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P R O T O K Ó Ł  Nr XIII/11 
 

z odbytej Sesji Rady Gminy Cielądz w dniu  29 września 2011 roku. 
 

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

 
 
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. Małgorzata Stolarek  Dyrektor SP w Cielądzu 
5. Grażyna Jarzyńska  Dyrektor SP w Sierzchowach 
6. Katarzyna Żyszkowska ODR Rawa Mazowiecka  
7. Jadwiga Gaćkowska  Kierownik GZEAS 
8. Marian Krawczyk  Kierownik Referatu Budownictwa 

 
 

 
oraz inne osoby wg załączonych list obecności. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski stwierdzając quorum zdolne do 

podejmowania prawomocnych uchwał otworzył obrady XIII 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 XII/11 z Sesji Rady Gminy w dn. 05.09.2011 r.  

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

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Cielądz.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie 

Gminy Cielądz.  

7. Uchwalenie Statutów Sołectw – podjęcie uchwały.  

8. Ustalenie wysokości wynagrodzenia Wójta – podjęcie uchwały.  
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9. Interpelacje.  

10. Wolne wnioski. 

11. Zakończenie obrad XIII Sesji Rady Gminy.  

 

Punkt 2. 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

 

Punkt 3.  

Protokół Nr XII z Sesji w dn. 05.09.2011 r. został wyłożony do wglądu. Radni do protokołu 

nie wnieśli uwag i protokół zostały przyjęty jednogłośnie. 

 

Punkt 4  

Skarbnik Gminy Wiesława Libera poinformowała, że zmniejsza się środki z przebudowy 

drogi w Łaszczynie o 95.000 zł a 70.000 zł zwiększa na przebudowę drogi w Niemgłowach, 

może uda się w tym roku dokończyć drogę w kierunku Zusk, dokumentacja jest. Zwiększa się 

również o 15.000 zł środki w dz. 900 na bieżące wydatki. Zmniejsza się dz. 921 rozdz. 92108 

dotyczący kapeli o kwotę 5.000 zł. 

W dyskusji głos zabrali: 

 Radny Adam Michalak – czy konieczne jest zmniejszenie środków z filharmonii i 

kapeli, kapela nie ma czapek i dobrze byłoby ok. 15 czapek zakupić.  

 Skarbnik Wiesława Libera – z tego działu nie możemy kupować czapek. Dział ten 

dotyczy ochrony przeciwpożarowej w strażach. Myślę, że o takich zakupach możemy 

myśleć na przyszły rok, w tym roku sporo było kupowane, np. mundury.  

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski przedstawił projekt uchwały w 

sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.  

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XIII/55/2011 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Punkt 5 

Sekretarz Gminy Janina Ciesielska poinformowała, że projekt uchwały wraz z planem  

odnowy miejscowości Cielądz otrzymali wszyscy radni. Sporządzenie i uchwalenie planu jest 
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niezbędnym warunkiem przy aplikowaniu o środki w ramach programu odnowa wsi, rozwój 

obszarów wiejskich, dotyczy to głównie środków na budowę gminnego domu kultury. Plan 

został opracowany na kilku zebraniach wiejskich, uchwała Zebrania Wiejskiego sołectwa 

Cielądz z dn. 04.09.2011 r. została przedłożona Wójtowi celem przedłożenia Radzie Gminy  

do zatwierdzenia. Przedstawiła Plan Odnowy Miejscowości Cielądz, poinformowała, że 

głównymi zadaniami inwestycyjnymi są budowa gminnego domu kultury, upowszechnianie 

dostępu do Internetu, poprawa gospodarki ściekowej, modernizacja OSiR, boiska sportowego 

przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum, modernizacja budynku przedszkola, choć jeśli chodzi 

o przedszkole to będzie niemal budowa. Plan określa zadania na najbliższe sześć lat.  

W dyskusji głos zabrali: 

 Radna Teresa Stępniak – dlaczego plan dotyczy tylko miejscowości Cielądz, nie widzi 

się już innych wsi, w słabych stronach napisano, że nie ma miejsca spotkań, Cielądz 

ma przecież dom strażaka. Planować  trzeba, ale nie można zapominać o innych, nie 

można preferować tylko jednej miejscowości, trzeba patrzeć na potrzeby innych. 

