P R O T O K Ó Ł Nr XXIII/12
z odbytej Sesji Rady Gminy Cielądz w dniu 14 września 2012 roku.
Sesję rozpoczęto o godz. 10:00
a zakończono o godz. 12:45.
Ustawowa liczba radnych
Radnych obecnych na Sesji: 13

- 15

Radni nieobecni:
1. Krzysztof Żatkiewicz.
2. Teresa Stępniak.

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Ponadto udział w posiedzeniu wzięli:
1. Paweł Królak
2. Wiesława Libera
3. Sylwester Krawczyk
4. Aldona Trzcińska
5. Jadwiga Gaćkowska
6. Teresa Łucka
7. Małgorzata Stolarek
8. Grażyna Jarzyńska
9. Ireneusz Jędrzejczyk
10. Magdalena Pietrzyk-Zychowicz
11. Małgorzata Woszczyk
12. Małgorzata Killman

Wójt Gminy
Skarbnik Gminy
Sekretarz Gminy
Dyrektor GOPS
Kierownik GZEAS
Dyrektor Gimnazjum w Cielądzu
Dyrektor SP w Cielądzu
Dyrektor SP w Sierzchowach
Powiatowy Lekarz Weterynarii
PIW
ARiMR Rawa Mazowiecka
Dyrektor Wydziału Infrastruktury
w Starostwie Powiatowym

oraz inne osoby wg załączonych list obecności.
Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski stwierdzając obecność 13-stu radnych
i quorum zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał otworzył obrady XXIII Sesji Rady
Gminy Cielądz.
Powitał przybyłych na Sesję radnych oraz zaproszonych gości, następnie zaproponował
aby w porządku obrad dodać dwa dodatkowe punkty i dokonać następujących zmian:
− w miejsce punktu 4 dodać dodatkowy punkt: podjęcie uchwały w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego;
− pozostałe punkty przesunąć o jeden w dół;
− przed punktem „Przyjęcie Informacji z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2012
roku” wprowadzić dodatkowy punkt „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia granic
obwodu publicznej Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Gminę Cielądz”.
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− oraz w punkcie 3 po przyjęciu protokołu z poprzedniej Sesji krótkie wystąpienie
Powiatowego Lekarza Weterynarii.

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 XXII/12 z Sesji Rady Gminy w dn. 27.07.2012 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego.
5. Ocena przygotowania szkół do rozpoczęcia roku szkolnego.
6.

Zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2012 rok – podjęcie uchwały.

7.

Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na
wyprzedzające finansowanie w ramach PROW na lata 2007-2013 operacji „Budowa
przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Cielądz”.

8.

Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę
wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

9.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia granic obwodu publicznej Szkoły Podstawowej
prowadzonej przez Gminę Cielądz

10. Przyjęcie Informacji z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2012 roku.
11. Przedstawienie informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych przez radnych
Rady Gminy oraz pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych.
12. Informacja z realizacji Dożynek Powiatowych.
13. Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał
Rady Gminy.
14. Interpelacje.
15. Wolne wnioski.
16. Zakończenie obrad XXIII Sesji Rady Gminy.
Punkt 2.
Przewodniczący

Rady

Gminy

Bogumił

Grabowski

przeprowadził

głosowanie

przedstawionym porządkiem obrad.
Radni w głosowaniu 13 głosami „za” jednogłośnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.
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Punkt 3.
Protokół Nr XXII/12 z Sesji w dn. 27.07.2012 r. został wyłożony do wglądu. Radni do protokołu
nie wnieśli uwag i protokół w głosowaniu 13 głosami „za” został przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski poinformował, że na Sesję przybył
Powiatowy Lekarz Weterynarii wraz z pracownikiem oraz pracownik ARiMR. Poprosili o zgodę
na krótkie wystąpienie na początku Sesji, na co Rada wyraziła zgodę. Przewodniczący Rady
Gminy poprosił Powiatowego Lekarza Weterynarii o zabranie głosu.
Powiatowy Lekarz Weterynarii p. Ireneusz Jędrzejczyk oraz lekarz weterynarii p. Magdalena
Pietrzyk-Zychowicz w swoim wystąpieniu przedstawili:
− ogólne informacje na temat Afrykańskiego Pomoru Świń i zwrócili uwagę na możliwość
,,zawleczenia” choroby na teren Rzeczpospolitej Polskiej z Rosji lub z Ukrainy;
− informacje o szczepieniu lisów przeciwko wściekliźnie na terenie powiatu rawskiego;
− przypomnienie o obowiązku zgłaszania ubojów domowych świń i obowiązku badania
mięsa świń w kierunku włośnicy;
− zasady programu zwalczania choroby Aujeszkyego (obowiązek posiadania świadectwa
zdrowia dla świń wprowadzanych do stada, obowiązek zgłaszania nowych stad świń do
PLW);
− aktualną sytuację w powiecie rawskim odnośnie realizacji programu zwalczania choroby
Aujeszkyego u świń;
− informację o stadach nieokreślonych odnośnie choroby Aujeszkyego;
− znaczenie współdziałania w dążeniu do uwolnienia od choroby Aujeszkyego u świń
powiatu rawskiego Powiatowego Lekarza Weterynarii z przedstawicielami samorządów
(pomoc w dostarczaniu decyzji właścicielom stad, organizacja szkoleń, przekazywanie
informacji od PLW dla posiadaczy stad).

