P R O T O K Ó Ł Nr XXXII/13
z odbytej Sesji Rady Gminy Cielądz w dniu 25 kwietnia 2013 roku.
Sesję rozpoczęto o godz. 14:00
a zakończono o godz. 16:00.
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. Józef Matysiak
5. Małgorzata Stolarek
6. Grażyna Jarzyńska
7. Aldona Trzcińska
8. Jadwiga Gaćkowska
9. Marian Krawczyk

Wójt Gminy Cielądz
Skarbnik Gminy
Sekretarz Gminy
Starosta Powiatu Rawskiego
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cielądzu
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sierzchowach
Kierownik GOPS
Kierownik GZEAS
Kierownik Referatu Budownictwa i Rolnictwa

oraz inne osoby wg załączonych list obecności.
Punkt 1.
Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski stwierdzając obecność 15-stu radnych
i quorum zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał, otworzył obrady XXXII Sesji Rady
Gminy Cielądz. Powitał przybyłych na Sesję radnych oraz zaproszonych gości.

Punkt 2.
Przewodniczący Rady Gminy zaproponował, aby w porządku obrad wprowadzić następujące
zmiany:
− wykreślić punkt 10 „Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym oraz
z wykonania uchwał Rady Gminy”
− w punkcie 10 wprowadzić dodatkowy punkt „Podjęcie uchwały w sprawie odwołania
Skarbnika Gminy Cielądz”,
− w punkcie 11 wprowadzić dodatkowy punkt „Podjęcie uchwały w sprawie powołania
Skarbnika Gminy Cielądz”,
− pozostałe punkty przesunąć w dół.
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Ponieważ do przedstawionej propozycji uwag nie zgłoszono, Przewodniczący Rady Gminy
przedstawił proponowany
porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów Nr: XXIX/13 z Sesji Rady Gminy w dn. 25.02.2013 r., XXX/13
z Sesji Rady Gminy w dn. 11.03.2013 r., XXXI/13 z Sesji Rady Gminy
w dn. 26.03.2013 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Cielądz, obszar wsi Kuczyzna oraz
fragmenty obszarów wsi: Gortatowice, Mroczkowice i Wylezinek.
5. Zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2013 – podjęcie uchwały.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Cielądz.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości
zamieszkałych zlokalizowanych

na terenie Gminy Cielądz.

9. Przedstawienie przez Kierownika GOPS informacji obejmującej ocenę zasobów
pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Cielądz.
10. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Cielądz.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Cielądz.
12. Interpelacje.
13. Wolne wnioski.
14. Zakończenie obrad XXXII Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad przedstawionym porządkiem obrad.
Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przyjęli przedstawiony porządek obrad.

Punkt 3.
Protokół Nr XXIX/13 z Sesji Rady Gminy w dn. 25.02.2013 r., Nr XXX/13 z Sesji Rady Gminy
w dn. 11.03.2013 r. oraz Nr XXXI/13 z Sesji Rady Gminy w dn. 26.03.2013 r.
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zostały wyłożone do wglądu. Radni do protokołów nie wnieśli uwag i protokóły w głosowaniu
jawnym, 15 głosami „za” zostały przyjęte.

Punkt 4.
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu obejmującego podjęcie
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Cielądz, obszar wsi Kuczyzna oraz fragmenty obszarów wsi: Gortatowice,
Mroczkowice i Wylezinek.

Projekt uchwały przedstawił Marian Krawczyk – Kierownik Referatu Budownictwa
i Rolnictwa w Urzędzie Gminy. Projekt otrzymali wszyscy radni. Kierownik referatu
poinformował, że zgodnie z projektem aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Cielądz zostały wyznaczone nowe tereny zabudowy
zagrodowej i mieszkaniowo-usługowej we wsiach Kuczyzna, Gortatowice, Mroczkowice
i Wylezinek oraz granice stref ochronnych i obszarów, na których dopuszczalne jest
przeznaczenie terenu pod urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii,
o mocy przekraczającej 100 kW, łącznie ze strefami ochronnymi związanymi z ograniczeniami
w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu. Kierownik dodał, że podjęcie
uchwały umożliwi prowadzenie równoległe procesu sporządzenia dokumentów studium i planu,
co znacznie przyspieszy proces przygotowania inwestycji. Sporządzenie planu umożliwi
wydawanie wypisów do decyzji budowlanych bez ponoszenia kosztów na zlecanie opracowań
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z obszaru objętego planem.
Radna Elżbieta Wieteska zapytała, czy jest wiatrak zlokalizowany bliżej niż 500 m od
miejscowości Gortatowice.
Kierownik Marian Krawczyk poinformował, że według projektu firmy Windprojekt
wiatraki zlokalizowane są w odległości minimum 480 m od zabudowań mieszkalnych.

