P R O T O K Ó Ł N r XIII/ 15
z odbytej Sesji Rady Gminy Cielądz w dniu 28 grudnia 2015 roku
Sesję rozpoczęto o godz. 10:00
a zakończono o godz.

10:50

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 XIII 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 radni otrzymali wraz
z materiałami na sesję, a następnie zwróciła się z zapytaniem, czy są uwagi bądź wnioski do
niniejszego porządku.
Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk zabierając głos wyjaśnił, iż w imieniu Wójta Gminy
chciałby zgłosić dodatkowy punkty do porządku obrad tj.: podjęcie uchwały w sprawie zmiany
uchwały dotyczącej opłaty targowej - jako punkt 5 wprowadzić, a pozostałe zostaną przesunięte.
Z uwagi na brak więcej uwag i wniosków do porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy
poddała pod głosowanie porządek obrad z uwzględnieniem wniosku zgłoszonego przez
Sekretarza, który został przyjęty jednogłośnie tj. 13 głosów „za”.
Porządek obrad po zmianach przedstawiał się następująco:
1.

Otwarcie sesji.

2.

Przyjęcie porządku obrad.

3.

Przyjęcie protokołu Nr XII/15 z sesji Rady Gminy z dn. 20.11.2015 r.

4. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XI.70.15 Rady Gminy Cielądz w sprawie
zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016.

Programu

Profilaktyki

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok.
8. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym i wykonaniu uchwał Rady
Gminy.
9. Interpelacje.
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10. Wolne wnioski.
11. Zakończenie obrad XIII Sesji Rady Gminy.

