P R O T O K Ó Ł Nr XXX/13
z odbytej Sesji Rady Gminy Cielądz w dniu 11 marca 2013 roku.
Sesję rozpoczęto o godz. 09:00
a zakończono o godz. 11:45.
Ustawowa liczba radnych
Radnych obecnych na Sesji:

- 15
- 13

Radni nieobecni:
1. Michał Trzciński
2. Krzysztof Żatkiewicz
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Ponadto udział w posiedzeniu wzięli:
1. Paweł Królak
2. Wiesława Libera
3. Sylwester Krawczyk
4. Grażyna Jarzyńska
5. Teresa Łucka
6. Aldona Trzcińska
7. Marian Krawczyk

Wójt Gminy Cielądz
Skarbnik Gminy
Sekretarz Gminy
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sierzchowach
Dyrektor Gimnazjum Publicznego w Cielądzu
Kierownik GOPS
Kierownik Referatu Budownictwa i Rolnictwa

oraz inne osoby wg załączonych list obecności.
Punkt 1.
Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski stwierdzając obecność 13-stu radnych
i quorum zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał, otworzył obrady XXX Sesji Rady
Gminy Cielądz. Powitał przybyłych na Sesję radnych oraz zaproszonych gości.

Punkt 2.
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił proponowany
porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za
rok 2012.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Cielądz.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
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6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości
zamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy Cielądz.
8. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
9. Podjęcie uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości pozbywających się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 20132016.
11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2013 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2013 roku na
spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
13. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Cielądzu za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 r.
14. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Cielądz z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy za rok 2012.
15. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cielądz za 2012 rok.
16. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Rolnictwa Rady Gminy Cielądz za
2012 rok.
17. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Gminy
Cielądz za 2012 rok.
18. Interpelacje.
19. Wolne wnioski.
20. Zakończenie obrad XXX Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad przedstawionym porządkiem obrad.
Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami „za” przyjęli przedstawiony porządek obrad.
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Punkt 3.
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu obejmującego
sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2012.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2012 przedstawił
Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Lucjan Stolarek.
Sprawozdanie otrzymali wszyscy radni. Sprawozdanie zostało szczegółowo omówione na
wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy w dniu 07.03.2013 r.

Do sprawozdania uwag nie zgłoszono.
Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami „za” przyjęli Sprawozdanie z realizacji Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2012. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 4.
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu obejmującego podjęcie
uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Cielądz.

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski. Projekt
uchwały został szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy w dniu
07.03.2013 r. Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji
naniesiono poprawki do projektu Regulaminu, tj. zmieniono treść § 16 pkt. 3, § 18 pkt. 4 oraz
§ 18 pkt. 8. Przewodniczący Rady Gminy przedstawił treść uwzględnionych poprawek.
Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk poinformował, że na wspólnym posiedzeniu
komisji proponowano, aby centralny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
znajdował się w Cielądzu. Jednakże radni prosili o jakąś alternatywę. Sekretarz dodał,
że przeprowadzono odpowiednie rozmowy i proponuje się utworzyć taki punkt nie w Cielądzu,
a w Ossowicach. Działalnością taką zajmuje się p. Budek, w ramach przetargu mógłby to
prowadzić, na swojej działce. Jest możliwość obniżenia kosztów, ponieważ koszty mogłyby się
bilansować dochodami ze sprzedaży gromadzonych odpadów. W związku z tym, proponuje się
przyjęcie poprawki w § 26 ust. 1 Regulaminu i wpisanie centralnego punktu selektywnego
zbierania odpadów „w Ossowicach”.
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Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski przeprowadził głosowanie nad złożonym
wnioskiem o dokonanie poprawki w projekcie Regulaminu. Radni w głosowaniu jawnym 13
głosami „za” przyjęli zaproponowaną poprawkę, tj. w § 26 ust. 1 Regulaminu wpisać selektywny
punkt zbierania odpadów w „Ossowicach”.

Do projektu uchwały więcej uwag nie zgłoszono. Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt
uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Cielądz wraz z poprawkami.
Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami „za” podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXX/137/2013 stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 5.
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu obejmującego podjęcie
uchwały w sprawie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk. Projekt uchwały
otrzymali wszyscy radni. Projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji
w dniu 07.03.2013 r. Na komisjach przegłosowano wysokości stawek. Wszystkie Komisje
jednogłośnie wyraziły pozytywną opinię do projektu uchwały.

