P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13
z odbytej Sesji Rady Gminy Cielądz w dniu 26 marca 2013 roku.
Sesję rozpoczęto o godz. 10:00
a zakończono o godz. 11:35.
Ustawowa liczba radnych
Radnych obecnych na Sesji:

- 15
- 14

Radni nieobecni:
1. Jerzy Pieczątka.
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Ponadto udział w posiedzeniu wzięli:
1. Paweł Królak
2. Wiesława Libera
3. Sylwester Krawczyk
4. Teresa Łucka
5. Małgorzata Stolarek
6. Aldona Trzcińska
7. Jadwiga Gaćkowska
8. Marian Krawczyk
9. Barbara Pytka

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

oraz inne osoby wg załączonych list obecności.
Punkt 1.
Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski stwierdzając obecność 14-stu radnych
i quorum zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał, otworzył obrady XXXI Sesji Rady
Gminy Cielądz. Powitał przybyłych na Sesję radnych oraz zaproszonych gości.

Punkt 2.
Przewodniczący Rady Gminy zaproponował, aby w porządku obrad dodać dodatkowy punkt
i omówić go w punkcie 3 „Podjęcie uchwały w sprawie: zmiana Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2013-2016”.
Ponieważ do przedstawionej propozycji uwag nie zgłoszono, Przewodniczący Rady Gminy
przedstawił proponowany
porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 20132016.
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4. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Cielądz w 2013 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości.
7. Przedstawienie propozycji rozwiązań dotyczących herbu i pozostałych insygniów
gminy Cielądz.
8. Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał
Rady Gminy.
9. Interpelacje.
10. Wolne wnioski.
11. Zakończenie obrad XXXI Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad przedstawionym porządkiem obrad.
Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami „za” przyjęli przedstawiony porządek obrad.

Punkt 3.
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu obejmującego podjęcie
uchwały w sprawie: zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2016.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Wiesława Libera. Projekt uchwały
otrzymali wszyscy radni. Skarbnik Gminy Wiesława Libera poinformowała, że ze względu na
zmianę kosztorysu i przyłączy w zadaniu „Budowa Gminnego Domu Kultury w Cielądzu” należy
dokonać zmian w WPF (w tym roku mniej do wykonania). Proponuje się zmniejszenie limitu
wydatków w 2013 roku o kwotę 165.531 zł (po zmianach limit w 2013 roku będzie wynosił
733.469 zł,) w 2014 roku proponuje się zwiększenie o kwotę 127.758 zł (limit po zmianach
wyniesie: 817.000 zł). Skarbnik Gminy poinformowała, że proponuje się również na zadanie
remont drogi gminnej Cielądz-Ossowice zmniejszenie wartości kosztorysowej o 128.000 zł,
ponieważ dokumentacja wykonana na podobną drogę jest niższa niż planowano pierwotnie,
dlatego też proponuje się zmniejszenie limitu wydatków w 2014 roku o kwotę 128.000 zł i limit
wyniesie 1.052.000 zł. Skarbnik Gminy dodała, że po zmianach kwoty kredytów nie ulegną
zmianie, natomiast zadłużenie gminy na koniec 2013 roku może ulec zmniejszeniu, ze względu
na to, że kwoty inwestycji po przetargu mogą być niższe, niż zaplanowano według wartości
kosztorysowych.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt
uchwały w sprawie: zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2016.
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Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami „za” podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXXI/146/2013 stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 4.
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu obejmującego podjęcie
uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Wiesława Libera. Projekt otrzymali
wszyscy radni, został on omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 20.03.2013 r.
Skarbnik Gminy Wiesława Libera poinformowała, że proponuje się zwiększenie planu wydatków
na zadania inwestycyjne: zakup kabiny do samochodu strażackiego w Sierzchowach 27.000 zł.,
ukształtowanie terenu parku w Cielądzu jako obszaru o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców
gminy na cele integracyjne oraz kulturalno-rozrywkowe, dokumentacja 20.000 zł/, na zadania
bieżące - stypendia dla uczniów udział własny 7.000 zł., w Szkołach Podstawowych i Gimnazjum
na zakupy materiałów i wyposażenia /ławki, krzesełka itp./ i pomoce dydaktyczne 99.531 zł.,
wykonanie koncepcji rewitalizacji parku w Cielądzu 20.000 zł. Proponuje się zmniejszenie planu
wydatków na zadania bieżące, w dz. Oświata i wychowanie 7.000 zł. Proponuje się dokonanie
zmian w planie wydatków inwestycyjnych - Budowa Gminnego Domu Kultury, gdyż po zmianie
wartości kosztorysowe uległy częściowo zmniejszeniu, jak również poszczególne etapy
wykonania budowy zostały zmienione i wartość w roku 2013 jest zmniejszona o 166.531 zł,
a w 2014 zwiększona o 127.785 zł.

