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Sesję rozpoczęto o godz. 10:00 

a zakończono o godz.    12:00 

 

Punkt 1. 

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa stwierdzając obecność 13 radnych 

(nieobecni radni: Michał Gaca i Sławomir Zaręba) i quorum zdolne do podejmowania 

prawomocnych uchwał, otworzyła XII obrady Rady Gminy Cielądz.  

Powitała przybyłych na sesję radnych, sołtysów oraz zaproszonych gości.  

Listy obecności: radnych, sołtysów oraz zaproszonych gości, stanowią załączniki do protokołu.  

 

Punkt 2. 
 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła porządek obrad, który przedstawiał się 

następująco: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu Nr XI/15 z sesji Rady Gminy z dn. 28.09.2015 r. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Cielądz. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 

nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok. 

7. Podjęcie uchwały  sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji 

podatkowych. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia na 2016 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.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Cielądz. 
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14. Informacja z analizy oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych Rady Gminy 

oraz pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych. 

15. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym i wykonaniu uchwał Rady 

Gminy.   

16. Interpelacje.  

17. Wolne wnioski. 

18. Zakończenie obrad XII Sesji Rady Gminy.  

 

Przewodnicząca Rady Gminy przeprowadziła głosowanie nad przedstawionym porządkiem 

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

 

Punkt 3.  

Protokół Nr XI/15 z sesji Rady Gminy w dn. 28.09.2015 r. został wyłożony do wglądu 

poprzez opublikowanie jego projektu na stronie internetowej oraz udostępnienie w wersji 

papierowej -   w dwóch egzemplarzach.  

Radni do protokołu nie wnieśli uwag i protokół w głosowaniu jawnym 13 głosami „za” 

został przyjęty. 

 

Punkt 4.  

 W kolejnym punkcie Sesji przystąpiono do realizacji punktu dotyczącego projektu 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu. O przedstawienie 

tematu Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa poprosiła Sekretarza Gminy Sylwestra 

Krawczyka. 

Sekretarz wyjaśnił, iż przedłożony projekt uchwały dotyczy inwestycji realizowanej przez PKP 

związanej z zasilaniem stacji w Zuskach, tj. posadowieniem linii napowietrznej nad dwoma 

drogami gminnymi na powierzchni 102 m2. Służebność przesyłu została oszacowana przez 

rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 173 zł, co stanowi rekompensatę za obciążenie drogi 

pewną niedogodnością . Konsekwencją podjęcia tej uchwały będzie akt notarialny, po czym PKP 

uiści jednorazowa opłatę. 

Sekretarz dodał, że ustawodawca w 2008 roku dał właścicielom nieruchomości prawo do 

składania roszczeń o odszkodowania z tytułu pewnych niedogodności związanych z położeniem 

na ich gruntach różnych urządzeń. Dla samorządu jest to niebezpieczna rzecz, gdyż nasze 

urządzenia w 90 % są położone w prywatnych gruntach. Obecnie gmina jest właśnie w trakcie 

pierwszego procesu w tej sprawie. Zastanawialiśmy się, czy pójść na ugodę, czy do sądu. 

Właściciel żądał jednak bardzo dużo – 500 zł miesięcznie i dlatego zapadła decyzja, że do sądu. 
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 Wobec braku uwag i zapytań w niniejszej sprawie Przewodnicząca Rady Gminy 

Małgorzata Rosa stwierdziła, iż projekt uchwały otrzymali wszyscy radni, przez komisje został 

pozytywnie zaopiniowany, a następnie odczytała projekt uchwały i  zarządziła głosowanie. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 13 głosami „za”.  

Uchwała Nr XI.71.15 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Punkt 5. 

 W następnym punkcie porządku sesji obradowano nad projektem uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości. 

O przedstawienie tematu Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Sekretarza Gminy. 

Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk poinformował, iż 31 grudnia br. upływa okres, na jaki 

zawarta została umowa z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Cielądzu – lekarz 

rodzinny Tadeusz Musiał. Dodał, iż z uwagi na to, iż ustawa o samorządzie gminnym nakłada 

obowiązek uzyskania zgody rady na zawarcie kolejnej umowy, został przygotowany stosowny 

projekt uchwały w tej sprawie.  

Sekretarz poinformował, iż w poprzednich latach temat ten był analizowany odnoście kwoty                                   

i powierzchni dzierżawy. Obecnie jest propozycja przedłużenia dzierżawy na kolejny okres – 

określony w projekcie uchwały.  

