P R O T O K Ó Ł Nr XXXVI/13
z odbytej Sesji Rady Gminy Cielądz w dniu 25 listopada 2013 roku.
Sesję rozpoczęto o godz. 10:00
a zakończono o godz. 11:25.
Ustawowa liczba radnych

- 15

Radnych obecnych na Sesji:

- 15

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Ponadto udział w posiedzeniu wzięli:
1. Paweł Królak
2. Gabriela Milczarska
3. Sylwester Krawczyk
4. Grażyna Jarzyńska

Wójt Gminy Cielądz
Skarbnik Gminy
Sekretarz Gminy
Dyrektor SP w Sierzchowach

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 XXXVI Sesji Rady
Gminy Cielądz. Powitał przybyłych na Sesję radnych oraz zaproszonych gości.

Punkt 2.
Przewodniczący Rady Gminy zaproponował, aby w porządku obrad dokonać następujących
zmian:
− dodać dodatkowy punkt „Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013
rok” i omówić go w punkcie 5;
− pozostałe punkty przesunąć o jeden w dół.
Ponieważ do przedstawionej propozycji uwag nie zgłoszono, Przewodniczący Rady Gminy
przedstawił proponowany
porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Uroczysta Akademia z okazji Święta Niepodległości w wykonaniu dzieci ze Szkoły
Podstawowej w Sierzchowach.
4. Przyjęcie protokołu Nr: XXXV/13 z Sesji Rady Gminy w dn. 29.10.2013 r.
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5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako
podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Cielądz na rok 2014.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do trzech
lat zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Sierzchowy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia na 2014 rok programu współpracy gminy
Cielądz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
9. Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał
Rady Gminy.
10. Interpelacje.
11. Wolne wnioski.
12. Zakończenie obrad XXXVI 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.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sierzchowach Grażyna Jarzyńska serdecznie powitała
wszystkich zebranych i podziękowała za zorganizowanie Sesji Rady Gminy w budynku szkoły.
Dyrektor Szkoły wszystkich serdecznie zaprosiła do obejrzenia widowiska patriotycznego
z okazji Święta Niepodległości, w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Sierzchowach.

Następnie odbyła się uroczysta akademia z okazji święta Niepodległości.
Po akademii Przewodniczący Rady Gminy w imieniu wszystkich radnych serdecznie
podziękował za możliwość uczestnictwa w tak wspaniałym widowisku oraz pogratulował
wszystkim występującym.

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski poinformował, że zgodnie z ustawą
o samorządzie gminnym działalność organów gminy jest jawna, co obejmuje, m.in. prawo
obywateli do wstępu na Sesje Rady Gminy. W związku z tym, zaprosił uczniów klas VI szkoły
podstawowej do pozostania na sali i zapoznania się z pracą organu, jakim jest Rada Gminy.
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Punkt 4.
Protokół Nr XXXV/13 z Sesji Rady Gminy w dn. 29.10.2013 r. został wyłożony do wglądu.
Radni do protokołu nie wnieśli uwag i protokół w głosowaniu jawnym, 15 głosami „za” został
przyjęty.

Punkt 5.
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu obejmującego podjęcie
uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok. Projekt uchwały otrzymali wszyscy
radni. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu komisji Rady
Gminy w dn. 22.11.2013 r. Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy - Gabriela Milczarska.

Skarbnik Gminy poinformowała, że w związku z podpisaniem umowy z Urzędem
Marszałkowskim na dofinansowanie przebudowy budynków świetlic środowiskowych należy
dokonać zmiany w nazwie zadania: zamiast „remont świetlicy wiejskiej w Komorowie
i Kuczyźnie” zadanie będzie brzmieć ”przebudowa budynku świetlicy środowiskowej wraz
z podjazdem dla niepełnosprawnych w Komorowie i Kuczyźnie”. Należy również zmniejszyć
wydatki własne inwestycyjne, a zwiększyć wydatki inwestycyjne z udziałem środków UE,
kwota: 171.000 zł (własne: 45.515. zł, z udziałem UE: 125.485 zł).

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski odczytał projekt uchwały w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2013 rok.
Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami „za” podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXXVI.170.2013 stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 6.
Kolejny punkt porządku obrad dotyczył podjęcia uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny
skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Cielądz
na rok 2014.