Specjalista z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa p. Małgorzata Woszczyk w
swoim wystąpieniu przedstawiła zagadnienia związane z systemem identyfikacji i rejestracji
zwierząt (cele systemu i obowiązki właścicieli zwierząt), księgami rejestracji stada, zgłaszaniem
zdarzeń kupno-sprzedaż, prowadzeniem ewidencji zwierząt w gospodarstwach.

Przedstawiciele PIW i ARiMR podziękowali za umożliwienie wystąpienia. Rada Gminy
przystąpiła do kolejnego punktu.
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Punkt 4.
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu obejmującego podjęcie
uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego. Przewodniczący
Rady Gminy poinformował, że sprawa została przedstawiona i omówiona na wspólnym
posiedzeniu Komisji w dniu 10.09.2012 r. Poinformował, że na Sesję przybyła p. Małgorzata
Killman - Dyrektor Wydziału Infrastruktury w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej.
Poprosił p. Dyrektor o zabranie głosu.

Dyrektor Wydziału Infrastruktury w Starostwie Powiatowym Małgorzata Killman
poinformowała, że Zarząd Powiatu Rawskiego planuje złożenie wniosku o dofinansowanie
z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na 2013 rok „Remontu drogi
powiatowej nr 4306E (Wiechnowice)-Cielądz-Regnów-Lesiew, na odcinku Cielądz-Regnów od
km 8+635 do km 13+270. Planowana do remontu droga przebiega przez gmin Cielądz i Regnów.
Obecnie jest już drugi etap, wysoko punktowana przy ocenie wniosków jest współpraca
jednostek oraz innych podmiotów. W związku z powyższym Zarząd zwrócił się do lokalnych
samorządów o udział finansowy w realizacji zadania. Dyrektor dodała, że również Gminy mogą
zwracać się do Zarządu Dróg Powiatowych o dofinansowanie remontu drogi gminnej.
Poinformowała, że w dniu dzisiejszym Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie pomocy
finansowej dla Gminy Sadkowice, w której przyznano gminie 41.000 zł dotacji celowej
na remont drogi. W I edycji środki szły do miasta Rawy Mazowieckiej i do Gminy Sadkowice,
powiaty i Gminy startują w dwóch etapach: powiaty o dofinansowanie remontu dróg
powiatowych, Gminy – dróg gminnych.
Dyrektor wyjaśniła, że aby punkt był przyznany dofinansowanie musi być minimum 5% wartości
całości zadania, w związku z powyższym zwrócono się do gmin Cielądz i Regnów
o dofinansowanie w wysokości 3 % (6 % łącznie) wartości zadania. Dodała, że punktowane jest
włączenie do dróg wyższej kategorii – mamy drogę wojewódzką, odcinek obejmuje od Cielądza
do Regnowa, długość również jest punktowana, oznakowanie poziome będzie zrobione, planuje
się chodniki (po lewej stronie w gminie Cielądz, tak jak umożliwia teren), będą również zatoki
przystankowe (po dwóch stronach) w Łaszczynie. Na całości będzie wyrównywany teren
betonem asfaltowym plus warstwa ścieralna 4 cm, będą uzupełnione pobocza, wyrównane
krawędzie, oczyszczenie rowów. Szacowany koszt to 2 mln 540 tys. zł. Dyrektor Killman
dodała, że jeżeli uchwała zostanie podjęta Powiat na pewno złoży wniosek. Nie wiemy czy
wniosek uzyska maksymalną liczbę punktów, ale będziemy się starali.
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Na stwierdzenie radnego Jerzego Pieczątki, że na drodze Cielądz-Rylsk nie ma nawet
równiarki Dyrektor Killman odpowiedziała, że Starostwo jest w ścisłym kontakcie z p.
Machnickim. Jest problem, ponieważ samochody ze żwirowni niszczą drogę. Równiarka była
wiosną, umówiliśmy się z p. Machnickim, że będzie dofinansowywał materiał a żwirownia p.
Idzikowskiego będzie dawała równiarkę, tak zostało ustalone. Koszty zostały podzielone między
tymi, którzy najbardziej psują drogę, problem ten jest rozwiązany. Droga ta jest w planach