Do powyższego tematu nie zgłoszono pytań ani uwag. Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata 

Rosa zaznaczyła, iż temat był analizowany na posiedzeniach komisji. Komisje wydały 

pozytywną opinię.  

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały, a następnie odbyło się głosowanie nad jej 

przyjęciem.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 13 głosami „za”.  

Uchwała Nr XI.72.15 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Punkt 6. 

 Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa poprosiła Skarbnika Gminy Gabrielę 

Milczarską o przedstawienie następnego punktu porządku sesji tj. zmian budżetu i w budżecie. 

Skarbnik Gminy poinformowała, iż zmiany dotyczą zwiększenia dochodów i wydatków                           

o kwotę 100.153 zł i są to środki z dotacji na świadczenia z opieki społecznej, a także 

zmniejszenie wydatków – zgodnie z załącznikiem nr 7 o kwotę 120.000 zł i zwiększenie o tę 

kwotę rozchodów z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek, które po zmianie wynosić 

będą 613.428 zł. 
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Do przedstawionych zmian w budżecie nie zgłoszono uwag. Przewodnicząca Rady 

poinformowała, iż projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje, następnie 

odczytała jego treść, po czym odbyło się głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 13 głosami „za”.  

Uchwała Nr XI.73.15 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Punkt 7. 

 Kolejny punkt dotyczył podjęcia uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy na lata 2015-2022. 

Niniejszy temat również przedstawiła Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska. Poinformowała, iż  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały zaktualizowane dochody i wydatki, a także 

uwzględnione zostały rozchody w kwocie 120.000 zł, które po zmianach wynoszą 613.428 zł.  

Dług gminy planowany na koniec 2015 roku wynosi 3.289.398 zł. Rozchody zostaną zwiększone 

w 2015 roku o kwotę 120.000 zł, a jednocześnie zmniejszone  w 2017 roku o tę samą kwotę.  

Do projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zapytań. Przewodnicząca Rady Gminy 

Małgorzata Rosa zaznaczyła, iż projekt uchwały był przedmiotem obrad na posiedzeniu 

wspólnym komisji  i został pozytywnie zaopiniowany. 

Następnie odczytała projekt uchwały, po czym odbyło się głosownie nad jej przyjęciem. 

 Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XII.74.15 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Punkt 8. 

 Następny punkt porządku sesji dotyczył podjęcia uchwały w sprawie ustalenia stawek 

podatku od nieruchomości. 

Temat przedstawił Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk, który w pierwszej kolejności 

przedstawił temat dotyczący podatku rolnego na 2016 rok i wyjaśnił dlaczego sołtysi nie 

otrzymali żadnych materiałów na ten temat. 

Sekretarz wyjaśnił, iż stawka podatku rolnego na dany rok jest pochodną Komunikatu Prezesa 

GUS w sprawie średniej ceny zboża, będącej podstawą ustalania kwoty podatku rolnego. Jeżeli 

zatem przyjmuję się tę kwotę, to nie podejmuje się wówczas żadnej uchwały. W związku z  tym, 

iż w roku ubiegłym cena zboża opublikowana przez GUS wynosiła 63,17 zł była zastosowana 

przez Radę obniżka tej kwoty.  Na rok 2016 cena zboża opublikowana przez GUS wynosi 53,75 

zł, i jest zaledwie o 0,25 zł wyższa od stawki obowiązującej w roku bieżącym. Dlatego podjęto 

decyzję, iż nie ma powodu do obniżenia tej kwoty, gdyż skutek w postaci wyższej kwoty podatku 
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rolnego z 1 ha przeliczeniowego na 2016 rok to zaledwie 0,63 zł. Dlatego w roku 2016 podatek 

rolny będzie pochodną ceny żyta opublikowaną przez GUS. 

Następnie Sekretarz przedłożył wyjaśnienia w kwestii podatku od nieruchomości. 

Zaznaczył, iż ostatnia regulacja stawek podatku od nieruchomości była w 2012 roku czyli 3 lata 

temu. Dlatego też zaproponowana została regulacja w tym zakresie, która jest w pewnym sensie 

pochodną inflacji.  

Sekretarz dodał, że stawki podatku od nieruchomości były przedmiotem posiedzeń komisji. 

Komisje zaproponowały również nowe stawki.  