Radny Józef Pytka poinformował, że jego zdaniem zakup kabiny do samochodu
strażackiego za 27.000 zł jest zbędnym wydatkiem. Jego zdaniem jest to wyrzucenie pieniędzy
w błoto. Należałoby zamienić samochody, tj. pozyskać jakiś samochód dla OSP w Cielądzu a ten
z Cielądza przekazać OSP w Sierzchowach. Teraz wydamy prawie 30 tys. zł a za rok się okaże,
że i tak samochód nie będzie się nadawał do użytku. Radny zapytał, kto da gwarancję, że po
zakupie kabiny samochód będzie jeździł.
Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że proponowane przez radnego rozwiązanie
jest lepsze, ale znacznie kosztowniejsze i gminy na to nie stać. Pozyskanie jakiegokolwiek
samochodu strażackiego dla OSP w Cielądzu to wydatek rzędu ok. 600 tys. zł, z czego wkład
własny gminy to kwota ok. 200 tys. zł. Dlatego proponuje się tylko wymianę kabiny, na to gminę
stać. Co do gwarancji, Wójt Gminy poinformował, że samochód będzie jeździł i będzie sprawny.

Radny Grzegorz Stępniak stwierdził, że wymiana kabiny jest konieczna i będzie z tego
pożytek. Samochód będzie jeździł jakiś czas, a na nowy nas nie stać. To jest o wiele
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potrzebniejszy wydatek niż, np. koszty utrzymania psów w schroniskach, które gmina musi
ponosić.
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Teresa Stępniak poparła radnego Stępniaka
i stwierdziła, że zakup kabiny jest dobrym rozwiązaniem. Co do gwarancji dodała, że specjaliści
dają gwarancję na pięć lat, więc nie powinno być wątpliwości, że samochód będzie sprawny.

Do projektu uchwały więcej 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 14 głosami „za” podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXXI/147/2013 stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 5.
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu obejmującego podjęcie
uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Cielądz w 2013 roku.

Projekt uchwały przedstawiła Barbara Pytka – Inspektor w Referacie Budownictwa
i Rolnictwa. Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. Projekt uchwały został omówiony na
wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 20.03.2013 r. Wszystkie komisje wyraziły pozytywną
opinię do projektu uchwały. Inspektor Barbara Pytka dodała, że uchwalenie programu jest
obligatoryjne w terminie do 30 marca, jest to zadanie własne gminy i trzeba je realizować.
W zeszłym roku kosztowało to gminę 11.200 zł. Na dzień dzisiejszy w schronisku jest pięć
psów, za których utrzymanie gmina jest zobowiązana płacić.
Radny Grzegorz Stępniak stwierdził, że jest przeciwny temu, aby gmina ponosiła koszty
utrzymania psów, tym bardziej, że psy są przywożone przez osoby z innych gmin.

Ponieważ więcej uwag nie zgłoszono, Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski
przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Cielądz w 2013 roku.
Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXXI/148/2013 stanowi załącznik do protokołu.
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Punkt 6.
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu obejmującego Podjęcie
uchwały w sprawie zamiany nieruchomości.
Projekt uchwały przedstawiła Barbara Pytka – Inspektor w Referacie Budownictwa
i Rolnictwa. Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. Projekt uchwały został omówiony na
wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 20.03.2013 r. Wszystkie komisje wyraziły pozytywną
opinię do projektu uchwały. Inspektor Barbara Pytka dodała, że w związku z wnioskiem
w sprawie zamiany przebiegu odcinków drogi nr 13 o pow. 0,0529 ha położonej w obrębie wsi
Sanogoszcz na część działki nr 15, podjęto czynności w zakresie zamiany wnioskowanych
nieruchomości. Po przeprowadzonych dwukrotnych konsultacjach społecznych z mieszkańcami
wsi Sanogoszcz i wsi Ossowice, w przedmiocie sprawy nie zgłoszono uwag. W konsekwencji
wnioskodawczyni dokonała wydzielenia pasa drogi o pow. 0,0853 ha, który będzie stanowił
nowy odcinek drogi. Inspektor Pytka dodała, że gmina nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów,
wszystkie koszty pokrywa wnioskodawca.

