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PP  RR  OO  TT   OO  KK   ÓÓ  ŁŁ     NNrr   XXXXII II //1166  
 

zz  ooddbbyytteejj   SSeessjj ii   RRaaddyy  GGmmiinnyy  CCiieelląąddzz  ww  ddnniiuu  2288  ggrruuddnniiaa  22001166  rrookkuu  
  

Sesję rozpoczęto o godz. 10:00 

a zakończono o godz.    10:45 

 

Punkt 1. 

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa stwierdzając obecność 13 radnych 

(nieobecni w chwili rozpoczęcia sesji radni: Michał Gaca i Sławomir Zaręba ) i quorum zdolne 

do podejmowania prawomocnych uchwał, otworzyła XXII obrady Rady Gminy Cielądz.  

Powitała przybyłych na sesję radnych, sołtysów, 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. 

Wójt Gminy zabierając głos wniósł o wprowadzenie dodatkowego punktu dotyczącego 

podjęcia uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę 

dzieci do lat 5 - jako pkt 7. 

Więcej uwag i wniosków do porządku obrad nie zgłoszono. Przewodnicząca Rady Gminy 

poddała pod głosowanie porządek obrad z uwzględnieniem wyżej wymienionego wniosku, który 

został przyjęty 13 głosami „za” . 

Porządek obrad po zmianach przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie Sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu Nr XVIII/16 z sesji Rady Gminy w dn. 23.08.2016 r. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie na 2016 rok. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na rok 2017. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów wykonawczych 

jednostek pomocniczych Gminy Cielądz. 
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7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę 

dzieci do lat 5. 

8. Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady 

Gminy.   

9. Interpelacje.  

10. Wolne wnioski. 

11. Zakończenie obrad XXII Sesji Rady Gminy.  

 

Punkt 3.  

Protokół Nr XXI/16 z sesji Rady Gminy z dn. 30.11.2016 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. 

Na sesję przybył radny Michał Gaca. Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa stwierdziła kworum 

- 14 radnych. 

 

Punkt 4.  

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu dotyczącego 

podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok. 

Niniejszy temat przedstawiła Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska. Poinformowała, iż 

zmiany dotyczą: 

- w dziale 801 przesunięcie z wydatków bieżących między szkołą podstawową                                  

a przedszkolami w celu zabezpieczenia środków na dotacje za dzieci uczęszczające do innych 

przedszkoli  - w wysokości 7 tys. zł. 

- w dziale 901 zwiększenia o 1 tys. zł wydatków inwestycyjnych, a zmniejszenia                                

w bieżących. Zmiana ta skutkuje też zmianą w poz. 20 w załączniku inwestycyjnym  z kwoty 

11.333 zł na 12.333 zł.  

Do przedstawionych zmian w budżecie nie zgłoszono uwag ani zapytań.  

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa stwierdziła, iż projekt był omawiany przed 

chwilą na posiedzeniu wspólnym komisji i został pozytywnie zaopiniowany. Następnie 

przeczytała projekt uchwały, stwierdziła kworum i zarządziła głosowanie nad uchwałą. 

Uchwała Nr XXII/142/16 została podjęta jednogłośnie – 14 głosów „za” i stanowi załącznik do 

protokołu. 
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Punkt 5.  

 W następnym punkcie porządku sesji obradowano nad projektem uchwały w sprawie 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017. 

 Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa oznajmiła, iż projekt uchwały otrzymali 

wszyscy radni, a następnie o przedstawienie tematu poprosiła Przewodniczącego Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Pana Lucjana Stolarka. 

