P R O T O K Ó Ł N r XXI V/1 7
z odbytej Sesji Rady Gminy Cielądz w dniu 10 lutego 2017 roku
Sesję rozpoczęto o godz. 13:30
a zakończono o godz.

14:15

Punkt 1.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa stwierdzając obecność 14 radnych
(nieobecny: Tymoteusz Damaz ) i quorum zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał,
otworzyła XXIV 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 zwrócił się z prośbą, by w związku
prośbą Powiatowego Lekarza Weterynarii, obecny na sesji przedstawiciel tej instytucji mógł
przedstawić informację na temat zagrożeń związanych z ptasią grypą.
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 14 głosami „za” .
Porządek obrad po zmianach przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Nr XXIII/17 z sesji Rady Gminy w dn. 19.01.2017 r.
4. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii na temat zagrożeń związanych z ptasią grypą.
5. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów
do nowego ustroju szkolnego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.
7. Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady
Gminy.
8. Interpelacje.
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9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad XXIV sesji Rady Gminy.

Punkt 3.
Protokół Nr XXIII/17 z sesji Rady Gminy z dn. 19.01.2017 r. został wyłożony do wglądu
poprzez opublikowanie jego projektu na stronie internetowej oraz udostępnienie w wersji
papierowej.
Radni do protokołu nie wnieśli uwag i protokół w głosowaniu jawnym 14 głosami „za”
został przyjęty.

Punkt 4.
W następnym punkcie porządku sesji przedstawiciel Powiatowego Lekarza Weterynarii
przedstawił informację na temat chorób: afrykańskiego pomoru świń oraz ptasiej grypy.
Na wstępie Pani Doktor stwierdziła, iż ASF jest to bardzo groźna choroba dla świń i dzików.
Padłe dziki zostały zlokalizowane na terenie województw podlaskiego, mazowieckiego i
lubelskiego – postępuje więc choroba w stronę centrum. Są zlokalizowane 183 przypadki tej
choroby u dzików i 13 u świń.
W przypadku ptasiej grypy jest stwierdzonych 45 ognisk, lecz sytuacja jest rozwojowa.
Występuje zarówno w małych jak i dużych stadach. Najbardziej wrażliwie na tę chorobę
zwierzęta - to kury i indyki. Przenoszona jest przez ptactwo wodne np. kaczki, kurki wodne.
Stwierdzone zostały 44 przypadki tej choroby u dzikich ptaków, a na terenie całej Europy – 500
ognisk. Jest to wyjątkowo zjadliwy i zakaźny wirus, lubi zimno, a nawet mróz. Dlatego
epidemiolodzy przewidują, że ustąpi dopiero wiosną, gdy ustaną migracje ptactwa. Dla człowieka
ten wirus grypy jest niegroźny, ale ma zdolność do mutacji. By ograniczyć postęp choroby
wstrzymany został eksport. W najbliższym rejonie choroba ta została zidentyfikowana na terenie
województwa mazowieckiego – powiat żyrardowski.
Następnie Pani Doktor zapoznała uczestników sesji z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa
z dnia 20.12.2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce
zjadliwej grypy ptaków i szczegółowo omówiła, jakie zakazy to rozporządzenie wprowadziło.
Zaznaczyła, że zakazy dotyczą nie tylko dużych ferm ale i małych gospodarstw.
Radny Jarosław Ciesielski zwrócił się z zapytaniem, co grozi za nieprzestrzeganie tych zakazów i
nakazów.
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Pani Doktor oznajmiła, iż nakładana minimalna kara administracyjna wynosi 800 zł. Nie
jest to mandat. Są naciski, by jednak nakładać te kary za nieprzestrzeganie zasad nałożonych
przepisami prawa.
Na powyższym zakończyły się obrady w niniejszym punkcie sesji, a Przewodnicząca Rady
Małgorzata Rosa podziękowała Pani Doktor za przybycie na sesję i przedłożenie informacji.

Punkt 5.
W następnym punkcie porządku sesji obradowano nad projektem uchwały w sprawie
projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Cielądzu
Agnieszka Zielińska poinformowała, iż zgodnie z przepisami prawa Rada Gminy powinna podjąć
uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju. W przypadku naszej Gminy
zmiany, jakie nastąpią będą z mocy ustawy tj. Zespół Szkół w Cielądzu zostanie przekształcony
w ośmioletnią szkołę podstawową i Szkoła Podstawowa w Sierzchowach – też w ośmioletnią
szkołę podstawową. Projekt sieci szkół musi być jednak uchwalony przez Radę, by móc go
przekazać następnie do zaopiniowania przez Kuratora Oświaty i związki zawodowe.
W związku z tym, iż do w/w tematu nie zgłoszono uwag ani zapytań Przewodnicząca
Rady Gminy Małgorzata Rosa poinformowała, iż projekt uchwały był omawiany na wspólnym
posiedzeniu w dniu dzisiejszym i został pozytywnie zaopiniowany. Następnie odczytała projekt
uchwały, stwierdziła kworum, po czym odbyło się głosownie nad uchwałą. Uchwała została
podjęta jednogłośnie – 14. głosami „za”. Uchwała Nr XXIV/152/17 stanowi załącznik do
protokołu.

Punkt 6.
Kolejny punkt porządku sesji dotyczył podjęcia uchwały w sprawie zmiany w budżecie
Gminy na 2017 rok.
Skarbnik Gminy przedstawiając projekt uchwały poinformowała, iż dotyczy tylko jednej
zmiany tj. przesunięcie środków bieżących na zadanie inwestycyjne – przebudowa łazienki
w szkole w Sierzchowach – kwota. 8.430 zł.
Do tematu nie zgłoszono zapytań.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa stwierdziła, iż projekt uchwały był omawiany na
wspólnym posiedzeniu w dniu dzisiejszym i został pozytywnie zaopiniowany. Następnie
odczytała projekt uchwały, stwierdziła kworum, po czym odbyło się głosownie nad uchwałą.
Uchwała została podjęta jednogłośnie – 14. głosami „za”. Uchwała Nr XXIV/153/17 stanowi
załącznik do protokołu.
3

Punkt 7.

Kolejny punkt dotyczył informacji o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym
i wykonaniu uchwał Rady Gminy.
Informację przedstawił Wójt Gminy – Paweł Królak. Poinformował o zrealizowaniu
następujących zadań:
- trwają przygotowania do złożenia wniosku do Urzędu Marszałkowskiego o dotację na drogi
dojazdowe do pól;
- przygotowywana jest dokumentacja na drogi z funduszu sołeckiego;
- zostały opublikowane wyniki dotyczące naboru wniosków z PROW – Gmina jest na 44 pozycji.

Punkt 8.
Interpelacji nie zgłoszono.
Punkt 9.
W wolnych wnioskach nie zgłoszono tematów.

Punkt 10.
Na powyższym wyczerpany został porządek obrad. Przewodnicząca Rady Gminy
Małgorzata Rosa zakończyła obrady XXIV sesji Rady Gminy.

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

Bogusława Kobacka
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