wieloletnich do utwardzenia, ale nie w tym momencie.
Radny Adam Michalak poinformował, że Starosta obiecał chodnik w Cielądzu przy drodze
powiatowej (od cmentarza w stronę Sanogoszczy) kilka lat wcześniej. Poprosił o wpisanie w ten
projekt chodnika, gdyby była taka możliwość. Byłoby to pożyteczne a Starosta wywiązałby się
z obietnicy przedwyborczej. Poprosił o wzięcie chodnika pod uwagę.
Dyrektor Killman poinformowała, że rozmawiała z Wójtem na ten temat, oceniane były
możliwości, ale nie jest to takie proste. Poinformowała, że prośbę przekaże p. Staroście. Dodała,
że Starostwo będzie próbowało w jakiś sposób (projektowo) rozwiązać ten problem, ale tam
będzie więcej kosztów bo prawdopodobnie trzeba będzie zrobić rów, teren nie jest za dobry i są
drzewa. Poinformowała, że do obecnego projektu nie można tego włożyć, ale w kolejnych latach
Starostwo weźmie to pod uwagę.
Radny Grzegorz Stępniak poinformował, że na drodze powiatowej od skrzyżowania na
Nową Małą Wieś w kierunku Sierzchów jest odcinek ok. 900 m a zrobione raptem 400 m, jeśli
remont tak będzie wyglądał, to nie jest dobrze. Dodał, że w Sanogoszczy dwa zakręty są wręcz
rozwalone, poruszył również kwestię znaków ścieżek rowerowych na drzewach.
Dyrektor Wydziały Infrastruktury p. Kilman poinformowała, że Starostwo nie ustawiło
żadnych znaków o ścieżkach rowerowych, nazewnictwo jest remont, ponieważ to jest na
zgłoszenie, ale to będzie robione dwoma warstwami, a to zależy od tego, jaka firma wygra
przetarg, firma w Konopnicy nie robi masy, robili beton na potrzeby ósemki, ale nie produkują
masy i nie będą tego robić w najbliższym czasie.
Sołtys Łaszczyna Małgorzata Rosa zapytała kiedy planuje się połączenie ciągu
komunikacyjnego (pół kilometra) na drodze Cielądz –Rylsk. Dodała, że sześcioro dzieci ma 2 km
do najbliższego przystanku.
Pani Kilman poinformowała, że była nadzieja, że to się połączy w pierwszym etapie,
ale się nie udało. Dodała, że dokumentacyjnie Starostwo jest przygotowane, jest dofinansowanie
od Marszałka, ale tylko na jedno zadanie. Natomiast wniosek jest składany na to zadanie,
na które są środki z narodowego programu i wtedy uwalniają się środki na inne zadania. Dyrektor
poinformowała, że nie wie, kiedy to zostanie skończone, ale szuka się środków zewnętrznych,
w strategii jest to zaplanowane.
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Sołtys Wiesław Kruśliński zwrócił uwagę na konieczność połączenia dojazdu
od Sanogoszczy do Świnic.
Dyrektor Killman poinformowała, że jest projekt na cały odcinek, jest pozwolenie na
budowę, w 2010 realizowany był odcinek w Świnicach. Dokumentacyjnie Starostwo jest
przygotowane, ale bez dofinansowania zewnętrznego nie da rady tego skończyć. Ta droga jest
przez radnych powiatowych planowana, obecnie nie mamy możliwości skorzystania
z dofinansowania – jedynie od Marszałka a on ograniczył dofinansowanie do jednego wniosku.
Wybierane są te drogi, które mają szanse uzyskania dofinansowania.
Radny Jarosław Budek zapytał czy jeśli gmina dofinansuje remont drogi powiatowej też
będzie mogła wystąpić do Powiatu o dofinansowanie remontu drogi gminnej.
Dyrektor Killman poinformowała, że tak. Dodała, że Powiat taką samą część dofinansuje,
jeśli będzie jedynym beneficjentem. Nadmieniła, że w dniu dzisiejszym Rada Powiatu podjęła
uchwałę w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Sadkowice, w której przyznano gminie 41.000
zł dotacji celowej na remont drogi.
Wójt Gminy Paweł Królak dodał, że rozmawiał ze Starostą a ten zapewnił go, że jeśli
wystąpimy z takim samym wnioskiem, to wsparcie będzie nam udzielone.