 Przewodniczący Komisji oświadczył, iż nie będzie czytał całego Programu, gdyż każdy 

radny otrzymał, a ograniczy się tylko do omówienia w punktach głównych kierunków jakie były                  

i będą realizowane: 

- dyżury – w środę w godz. 16.00 -19.00 – w świetlicy w Urzędzie Gminy – są proszone osoby 

zgłaszane przez członków rodziny, prokuratora, w celu zmotywowania do ograniczenia 

spożywania alkoholu; gdy dwukrotnie osoba się nie zgłosi rozpoczynana jest procedura 

kierowania na przymusowe leczenie; 

- profilaktyka – szczególnie w szkołach, poprzez współfinansowanie broszur, ulotek, 

przedstawienia teatralne; 

- finansowanie imprez odbywających się na terenie Gminy np. Bieg Niepodległości; 

- wypoczynek letni i zakup paczek świąteczno-noworocznych  - 21 dzieci było na 10-dniowym 

wypoczynku w Gdyni, wybierane są atrakcyjne miejsca; 

- współpraca z poradniami: odwykową, Stowarzyszeniem „Szansa” – zarówno dla osób mających 

problemy alkoholowe jak i dla członków rodzin; 

- psycholog- od tego roku raz w miesiącu są dyżury finansowane ze środków Komisji; 

- kontrole sklepów – Przewodniczący Komisji zaznaczył, że Komisja to nie Policja, taka kontrola 

musi być bowiem uzgodniona z 2 twygodniowym wyprzedzeniem z właścicielem. 

Przewodniczący poinformował, że wszystkie te działania są finansowane ze środków za 

zezwolenia alkoholowe. W 2016 roku było 37 tys. zł, a na 2017 rok jest planowane 39 tys. zł. 

Do niniejszego tematu nie zgłoszono uwag ani zapytań.  

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa stwierdziła, iż projekt był omówiony na 

posiedzeniu wspólnym komisji i został pozytywnie zaopiniowany. Następnie przeczytała projekt 

uchwały, stwierdziła kworum i zarządziła głosowanie nad uchwałą. 

Uchwała Nr XXII/143/16 została podjęta jednogłośnie – 14 głosów „za” i stanowi załącznik 

do protokołu.  
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Punkt 6. 

Kolejny punkt porządku sesji dotyczył podjęcia uchwały w sprawie  ustalenia diet dla 

sołtysów. 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa o przedstawienie tematu poprosiła Wójta Gminy 

Pawła Królaka. 

Wójt poinformował, iż temat ten pojawił się na wniosek Państwa sołtysów. Po dyskusjach 

w komisjach zaproponowano, by obecną dietę w wysokości 80 zł podwyższyć do 100 zł. Jest to 

praca, którą ciężko wycenić. Dodał też, że jest jeszcze jeden zaproponowany zapis dotyczący 

sołtysów, którzy są jednocześnie radnymi. Osoby te, z racji pełnienia obydwu funkcji powinny 

pobierać dwie diety za udział w sesji. Po rozmowach z tymi osobami ustalone zostało 10 %  diety 

sołtysa. Wójt stwierdził, iż szanuje decyzję tych osób, co świadczy iż nie są pazerni na pieniądze. 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa poinformowała, że projekt uchwały był 

przedmiotem posiedzenia wspólnego Komisji i został pozytywnie zaopiniowany.  

W związku  tym, iż do w/w tematu nie zgłoszono uwag ani zapytań Przewodnicząca Rady Gminy 

odczytała projekt uchwały, stwierdziła kworum, po czym odbyło się głosownie nad uchwałą. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie – 14. głosami „za”. Uchwała Nr XXII/144/16 stanowi 

załącznik do protokołu.  

 

Punkt 7. 

 Kolejny punkt porządku sesji dotyczył podjęcia w sprawie określenia wysokości opłat za 

korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, 

wychowanie i opiekę dzieci do lat 5. 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa  oznajmiła, iż projekt uchwały był omawiany na 

wspólnym posiedzeniu komisji a następnie poprosiła Kierownika ZEAS Agnieszkę Zielińską                  

o przedstawienie tematu. 