 Wójt Gminy Cielądz – plan jest niezbędny aby uzyskać środki na budowę gminnego 

domu kultury, bez niego nie uzyskamy środków. Nie jest prawdą, że inne wsie nie 

mają pomieszczeń, mamy piękne Mroczkowice, Małą Wieś, Sierzchowy są 

odnowione. W Cielądzu w budynku OSP nie wyobrażam sobie aby można było 

zorganizować bibliotekę i pomieszczenie do spotkań, tam odbywają się różne imprezy 

okolicznościowe, stoją dwa wozy strażackie, autobus szkolny. Ciężko będzie 

zorganizować jakieś pomieszczenie. To jest tylko Plan.  

 Radna Iwona Machnicka – gdybyśmy przeznaczyli jakieś środki na remizę w Cielądzu 

i ją odrestaurowali to można byłoby zrobić tu bibliotekę.  

 Radny Jarosław Budek – przerabiać dom strażaka na dom kultury mija się z celem, 

potrzebna byłaby dokumentacja a przecież już planowaliśmy budowę domu kultury. 

 Radny Adam Michalak – jedno porządne OSP w gminie musi być, nie widzę sensu 

pozbawiać teraz OSP w Cielądzu budynku i robić pomieszczenia dla biblioteki. 

 Radny Robert Kupis – przecież planowany dom kultury nie będzie tylko dla wsi 

Cielądz, ale dla całej gminy. To samo jest ze szkołami, szkoły są w miejscowości 

Cielądz, ale przecież służą wszystkim z terenu gminy. Naturalną rzeczą jest, że taki 

gminny dom powinien być w miejscowości, która jest siedzibą Gminy. To są 
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inwestycje przewidziane dla wszystkich mieszkańców gminy, to nie jest działanie 

przeciwko komukolwiek czy przeciwko innym wsiom. 

 Rany Lech Owczarek – nie zapominajmy, że dom kultury możemy zrobić ze środków 

zewnętrznych, po 2013 roku żadnych środków nie będzie i nie zrobimy nic. Teraz 

mamy szansę i należy ją wykorzystać.  

 Skarbnik Gminy Wiesława Libera – wniosek o środki z Urzędu Marszałkowskiego na 

budowę gminnego domu kultury został złożony, aby wniosek został rozpatrzony musi 

zostać zatwierdzony plan. Decyzje były podejmowane już dawno, gminny dom 

kultury został przewidziany w planie wieloletnim, w tej chwili jest zlecona 

dokumentacja, są mapy, uzgodnienia, to też kosztuje. Rada podjęła decyzję o budowie 

już dużo wcześniej i jeśli teraz się wycofa to nic z tego nie będzie, nie zrobimy nic. 

Skoro budowa była zaplanowana to należy ją realizować, nie można zmieniać zdania 

jak już wszystko jest w toku. Zatwierdzenie planu jest niezbędne do otrzymania 

środków na budowę.  

 Sekretarz Gminy Janina Ciesielska – budowa gminnego domu kultury była już dawno 

w planach, żadne dodatkowe środki nie zostały na ten cel ujęte w planie, to już było. 

Plan nie był opracowywany przez firmę zewnętrzną, był na podstawie strategii, która 

była już wcześniej, na podstawie planu z 2005 roku, plan został jedynie 

zaktualizowany i żadne dodatkowe środki na to nie poszły.  

 Radna Teresa Stępniak – musimy tez zrobić remont budynku OSP w Sierzchowach, 

może też ze środków unijnych. 

 Skarbnik Gminy Wiesława Libera –taki plan w Sierzchowach  mamy, trzeba byłoby 

go tylko zaktualizować.  

 Sekretarz Gminy Janina Ciesielska – jeżeli będzie się występowało o środki 

zewnętrzne na ten cel to będzie potrzebny plan odnowy.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Michał Trzciński przedstawił projekt uchwały w 

sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Cielądz na lata 2011-2018.  