Następnie Sekretarz przedstawił propozycje zmian stawek jakie zawarte są w przedłożonym pod 

obrady projekcie uchwały w stosunku do dotychczas obowiązującej uchwały oraz jak kształtują 

się stawki w tych grupach w ościennych gminach- jeszcze przed zmianami w roku bieżącym  i ile 

wynosi stawka maksymalna na 2016 rok tj: 

- od gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – stawka dotychczasowa – 0,62 

zł, propozycja 0,66 zł, gmina Regnów – 0,70 zł, Gmina Sadkowice 0,70 zł, stanowisko komisji – 

0,66 zł, stawka maksymalna - 0,89 zł; 

- od jezior – propozycja Wójta 3,59 zł, stanowisko Komisji 4,00 zł, Gmina Regnów – 4,50 zł, 

Gmina Sadkowice – 4,56 zł, stawka maksymalna – 4,58 zł; 

- nowa pozycja w uchwale – od gruntów objętych rewitalizacją – 3,00 zł 

- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – stawka dotychczasowa – 

15,40 zł, propozycja Wójta – 15,80 zł, gmina Regnów – 17,50 zł, Gmina Sadkowice – 15,80 zł, 

stanowisko komisji – 15,80 zł, stawka maksymalna – 22,86 zł; 

- od budynków zajętych na prowadzenie działalności leczniczej - stawka dotychczasowa – 3,50 

zł, propozycja Wójta – 3,80 zł, gmina Regnów – 3,00 zł, Gmina Sadkowice – 4,68 zł, stanowisko 

komisji – 4,00 zł, stawka maksymalna – 4,65 zł. 

Sekretarz dodał, że stawka np. od budynków mieszkalnych jest zaproponowana na tym samym 

poziomie tj. 0,48 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej. 

Do przedstawionego tematu nie zgłoszono uwag ani zapytań. Przewodnicząca Rady 

Gminy Małgorzata Rosa zaznaczyła, iż projekt uchwały był przedmiotem obrad na posiedzeniu 

wspólnym komisji i został pozytywnie zaopiniowany. 

Następnie odczytała projekt uchwały, uwzględniający stawki pozytywnie zaopiniowane przez 

komisje, po czym odbyło się głosownie nad jej przyjęciem. 

 Uchwała została podjęta 11 głosami „za”, przy 1 głosie przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym 

się”. 

Uchwała Nr XII.75.15 stanowi załącznik do protokołu.  
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Punkt 9. 

 Następnym punktem porządku sesji było podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od 

środków transportowych. 

Temat przestawił Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk. Podkreślił, i ż obowiązująca obecnie 

uchwała została podjęta w 2011 roku. Wobec powyższego przedłożony projekt uchwały zawiera 

propozycje Wójta, by dokonać pewnych korekt. Dochód z tytułu podatku od środków 

transportowych nie jest wielki. Podatkiem objętych jest obecnie 44 pojazdy, ale nawet                                 

o niewielkie dochody należy dbać. Zawarte w projekcie uchwały zmiany wynikają                                    

z dostosowania stawek w tych pozycjach do obowiązujących w innych gminach, a także 

zawierają korektę z powodu innego brzmienia stawki podatku od autobusów. 

 Sekretarz poinformował o zmianach w poszczególnych załącznikach projektu uchwały tj.: 

- w załączniku Nr 1 – wzrost o 20,00 zł i 25,00 zł; 

- w załączniku nr 2 – bez zmian; 

- w załączniku nr 3 – wzrost o 20,00 zł; 

- w załączniku nr 5 -  bez zmian; 

-  w załączniku nr 6 – wzrost w jednoosiowych o 20,00 zł i 35,00 zł; i w dwuosiowych o 75,00 zł 

i 135,00 zł -  Sekretarz wyjaśnił w tym miejscu, iż w tych pozycjach zostało stwierdzone, że 

stawki obowiązujące do tej pory były trochę zaniżone; 

- w załączniku nr 7 – od autobusów – nowy podział ustawowy – jest tylko jeden autobus – 

gimbus – wzrost o 20,00 zł. 

Do przedstawionego tematu nie zgłoszono uwag ani pytań. 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa odczytała projekt uchwały, po czym odbyło się 

głosownie nad jej przyjęciem. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XII.76.15 stanowi załącznik do protokołu.  

 

 Punkt 10. 

Kolejny temat sesji dotyczył uchwalenia nowych wzorów formularzy podatkowych. 

O przedłożenie sprawy Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa poprosiła również 

Sekretarza Gminy. 

Sekretarz wyjaśnił, iż przedłożony projekt uchwały ma charakter techniczny i porządkujący. 