Kierownik ZEAS wyjaśniła, iż ustawa  z dnia 01 grudnia o zmianie ustawy o systemie 

oświaty i innych ustaw, która weszła w życie w dniu 9 grudnia, w art. 2 znowelizowała ustawę                  

o systemie oświaty w zakresie art. 14 ust. 5, który był podstawą prawną niniejszej uchwały. 

Kierownik GZEAS-u przytoczyła jak brzmiał dotychczasowy zapis niniejszego przepisu oraz  

nowe brzmienie w/w artykułu . Wyjaśniła, iż zapis ten został właśnie zmieniony w uchwale, 

która była podjęta 30 listopada br. – zgodnie z w/w ustawą.  

Do przedstawionego tematu nie zgłoszono uwag ani zapytań.  

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa odczytała projekt uchwały, stwierdziła kworum,  

po czym odbyło się głosownie nad przyjęciem niniejszej uchwały. Uchwała została podjęta 

jednogłośnie – 14 głosów „za”. Uchwała Nr XXII/145/16 stanowi załącznik do protokołu.  
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Punkt 8. 

 Kolejny punkt dotyczył informacji o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym                

i wykonaniu uchwał Rady Gminy.   

 Informację przedstawił Wójt Gminy – Paweł Królak. Poinformował o realizacji 

następujących zadań: 

- przyprowadzony został przez OSP samochód; 

- wykonana została dokumentacja na drogę w Łaszczynie; 

 - wykonano pobocza; 

- zawarta została umowa na opracowanie wniosku na wod.-kan. z Rawikiem; 

- planowany jest zakup działki w Grabicach – działka prywatna w gminnej; 

- odbyła się Wigilia dla osób samotnych zorganizowana przez GOPS – podziękowania dla 

pracowników; 

- przeszedł wniosek Starostwa na drogi powiatowe na terenie Gminy Cielądz za kwotę 1,5 mln zł 

i prawdopodobnie należy spodziewać się w tej sprawie wizyty Starosty Rawskiego. 

 

Punkt 9. 

Interpelacji nie zgłoszono.  

 

Punkt 10. 

 W wolnych wnioskach głos zabrali: 

1) Sołtys wsi Zuski Bożena Woźniak w imieniu sołtysów podziękowała za podwyżkę diet. 

2) Dyrektor Zespołu Szkół Bogdan Batorek  poinformował, iż od kilku miesięcy pracował nad 

poszukiwaniem partnerskiej szkoły w celu wymiany poglądów, wspólne warsztaty itp. Chciał, 

by była to gmina podobna do naszej wielkościowo i strukturalnie i by była szkołą gdzie są 

Polacy- by łatwiejszy był kontakt. Taką właśnie szkołę odnalazł na Ukrainie, niedaleko 

Lwowa - Biskowice. Wójt tej Gminy zaprosił naszego Wójta i jego na spotkanie. Taki wyjazd 

będzie miał miejsce jeszcze w styczniu. Dyrektor dodał, że 25 % mieszkańców tej Gminy 

mówi po polsku. Będzie to dla uczniów bardzo duża frajda. Będą też uczniowie tamtej szkoły 

zapraszani do nas. 

3) Dyrektor Zespołu w imieniu Rady Rodziców zaprosił na choinkę w OSP w Cielądzu w dniu 

14.01.2017 r. – koszt 220 zł. 

4) Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa pogratulowała Dyrektorowi Zespołu z podjęte 

bardzo ciekawe inicjatywy i za zaproszenie na bal choinkowy. 



6 
 

5) Wójt Gminy złożył uczestnikom sesji życzenia noworoczne. Do życzeń przyłączyła się 

również Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa, dziękując jednocześnie za 

współpracę w mijającym roku. 

 

Punkt 11. 

 Na powyższym wyczerpany został porządek obrad. Przewodnicząca Rady Gminy 

Małgorzata Rosa zakończyła obrady XXII Sesji Rady Gminy.  

  

Na powyższym protokół zakończono.       

   Przewodnicząca Rady Gminy 

 Małgorzata Rosa 

Protokołowała : 

 

Bogusława Kobacka 