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XIII/56/2011 stanowi załącznik do protokołu. 
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Punkt 6 

Sekretarz Gminy Janina Ciesielska poinformowała, że projekt uchwały otrzymali wszyscy 

radni. W zeszłym roku była już podejmowana taka uchwała dotycząca dróg. Zostało jeszcze 

kilka dróg z nieuregulowanym stanem prawnym i teraz to regulujemy. Nadanie kategorii 

drogom pozwoli na efektywne planowanie ich remontów i modernizacji. Propozycja została 

pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Powiatu Rawskiego uchwałą Nr 79/2011 z dnia 

20.09.2011 r. Po zaliczeniu dróg do kategorii dróg gminnych Zarząd Województwa 

Łódzkiego będzie mógł nadać im numerację.  

 

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski przedstawił projekt uchwały w 

sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Cielądz.  

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XIII/57/2011 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Punkt 7.  

Sekretarz Gminy Janina Ciesielska poinformowała, że projekt uchwały oraz statutów 

otrzymali wszyscy radni. Statuty były omawiane na zebraniach wiejskich, przeprowadzono 

konsultacje społeczne. Przedstawiła statuty sołectw, dodała, że w statutach w porównaniu do 

dotychczasowych pojawił się fundusz sołecki oraz drobne zmiany w procedurze głosowania.     

 

 Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski przedstawił projekt uchwały w 

sprawie  nadania statutów sołectwom położonym na terenie gminy Cielądz. 

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XII/58/2011 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Punkt 8. 

Sekretarz Gminy Janina Ciesielska poinformowała, że projekt uchwały otrzymali wszyscy 

radni. W projekcie wykazano obecne wynagrodzenie Wójta Gminy, jeżeli Rada zdecyduje to 

może podnieść wynagrodzenie Wójtowi. Poinformowała, że zgodnie z przepisami 

wynagrodzenie zasadnicze może wynosić od 4.200 zł do 5.900 zł, dodatek funkcyjny 

maksymalnie 1.900 zł, natomiast dodatek specjalny 20 % łącznej kwoty wynagrodzenia 
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zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Dodała również, że ze względu na to, że wynagrodzenie 

zasadnicze Wójta jest najniższe a jeśli rozporządzenie się zmieni i kwota tego wynagrodzenia 

zostanie podwyższona, wtedy automatycznie trzeba będzie podnieść wynagrodzenie 

zasadnicze.    

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski zaproponował aby zwiększyć dodatek 

funkcyjny o 500 zł, tj. do kwoty 1.300 zł, co zwiększyłoby również dodatek specjalny o 100 

zł. Podwyżka wyniosłaby zatem 600 zł brutto.  

Sekretarz Gminy Janina Ciesielska zaproponowała, żeby uchwała weszła z mocą 

obowiązującą od dnia 01 września br.  

Radni jednogłośnie poparli powyższe wnioski. 

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski przedstawił projekt uchwały w 

sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Cielądz. 

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XII/59/2011 stanowi załącznik do protokołu. 

Wójt Gminy Paweł Królak podziękował za uchwalenie wynagrodzenia. 

 

Punkt 9.  

Interpelacji nie zgłoszono.  

Punkt 10.  

 
W wolnych wnioskach głos zabrali: 

 Radny Jerzy Pieczątka – czy w sprawie starych oczyszczalni coś się ruszyło. 

 Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski – w poniedziałek odbyło się 

spotkanie, na którym uzgodniono, że od października mają przyjechać, zrobić 

oględziny oczyszczalni i robić. 

 Sekretarz Gminy Janina Ciesielska – obdzwoniliśmy właścicieli oczyszczalni, jest ok. 

dziesięciu, którzy mają zastrzeżenia, głównie chodzi o odór, ale kilka jest też 

całkowicie wyłączonych. Wykaz wszystkich osób został wysłany i firma ma objechać 

te osoby i poprawiać. W październiku mają przystąpić do rozsączania, zostali 
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zobowiązani do zrobienia efektu ekologicznego żebyśmy nie musieli zwracać 

środków.  