Do projektu uchwały więcej uwag nie zgłoszono. Wiceprzewodniczący Rady Gminy Michał
Trzciński odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Cielądz, obszar wsi Kuczyzna oraz fragmenty
obszarów wsi: Gortatowice, Mroczkowice i Wylezinek.
Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXXII/150/2013 stanowi załącznik do protokołu.
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Punkt 5.
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu obejmującego podjęcie
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. Skarbnik Gminy poinformowała, że należy zwiększyć dochody w
związku z uzyskaniem wpływów z tytułu fundusz alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej oraz
zwiększyć

wydatki

na

pokrycie

kosztów

podejmowania

działań

wobec

dłużników

alimentacyjnych (zakup materiałów i usług) o kwotę 3.000 zł. Proponuje się również zwiększenie
wydatków na zadania inwestycyjne w Szkole Podstawowej w Sierzchowach i Gimnazjum
w Cielądzu (na zakup tablicy interaktywnej, projektora multimedialnego) o kwoty 4.000 zł
w Szkole Podstawowej w Sierzchowach i 8.400 zł w Gimnazjum oraz zmniejszenie wydatków na
zadania bieżące. Proponuje się również zwiększenie wydatków na zadania inwestycyjne – remont
świetlicy wiejskiej w Komorowie o kwotę 10.000 zł i jednocześnie zmniejszenie o tę kwotę
wydatków inwestycyjnych (remont drogi gminnej Ossowice-Cielądz).
Radny Grzegorz Stępniak zapytał, dlaczego proponuje się zmniejszyć wydatki na drogę,
a zwiększyć na świetlicę.
Skarbnik Gminy Wiesława Libera poinformowała, że zadanie remontu świetlicy
w Komorowie było zaplanowane w budżecie, jednak po szczegółowych kosztorysach okazało
się, że środków zabraknie, dlatego proponuje się zwiększyć o kwotę 10.000 zł, natomiast jeśli
chodzi o zadanie remontu drogi Ossowice-Cielądz to jeszcze są wolne środki ok. 40.000 zł, na
pewno tyle zostanie.

Ponieważ więcej uwag nie zgłoszono, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Teresa Stępniak
odczytała projekt uchwały w sprawie przyjęcia dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na
2013 rok.
Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami „za” podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXXII/151/2013 stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 6.
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu obejmującego podjęcie
uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Cielądz.
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Sekretarz Gminy poinformował, że Rada Gminy w dniu 11.03.2013 r. na XXX Sesji
uchwaliła Regulamin

utrzymania

czystości

i

porządku

na

terenie Gminy Cielądz.

W dniu 18 marca 2013 roku Wojewoda wszczął postępowanie administracyjne w sprawie
przedmiotowej uchwały. Wojewoda wskazał następujące nieprawidłowości w Regulaminie:
− wprowadzenie słowniczka pojęć i definicji, które zostały zdefiniowane w ustawie - Rada
Gminy nie miała upoważnienia do formułowania definicji ustalających znaczenie
określeń ustawowych;
− dopuszczenie mycia samochodów poza myjniami samochodowymi oraz dopuszczenie
utrzymania zwierząt gospodarskich pod pewnymi warunkami – regulamin powinien
określać zasady postępowania, ale nie może wprowadzać warunkowych zachowań;
− nałożenie na właścicieli nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów –
regulamin winien określać wymagania w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania
odpadów, jednakże z przepisów nie wynika, że należy nakładać na właścicieli
nieruchomości obowiązek selektywnego zbierania odpadów;
− nieprawidłowości w § 20 – 25 regulaminu, ze względu na to, że regulamin nie może
ustalać zasad współpracy przedsiębiorstwa wywozowego z właścicielem nieruchomości,
bądź gminą – zasady te ustala odrębna umowa cywilna;
− zapisy nakładające na właścicieli nieruchomości obowiązki związane z przechowywaniem
i okazywaniem dokumentacji – nie są uzasadnione;
− § 28 określa obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, przy czym obowiązki
określone są tylko dla właścicieli psów, a szczególnie dla psów ras uznanych
za agresywne – co jest niewłaściwe;
− § 34 dotyczący kar – wykracza poza upoważnienie ustawowe rady gminy, wynikające
z obowiązujących przepisów.