Ponieważ nikt więcej głosu nie zabrał Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski
odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski przeprowadził głosowanie.
Radni w głosowaniu 13 głosami „za” jednogłośnie podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXIII/101/2012 stanowi załącznik do protokołu.

Dyrektor w imieniu Zarządu Powiatu podziękowała za podjęcie uchwały. Wyraziła nadzieję,
że Powiat będzie mógł odwdzięczyć się taką samą uchwałą.

Punkt 5.
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu obejmującego Ocenę
przygotowania szkół do rozpoczęcia roku szkolnego. Przewodniczący Rady Gminy Bogumił
Grabowski poinformował, że szczegółowej analizy przygotowania szkół dokonano na wspólnym
posiedzeniu Komisji Rady Gminy w dniu 10.09.2012 r. Panie Dyrektor przedstawiły
szczegółowe informacje na ten temat, Komisje stwierdziły, że wszystkie szkoły są przygotowane
do roku szkolnego 20012/2013. W związku z powyższym zapytał czy są jakieś pytania
w powyższej kwestii.
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Ponieważ nikt nie zgłosił pytań i uwag to tematu Przewodniczący poinformował, że szkoły
są przygotowane i przystąpił do kolejnego punktu.

Punkt 6.
Kolejny punkt porządku obrad dotyczył podjęcia uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu
i w budżecie gminy na rok 2012.
Skarbnik Gminy Wiesława Libera poinformowała, że projekt uchwały otrzymali wszyscy radni.
Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski poinformował, że wszystkie Komisje
na swoim posiedzeniu w dniu 10.09.2012 r. pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Skarbnik Gminy Wiesława Libera poinformowała, że wystąpiła potrzeba zakupu zbiornikówhydrofornia na Kuczyznę, a można zmniejszyć środki z drogi w Niemgłowach, dlatego proponuje
się w załączniku Nr 3 oraz w załączniku Nr 4 poprawki– wszyscy radni otrzymali projekty
załączników ze zmianą.
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił proponowane poprawki i zapytał, kto z radnych jest
za wprowadzeniem do projektu uchwały przedstawionych poprawek. Wszyscy radni jednogłośnie
zaakceptowali przedstawione do projektu uchwały poprawki.

