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P R O T O K Ó Ł  Nr XXVIII  
 
z odbytej Sesji Rady Gminy Cielądz w dniu 28 grudnia 2009 roku. 
 

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

 
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. Andrzej Latek   Wójt Gminy 
2. Wiesława Libera   Skarbnik Gminy 
3. Janina Ciesielska  Sekretarz Gminy 
4. Jadwiga Gaćkowska  Kierownik GZEAS 
5. Marian Krawczyk  Kierownik Referatu Budownictwa 
 
oraz inne osoby wg załączonych list obecności. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Herbsztajn stwierdzając quorum 
zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał otworzył obrady XXVIII Sesji Rady 
Gminy Cielądz. 

Powitał przybyłych na Sesję radnych oraz zaproszonych gości, następnie 
przedstawił proponowany  

porządek obrad: 
1. Otwarcie Sesji. 
2. Zatwierdzenie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 
4. Przyjęcie planów pracy Rady Gminy i Komisji na 2010 rok. 
5. Zmiany budŜetu i w budŜecie na 2009 rok – podjęcie uchwały. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierŜawienia części budynku stanowiącego 

mienie komunalne. 
7. Interpelacje. 
8. Wolne wnioski. 
9. Zakończenie obrad. 
 
Punkt 2. 
Porządek obrad wraz z wprowadzoną zmianą został przyjęty jednogłośnie. 
 
Punkt 3. 
Protokół z poprzedniej Sesji został wyłoŜony do wglądu. Radni do protokołu tego nie 
wnieśli uwag i protokół ten został przyjęty jednogłośnie. 
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Punkt 4. 
Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Herbsztajn przedstawił projekt planu 

pracy Rady Gminy na 2010 rok i poprosił Przewodniczących Komisji o 
przedstawienie planów pracy Komisji na 2010 rok.  
 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Lucjan Stolarek 
przedstawił plan pracy Komisji na 2010 rok. Poinformował, Ŝe plan został omówiony 
na posiedzeniu komisji w dn. 18.12.2009 r. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tomasz Dewille przedstawił plan pracy 
Komisji na 2010 rok. Poinformował, Ŝe plan został ustalony przez członków komisji 
na ostatnim posiedzeniu.  

Przewodniczący Komisji BudŜetu i Rolnictwa Lech Owczarek przedstawił, projekt 
planu pracy komisji na 2010 rok. Poinformował, Ŝe w zeszłym roku była taka sama 
sytuacja, wpisano do planu pracy komisji posiedzenie w sprawie ustalenia planu 
pracy na 2010 rok, wszystkie komisje miały się spotkać na wspólnym posiedzeniu i 
omówić plany pracy.  

 
W dyskusji głos zabrali: 
− Wójt Gminy Andrzej Latek – przypominam Panu Przewodniczącemu komisji, 

Ŝe obowiązkiem przewodniczących komisji jest zwoływanie posiedzeń, 
omawianie bieŜących spraw, my nie mamy obowiązku za Państwem dzwonić i 
prosić. Proszę o wykonywanie waszych zadań.  

− Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Lucjan Stolarek – 
w zeszłym roku były dopisane posiedzenia w sprawie ustalenia planów pracy 
komisji, ale nie było mowy o tym, Ŝe ma się to odbyć na wspólnym 
posiedzeniu. KaŜda komisja ma swoje tematy, zadania i plan pracy ustala 
sama.  

− Radny Jarosław Budek – w zeszłym roku oględzin dróg dokonała tylko komisja 
rewizyjna, a powinny wszystkie się spotkać i jeździć. 

− Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – jesteśmy członkami komisji rewizyjnej i 
wykonujemy zadania do nas naleŜące.  

− Wójt Gminy Andrzej Latek – jeszcze raz proszę Przewodniczących Komisji o 
wspólne porozumienie się, powinniście spotkać się z Przewodniczącym Rady 
Gminy i omówić system pracy, ustalić, które tematy chcecie omawiać razem, 
które osobno, to teŜ naleŜy do waszych obowiązków.  

 
Po dyskusji wszyscy radni opowiedzieli się za przyjęciem planów pracy Komisji oraz 
Rady Gminy na 2010 rok. Plany pracy stanowią załączniki do protokołu.  
 
Punkt 5. 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił panią Skarbnik o przedstawienie 
proponowanych zmian budŜetu i w budŜecie gminy na 2009 rok.  

Skarbnik Gminy Wiesława Libera przedstawiła proponowane zmiany w 
budŜecie – zwiększono plan wydatków na pomoc dla uczniów szkół podstawowych i 
gimnazjum oraz na obsługę zadań, poniewaŜ dostaliśmy środki na ten cel dla pięciu 
uczniów z PFRON-u z programu „uczeń na wsi”; zwiększono środki o 3.600 zł na 
zakup wiaty przystankowej w Ossowicach, zwiększono środki na zakup energii, juŜ 
raz zwiększaliśmy plan, ale energia zdroŜała i naleŜy znów zwiększyć, w 
wynagrodzeniach osobowych pracowników zwiększono wydatki na ewentualne 
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nagrody dla pracowników po 500 zł brutto, temat był omawiany na ostatnim 
posiedzeniu komisji rewizyjnej. 

 
Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Herbsztajn przedstawił projekt 

uchwały w sprawie zmian budŜetu i w budŜecie gminy na rok 2009.  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
Uchwała Nr XXVIII/134/09 stanowi załącznik do protokołu. 
 