Sekretarz poinformował, że w związku z zarzuconymi nieprawidłowościami Regulamin został
poprawiony,

uzgodniony

z

organem

nadzoru,

dlatego

proponuje

się

go

uchwalić

w przedstawionym kształcie.

Na pytanie radnego Roberta Kupisa odnośnie oznakowania pojemników, o których mówi
§ 21 regulaminu, Sekretarz poinformował, że pojemniki będą musiały być oznaczone. Jeśli,
np. w SIWZ w przetargu będzie zapis, że firma ma dostarczać pojemniki, to będą musiały być
oznaczone w taki sposób, aby można było je zidentyfikować.
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Radny Robert Kupis zapytał, jak będzie wyglądała sytuacja w przypadku wspólnoty
mieszkaniowej, czy pojemniki będą wspólne, czy będą musiały być osobne dla każdego
gospodarstwa domowego.
Sekretarz Gminy poinformował, że odbyło się spotkanie z mieszkańcami wspólnoty
mieszkaniowej, w przypadku wspólnoty może być kłopot - część mieszkańców nie płaci opłat.
To zarządca nieruchomości będzie odpowiedzialny za egzekwowanie opłaty i odprowadzanie jej
do gminy. Wspólnota ma 64 lokatorów, to są 64 pojemniki stałe i gospodarstwo, trzeba znaleźć
jakieś rozwiązanie, gdzie te pojemniki miałyby stać oraz jak w takim przypadku selekcjonować
odpady. Jeżeli zarządca nie dopilnuje selekcji, to gmina nie będzie w stanie tego zrobić.

Ponieważ więcej uwag nie zgłoszono, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Michał Trzciński
odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Cielądz.
Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami „za” podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXXII/152/2013 stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 7.
Kolejny punkt porządku obrad dotyczył uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
Sekretarz Gminy poinformował, że Rada Gminy w dniu 11.03.2013 r. na XXX Sesji
podjęła uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Jednakże Regionalna Izba Obrachunkowa
stwierdziła, że w uchwale nie powinna znajdować się definicja gospodarstwa domowego, którą
proponowaliśmy w § 2 uchwały. W związku z powyższym proponuje się podjąć nową uchwałę,
w której tej definicji nie ma. Pozostałe paragrafy pozostają bez zmian w stosunku do uchwały
z 11.03.2013 r.

Ponieważ do projektu uchwały uwag nie zgłoszono, Przewodniczący Rady Gminy Bogumił
Grabowski odczytał

projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami „za” podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXXII/153/2013 stanowi załącznik do protokołu.
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Punkt 8.
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu dotyczącego podjęcie
uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych
na terenie Gminy Cielądz.
Sekretarz Gminy poinformował, że XXX Sesji Rada Gminy podjęła już uchwałę ustalającą
wzór deklaracji, jednak Regionalna Izba Obrachunkowa miała do niej zastrzeżenia. W związku
z tym, należy podjąć uchwałę określającą deklarację w proponowanym kształcie. Zmiany
w stosunku do poprzedniej uchwały to m. in. brak wykazu dokumentów, które należało załączyć
do deklaracji, termin złożenia deklaracji do 31.05.2013 r., dodanie w uchwale paragrafu
dotyczącego możliwości złożenia deklaracji drogą elektroniczną. Sam wzór deklaracji również
uległ zmianie, m. in. brak elementów dotyczących kompostowniku, mieszkańcy będą musieli
składać dodatkowe oświadczenie w tej sprawie, wprowadzono część B do wypełnienia tylko
przez wspólnotę mieszkaniową.
Sekretarz Gminy poinformował również, że w Urzędzie Gminy odbył się nabór na wolne
stanowisko pracy, zakres czynności na tym stanowisku to wykonywanie wszystkich zadań,
związanych z gospodarką odpadami. Nabór ten wygrała p. Agnieszka Zielińska. Pani Zielińska
codziennie

w

godz.

13:00-18:00

będzie

jeździć

do

każdej

miejscowości

(zgodnie

z harmonogramem dostępnym na stronie internetowej), pomagać mieszkańcom wypełniać
deklaracje, wyjaśniać i zbierać deklaracje. W godzinach 8:00-12:30 można zgłaszać się do
Urzędu Gminy, pok. Nr 13.
Sekretarz Gminy przedstawił p. Zielińską wszystkim obecnym na Sesji Rady Gminy.