Wynika bowiem z konieczności dostosowania do zmiany przepisów oraz do praktycznych 

wskazówek Referatu Finansowego, by podatnik mógł właściwie wypełnić formularz, a Urząd 

prawidłowo naliczyć podatek. 

Do w/w tematu nie zgłoszono uwag. Projekt uchwały był przedmiotem posiedzeń Komisji.  
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Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa odczytała projekt uchwały, po czym odbyło się 

głosownie nad jej przyjęciem. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XI.77.15 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Punkt 11. 

W następnym punkcie sesji obradowano nad projektem uchwały w sprawie opłaty 

targowej. 

Temat przedstawił również Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk. 

Sekretarz wyjaśnił, iż przedłożony projekt uchwały jest konsekwencją poprzedniej uchwały w tej 

sprawie – z 2012 roku. Poinformował, iż nowy projekt w sprawie tej opłaty wynika                                          

z następujących powodów: 

- ustawodawca wprowadził zmiany w przepisach, zmieniając obowiązek podjęcia uchwały                         

w sprawie opłaty targowej na jej fakultatywny charakter – Rada może podjąć uchwałę lecz nie 

musi; 

- w § 2 ust. 1 został zastosowany podział powierzchni, na której prowadzona jest sprzedaż na 

dwie grupy: do 6 m2 i powyżej.  

Ponadto dokonano zmiany inkasentów. Pan Piotr Król będzie jednym z inkasentów. 

Sekretarz Gminy dodał, że uchwała realizowana będzie głównie przy okazji przedsięwzięć 

kulturalnych np. na terenie parku. Opłata targowa będzie wówczas formą rekompensaty z tytułu 

poniesionych pewnych kosztów i zbierana będzie od podmiotów, które będą miały zlokalizowaną 

swoją sprzedaż na terenie parku. 

Do przestawionego projektu uchwały również nie zgłoszono uwag. 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa poinformowała, ż projekt uchwały został pozytywnie 

zaopiniowany przez komisje, po czym odczytała projekt uchwały. Następnie odbyło się 

głosownie nad jej przyjęciem. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XII.78.15 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Punkt 12. 

 Kolejny punkt sesji dotyczył projektu uchwały w sprawie uchwalenia na 2016 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  

Tematykę projektu uchwały przedstawił Inspektor Piotr Król. Wyjaśnił, iż obowiązek 

uchwalenia przez gminę programu współpracy z organizacjami pozarządowymi wynika z art. 5a 

ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Program na 2016 rok został opracowany                               
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na podstawie analizy i doświadczeń z 2015 roku. Poddany został konsultacjom z organizacjami 

pozarządowymi działającymi na terenie Gminy Cielądz. Nie brały w nich udziału przedstawiciele 

LZS Cielądz oraz ProMusica. 

Inspektor Piotr Król poinformował, że Gmina Cielądz chce współpracować w następujących 

zakresach: 

- upowszechnianie kultury fizycznej, 

- kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, 

- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, 

i dodatkowy zakres, który nie występował w roku 2015 tj. działalność na rzecz rodziny, 

macierzyństwa. 

Następnie Inspektor przedstawił, jaki są propozycje podziału kwot dotacji na poszczególne 

działania: 

- kultura – 26.000,00 

- sport i kultura fizyczna – 68.000,00 

- wspieranie osób niepełnosprawnych – 13.000,00 

- wspieranie rodzin – 3.000,00. 

Wyjaśnił, iż zadania będą realizowane w formie wsparcia po przeprowadzeniu wcześniej 

otwartych konkursów ofert. Zostaną następnie podpisane odpowiednie umowy. Po zakończeniu 

realizacji zadania organizacja pozarządowa zobowiązana jest do przedstawienia sprawozdania                             

z jego realizacji. W trakcie realizacji zadania Gmina przeprowadza kontrole w miejscu realizacji 

zadania. Ponadto odbywają się kontrole finansowe dokumentów finansowych z realizacji 

poszczególnych zadań. Piotr Król dodał, że Wójt zobowiązany jest do złożenia Radzie Gminy 

sprawozdania z realizacji Programu w terminie do 30 kwietnia roku następnego.  

Radny Jarosław Ciesielski zwrócił się z zapytaniem w jaki sposób stowarzyszenia były 

informowane o spotkaniu konsultacyjnym. 

Inspektor Piotr Król wyjaśnił, iż zgodnie z Uchwałą Rady Gminy o sposobie przeprowadzania 

konsultacji z organizacjami pozarządowymi, jedną z form jest zgłaszanie uwag na formularzach. 