  Sołtys Wiesław Kruśliński – może z budowy nowych oczyszczalni powinno się 

zrezygnować skoro jest taka sytuacja.  

 Sekretarz Gminy Janina Ciesielska – uważam, że nie należy rezygnować, teraz jest już 

inna metoda budowy i technologia, rozsączanie jest zaplanowane dla wszystkich, są 

też nie tylko negatywne opinie o funkcjonowaniu oczyszczalni, jest też sporo 

pozytywnych.  

 Sołtys Tadeusz Miazga – czy środki z funduszu sołeckiego można przełożyć na 

przyszły rok.  

 Sekretarz Gminy Janina Ciesielska – nie można, jeśli środki z funduszu nie zostały 

wykorzystane to przechodzą one do budżetu gminy. Z Mroczkowic wpłynęło 

oświadczenie żeby środki przeznaczyć na odmulenie, zrzeknięcie się, ale nie możemy 

tego przyjąć. Jak ktoś nie wykorzysta tych środków to przechodzą do budżetu i Gmina 

nimi dysponuje.  

 Radna Elżbieta Wieteska – kiedy będą parkingi. 

 Wójt Gminy Paweł Królak – dokumentacja na parking w Cielądzu jest zakończona, od 

razu zrobimy przetarg.  

 Radna Iwona Machnicka – proszę o kamień do Gułek w Sutku i w Wisówce.  

 Wójt Paweł Królak – Wisówka, Gułki, Zuski są zapisane. 

 Sołtys Paweł Trzciński – proszę o założenie światła w Wylezinku.  

 Wójt Gminy Paweł Królak – odnośnie światła to jest dyskusja dopiero na przyszły 

rok, ponieważ to może być inwestycja rzędu ok. 15 tys. zł, jest potrzebne pozwolenie, 

jest odcinek ok. 1 km.  

 Radna Renata Jakubik – w Sanogoszczy obok. p. Mieczysława Stolarka lampa nie 

świeci. 

 Radny Adam Michalak – w Cielądzu koło p. Kamińskiego należy zrobić światło tak 

aby były cztery lampy.  

 Radny Krzysztof Żatkiewicz – miało być zrobione 800 m drogi, dlaczego zrobiono 

tylko 450 m. 

 Wójt Gminy Paweł Królak – p. Wiesław nie chciał więcej robić ponieważ było za 

sucho, dokończy jak będzie wilgotniej.  
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 Sołtys Franciszek Zieliński – w Komorowie od przystanku przy drodze regnowskiej 

światło nie świeci, p. Burzyński powinien to sprawdzić.  

 Wójt Gminy Paweł Królak – p. Burzyński przejedzie po terenie całej gminy i 

posprawdza oświetlenie. 

  Radny Tomasz Dewille – dziękuję za wycięcie akacji w Ossowicach, proszę jeszcze o 

drogę w stronę Ossówka – wyciąć zakrzaczenia i poszerzyć równiarką.  

 Radny Jerzy Pieczątka – należałoby skosić przy drogach gminnych, wtedy zimą śnieg 

nie będzie zalegał. 

 Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski – przedstawił wnioski, które 

wpłynęły z Parafii Lewin, Regnów i Cielądz o pomoc finansową. 

 Skarbnik Gminy Wiesława Libera – poinformowała, że nie ma możliwości aby Rada 

przyznała środki. Dotacja na renowację czy restaurowanie zabytków może być 

przyznana, jeśli zabytek jest wpisany na listę zabytków i znajduje się na terenie 

gminy. Parafia Lewin i Regnów nie są na naszym terenie, więc dotacja nie może być 

udzielona. Natomiast Kościół w Cielądzu nie jest wpisany do rejestru zabytków, 

dlatego też nie można przyznać dotacji.  Regionalna Izba Obrachunkowa 

zakwestionuje taką uchwałę, uchwała byłaby niezgodna z prawem. Parafiom 

informacja zostanie przekazana.  

 

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

Gminy. 

 

Protokół zakończono i podpisano.  
 
         
Protokołowała :  
      
mgr Olga Kmita.   