Radny Grzegorz Stępniak poinformował, że projekt uchwały przewiduje trzy rodzaje
gospodarstw domowych: małe – nie więcej niż 2 osoby, średnie – od 3 do 5 osób i duże – nie
więcej niż 6 osób. Stawkę przy dwuosobowym gospodarstwie domowym ustalono w wysokości
20 zł brutto (odpady zbierane w sposób selektywny) i 40 zł brutto (odpady zmieszane). Radny
poinformował, że jeśli taka uchwała zostanie przegłosowana, stawka dla gospodarstwa
domowego, w którym mieszka tylko jedna osoba będzie zbyt wysoka. W związku z powyższym
zaproponował, aby zróżnicować stawki, wyodrębnić w uchwale gospodarstwo domowe,
składające się tylko z jednej osoby i dla takiego gospodarstwa domowego ustalić niższe stawki.
Radna Teresa Stępniak poparła radnego Stępniaka i poinformowała, że jego wniosek jest
uzasadniony. Dodała, że jest sporo osób starszych, samotnych, utrzymujących się ze skromnej
renty czy emerytury, dla tych osób stawka 20 zł będzie zbyt wysoka. Zwróciła się do radnych
o poparcie tego wniosku.
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Radny Grzegorz Stępniak zaproponował, aby dla gospodarstwa domowego składającego
się z jednej osoby ustalić stawki w wysokości:
− 15,00 zł brutto – w przypadku odpadów zbieranych w sposób selektywny,
− 30,00 zł brutto – w przypadku odpadów zmieszanych.
Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski przeprowadził głosowanie nad złożonym
wnioskiem o dokonanie poprawek w projekcie uchwały. Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami
„za” przyjęli zaproponowane poprawki, tj. w § 3 uchwały dodać pkt. 1 o treści: „jednoosobowym
gospodarstwie domowym – rozumie się przez to gospodarstwo domowe składające się z 1 osoby”
a pozostałe punkty przesunąć w dół, w § 4 uchwały dodać pkt. 1 o treści „od jednoosobowych
gospodarstw domowych – w wysokości 15,00 zł brutto” a pozostałe punkty przesunąć w dół,
w § 5 dodać pkt. 1 o treści „od jednoosobowych gospodarstw domowych – w wysokości 30,00 zł
brutto” i pozostałe punkty przesunąć w dół.

Ponieważ więcej uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, Przewodniczący Rady Gminy
Bogumił Grabowski przedstawił projekt uchwały wraz z ustalonymi poprawkami.
Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami „za” podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXX/138/2013 stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 6.
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu obejmującego podjęcie
uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk. Projekt uchwały
otrzymali wszyscy radni. Projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji
w dniu 07.03.2013 r. Wszystkie Komisje jednogłośnie wyraziły pozytywną opinię do projektu
uchwały.
Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk poinformował, że na wspólnym posiedzeniu
komisji proponowano, aby centralny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
znajdował się w Cielądzu. Jednakże radni prosili o jakąś alternatywę. Sekretarz dodał, że
przeprowadzono odpowiednie rozmowy i proponuje się utworzyć taki punkt nie w Cielądzu,
a w Ossowicach. Działalnością taką zajmuje się p. Budek, w ramach przetargu mógłby to
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prowadzić, na swojej działce. Jest możliwość obniżenia kosztów, ponieważ koszty mogłyby się
bilansować dochodami ze sprzedaży gromadzonych odpadów.
Na stwierdzenie radnego Jerzego Pieczątki, że lepiej byłoby organizować raz na jakiś czas
objazd samochodu na terenie gminy i zebranie odpadów wielkogabarytowych Sekretarz Gminy
Sylwester Krawczyk poinformował, że odpady wielkogabarytowe będą mogły być zbierane na
tzw. „wystawkach”, jeśli zajdzie taka potrzeba będzie można coś takiego zorganizować. Jednakże
gmina jest zobowiązana utworzyć centralny punkt selektywnego zbierania odpadów, dlatego taki
punkt proponuje się w uchwale. Sekretarz Gminy dodał, że działka po byłym SKR w Cielądzu,
którą wstępnie planowano na taki punkt nie spełnia podstawowych wymagań, nie ma światła,
ogrodzenia, wody, budynek do remontu (dach, drzwi). To byłyby zbyt duże koszty. W związku
z tym, proponuje się przyjęcie poprawki w § 2 ust. 2 projektu uchwały i wpisanie punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych „w Ossowicach”.

