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P R O T O K Ó Ł  Nr XLVI/14 
 

z odbytej Sesji Rady Gminy Cielądz w dniu  30 września 2014 roku. 
 

Sesję rozpoczęto o godz. 08:00 
a zakończono o godz.  08:20 

 
 
Ustawowa liczba radnych   - 15 
Radnych obecnych na Sesji:    - 15  

 
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.  
 
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 
 

1. Paweł Królak     Wójt Gminy 
2. Sylwester Krawczyk   Sekretarz Gminy 

 
 
Punkt 1. 

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski stwierdzając obecność 15-stu radnych                                    

i quorum zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał, otworzył obrady XLVI Sesji Rady 

Gminy Cielądz. Powitał przybyłych na Sesję radnych oraz zaproszonych gości.   

 

Punkt 2. 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawiając wniosek Wójta o zwołanie Sesji w trybie art. 20 

ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym wyjaśnił powód zwołania Sesji przed upływem 7 dni od 

zawiadomienia.  

Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie Sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu Nr XLV/14 z Sesji Rady Gminy z dn. 03.09.2014 r.  

4. Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego. 

5. Interpelacje.  

6. Wolne wnioski. 

7. Zakończenie obrad XLVI Sesji Rady Gminy.  

 

Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad przedstawionym porządkiem obrad.   

Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przyjęli przedstawiony porządek obrad.  
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Punkt 3.  

Protokół Nr XLV/14 z Sesji Rady Gminy w dn. 03.09.2014 r. został wyłożony do wglądu. Radni 

do protokołu nie wnieśli uwag i protokół w głosowaniu jawnym, 15 głosami „za” został przyjęty. 

 

Punkt 4.  

Przystąpiono do realizacji punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu Rawskiego. Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni.  

  

Wójt Gminy poinformował, że do Rady Gminy wpłynął wniosek o udzielenie pomocy 

finansowej dla Powiatu Rawskiego na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „remont 

drogi powiatowej Nr 4306E (Wiechnowice) – Cielądz – Regnów – Lesiew na odcinku Cielądz – 

Regnów, od km 8+635 do km 10+160 i od km 12+760 do km 13+270 wraz z budową chodnika 

na odcinku od km 7_715 do km 8+225 – etap II (długość chodnika na odcinku Cielądz – Regnów 

254,75 mb i na odcinku Cielądz - Sanogoszcz 510 mb). Pomoc finansowa byłaby udzielona               

w formie dotacji celowej z budżetu gminy w 2015 roku w wysokości 100.000 zł, realizacja 

zadania również nastąpi w 2015 roku.    

 

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski poinformował, że wniosek był przedmiotem 

dyskusji na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy w dn. 29.09.2014 r. Na posiedzeniu 

komisji większością głosów przegłosowano wniosek.  

 

Ponieważ nikt głosu nie zabrał Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski odczytał 

projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego. Nikt nie 

zgłosił uwag do treści odczytanej uchwały.  

Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” podjęli uchwałę.   

Uchwała Nr XLVI.214.2014 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Punkt 5. 

Interpelacji nie zgłoszono.  

 

Punkt 6.  

W wolnych wnioskach głos zabrali: 
  

Radny Józef Pytka zgłosił, że w Niemgłowach brakuje jednej lampy oraz słupa. 

Radny Jerzy Pieczątka zgłosił, że w Łaszczynie nie świecą cztery lampy i należy je 

uzupełnić oraz uzupełnić cztery doły na drodze.  
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Radna Elżbieta Wieteska poinformowała, że w Gortatowicach na przystanku brakuje 

jednej szyby, którą należy uzupełnić oraz brakuje worków na segregowanie odpadów.   

Radny Grzegorz Stępniak poinformował, że należy uzupełnić drogę emulsją przy 

wyjeździe z Nowej Małej Wsi. 

Radna Teresa Stępniak zgłosiła konieczność pomalowania i odświeżenia klatki schodowej 

oraz wymiany drzwi w budynku ośrodka zdrowia w Sierzchowach (część mieszkalna).   

Radna Iwona Machnicka poinformowała o konieczności pomalowania przystanków na 

terenie gminy.  

 

Punkt 17. 

Przewodniczący Rady Gminy zakończył obrady XLVI Sesji Rady Gminy. 

  

 

Protokół zakończono i podpisano.          

   

 

 

Protokołowała : 

mgr Olga Kmita 