Ponieważ nikt więcej głosu nie zabrał Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski
odczytał projekt uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2012.
Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski przeprowadził głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami „za” jednogłośnie podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXIII/102/2012 stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 7.
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu obejmującego podjęcie
uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie
w ramach PROW na lata 2007-2013 operacji „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
w Gminie Cielądz”.
Skarbnik Gminy poinformowała, że nie ma jeszcze podpisanego aneksu na przydomowe
oczyszczalnie ścieków, dlatego jest propozycja pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego
Oddział w Łodzi w wysokości 1.634.748 zł. Pożyczka zostanie przeznaczona na sfinansowanie
planowanego deficytu budżetu Gminy na rok 2012, spłata nastąpi po otrzymaniu środków
z budżetu Unii Europejskiej.
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Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski poinformował, że na wspólnym
posiedzeniu komisji Rady Gminy w dniu 10.09.2012 r. wszystkie Komisje jednogłośnie,
pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Na zapytanie radnego Grzegorza Stępniaka odnośnie bakterii w oczyszczalniach Sekretarz
Gminy wyjaśnił, że zaszczepienie danej oczyszczalni w biologiczną florę jest zależne od tego,
czy jest taka potrzeba, część oczyszczalni rusza samodzielnie. Szacuje się, że w granicach 60 %
oczyszczalni jest zaszczepianych, decyzje w tym zakresie podejmuje kierownik sanitarny
budowy. Na pytanie, kto ocenia stopień realizacji bakterii Sekretarz odpowiedział, że ocenia to
wykonawca, brany jest pod uwagę odcień ścieków, ilość piany, element powonienia i inne.
Na pytanie radnego Jarosława Budka odnośnie jakości i rzetelności wykonania
oczyszczalni Sekretarz odpowiedział, że w skali od 2 do 6 wykonanie jest na poziomie jest -3.
Przyczyny są dwie: tak był wykonany projekt (projektant dał wykonawcy duże możliwości
interpretacji projektu) oraz konkurencja w przetargu doprowadziła do tego, że mamy jedne
z najtańszych oczyszczalni. Konsekwencje są takie, że wykonawca szuka zysku – na materiale,
robociźnie i innych. Nie jesteśmy z tego zadowoleni. Dlatego odbywają się cykliczne spotkania
z producentem, wykonawcą, kierownikami budów i projektantem. Te oczyszczalnie, które były
nadzorowane przez Sekretarza nie zostaną odebrane, dopóki nie zostaną poprawione.
Radny Tomasz Dewille zapytał, czy w kolejnym spotkaniu uczestniczyć będą tylko
pracownicy Urzędu Gminy czy również osoby posiadające oczyszczalnie.
Sekretarz Gminy poinformował, że właściciele nie zostali zaproszeni na spotkanie bo
założenie jest takie, że od rozmów i upomnień jest Urząd. Właściciele mają zgłaszać problemy do
Urzędu a Urząd się tym zajmie. Jeżeli natomiast, ktoś z radnych życzy sobie wziąć udział
w takim spotkaniu, nie ma problemu.
Sołtys Łaszczyna Małgorzata Rosa zwróciła uwagę na kłopoty z klapami przy starych
oczyszczalniach ścieków. Dodała, że również gumowe rury powinny być nierdzewne.
Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk poinformował, że reklamacja dotyczy towaru
i usługi, wykonawca mówi, że takie były wtedy klapy, takie kupiliśmy i żeby teraz dokupić,
producent musi wykonać inne. Tamte oczyszczalnie to jest nieporozumienie.
Sołtys Małgorzata Rosa nadmieniła, że wcześniejsze oczyszczalnie zostały wykonane
w takiej a nie innej technologii i właściciele wciąż będą mieli z nimi problem.
Ponieważ nikt więcej głosu nie zabrał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Michał Trzciński
odczytał projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające
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finansowanie w ramach PROW na lata 2007-2013 operacji „Budowa przydomowych
oczyszczalni ścieków w Gminie Cielądz”.
Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski przeprowadził głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami „za” jednogłośnie podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXIII/103/2012 stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 8.
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu obejmującego podjęcie
uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych
kredytów i pożyczek.

Skarbnik Gminy poinformowała, że wszyscy radni otrzymali projekt uchwały.
Poinformowała, że proponuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 207.275 zł
na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Kredyt zostałby spłacony w latach 2013-2020
a środki na spłatę będą zaplanowane w budżetach lat następnych.

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski poinformował, że na wspólnym
posiedzeniu komisji Rady Gminy w dniu 10.09.2012 r. wszystkie Komisje jednogłośnie,
pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Ponieważ nikt więcej głosu nie zabrał Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski
odczytał projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej
zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami „za” jednogłośnie podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXIII/104/2012 stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 9.
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu „Podjęcie uchwały
w sprawie ustalenia granic obwodu publicznej Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Gminę
Cielądz”. Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały otrzymali wszyscy
radni, projekt został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy w dniu
10.09.2012 r.
Kierownik GZEAS Jadwiga Gaćkowska poinformowała, że ze względu na to, że Rada
Gminy Rawa Mazowiecka uchwałą Nr XVIII/90/12 z dnia 29 maja 2012 r. zmieniła granice
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obwodu szkoły podstawowej w Pukininie, tj. włączyła do tego obwodu miejscowości: Matyldów,
Bogusławki Małe, Bogusławki Duże oraz Świnice, które należały do obwodu SP w Cielądzu,
zasadne jest podjęcie przedłożonej uchwały.