Radny Jarosław Budek zapytał o konsekwencje niezłożenia deklaracji.
Sekretarz Gminy poinformował, że zgodnie z ustawą w takim przypadku prowadzone
będzie postępowanie egzekucyjne, z urzędu zostanie wydana decyzja naliczająca wysokość
opłaty.

Ponieważ do projektu uchwały uwag nie zgłoszono, Przewodniczący Rady Gminy Bogumił
Grabowski odczytał 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 15 głosami „za” podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXXII/154/2013 stanowi załącznik do protokołu.
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Punkt 9.
Kolejny punkt porządku obrad dotyczył informacji obejmującej ocenę zasobów pomocy
społecznej na rok 2012 dla gminy Cielądz.
Informację obejmującą ocenę zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Cielądz
szczegółowo przedstawiła i omówiła Kierownik GOPS - Aldona Trzcińska. Informacja stanowi
załącznik do protokołu.
Do informacji uwag nie zgłoszono.

Kierownik GOPS poinformowała również, że w ostatnich dniach w jednej z naszych wsi
miał miejsce pożar, spalił się dom, w którym mieszkała rodzina z sześciorgiem dzieci.
Na szczęście nikt nie ucierpiał, jednakże dom nie nadaje się do zamieszkania. Urząd Gminy
zapewnił rodzinie lokal w budynku starej szkoły w Sanogoszczy i najpotrzebniejsze rzeczy.
Urząd otworzył również specjalny rachunek bankowy, na który można wpłacać dobrowolnie
środki, ze środków tych gmina zobowiązała się do pokrycia kosztów remontu dachu.
Poszukiwane są też inne środki, gmina nie jest w stanie zapewnić wszystkiego. Kierownik
zapewniła, że wszyscy będą się starali pomóc rodzinie jak najszybciej wrócić do swojego domu.
Dyrektor Małgorzata Stolarek dodała, że rodzinie dowożone są posiłki, zorganizowana
została zbiórka odzieży, obuwia, sprzętu

i innych niezbędnych rzeczy. Radny z Cielądza

zadeklarował dostarczyć meble używane, ale w bardzo dobrym stanie.
Kierownik GOPS Aldona Trzcińska zwróciła również uwagę na fakt, że gmina nie ma
lokali mieszkalnych, zwróciła się do wszystkich z prośbą o ewentualne wskazanie jakichś
pustostanów. Na wypadek takich zdarzeń gmina musi posiadać jakiś lokal do dyspozycji, aby
móc zapewnić pomoc.

Radna Iwona Machnicka zwróciła uwagę na fakt, że mieszkańcy niesłusznie twierdzą,
że to gmina daje mieszkańcom pieniądze. Gmina tylko otworzyła rachunek, na który każdy może
wpłacać środki, to ze środków pochodzących od innych udzielona zostanie pomoc.
Kierownik GOPS Aldona Trzcińska potwierdziła, że nie są to środki pochodzące od
gminy. Natomiast celem zapewnienia wydatkowania ich w sposób gospodarny, zorganizowano to
tak, aby środki nie zostały przekazane bezpośrednio poszkodowanemu. Wszelkie zakupy
niezbędnych materiałów będą dokonywane na Urząd Gminy, a Urząd będzie płacił ze środków
zebranych od mieszkańców.
Radny Jerzy Pieczątka zwrócił również uwagę na fakt, że dom nie należy do
poszkodowanego, wszyscy mieszkańcy wraz z władzami gminy angażują się w pomoc. Zwrócił
uwagę na fakt, że w przyszłości właścicielka domu może wyrzucić poszkodowanego i gminie
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przyjdzie znów zapewnić jego rodzinie lokal. Należy zmobilizować poszkodowanego do
zmienienia tego stanu rzeczy.
Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że dostrzega ten problem. Odbyły się rozmowy,
aby poszkodowany doprowadził do przepisania na niego działki i ubezpieczenia domu.

Sekretarz Gminy podziękował wszystkim, którzy z dobrej woli włączyli się w pomoc tej
rodzinie. Zapewnił, że zrobiono wszystko, co było możliwe.