Punkt 3.
Protokół Nr XII/15 z sesji Rady Gminy w dn. 20.11.2015 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 zmiany uchwały dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk. Przypomniał, iż uchwała
o zaliczeniu dróg do kategorii dróg gminnych została podjęta 28 września br. W załączniku do tej
uchwały, stanowiącym wykaz dróg pojawiła się działka 112/2, która w rzeczywistości jest drogą
publiczną, lecz nie stanowi własności gminy i dlatego nie powinna znaleźć się w tym wykazie.
Teraz na etapie nadawania numeracji przez służby wojewody, wykryty został ten błąd
i w związku z tym chcemy to naprawić. Uchwała ma zatem charakter porządkujący.
Radny Jarosław Ciesielski zwrócił uwagę na fakt, iż w uzasadnieniu uchwały jest mowa
o działce nr 812/2, a Sekretarz mówił o działce 112/2.
Sekretarz wyjaśnił, iż to on pomylił się gdyż temat dotyczy działki 812/2.
Wobec braku więcej 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 XIII.81 .15 stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 5.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej przedstawił Sekretarz
Gminy Sylwester Krawczyk.
Sekretarz Gminy poinformował, iż zmiana niniejszej uchwały wynika z konsultacji z Regionalną
Izbą Obrachunkową, albowiem w uchwale podjętej w listopadzie br. określony był zamknięty
katalog prowadzenia sprzedaży, od której pobierana byłaby opłata targowa. W ocenie RIO
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gdyby pojawił się nowy podmiot np. wóz konny to byłby problem ustalenia tej opłaty. Dlatego
jest propozycja dodatkowe zapisu : „oraz w innych pozostałych przypadkach”.
Do niniejszego tematu głos zabrał radny Tymoteusz Damaz, który zasugerował, czy nie
powinno się w uchwale uwzględnić miejsc jeśli chodzi o targowiska.
Sekretarz wyjaśnił, iż przygotowany projekt uchwały nie jest związany z miejscem
sprzedaży, a jedynie z faktem dokonywania sprzedaży.
Do powyższego tematu nie zgłoszono więcej 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 XIII.82.15 stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 6.
W następnym punkcie porządku sesji obradowano nad projektem uchwały w uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok.
O przedstawienie tematu Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Przewodniczącego Komisji ds.
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Pana Lucjana Stolarka.
Na wstępie Przewodniczący Komisji zaznaczył, iż od 01 grudnia zmienił się skład Komisji:
odeszły Panie Dyrektorki Szkół w Cielądzu i Pani Maria Ciesielska, a doszedł Dyrektor Zespołu
Szkół – Pan Bogdan Batorek oraz Pani Agnieszka Miniak.
Druga kwestia, która się zmieni, na co zwrócił uwagę Przewodniczący Komisji, to oferta osoby
wykwalifikowanej i wsparcie tej osoby, co zdaniem Przewodniczącego byłoby przydatne.
Przechodząc do przedkładania treści Programu Przewodniczący omówił poszczególne jego
części tj.:
1) przedstawił lokalną diagnozę w zakresie min. ilości mieszkańców, punktów sprzedaży,
ilości zezwoleń;
2) omówił cele Programu, poinformował o kwocie na jego realizację tj. 37.000 zł;
3) wskazał na podejmowane działania zmierzające do podjęcia leczenia odwykowego przez
osoby uzależnione – zwrócił uwagę na fakt, iż procedura w tym zakresie jest taka, że
Komisja nie może działać „siłą”, lecz jedynie poprzez rozmowę i sugestie może
poprowadzić do tego, że osoba będzie chciała się leczyć;
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4) wskazała na prowadzenie działalności profilaktycznej poprzez organizowanie czasu
wolnego dla dzieci np. wyjazdy, zakup teatrzyków, współorganizowanie imprez np. Bieg
Niepodległości,
5) zwrócił uwagę na działania na rzecz wspomagania działalności instytucji np.
Stowarzyszenia „Szansa”, współpraca z Pogotowiem Rodzinnym J. Fadeckiej,
6) omówił zasady pełnienia dyżurów przez Komisję.
Przewodniczący na koniec poinformował, iż zasady wynagradzania członków Komisji zostały
zaproponowane bez zmian tj. od kilku lat dieta wynosi 60 zł brutto.
Do powyższego tematu nie zgłoszono pytań ani uwag. Przewodnicząca Rady Gminy
Małgorzata Rosa zaznaczyła, iż temat był analizowany na posiedzeniu wspólnym 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 XIII.83.15 stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 7.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa poprosiła Skarbnika Gminy Gabrielę
Milczarską o przedstawienie następnego punktu porządku sesji tj. zmian w budżecie gminy.
Skarbnik Gminy poinformowała, iż zmiany dotyczą uaktualnienia planu dochodów do wysokości
uzyskanych wpływów, a w załączniku nr 2 – wydatki - zmiany dotyczą przesunięcia pomiędzy
działami w celu realizacji poszczególnych zobowiązań, które wystąpią do końca roku.
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 XIII. 84.15 stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 8.
Kolejny punkt dotyczył informacji o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym
i wykonaniu uchwał Rady Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa wyjaśniła, iż z uwagi na nieobecność Wójta na
sesji z powodów rodzinnych, informację przedstawi Sekretarz Gminy.
Sekretarz oznajmił, iż uchwały podjęte na poprzedniej sesji zostały przekazane do
nadzoru, a na potwierdzenie faktu, że współpracujemy z organami nadzoru jest przykład uchwały
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o opłacie targowej. Stwierdził, iż przedstawiając informację z okresu między sesjami ustosunkuje
się bardziej do działalności Urzędu, gdyż ta część pracy jest mu bardziej znana.
Poinformował o następujących zadaniach realizowanych w ostatnim czasie:
1) ankietowanie nt. gospodarki niskoemisyjnej- ankieterzy posiadają identyfikatory i ich
działania są z upoważnienia Wójta, potrzebne jest niestety uzyskanie pewnych danych
osobowych, zostanie zankietowanych 20 % gospodarstw domowych oraz wszystkie podmioty
gospodarcze;
2) złożone zostały projekty planów zagospodarowania przestrzennego dla Ossowic, Cielądza
i Komorowa, które przekazane zostaną do Komisji Urbanistycznej, a potem rozpocznie się proces
konsultacji z mieszkańcami, a szczególnie dotyczący miejscowości Ossowice;
3) prowadzony jest w Urzędzie Gminy audyt w zakresie ochrony danych osobowych –
w najbliższych dniach będzie wynik w tym temacie;
4) do nadzoru budowlanego zgłoszono po wykonanej modernizacji stację uzdatniania wody w
Kuczyźnie;
5) przeprowadzana jest coroczna inwentaryzacja mienia przez powołane do tego celu dwa
zespoły spisowe.

