P R O T O K Ó Ł Nr XXIV/12
z odbytej Sesji Rady Gminy Cielądz w dniu 26 września 2012 roku.
Sesję rozpoczęto o godz. 14:00
a zakończono o godz. 15:00.
Ustawowa liczba radnych
Radnych obecnych na Sesji: 15

- 15

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Ponadto udział w posiedzeniu wzięli:
1. Paweł Królak
2. Wiesława Libera
3. Sylwester Krawczyk
4. Maria Ciesielska

Wójt Gminy
Skarbnik Gminy
Sekretarz Gminy
Kierownik Referatu Organizacyjnego

oraz inne osoby wg załączonych list obecności.
Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski stwierdzając obecność 15-stu radnych
i quorum zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał otworzył obrady XXIV Sesji Rady
Gminy Cielądz.
Powitał przybyłych na Sesję radnych oraz zaproszonych gości, następnie zaproponował
aby w porządku obrad po podjęciu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na
rok 2012 dodać dodatkowy punkt: „Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji
projektu pod nazwą „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Cielądz”, Działanie
9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług
edukacyjnych”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego”.

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 XXIII/12 z Sesji Rady Gminy w dn. 14.09.2012 r.
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4. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 20122015.
5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2012.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pod nazwą
„Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Cielądz”, Działanie 9.1
„Wyrównywanie szans

edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług

edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie
szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz
zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”, Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”.
7. Informacja w zakresie prowadzonych prac, co do podziału Gminy na okręgi
wyborcze w wyborach do Rady Gminy.
8. Interpelacje.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad XXIV Sesji Rady Gminy.
Punkt 2.
Przewodniczący

Rady

Gminy

Bogumił

Grabowski

przeprowadził

głosowanie

nad

przedstawionym porządkiem obrad.
Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przyjęli przedstawiony porządek obrad.

Punkt 3.
Protokół Nr XXIII/12 z Sesji w dn. 14.09.2012 r. został wyłożony do wglądu. Radni do protokołu
nie wnieśli uwag i protokół w głosowaniu jawnym 15 głosami „za” został przyjęty.

Punkt 4.
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu obejmującego podjęcie
uchwały w sprawie: zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2015. Projekt
uchwały otrzymali wszyscy radni.

Skarbnik Gminy Wiesława Libera poinformowała, że proponuje się zmiany w wykazie
przedsięwzięć na lata 2012-2015 – w przedsięwzięciach na wydatki majątkowe. Proponuje się
dokonanie zmiany w limicie wydatków majątkowych, dotyczy to złożenia wniosku
o dofinansowanie z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych” – na zadanie remont
drogi gminnej Nr 113053E Cielądz-Ossowice. Wykonanie zadania [planowane jest na lata 20122

2013, z tego wykonanie dokumentacji w 2012 roku i wykonanie remontu w roku 2013.
Wartość kosztorysowa planowanego zadania to 1.200.000 zł, proponuje się zwiększenie
wydatków majątkowych w roku 2012 do 11.000 zł i w roku 2013 o 1.189.000 zł.

Ponieważ do projektu uchwały uwag nie zgłoszono Przewodniczący Rady Gminy Bogumił
Grabowski odczytał projekt uchwały w sprawie zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2012-2015.
Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski przeprowadził głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami „za” podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXIV/106/2012 stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 5.
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu obejmującego podjęcie
uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2012.

Skarbnik Gminy Wiesława Libera poinformowała, że proponuje się dokonanie zmian
w planie wydatków na wydatki inwestycyjne, w związku ze złożeniem wniosku do Wojewody
Łódzkiego na remont drogi Cielądz-Ossowice (schetynówka). Proponuje się zmniejszenie o
kwotę 5.000 zł z drogi Niemgłowy-Zuski a zwiększenie o tę kwotę na drogę Cielądz-Ossowice.

Ponieważ do projektu uchwały uwag nie zgłoszono Przewodniczący Rady Gminy Bogumił
Grabowski odczytał projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2012.
Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski przeprowadził głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami „za” podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXIV/107/2012 stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 6.
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu obejmującego podjęcie
uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pod nazwą „Indywidualizacja nauczania
w klasach I-III w Gminie Cielądz”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i
zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”,
Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie
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do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”, Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”.

Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk poinformował, że pojawiła się możliwość
uzyskania dofinansowania w 100 % projektu, który zakłada doposażenie szkół podstawowych
w Cielądzu i Sierzchowach w pomoce naukowe i dydaktyczne oraz różne dodatkowe zajęcia, np.
dla uczniów z trudnościami w nauce czytania i pisania, dla dzieci z trudnościami
matematycznymi, zajęcia logopedyczne dla uczniów z zaburzeniami rozwoju mowy, zajęcia
socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci zagrożonych
i z wadami postawy i inne. Możemy uzyskać dofinansowanie ok. 25 tys. zł na doposażenie w
pomoce naukowe i ok. 35 tys. zł na pozostałe. Poinformował, że w związku z tym podjęcie
uchwały i realizacja projektu jest zasadna.

Ponieważ do projektu uchwały uwag nie zgłoszono Przewodniczący Rady Gminy Bogumił
Grabowski odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pod nazwą
„Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Cielądz”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie
szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w
systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o
utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”,
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego”.
Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski przeprowadził głosowanie.
Radni w głosowaniu 15 głosami „za” jednogłośnie podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXIV/108/2012 stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 7.
Kolejny punkt porządku obrad dotyczył Informacji w zakresie prowadzonych prac, co do
podziału Gminy na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy.

Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk poinformował, że w związku z nowelizacją
Kodeksu Wyborczego Gminy zobowiązane są do podziału gmin na jednomandatowe okręgi
wyborcze w terminie do 1 listopada 2012 roku. Sekretarz zacytował obecnym na Sesji treść art.
417 i 418 Kodeksu Wyborczego. Poinformował, że w związku z tym, trwają prace nad podziałem
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Gminy na odpowiednie okręgi wyborcze. Nadmienił, że wszyscy radni otrzymali dwie
propozycje podziału Gminy na okręgi. Poprosił o wypowiedzenie się w tej sprawie.

Radny Adam Michalak pozytywnie ocenił obydwa projekty podziału.
Radna Elżbieta Wieteska pozytywnie oceniła projekt Nr 2, w którym zaproponowano
okręg wyborczy Gortatowice łącznie z Mroczkowicami.
Przewodniczący Rady Bogumił Grabowski i sołtys Leon Kaliszewski pozytywnie ocenili
projekt Nr 2, w którym zaproponowano okręg wyborczy Kuczyzna łącznie z Wylezinkiem.
Sołtys Stolnik Piotr Pawlak pozytywnie ocenił projekt Nr 2,w którym zaproponowano
okręg wyborczy dla samych Stolnik.

Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk poinformował, że projekty podziału Gminy na
okręgi wyborcze zostaną umieszczone na stronie internetowej Gminy celem przeprowadzenia
konsultacji z mieszkańcami. Wszelkie uwagi będzie jeszcze można zgłaszać. Projekt uchwały
zostanie przygotowany i przedstawiony na Sesji Rady Gminy.

Punkt 8.
Interpelacji nie zgłoszono.

Punkt 15.
W wolnych wnioskach głos zabrali:
Sołtys Paweł Trzciński zgłosił konieczność przestawienia znaku wskazującego
miejscowość „Kuczyzna”, ze względu na to, że obecnie stoi on w kierunku miejscowości
Wylezinek.
Na stwierdzenie radnego Lecha Owczarka, że obecny podział okręgów do wyborów do
Rady Powiatu jest krzywdzący dla Gminy Cielądz Sekretarz

Gminy

Sylwester

Krawczyk

wyjaśnił, że obecnie taki podział musi być.
Na uwagę radnego Jerzego Pieczątki odnośnie starych przydomowych oczyszczalni
ścieków dotyczącą pokryw, które miały zostać wymienione a nadal tego nie zrobiono - Sekretarz
Gminy poinformował, że pismo w tej sprawie zostało wysłane do firmy KB Instalacje, obecnie
czekamy na odpowiedź.
Radny Jarosław Budek zapytał czy istnieje możliwość zamontowania większych
zbiorników na obecnie budowanych przydomowych oczyszczalniach ścieków, ponieważ są takie
sytuacje, że w czasie realizacji projektu brano pod uwagę, np. pięć osób w gospodarstwie

5

a obecnie jest ich już osiem. W związku z tym istnieje obawa czy zbiorniki wytrzymają, zapytał
czy jest możliwość zmiany w takich przypadkach zbiorników na większe.
Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk wyjaśnił, że wiąże się to z większymi kosztami, ale
rozważymy co z tym zrobić.
Radna Iwona Machnicka zgłosiła konieczność przywiezienia kamienia na drogę
w Wisówce.
Radny Jerzy Pieczątka zgłosił konieczność dokończenia łatania dziur na drogach
gminnych.
Radna Teresa Stępniak poinformowała, że parking w Sierzchowach został źle wykonany,
przez co zbiera się woda.
Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk omówił sprawę gospodarki ściekowej, która stanie
się zadaniem Gminy od 01 lipca 2013 roku.

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

Protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała :
Maria Ciesielska
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