Ponieważ nikt nie zgłosił uwag Wiceprzewodniczący Rady Gminy Michał Trzciński
odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia granic obwodu publicznej Szkoły Podstawowej
prowadzonej przez Gminę Cielądz.
Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski przeprowadził głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami „za” jednogłośnie podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXIII/105/2012 stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 10.
Kolejny punkt porządku obrad dotyczył Przyjęcia Informacji z wykonania budżetu Gminy za I
półrocze 2012 roku. Informację wszyscy radni otrzymali w dniu 30.08.2012 r. Informację
z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2012 roku przedstawiła Skarbnik Gminy Wiesława
Libera. Informacja została szczegółowo omówiona na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu
10.09.2012 r.

Do Informacji z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2012 roku uwag nie wniesiono.
Informacja została jednogłośnie przyjęta.

Punkt 11.
Kolejny punkt porządku obrad dotyczył przedstawienia informacji o złożonych oświadczeniach
majątkowych przez radnych Rady Gminy oraz pracowników Urzędu Gminy i jednostek
organizacyjnych.
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił informację Wojewody Łódzkiego o złożonych przez
Wójta Gminy – Pawła Królaka oraz Przewodniczącego Rady Gminy – Bogumiła Grabowskiego
oświadczeniach majątkowych, sprawozdanie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Rawie
Mazowieckiej z analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych złożonych przez
radnych oraz przez pracowników samorządowych oraz Informację dotyczącą oświadczeń
majątkowych złożonych przez Radnych Rady Gminy Cielądz za rok 2011.
Wójt Gminy Paweł Królak przedstawił Informację dotyczącą oświadczeń majątkowych
złożonych przez pracowników Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych Gminy Cielądz za
rok 2011.
Informacje stanowią załączniki do protokołu.
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Punkt 12.
Kolejny punkt porządku obrad dotyczył Informacji z realizacji Dożynek Powiatowych.

Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk poinformował, że jak się dożynki odbyły wszyscy wiedzą,
wewnętrznie dokonaliśmy oceny. Impreza została przygotowana bez zarzutów, nie było wpadek,
nie było strat materialnych i innych. Serdecznie podziękował wszystkim, którzy się przyczynili
do tego, że impreza się udała. Podziękował grupom wieńcowym, kołom gospodyń, strażakom,
sołtysom, radnym i innym. Podkreślił szczególny wkład sołtysa Cielądza i podziękował za jego
bezcenną pracę. Poinformował, że wydatkowano 25 tys. zł oraz środki pochodzące z darowizn,
od sponsorów a środków było sporo.
Przewodniczący Rady Gminy podziękował wszystkim za wspaniałą oprawę, za poświecony czas,
podziękował Wójtowi, Sekretarzowi, Dyrektorom Szkół i innym.
Wójt Gminy również podziękował wszystkim za wkład w organizację Dożynek.

Punkt 13.
Wójt Gminy

Pan Paweł Królak zapoznał radnych

z informacją o jego pracy w okresie

międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Gminy.
Informacja stanowi załącznik do protokołu.
Punkt 14.
Interpelacji nie zgłoszono.