Punkt 9.
Interpelacji nie zgłoszono.

Punkt 10.
W wolnych wnioskach głos zabrali:
Radny Lech Owczarek zgłosił problem wydzielającego się od pewnego czasu z rur
kanalizacyjnych fetoru. Dodał, że mieszkańcy też zgłaszali tę sprawę. Ma też pytanie do
Sekretarza czy firma wywozi legalnie ścieki, czy nie.
Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk ustosunkowując się do zgłoszonej uwagi na temat
fetoru z kanalizacji oznajmił, iż po raz pierwszy słyszy o tym. Jego zdaniem jest to związane
z funkcjonowaniem przetwórni, gdyż źle znoszona jest masa jałowa, ale nic dokładnie nie wie –
dokona rozpoznania tej sprawy. W sprawie firmy Separator Serwis wyjaśnił, iż firma jest jeszcze
na etapie inwestycji i nie wie kiedy będzie zakończona. Jednak dopiero po zakończeniu
prowadzenia prac inwestycyjnych będzie mowa o opomiarowaniu i o badaniach ścieków.
Radny Lech Owczarek dodał, że fetor pojawia się raz lub dwa razy w tygodniu. Ponadto
przed świętami mówił o tym P. Agnieszce, która też potwierdziła, że były telefony od
mieszkańców.
Sekretarz stwierdził, iż o uwagach na temat wody miał sygnały, ale nie o kanalizacji.
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Radny Lech Owczarek podjął następnie problem znaku stop na drodze od Grabic do
Stolnik. Stwierdził, iż kierowcy jeżdżą na pamięć. Zwracając się do sołtysów zapytał, co sądzą na
ten temat.
Sołtysi potwierdzili, iż należy ustawić znak od strony Strzałek, a jeszcze lepiej byłoby gdyby
z obydwu stron został ten znak postawiony.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka ponownie zgłosiła wniosek
o przystanek w Wisówce i stwierdziła, że jest jej przykro, że do tej pory nie ma jeszcze tego
przystanku.
Sekretarz Gminy odpowiadając na powyższe wnioski poinformował, że w sprawie znaku
„stop” -

w związku z tym, iż jest to droga powiatowa, zainterweniuje w Zarządzie Dróg

i zgłoszona będzie prośba o ten znak zarówno od strony Strzałek jak i od strony Grabic.
W sprawie przystanku w Wisówce poprosił by zwolnić go z odpowiedzi na ten temat, gdyż
sprawę tę prowadzi Wójt i nie zna jej przebiegu.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka zwróciła następnie uwagę, iż na
przystanku w Cielądzu jest wybita szyba. W sprawie przystanku w Wisówce wyraziła zdanie, że
jeśli nie ma się zamiaru zrobić, to lepiej po prostu powiedzieć o tym.
Wiceprzewodniczący Rady Grzegorz Rogulski podziękował paniom z Rady i paniom
sołtyskom oraz zespołowi Cymbarka za organizację spotkania opłatkowego, które odbyło się 17
grudnia.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa podziękowała natomiast za docenienie pań.
Radny Tadeusz Miazga zgłosił uwagę, że w Mroczkowicach koło P.Pacholczyka w stronę
miejscowości Sierzchowy są wyrwane dwa znaki drogowe, które nie wie gdzie powinny stać.
Proponuje, by przy okazji zgłaszania wniosku o znak „Stop” też ten temat zgłosić Zarządowi
Dróg.
Punkt 18.
Na powyższym wyczerpany został porządek obrad. Przewodnicząca Rady Gminy
Małgorzata Rosa zakończyła obrady XIII Sesji Rady Gminy.

Na powyższym protokół zakończono.
Przewodnicząca Rady Gminy
Małgorzata Rosa
Protokołowała :
Bogusława Kobacka
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