Punkt 6. 
Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Herbsztajn poprosił p. Sekretarz o 
przedstawienie sprawy wydzierŜawienia części budynku stanowiącego mienie 
komunalne gminy. 

Sekretarz Gminy Janina Ciesielska poinformowała, Ŝe część budynku 
naleŜącego do gminy o powierzchni 127,65 m2 jest wynajmowana przez doktora 
Tadeusza Musiała i prowadzony jest ośrodek zdrowia w Cielądzu. Obecnie kończy 
się umowa, aby ją przedłuŜyć i wydzierŜawić część budynku potrzebna jest uchwała 
Rady Gminy, część będzie dzierŜawiona na cele opieki zdrowotnej na okres do 
trzech lat.  

 
 
Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Herbsztajn przedstawił projekt uchwały w 
sprawie wydzierŜawienia budynku stanowiącego mienie komunalne gminy Cielądz. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
Uchwała Nr XXVIII/135/09 stanowi załącznik do protokołu. 
 
Punkt 7. 
Interpelacji nie zgłoszono. 
 
Punkt 8. 
W zapytaniach i wnioskach głos zabrali: 

− Sołtys Wiesław Kruśliński – serdecznie dziękuję za wiatę przystankową dla 
Ossowic, dzieci będą  miały teraz sucho i ciepło.  

− Radna Teresa Stępniak – jak sprawuje się nowy samochód Urzędu. 
− Radny Jarosław Budek – powinniśmy samochód oznakować logo-herbem 

gminy. 
− Wójt Gminy Andrzej Latek – samochód jest w okresie dotarcia, na razie byłem 

nim raz w Woli Chojnatej, sprawuje się dobrze. Jeszcze raz dziękuję za 
państwa zgodę na jego kupno. Odnośnie ośrodka zdrowia w Sierzchowach 
skończyliśmy formalności notarialne, jeszcze tylko podpiszemy umowy najmu. 
Rozstrzygnięto przetarg na drogę do Herco, jesteśmy jeszcze tylko w okresie 
oczekiwania na ewentualne protesty, komisja wybrała ofertę firmy CZ Bis za 
kwotę ok. 500 tys. zł. Firma Herco zamierza ruszyć od 01 kwietnia 2010 r. 
Trwają prace projektowe nad drogami, które ustaliliśmy na przyszły rok (w 
Małej Wsi w niektórych miejscach szerokość 3,5 m). Dziękuję w imieniu 
pracowników urzędu za przegłosowanie nagród. 

− Radny Grzegorz Kwaczyński – dlaczego nad nagrodami głosujemy w jakimś 
załączniku, a nie oddzielną uchwałą tak, Ŝeby wszystko było wiadomo. 

− Radny Jarosław Budek – czy to komisja rewizyjna decyduje o nagrodach. 
− Skarbnik Gminy Wiesława Libera – zasady ustalania budŜetu i uchwał w tych 

sprawach są określone przepisami prawa, nie moŜecie państwo podejmować 
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osobnych uchwał w sprawie nagród. Na komisji rewizyjnej sprawa była 
przedstawiana jedynie informacyjnie, omówiona, ale wyraźnie było 
powiedziane, Ŝe taki wniosek zostanie przedstawiony na sesji rady gminy. 
śadna komisja nie jest decydentem, decydujecie państwo na sesji głosując 
nad uchwałą. A wyraźnie państwa poinformowałam, Ŝe w uchwale w sprawie 
zmian budŜetu przewidziane są nagrody dla pracowników i w jakiej wysokości.  

− Radny Lech Owczarek – proszę o uzupełnienie świetlenia przy drodze 
wojewódzkiej w Cielądzu, tuŜ przy zakręcie i dalej koło p. Stępnia. W 
listopadzie znów był groźny wypadek, robią się podcienie i nie widać nic.  

− Wójt Gminy Andrzej Latek – lampy są co drugi słup i tak jest w wielu 
miejscach, ale jest decyzja i na zakręcie lampa zostanie załoŜona przez p. 
Burzyńskiego. Wypadki tez nie są aŜ tak zaleŜne od lamp przy drodze.  

− Radny Lech Owczarek – od nowego roku stowarzyszenie „Cymbarka” traci 
lokal, powinniśmy zastanowić się Ŝeby im dać jakiś lokal, nie moŜemy ich 
zostawić samych sobie (mają naukę gry na instrumentach, trzy sekcje, sprzęt 
muzyczny).  

− Wójt Gminy Andrzej Latek – z całym szacunkiem dla zasług stowarzyszenia, 
ale to jest samodzielne stowarzyszenie, moŜemy im pomóc, zawsze 
pomagaliśmy i nadal będziemy, ale nie mamy obowiązku niczego zapewniać. 
Mamy teŜ inne stowarzyszenia. Jak powstanie dom kultury w Cielądzu to 
moŜemy im lokal wynająć, ale nie dać, moŜemy im teŜ pomóc finansowo.     

− Radna Teresa Stępniak – a jak stoi sprawa okna. 
− Wójt Gminy Andrzej Latek – sprawa została przekazana do zarządu OSP, 

okno zostanie załoŜone przez tę samą firmę.  
− Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Herbsztajn – składam wszystkim 

najserdeczniejsze Ŝyczenia noworoczne. 
− Wójt Gminy Andrzej Latek – serdecznie dziękuję wszystkim za współpracę w 

minionym roku i składam serdeczne Ŝyczenia noworoczne, dalszej owocnej 
współpracy. 

 
Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 
 
Protokołowała:      Przewodniczący Rady Gminy 
Olga Kmita.       /-/ mgr Kazimierz Herbsztajn 
 
 