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski poinformował, że cena żyta do celów podatku
rolnego na 2014 rok została przeanalizowana i przedyskutowana na wspólnym posiedzeniu
Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu i Rolnictwa oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu
i Zdrowia w dniu 13 listopada 2013 roku. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu
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Statystycznego z dn. 18.10.2013 r. średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów
poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014 przyjmowana jako podstawa
obliczenia podatku rolnego na 2014 rok wynosi 69,28 zł za 1 dt. Wójt Gminy na posiedzeniu
komisji zaproponował stawkę 53,50 zł za 1 dt. i stawka w takiej wysokości została
zaakceptowana przez Radę.
Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski poinformował, że projekt uchwały ze stawką
ustaloną na wspólnym posiedzeniu komisji został przesłany do Izby Rolniczej Województwa
Łódzkiego, celem zaopiniowania. Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego nie wniósł
uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy są jakieś wnioski i uwagi do projektu uchwały.
Ponieważ nikt nie wniósł uwag Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski przedstawił
projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa
obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Cielądz na rok 2014.
Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami „za” podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXXVI/171/2013 stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 7.
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu obejmującego podjęcie
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do trzech lat zabudowanej
nieruchomości położonej w miejscowości Sierzchowy. Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni.
Projekt uchwały omawiano na wspólnym posiedzeniu komisji w dn. 22.11.2013 r.
Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk poinformował, że p. W. Szymański prowadzący
NZOZ VITA-MED ze względu na ważne sprawy rodzinne nie mógł przybyć na dzisiejszą Sesję
Rady Gminy, za co w jego imieniu przeprosił zebranych. Sekretarz poinformował,
że dotychczasowa umowa zawarta z VITA-MED na dzierżawę nieruchomości, w której
prowadzona jest działalność medyczna wygasła. Prowadzone były rozmowy dotyczące wykupu
tejże nieruchomości przez wynajmującego, jednakże w chwili obecnej nie jest on zainteresowany
zakupem, a dalszym wynajmowaniem lokalu na prowadzenie działalności. Wobec powyższego,
celem zapewnienia ciągłości dostępu mieszkańców do usług medycznych proponuje się podjęcie
uchwały wyrażającej zgodę na dalszą dzierżawę lokalu (na okres do trzech lat).
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Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Teresa Stępniak
odczytała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do trzech lat
zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Sierzchowy.
Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym 10 głosami „za”, przy 5 głosach „wstrzymujących”

podjęli

uchwałę.
Uchwała Nr XXXVI/172/2013 stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 8.
Kolejny punkt porządku obrad dotyczył podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia na 2014 rok
programu współpracy gminy Cielądz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany
na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy w dn. 22.11.2013 r. Projekt uchwały przedstawił
Sekretarz Gminy – Sylwester Krawczyk.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. Wiceprzewodniczący Rady Gminy Michał Trzciński
odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia na 2014 rok programu współpracy gminy Cielądz
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami „za” podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXXVI/173/2013 stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 9.
Kolejny punkt dotyczył 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.

Punkt 10.
Interpelacji nie zgłoszono.
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Punkt 11.
W wolnych wnioskach Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski udzielił głosu uczniom
szkoły podstawowej w Sierzchowach.

Uczniowie zadali pytania:
− czy uczniowie szkoły w Sierzchowach mogą liczyć na to, że wkrótce będą mieli
przyzwoite boisko do gry.
Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że boiska szkolne są tematami, nad którymi
trzeba będzie się pochylić, jednakże na chwilę obecną nie zaplanowano środków na ten cel.
− kiedy skończy się remont świetlicy środowiskowej w Kuczyźnie.
Wójt Gminy poinformował, że termin realizacji remontu świetlicy środowiskowej
w Kuczyźnie to koniec grudnia 2013 roku.
− czy w przyszłym roku w Cielądzu po raz kolejny odbędą się powiatowe obchody dnia
dziecka.
Wójt Gminy poinformował, że w tym roku w Cielądzu po raz pierwszy odbyły się
obchody powiatowego dnia dziecka, impreza była bardzo udana, Starosta wyszedł naprzeciw
oczekiwaniom mieszkańców powiatu i takie święto będzie organizowane, w przyszłym roku
odbędzie się ono na terenie innej gminy naszego powiatu, ale w naszej gminie zostanie
zorganizowany gminny dzień dziecka.
− czy i kiedy poprawi się jakość wody w Sierzchowach.
Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk poinformował, że jest nadzieja, że już
do 15 grudnia br. ujęcie wody w Sierzchowach zostanie zmodernizowane, I etap to odżelazianie
i falowniki, II etap zbiornik wyrównawczy. Żaden z projektantów nie może zagwarantować
na 100%, że po I etapie woda będzie idealna, prawdopodobieństwo jest bardzo duże,
ale gwarancji na piśmie nikt dać nie może.

Radna Teresa Stępniak ponownie zwróciła się o remont dachu na budynku OSP
w Sierzchowach.
Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że temat był omawiany na posiedzeniach
komisji rady gminy podczas prac nad budżetem gminy na 2014 rok. Wójt przypomniał,
że zadanie to będzie można realizować, jeśli do budżetu gminy wpłyną środki ze sprzedaży
gruntów. Będzie możliwość realizacji tego zadania z tzw. „małych projektów”, gdzie można
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uzyskać 70 % dofinansowania. Jednakże na obecną chwilę nie można ująć zadania w budżecie
gminy bo nie ma to środków, dopiero kiedy w trakcie roku budżetowe wpłyną środki
ze sprzedaży gruntów i zwiększą się dochody gminy.

Wychowawczyni klasy VI p. Maria Piątek w imieniu uczniów serdecznie podziękowała
za umożliwienie uczniom uczestnictwa w obradach i zabrania głosu podczas Sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski podziękował uczniom klas VI za obecność
i aktywne zabieranie głosu.

Punkt 12.
Przewodniczący Rady Gminy zakończył obrady XXXVI Sesji Rady Gminy.

Protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała :
mgr Olga Kmita
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