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski przeprowadził głosowanie nad złożonym
wnioskiem o dokonanie poprawki w projekcie uchwały. Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami
„za” przyjęli zaproponowaną poprawkę, tj. w § 2 ust. 2 projektu uchwały wpisać selektywny
punkt zbierania odpadów komunalnych w „Ossowicach”.

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z przegłosowaną
poprawką.
Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami „za” podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXX/139/2013 stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 7.
Kolejny punkt porządku obrad dotyczył podjęcia uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli
nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy Cielądz.

Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk. Projekt uchwały
otrzymali wszyscy radni. Projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji
w dniu 07.03.2013 r. Wszystkie Komisje jednogłośnie wyraziły pozytywną opinię do projektu
uchwały.
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Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk poinformował, że w związku z przyjętymi w punkcie 5
poprawkami do uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty należy również przyjąć poprawkę do
wzoru deklaracji. Mianowicie, ze względu na dopisanie w poprzedniej uchwale jednoosobowego
gospodarstwa domowego, we wzorze deklaracji, na stronie trzeciej, w pierwszym akapicie
w

nawiasie

należy

uwzględnić

również

wielkość

gospodarstwa

jednoosobowego:

„(jednoosobowe, małe, średnie, duże).

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski przeprowadził głosowanie nad złożonym
wnioskiem o dokonanie poprawki we wzorze deklaracji. Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami
„za” przyjęli zaproponowaną poprawkę.

Ponieważ więcej uwag nie zgłoszono Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na
terenie Gminy Cielądz.
Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami „za” podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXX/140/2013 stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 8.
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu obejmującego podjęcie
uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.

Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk. Projekt uchwały
otrzymali wszyscy radni. Projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji
w dniu 07.03.2013 r. Wszystkie Komisje jednogłośnie wyraziły pozytywną opinię do projektu
uchwały.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt
uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami „za” podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXX/141/2013 stanowi załącznik do protokołu.
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Punkt 9.
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu obejmującego podjęcie
uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości
pozbywających się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych.

Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk. Projekt uchwały
otrzymali wszyscy radni. Projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji
w dniu 07.03.2013 r. Wszystkie Komisje jednogłośnie wyraziły pozytywną opinię do projektu
uchwały.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt
uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości
pozbywających się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych.
Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami „za” podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXX/142/2013 stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 10.
Kolejny punkt dotyczył podjęcia uchwały w sprawie: zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2013-2016.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Wiesława Libera. Projekt uchwały
otrzymali wszyscy radni. Projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji
w dniu 07.03.2013 r. Wszystkie Komisje jednogłośnie wyraziły pozytywną opinię do projektu
uchwały. Skarbnik Gminy poinformowała, że proponuje się zmiany w WPF w związku
ze zmianą w wykazie przedsięwzięć na lata 2012-2015 w przedsięwzięciach na wydatki bieżące.
Proponuje się dokonać zmian w limicie wydatków bieżących na nowe zadanie „Razem dla
Rozwoju” Program Operacyjny Kapitał Ludzki, zwiększenie limitu wydatków w 2013 roku
o kwotę 16.800 zł a w 2014 zwiększenie o kwotę 12.100 zł.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt
uchwały w sprawie: zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2015.
Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami „za” podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXX/143/2013 stanowi załącznik do protokołu.
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Punkt 11.
Kolejny punkt porządku obrad dotyczył podjęcia uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu
i w budżecie gminy na rok 2013.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Wiesława Libera. Projekt uchwały
otrzymali wszyscy radni. Projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji
w dniu 07.03.2013 r. Wszystkie Komisje jednogłośnie wyraziły pozytywną opinię do projektu
uchwały. Skarbnik Gminy poinformowała, że w związku z podpisaną umową z Powiatowym
Urzędem Pracy na finansowanie robót publicznych proponuje się zwiększenie planu dochodów
i wydatków w dz. 600 o 10.555 zł, w dz. 852 zwiększenie planu dochodów i wydatków z tytułu
zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w 2011 i 2012 r. o kwotę 10.000 zł i odsetki
o kwotę 2.000 zł z tytułu zwrotu składek zdrowotnych i zasiłku stałego z 2012 r. o kwotę 1.154
zł, oraz w związku z otrzymanym pismem z Ministerstwa Finansów w sprawie wysokości
subwencji oświatowej na 2013 rok proponuje się zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę
4.115 zł. W dz. 750 proponuje się zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 16.800 zł
w związku z podpisaną umową na projekt „Razem dla Rozwoju” realizowany ze środków
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji
samorządowej. W związku z wykonaniem dochodów w paragrafach proponuje się również
zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt
uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2013.
Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami „za” podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXX/144/2013 stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 12.
Kolejny punkt dotyczył podjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
w 2013 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Wiesława Libera. Projekt uchwały
otrzymali wszyscy radni. Projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji
w dniu 07.03.2013 r. Wszystkie Komisje jednogłośnie wyraziły pozytywną opinię do projektu
uchwały. Skarbnik Gminy poinformowała, że proponuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości
1.730.059 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Kredyt zostanie spłacony w latach
2014-2022. Środki na spłatę kredytu wraz z odsetkami zostaną zaplanowane w latach następnych.
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Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt
uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2013 roku na spłatę wcześniej
zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami „za” podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXX/145/2013 stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 13.
Kolejny punkt dotyczył Sprawozdania z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Cielądzu za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cielądzu
za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 r. przedstawiła Kierownik GOPS – Aldona Trzcińska.
Sprawozdanie otrzymali wszyscy radni. Sprawozdanie zostało szczegółowo omówione na
wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy w dniu 07.03.2013 r.

