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P R O T O K Ó Ł  Nr XLI / 14 
 

z odbytej Sesji Rady Gminy Cielądz w dniu  17 kwietnia 2014 roku. 
 

Sesję rozpoczęto o godz. 08:00 
a zakończono o godz. 08:20 

 
Ustawowa liczba radnych  - 15 

Radnych obecnych na Sesji:   - 13 

 

Radni nieobecni: 

1. Józef Pytka. 

2. Michał Trzciński. 

 
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.  
 
Ponadto udział w posiedzeniu wzięli: 

1. Gabriela Milczarska   Skarbnik Gminy 
2. Sylwester Krawczyk   Sekretarz Gminy 

 
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 XLI Sesji Rady 

Gminy Cielądz. Powitał przybyłych na Sesję radnych oraz zaproszonych gości.   

 

Punkt 2. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawiając wniosek Wójta do Przewodniczącego o zwołanie 

Sesji w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym wyjaśnił powód zwołania Sesji w tak 

szybkim czasie. Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił proponowany porządek 

obrad: 

1. Otwarcie Sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu Nr: XL/14 z Sesji Rady Gminy w dn. 27.03.2014 r. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.  

5. Interpelacje.  

6. Wolne wnioski. 

7. Zakończenie obrad XLI Sesji Rady Gminy.  
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Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad przedstawionym porządkiem obrad.   

Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami „za” przyjęli przedstawiony porządek obrad.  

 

Punkt 3.  

Protokół Nr XL/14 z Sesji Rady Gminy w dn. 27.03.2014 r. został wyłożony do wglądu. Radni 

do protokołu nie wnieśli uwag i protokół w głosowaniu jawnym, 13 głosami „za” został przyjęty. 

 

Punkt 4. 

Przystąpiono do realizacji punktu obejmującego podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie 

gminy na 2014 rok. Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. Projekt uchwały przedstawiła 

Skarbnik Gminy – Gabriela Milczarska. Skarbnik Gminy poinformowała, że w związku                    

z  podpisaną umową na dofinansowanie projektu „Gmina Cielądz rozwija usługi edukacyjne dla 

najmłodszych” realizowanego ze środków programu operacyjnego Kapitał Ludzki należy 

zwiększyć plan dochodów i wydatków o kwotę 250.864 zł. W planie dochodów kwota 

137.416,95 zł  to środki europejskie, 24.250,05 zł środki bieżące z budżetu krajowego, 75.817,45 

zł środki majątkowe europejskie, 13.379,55 zł środki majątkowe z budżetu krajowego.                         

W wydatkach 161.667 zł wydatki z udziałem środków UE, 89.197 zł wydatki majątkowe (zakupy 

inwestycyjne). W tabeli zadań inwestycyjnych dopisano w poz. 13 kwotę 89.197 zł.                         

W wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków strukturalnych w poz. 1.2 dopisano 

wydatki majątkowe w kwocie 89.197 zł, w poz. 2.2 wydatki bieżące 161.667 zł.  

 

 Radny Robert Kupis zapytał, czy wymagany jest jakiś wkład własny.   

 Skarbnik Gminy poinformowała, że nie ma żadnego wkładu własnego gminy, wszystkie 

środki są zewnętrzne.  

 

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.  

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski odczytał projekt uchwały w sprawie zmian             

w budżecie gminy na 2014 rok 

Radni w głosowaniu jawnym 13  głosami  „za” podjęli uchwałę.   

Uchwała Nr XLI.199.2014 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Punkt 5. 

Interpelacji nie zgłoszono.  
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Punkt 6.  

W wolnych wnioskach głos zabrali: 

  Sołtys Małgorzata Rosa zwróciła się z prośbą o wyjaśnienie kwestii pisma, które wszyscy 

otrzymali z Sanepidu.  

 Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski poinformował, że obowiązek 

zgłoszenia do rejestru producentów rolnych istniał już od dawna, jednak dotychczas nie był on 

egzekwowany.  

 Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk dodał, że chodzi o konieczność umieszczenia                  

w rejestrze producentów rolnych faktu wprowadzania towaru na rynek. Miała miejsce taka 

sytuacja, że truskawki z naszego terenu zawierające wirusy trafiły na eksport, w związku z tym 

inspektor uaktywnił swoją działalność. Poinformował ponownie wszystkich o tym obowiązku. 

Dla producentów wprowadzających towar na rynek i nie posiadających wpisu stosowane będą 

kary.  

 Sołtys Władysław Dobrowolski i radna Iwona Machnicka poruszyli kwestię 

nieprawidłowości przy realizacji funduszu sołeckiego w Gułkach w zeszłym roku. Sołtys poprosił 

o piach. Radna dodała, że fundusz został podpisany jako wykonany, a wykonany nie został.  

 Radny Grzegorz Stępniak stwierdził, że najpierw powinny być czyszczone drogi gminne, 

dopiero potem powiatowe. Zgłosił również konieczność łatania dziur na drodze powiatowej               

w Sanogoszczy (na zakręcie).   

 Radny Tomasz Dewille dodał, że należy napisać pismo do Zarządu Dróg Powiatowych              

w sprawie remontu drogi powiatowej od skrzyżowania do drogi Sanogoszcz-Świnice, są straszne 

dziury.  

 Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk poinformował, że oczyszczane są te drogi, które są 

najgorsze, bez względu na to czy są gminne czy powiatowe, ale rachunki te zostaną wyrównane, 

ponieważ zakupimy emulsję poprzez starostwo, co będzie z korzyścią dla gminy. Natomiast 

pismo do zarządu zostanie wystosowane.  

 Radny Grzegorz Stępniak poruszył kwestię kamienia, który postawiono koło urzędu 

gminy.  

 Sekretarz Gminy poinformował, że celem jest stworzenie jakiegoś miejsca pamięci 

narodowej, wmurowanie jakiejś tablicy, nie ma w gminie takiego miejsca, gdzie z okazji różnych 

świąt, np. 3-go Maja można byłoby złożyć kwiaty. Jest to dopiero początek, będą jeszcze maszty, 

wizualizacja, wykorzystanie dębu.  

 Przewodniczący Rady Gminy poruszył kwestię śmieci, poprosił o baczniejsze zwracanie 

uwagi na tę kwestię, śmieci jest coraz więcej, a przecież jeździ samochód i zbiera śmieci, należy 
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kosze wynosić do drogi. Stwierdził, że ktoś, kto widzi wyrzucającego śmieci powinien spisać 

rejestrację i to zgłosić.  

    

Punkt 7. 

Przewodniczący Rady Gminy złożył wszystkim serdeczne życzenia zdrowych, rodzinnych                       

i ciepłych Świąt Wielkanocnych i  zakończył obrady XLI Sesji Rady Gminy. 

  

Protokół zakończono i podpisano.  
        
Protokołowała :  
mgr Olga Kmita 