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski stwierdził, że skoro mieszkańcy po
konsultacjach nie mieli żadnych zastrzeżeń, a gmina nie ponosi kosztów, należy podjąć uchwałę.

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
zamianę nieruchomości.
Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami „za” podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXXI/149/2013 stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 7.
Kolejny punkt porządku obrad dotyczył przedstawienia propozycji rozwiązań dotyczących herbu
i pozostałych insygniów gminy Cielądz.
Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski poinformował, że w tym roku
obchodzona będzie 40 rocznica powstania gminy, aby uczcić ten Jubileusz podjęte zostały kroki
celem opracowania herbu gminy. Przewodniczący Rady poprosił Sekretarza o zabranie głosu.
Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk poinformował, że w kwietniu 2012 roku władze
gminy zwróciły się z prośbą o przygotowanie projektów herbu gminy. Zadanie stworzenia herbu
gminy zostało powierzone zespołowi autorów dr hab. Markowi Adamczewskiemu, historykowi
z UŁ i Andrzejowi Kupskiemu. Do końca 2012 roku opracowane zostały wstępne projekty herbu,
których przekaz koncentrował się wokół informacji na temat miejskiej lokalizacji Cielądza (1773
r.), posesorów Cielądza i miejscowości, wchodzących w skład gminy oraz wezwań kościołów
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dwóch ważnych parafii, leżących na obszarze gminy. W ostatnich dniach przekazane zostały trzy
komplety herbu gminnego. Wzory te wraz z objaśnieniami zostały przekazane wszystkim
radnym. Wzory wraz z objaśnieniami stanowią załącznik do protokołu. Radni na posiedzeniu
wspólnych komisji w dniu 20.03.2013 r. zdecydowali, że odpowiedni będzie herb Nr 2,
zawierający element muru. Sekretarz Gminy przedstawił objaśnienia do wzoru herbu.
Dyrektor Publicznego Gimnazjum Teresa Łucka stwierdziła, że kolory umieszczone
w herbie mogą się kojarzyć z Ukrainą czy też muzułmanizmem. Dodała, że jej zdaniem
odpowiedniejszy byłby kolor czerwony.
Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk wyjaśnił, że projektujący współczesne herby mają
ograniczoną swobodę stosowania barw. Ograniczenia wynikają zarówno z przesłanek
heraldycznych, jak i z uwarunkowań kompozycyjnych. W heraldyce obecnie stosuje się trzy
kolory: żółty, czerwony i niebieski. Ponadto przyjmuje się, że herby gminne powinny
przekazywać komunikat na temat:
− genezy miejscowości gminnej,
− etymologii nazwy gminy,
− wezwania kościoła parafialnego, względnie miejscowego kultu religijnego,
− założyciela miejscowości gminnej, względnie posesorów, którzy w różnym czasie
przyczynili się do rozwoju wsi z obszaru gminy,
− charakterystycznych osiągnięć kultury ludowej.
Sekretarz Gminy poinformował, że kolor niebieski wynika z herbu Sierzchowskich i ma
duże szanse się obronić przed Komisją Heraldyczną, której eksperci przygotowują merytoryczne
opinie na temat zaprojektowanych herbów. Następnie merytoryczna opinia ekspertów komisji
służy ministrowi, właściwemu dla administracji publicznej do wystawienia ministerialnej opinii
na temat sprawdzanego herbu. Sekretarz Gminy dodał, że projekt herbu w kolorze czerwonym
był również przedstawiony radnym na posiedzeniu komisji w dniu 20.03.2013 r. Stwierdzono, że
kolor niebieski zdecydowanie lepiej się prezentuje. Natomiast, uwaga o ewentualności
poprawienia koloru na czerwony zostanie przedstawiona profesorowi, który stwierdzi czy kolor
ten ma szansę uzyskać pozytywną opinię Komisji Heraldycznej.
Ponieważ nikt więcej głosu nie zabrał przystąpiono do kolejnego punktu.