Punkt 15.
W wolnych wnioskach głos zabrali:
Radna Iwona Machnicka podziękowała za pomalowanie przystanku w Gułkach i poprosiła
o pomalowanie również w Wisówce (farbą olejną).
Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że konserwator zabytków zaakceptował
wszystko odnośnie domu kultury, są tylko drobne poprawki.
Radny Tomasz Dewille poinformował, że należy zmienić czas lamp (za późno się
zapalają).
Radna Elżbieta Wieteska dodała, że w każdej miejscowości lampy zapalają się inaczej.
Radny Józef Pytka poinformował, że w zeszłym roku zdecydowano, że w tym roku,
w sezonie letnim lampy miały nie świecić, mieliśmy oszczędzić. Zapytał, dlaczego w tym roku
światło świeciło wszędzie, a przez dwa miesiące powinna być spora oszczędność.
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Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że po podjęciu decyzji, niektórzy z radnych po
interwencji mieszkańców prosili, żeby jednak to światło się paliło. Natomiast to, że część
mieszkańców ma lampy a część nie - tak jest w każdej miejscowości, to jest nasza bolączka.
Wiadomo, że utworzenie przewodu i dociągnięcie lamp to są kolosalne koszty. Co Państwo
zdecydują – będziemy wykonywać, ale byłbym delikatny w tym, że nie powinno się świecić.
Staramy się reagować na Państwa sugestie i odzew ludzi, ale całkowite wyłączanie to chyba nie
jest dobry kierunek.
Radny Grzegorz Stępniak stwierdził, że rano światło nie musi się świecić, a wieczorem
niech się świeci, np. godzinę wcześniej. Konserwatorzy powinni teraz częściej przyjeżdżać
i ustawiać bo dzień się skraca.
Radny Jarosław Budek nie zgodził się z radnym Stępniakiem, co do nie świecenia
w godzinach rannych. Poinformował, że wkrótce będzie ciemno a dzieci stoją na przystanku,
czekając na autobus już o godz. 6.30.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że wszelkie sugestie czy usterki należy
zgłaszać do p. Marii Ciesielskiej w Urzędzie Gminy.
Radny Jerzy Pieczątka zgłosił konieczność koszenia, pousuwania krzaków w Łaszczynie.
Radny Grzegorz Stępniak zapytał czy zadania inwestycyjne na 2012 rok zostaną
wykonane, ile z nich nie zostanie wykonanych w tym roku.
Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że przydomowe oczyszczalnie ścieków
są realizowane, droga w Niemgłowach zostanie skończona, droga w Gułkach będzie realizowana,
było drobne zamieszanie ze świetlicami, ale p. Mariola Pietrzak dostosowała kosztorys
do małych projektów i przetarg ogłosimy w tym roku, a realizacja nastąpi w przyszłym roku.
Radny Grzegorz Stępniak stwierdził, że to bardzo mało, zapytał, co z remontem drogi
Cielądz- Ossowice.
Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski odpowiedział, że przy tej drodze nie
chodzi o remont a o dokumentację na remont.
Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że do końca września wniosek zostanie złożony,
ale czy przejdzie tego nie wiemy.
Radny Lech Owczarek poinformował, że składa wniosek o to, żeby Gmina Cielądz była
samodzielnym okręgiem wyborczym w wyborach do Rady Powiatu. Zapytał, czy jest możliwość
wystąpienia z wnioskiem o zmianę okręgów wyborczych
Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk poinformował, że wniosek nie może być głosowany
bo wniosek jest do nieodpowiedniej Rady. Okręgi wyborcze do rad powiatu ustala Rada Powiatu,
to ta Rada decyduje o okręgach wyborczych do Rady Powiatu. Obowiązują pewne elementy
m.in. minimalne liczby, ustalone w ramach poszczególnych okręgów. Sekretarz dodał, że okręgi
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wyborcze gminne będą ustalane, do końca września będzie kolejna sesja i będziemy dyskutowali
nad podziałem gminy Cielądz na okręgi wyborcze. Obecnie jesteśmy na etapie liczenia,
dostaliśmy dostęp do odpowiedniego programu symulującego podział gminy na okręgi wyborcze
wg. parytetu liczbowego. Przedstawimy Państwu propozycje, ale na temat podziału powiatu nie
możemy mówić bo to nie są nasze kompetencje.
Radny Lech Owczarek poinformował, że są mniejsze Gminy i mają własnych radnych
powiatowych a gmina Cielądz nie ma. Zapytał, czy można wystąpić z wnioskiem do Rady
Powiatu.
Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk poinformował, że gmina ma radnego powiatowego
z Sierzchów – p. Witolda Szymańskiego, ktoś go zgłosił z gminy Cielądz, mimo, że mieszka
w Rawie Mazowieckiej a mieszkańcy go wybrali. Co do wniosku, to parytetem jest liczba
mieszkańców, okręg nie może być mniejszy niż określona liczba mieszkańców.
Radny Adam Michalak dodał, że było tak, że sama gmina Cielądz mogła mieć swój okręg
wyborczy ale gmina Regnów się nie łapała w liczbie mieszkańców, żeby mieli radnego. Dlatego
my się zgodziliśmy na jeden okręg wybroczy. Dodał, że uważa, że gmina Cielądz mając
odpowiednią ilość mieszkańców ma prawo odstąpić od wspólnego okręgu wyborczego z gminą
Regnów tak, żeby gmina miała swój okręg wyborczy.
Wójt Gminy poinformował, że skoro jest taka wola, wszystko zostanie sprawdzone i jeśli
będą możliwości, podejmiemy decyzję czy taki wniosek złożyć.

Punkt 16.
Przewodniczący Rady Gminy zakończył obrady XXIII Sesji Rady Gminy.

Protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała :
mgr Olga Kmita.
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