Jednak od dwóch lat konsultacje odbywają się dodatkowo w formie otwartych spotkań 

konsultacyjnych. Gmina ogłasza terminy spotkań konsultacyjnych na stronie internetowej Urzędu 

Gminy oraz w BIP, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Ponadto wystosowane zostały 

pisemne zaproszenia do każdej organizacji, a prezesi otrzymali projekt Programu. 

Radny Jarosław Ciesielski wyjaśnił, iż dlatego zapytał o to, gdyż doszły go słuchy, że LZS 

Cielądz nie wiedział o spotkaniu. 

Inspektor Piotr Król zapewnił, że wysłał zawiadomienia do wszystkich organizacji. 
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Do przedstawionego projektu uchwały uwag nie zgłoszono Przewodnicząca Rady oznajmiła, iż 

projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez poszczególne komisje. Odczytała 

następnie projekt uchwały, po czym odbyło się głosownie nad jej przyjęciem 

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

Uchwała Nr XII.79.15 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Punkt 13. 

Kolejny punkt porządku Sesji dotyczył podjęcia uchwały w sprawie powołania Komisji 

Statutowej. 

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa poprosiła radnego Przewodniczącego 

Komisji Budżetu i Rolnictwa Przemysława Jędrzejczaka o wyjaśnienie tematu. 

Przemysław Jędrzejczak oznajmił, iż na jednej z poprzednich sesji powołany został zespół 

do opracowania Statutu Gminy. W dniu 6 października br. odbyło się pierwsze posiedzenie tego 

zespołu. Na 8 członków Zespołu udział wzięły tylko 2 osoby. Dlatego uznane zostało, iż taka 

forma pracy nad Statutem nie zdała egzaminu. Ponadto Zespół nie miał umocowania prawnego. 

W związku z tym stwierdzono, że jest potrzeba powołania doraźnej komisji statutowej. 

Zaproponowano, by składała się z pięciu członków: przewodniczących komisji, przewodniczącej 

rady oraz piąta osoba – zaproponowano radnego Józefa Pytkę. 

Wiceprzewodniczący Rady Grzegorz Rogulski poprosił o przypomnienie składu 

osobowego poprzedniego zespołu. 

 Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa Przemysław Jędrzejczak przedstawił skład 

Zespołu a następnie proponowany skład Komisji Statutowej w osobach: 

- Przemysław Jędrzejczak 

- Iwona Machnicka  

- Małgorzata Rosa 

- Beata Lewandowska 

- Józef Pytka. 

Dodał, że na przewodniczącego komisji wskazano jego osobę. 

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.  

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

Uchwała Nr XII.80.15 stanowi załącznik do protokołu. 
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Punkt 14. 

 Następny punkt sesji dotyczył przedłożenia Radzie Gminy informacji z analizy 

oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych Rady Gminy oraz pracowników Urzędu 

Gminy i jednostek organizacyjnych przez Przewodniczącą Rady i Wójta Gminy. 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła następujące informacje: 

1) pismo otrzymane od Wojewody Łódzkiego dotyczące analizy oświadczeń majątkowych Wójta 

Gminy i Przewodniczącej Rady Gminy ( pismo Nr ZN.414.20.2015.OM. z dnia 10.09.2015 

stanowi załącznik do protokołu); 

2) pismo z Urzędu Skarbowego w Rawie Mazowieckiej dotyczące analizy oświadczeń 

majątkowych radnych  Rady Gminy ( pismo nr APKP/4031-58/15 z dnia 14.10.2015 r. stanowi 

załącznik do protokołu); 

3) informację sporządzoną przez Przewodniczącą Rady Gminy z analizy oświadczeń 

majątkowych radnych ( pismo nr Or.SO.0043.8.2015 z dnia26.10.2015 r. stanowi załącznik do 

protokołu). 

Wójt Gminy przedstawił informacje z analizy oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu 

Gminy sporządzoną przez Urząd Skarbowy ( pismo Nr APKP/4031-62/15 z dnia 14.10.2015 r. 

stanowi załącznik do protokołu) oraz przez Wójta ( pismo nr Or.SO.2124.7.2015 z dnia 

30.10.2015 r. stanowi załącznik do protokołu). 

Wymienione informacje zostały przez Radę Gminy przyjęte jednogłośnie - w formie głosowania.  

 

Punkt 15.                               

 Kolejny punkt dotyczył informacji o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym             

i wykonaniu uchwał Rady Gminy.   

 Informację przedstawił Wójt Gminy – Paweł Królak.  