Do sprawozdania uwag nie zgłoszono.
Sprawozdanie w głosowaniu jawnym 13 głosami „za” zostało przyjęte.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 14.
Kolejny punkt dotyczył Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Cielądz
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy za rok
2012.

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Cielądz z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy za rok 2012 przedstawił
Inspektor w Referacie Or.SO– Piotr Król. Sprawozdanie otrzymali wszyscy radni. Sprawozdanie
zostało szczegółowo omówione na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy w dniu
07.03.2013 r.

Do sprawozdania uwag nie zgłoszono.
Sprawozdanie w głosowaniu jawnym 13 głosami „za” zostało przyjęte.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
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Punkt 15.
Kolejny punkt dotyczył Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cielądz za
2012 rok.
Sprawozdanie

z

działalności

Komisji

Rewizyjnej

Rady

Gminy

przedstawił

Przewodniczący tej Komisji – Tomasz Dewille. Sprawozdanie otrzymali wszyscy radni.
Sprawozdanie zostało omówione na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy w dniu
07.03.2013 r.
Do sprawozdania uwag nie zgłoszono.
Sprawozdanie w głosowaniu jawnym 13 głosami „za” zostało przyjęte.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 16.
Kolejny punkt dotyczył Sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Rolnictwa Rady Gminy
Cielądz za 2012 rok.
Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Rolnictwa Rady Gminy przedstawił
Przewodniczący tej Komisji – Jarosław Budek. Sprawozdanie otrzymali wszyscy radni.
Sprawozdanie zostało omówione na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy w dniu
07.03.2013 r.

Do sprawozdania uwag nie zgłoszono.
Sprawozdanie w głosowaniu jawnym 13 głosami „za” zostało przyjęte.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 17.
Kolejny punkt dotyczył Sprawozdania z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
Rady Gminy Cielądz za 2012 rok.
Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Gminy
przedstawił Przewodniczący tej Komisji – Robert Kupis. Sprawozdanie otrzymali wszyscy radni.
Sprawozdanie zostało omówione na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy w dniu
07.03.2013 r.

Do sprawozdania uwag nie zgłoszono.
Sprawozdanie w głosowaniu jawnym 13 głosami „za” zostało przyjęte.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
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Punkt 18.
Interpelacji nie zgłoszono.