Punkt 10.
Kolejny punkt dotyczył uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Cielądz. p. Wiesławy
Libery, w związku z przejściem na emeryturę.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że fakt zamiaru przejścia przez p. Wiesławę
Liberę na emeryturę był znany wszystkim. Pani Skarbnik złożyła do Wójta Gminy wniosek
o odwołanie jej z funkcji Skarbnika Gminy Cielądz, w związku z nabyciem praw do emerytury.
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym Skarbnika Gminy, na wniosek Wójta powołuje
i odwołuje Rada Gminy. Wójt taki wniosek złożył. W związku z powyższym należy podjąć
uchwałę o odwołaniu p. Wiesławy Libery ze stanowiska Skarbnika Gminy Cielądz.

Podziękowania dotychczasowej

Skarbnik

Gminy Cielądz

p.

Wiesławie

Libera

za wieloletnią pracę na rzecz gminy Cielądz i całej lokalnej społeczności złożyli Przewodniczący
Rady Gminy Bogumił Grabowski w imieniu wszystkich radnych, Wójt Gminy Cielądz w imieniu
społeczności i władz gminy, Starosta Powiatu Rawskiego Józef Matysiak w imieniu władz
powiatu rawskiego, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cielądzu Małgorzata Stolarek w imieniu
społeczności szkolnej z Cielądza, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sierzchowach Grażyna
Jarzyńska w imieniu społeczności szkolnej z Sierzchów, sołtysi Małgorzata Rosa i Franciszek
Zieliński w imieniu sołtysów.

Starosta Powiatu Rawskiego podkreślił istotną dla funkcjonowania samorządu rolę
Skarbnika Gminy, dzięki pracy Skarbnika Gminy Rada Gminy i Wójt mogą wykonywać swoje
zadania dobrze. Nie jest to również rola łatwa, to Skarbnikowi najczęściej przychodzi odmawiać,
mówić, że nie ma środków i pilnować całego budżetu gminy. Starosta podkreślił,
że współpracował z p. Skarbnik Liberą od początku istnienia samorządu, kiedy to miał zaszczyt
być radnym i Przewodniczącym Rady Gminy w Cielądzu. Za ten wspólny czas również złożył
podziękowania.
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Skarbnik Gminy Wiesława Libera stwierdziła, że 40 lat minęło jak jeden dzień….
Przychodzi jednak taki dzień, kiedy trzeba przejść na zasłużoną emeryturę. Serdecznie
podziękowała wszystkim za wieloletnią wspólną pracę na rzecz samorządu i całej gminy. Jest
przekonana, że wszystko, co razem zrobiono, zostało zrobione dobrze. Życzyła wszystkim
owocnej współpracy z nowym Skarbnikiem Gminy Cielądz.

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski odczytał projekt uchwały w sprawie
odwołania Skarbnika Gminy Cielądz.
Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami „za” podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXXII/155/2013 stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 11.
Kolejny punkt dotyczył uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Cielądz.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że dotychczasowa Skarbnik Gminy złożyła
do Wójta Gminy wniosek o odwołanie jej z funkcji Skarbnika Gminy Cielądz, w związku
z nabyciem praw do emerytury. Rada Gminy w poprzednim punkcie porządku obrad na Wniosek
Wójta odwołała p. Wiesławę Liberę ze stanowiska Skarbnika Gminy Cielądz. Zgodnie z ustawą
o samorządzie gminnym Skarbnika Gminy, na wniosek Wójta powołuje Rada Gminy.
Wójt wnioskuje do Rady Gminy o powołanie na stanowisko Skarbnika Gminy p. Gabrieli
Milczarskiej.

Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że p. Gabriela Milczarska spełnia kwalifikacje
wymagane na stanowisku Skarbnika Gminy Cielądz. Poprosił Radę o powołanie jej na to
stanowisko.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt
uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Cielądz.
Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami „za” podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXXII/156/2013 stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Rady Gminy, Wójt Gminy, Starosta Powiatu Rawskiego złożyli p. Milczarskiej
gratulacje.
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Powołana Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska złożyła podziękowania za okazane zaufanie
i powołanie jej na stanowisko Skarbnika. Zapewniła, że będzie sumiennie i rzetelnie wykonywać
swoje obowiązki i wyraziła nadzieję, na owocną współpracę.

Punkt 12.
Interpelacji nie zgłoszono.

Punkt 13.
W wolnych wnioskach sołtys Władysław Dobrowolski zgłosił konieczność ścięcia suchych gałęzi
przy drodze powiatowej.

Punkt 14.
Przewodniczący Rady Gminy zakończył obrady XXXII Sesji Rady Gminy.

Protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała :
mgr Olga Kmita
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