.   

 