 Informacja stanowi załącznik do protokołu.  

 

Punkt 16. 

Interpelacji nie zgłoszono.  

 

Punkt 17. 

 W wolnych wnioskach głos zabrali: 

Wójt Gminy podziękował Dyrektorowi Zespołu Szkół w Cielądzu Bogdanowi Batorkowi za 

zorganizowanie I Biegu Niepodległości. Z tej okazji wraz z Dyrektorem wręczył 

Przewodniczącej Rady Gminy Małgorzacie Rosa oraz radnemu Sylwestrowi Stefańskiemu – 
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uczestnikom w/w biegu, okolicznościowe koszulki. Podziękował też pozostałym uczestnikom za 

wzięcie udziału w imprezie. 

 Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa również wyraziła gratulacje                                              

i podziękowania za zorganizowanie imprezy. 

 Radna Anna Kłos w imieniu mieszkańców wsi Brzozówka złożyła podziękowanie za 

wybudowanie dwóch odcinków dróg, z nadzieją na kolejne. 

 Radny Józef Pytka zgłosił uwagę, że skoro nie zrobiony jest ten odcinek, o który 

wnioskował, to chociaż dziury w tej drodze należałoby załatać. 

 Radny Sylwester Stefański podjął kwestię równiarki na drodze w Ossowicach oraz 

podcięcia gałęzi przy drodze- na moście w kierunku Sanogoszczy. 

 Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka poruszyła temat przystanku                                      

w Wisówce, zaznaczając, iż miał być we wsi do końca roku. 

 Sołtys wsi Brzozówka Stanisław Kacperski  zgłosił wniosek, by wystąpić do Zarządu Dróg 

by umieścić znak o ślepej uliczce. 

 Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa wyraziła słowa uznania dla sołectwa 

Grabice za stworzenie ciekawej strony internetowej sołectwa i podziękowała P. Przemysławowi 

Jędrzejczakowi za wkład w jej powstanie. Jednocześnie zasugerowała, by pozostałe sołectwa też 

podjęły taką inicjatywę. Sama postara się, by sołectwo Łaszczyn jako drugie miało swoją stronę. 

 Radny Przemysław Jędrzejczak podziękował za zauważenie strony i pochwałę. Wójtowi                       

i Sekretarzowi podziękował za umożliwienie korzystania ze strony Urzędu, gdyż dzięki temu 

udało się uniknąć kosztów. Zaprosił do podjęcia działań przez inne sołectwa i wyraził gotowość 

służenia pomocą w tym zakresie. 

 Sekretarz Gminy zwrócił się z prośbą, by przekazywać wszystkie materiały, którymi 

dysponują radni i sołtysi, a Urząd umieszczał je będzie na podstronach, gdyż nie ma pracownika 

od promocji, który byłby odpowiedzialny za zbieranie takich informacji.  

 Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa poinformowała, że jest obietnica Wójta 

Gminy i Skarbnika, że w budżecie gminy na 2016 rok są zaplanowane środki na oznakowanie 

miejscowości. Następnie w imieniu radnych złożyła Wójtowi podziękowania za zorganizowanie 

uroczystości XXV-lecia samorządu oraz imprezy z okazji Dnia Niepodległości. 

 Wójt Gminy podziękował radnym i sołtysom za przyjecie zaproszeń, przeprosił, jeśli do 

kogoś nie dotarło zaproszenie, lecz nie było to na pewno celowe. 

 Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa poprosiła Dyrektora Zespołu Szkół                          

w Cielądzu Bogdana Batorka o przekazanie w kilku słowach, co zmieniło się w ostatnim czasie          

w szkole. 
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 Dyrektor Zespołu Szkół poinformował, iż w niedawnym czasie zmianie uległa stołówka. 

Zakupione zostały nowe krzesełka, ławeczki, pojawił się nowy wystrój i wyposażenie stołówki. 

W kuchni też będą wkrótce zamontowane nowe meble. 

 Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa podziękowała także Grażynie Jarzyńskiej 

Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Sierzchowach za zaproszenie na Festiwal Patriotyczny                           

i wyraziła słowa uznania za organizację tego konkursu, który był na bardzo wysokim poziomie. 

 

Punkt 18. 

Na powyższym wyczerpany został porządek obrad. Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata 

Rosa zakończyła obrady XII Sesji Rady Gminy.  

  

Na powyższym protokół zakończono.       

 

   Przewodnicząca Rady Gminy 

 Małgorzata Rosa 

Protokołowała : 

Bogusława Kobacka            

 