Punkt 8.
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu dotyczącego informacji
Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Gminy.
Informację z pracy w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Gminy
przedstawił Wójt Gminy – Paweł Królak. Informacja stanowi załącznik do protokołu.
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Punkt 9.
Interpelacji nie zgłoszono.

Punkt 10.
W wolnych wnioskach głos zabrali:
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Teresa Stępniak zgłosiła, że

na parkingu

w Sierzchowach między słupem a cmentarzem nie świeci lampa.
Radna Elżbieta Wieteska dodała, że w Gortatowicach lampy za wcześnie się zapalają.
Wójt Gminy poinformował, że wszystko zostanie zgłoszone do konserwatora oświetlenia
ulicznego.
Radny Józef Pytka zwrócił uwagę na fakt, że w przedszkolu pracuje osoba, która ma
uprawnienia emerytalne, a młodzi ludzie nie mają pracy.
Dyrektor Szkoły Podstawowej Małgorzata Stolarek poinformowała, że władze nie mają
wpływu na zatrudnienie w przedszkolu, ponieważ pracownicy są zatrudniani przez fundację
„Familijny Poznań”.

Można

natomiast

zastanowić

się

nad

sprawą

i

porozmawiać

z przedstawicielami fundacji.
Radna Iwona Machnicka zgłosiła konieczność zrobienia drogi między Wisówką a Małą
Wsią równiarką i piaskiem lub wyrównania żwirem.
Sołtys Franciszek Zieliński poinformował, że na drodze w Komorowie na odcinku od
mostu do domu sołtysa należy zgarnąć przywary.
Radny Jarosław Budek poinformował, że są one za twarde i byłaby to strata pieniędzy,
firma nie wyśle sprzętu, żeby go połamać.
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Cielądzu Monika Kamińska poruszyła temat
przyprowadzania dzieci do szkoły podstawowej w Cielądzu. Stwierdziła, że brama przed szkołą
w godzinach porannych powinna być zamykana, ponieważ rodzice dzieci wjeżdżają
samochodami na plac szkolny, stwarza to zagrożenie dla dzieci. Dodała, że

ostatnio była

świadkiem, jak niewiele brakowało, aby dziecko wpadło pod samochód.
Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Cielądzu Teresa Łucka poinformowała, że przed
szkołą jest podjazd, autobus dowożący dzieci zatrzymuje się tam, uczniowie z autobusu idą
chodnikiem prosto do szkoły, nikt nie czeka na ulicy, jest również opiekun. Znajduje się tam,
także zakaz wjazdu, a mimo to rodzice dzieci wjeżdżają. W związku z tym, należałoby zamknąć
bramę.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cielądzu Małgorzata Stolarek poinformowała, że rodzice
małych dzieci (trzy i czterolatków) dowożą je pod samą szkołę. Od kiedy jest monitoring
Dyrektor poczyniła starania, żeby brama była zamykana. Na początku każdego roku szkolnego
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rodzicom przypomina się o zakazie wjazdu i parkowaniu w miejscu, do tego przeznaczonym. Na
razie rozważymy zamykanie bramy tylko w godzinach porannych, ponieważ później są dostawy
mleka. Drogę koło szkoły należałoby również zrobić drogą jednokierunkową.
Sołtys Małgorzata Rosa zapytała, czy są jakieś plany odnośnie budynku szkoły
podstawowej w Cielądzu.
Wójt Gminy Cielądz poinformował, że wszyscy wiedzą, jaki jest stan budynku, natomiast
zbudowanie nowej szkoły to jest koszt kilku milionów złotych, gmina nie ma takich środków.
Natomiast, środków zewnętrznych na tego typu inwestycje na razie również nie ma. Wójt dodał,
że poszukuje środków w ministerstwie i jeśli tylko będzie szansa uzyskać środki z zewnątrz,
będzie starał się je uzyskać.

Punkt 11.
Przewodniczący Rady Gminy zakończył obrady XXXI Sesji Rady Gminy.

Protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała :
mgr Olga Kmita
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