Punkt 19.
W wolnych wnioskach głos zabrali:
Radny Robert Kupis zapytał, na jakim etapie są prace związane z budową Domu Kultury.
Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że niebawem zostanie ogłoszony przetarg na
budowę domu kultury oraz na remont świetlic w Kuczyźnie i Komorowie. Wójt Gminy dodał,
że zainstalowano elementy sanitariatów w szatni w parku, pozostaje jeszcze doprowadzenie
wody.
Radny Lech Owczarek poinformował, że kiedy Rada Sołecka chciała z funduszu
sołeckiego wykonać alejki w parku (dalszy ciąg, od ronda do budki) kostką brukową, Wójt
poinformował, że konserwator zabytków nie wyraził na to zgody. Radny zapytał, czy coś się w
tej kwestii zmieniło.
Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że niestety nic się nie zmieniło i konserwator
nie wyraża zgody na alejki wykonane ze zwykłej kostki brukowej.
Radny Lech Owczarek stwierdził, że dziwne jest, że konserwator nie wyraża zgody na
alejki kostką brukową w parku, a w otoczeniu domu kultury wyraża taką zgodę.
Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że nie można mylić domu kultury z otoczeniem
i alejami w samym parku. Dokumentacja na dom kultury i jego otoczenie była uzgadniania z
konserwatorem, natomiast sam park to jest odrębna kwestia.
Radny Lech Owczarek poprosił, aby radni byli rzetelnie informowani, nie ogólnikowo.
Wójt kolejny raz informuje, że przetarg zostanie ogłoszony niebawem, a czas upływa. Zanim
przetarg zostanie ogłoszony, są do tego terminy, może się jakaś firma odwołać, sprawa się
przeciąga i w końcu budowę rozpoczniemy w październiku. Radny poprosił o konkretną
informację, dlaczego wciąż przetarg nie jest ogłoszony.
Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk poinformował, że rzeczywiście termin się trochę
przesunął. Wynika to z faktu, że okazało się, że są potrzebne pewne zmiany techniczne, nie
uwzględniono w dokumentacji monitoringu, doprowadzenia sieci teleinformatycznych. Sekretarz
dodał, że dziś o godz. 15:00 będzie ostatnia dokumentacja na sieci teleinformatyczne i będzie
można ogłosić przetarg. Sekretarz dodał również, że wraz z budową domu kultury zaczęto
myśleć o całym parku, wszczęta została procedura zmiany klasy użytków, jest aktualna mapa
gruntów. Zostanie złożony wniosek do WFOŚiGW na dofinansowanie wykonania koncepcji
rewitalizacji parku.
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Radny Lech Owczarek zapytał, czy Wójt ma na piśmie pozwolenie konserwatora na
otoczenie domu kultury z kostki brukowej.
Wójt Gminy poinformował, że cały projekt domu kultury i jego otoczenia był uzgadniany
z konserwatorem, a w projekcie jest kostka brukowa, tym samym konserwator wyraził zgodę.
Sołtys Leszek Janeczek zapytał, z czego w takim razie mogą być zrobione alejki w parku.
Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk poinformował, że właśnie dlatego, żeby wiedzieć
co, gdzie i z czego możemy w parku wykonać, potrzebna jest koncepcja rewitalizacji, w której
wszystko zostanie dokładnie określone, a którą będzie zatwierdzał konserwator zabytków. Wtedy
będzie wiedza, m.in. z jakich materiałów można wykonać alejki w parku.
Skarbnik Gminy Wiesława Libera dodała, że dom kultury będzie realizowany w dwóch
etapach, w tym roku stan surowy z przyłączeniami, w przyszłym roku wykończenie.

Radna Iwona Machnicka podziękowała za remont tablicy ogłoszeń w Gułkach.
Radny Tomasz Dewille zgłosił konieczność usunięcia korzeni, które zostały po wycięciu
krzaków na drodze do Ossówka, w pasie drogowym.
Sołtys Piotr Pawlak zgłosił potrzebę remontu alei zabytkowej w Stolnikach.
Sołtys Bożena Woźniak poprosiła o interwencję w sprawie drogi powiatowej w Zuskach –
remont drogi jest konieczny (niedokończony odcinek drogi, na rzece pękł most, szosa się
zapada).
Radny Robert Kupis poinformował, że na drodze w Cielądzu, na działkach pojawiły się
przełomy przy studzienkach, należy coś z tym zrobić.
Sołtys Małgorzata Rosa poinformowała, że droga na Topielice – Łaszczyn od Komorowa
i Cielądz-Regnów jest bardzo wąska i należy coś z tym zrobić.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sierzchowach Grażyna Jarzyńska zaprosiła wszystkich do
szkoły na uroczystość „Misterium Wielkanocne” w dniu 26.03.2013 r. o godz. 12:00.

Punkt 20.
Przewodniczący Rady Gminy zakończył obrady XXX Sesji Rady Gminy.

Protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała :
mgr Olga Kmita
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