P R O T O K Ó Ł N r XX VII/ 17
z odbytej Sesji Rady Gminy Cielądz w dniu 15 maja 2017 roku
Sesję rozpoczęto o godz. 9:00
a zakończono o godz.

9:55

Punkt 1.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa stwierdzając obecność 13 radnych
(nieobecni: Michał Gaca i Anna Kłos ) i quorum zdolne do podejmowania prawomocnych
uchwał, otworzyła XXVII - nadzwyczajne obrady Rady Gminy Cielądz.
Powitała przybyłych na sesję radnych oraz zaproszonych gości.
Listy obecności: radnych 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.
Uwag i wniosków do porządku obrad nie zgłoszono. Przewodnicząca Rady Gminy
poddała pod głosowanie porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie - 13 głosami „za” .
Porządek obrad przedstawiał się następująco:
1.

Otwarcie Sesji.

2.

Przyjęcie porządku obrad.

3.

Przyjęcie protokołu Nr XXVI/17 z sesji Rady Gminy z dn. 27.04.2017 r.

4.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie na 2017 rok.

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego.
6.

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

7.

Interpelacje.

8.

Wolne wnioski.

9.

Zakończenie obrad XXVII sesji Rady Gminy.

Punkt 3.
Protokół Nr XXVI z sesji Rady Gminy z dn. 27.04.2017 r. został wyłożony do wglądu
poprzez opublikowanie jego projektu na stronie internetowej oraz udostępnienie w wersji
papierowej.
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Radni do protokołu nie wnieśli uwag i protokół w głosowaniu jawnym 13 głosami „za”
został przyjęty.

Punkt 4.
W następnym punkcie porządku sesji obradowano nad projektem uchwały w sprawie zmian
w budżecie Gminy na 2017 rok.
Skarbnik Gminy przedstawiając projekt uchwały poinformowała, iż załącznikiem Nr 1
zwiększa się dochody o kwotę 241.482,00 zł, a zmniejsza o kwotę 1.501,00 zł, z następujących
tytułów:
- w dziale 700 – z tytułu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki w Ossowicach –
kwota 5.479 zł;
- w dziale 750 – darowizna od firmy Herco oraz w związku z podpisaniem umowy z PUP na
prace publiczne - kwota 33.289 zł;
- w dziale 756 – zwiększenie planowanych wpływów z podatku odo osób prawnych od
nieruchomości do kwoty przypisu - 127.876 zł i zmniejszenie w podatku rolnym i leśnym od
osób prawnych o kwotę 1.501 zł;
- w dziale 758 – zwrot nadpłaty z ZUS - kwota 19.738 zł;
- w dziale 900 – decyzja na azbest z WFOŚiGW - kwota 55.100 zł;
Załącznikiem Nr 2 zwiększone zostają wydatki o kwotę 279.095,56 zł, z tego:
- inwestycyjne – 80.000 zł – środki dla Powiatu
- 20.000 zł – na drogę Łaszczyn;
oraz
- w dziale 750 – kwota 93.289,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne, na szkolenia
pracowników oraz na promocję Gminy;
- w dziale 801 – kwota 21.000 zł - na wynagrodzenia i pochodne;
- w dziale 900 - kwota 9.706,56 zł- na utrzymanie oczyszczalni ścieków oraz 55.100 zł - na
usuwanie azbestu.
Załącznikiem nr 3 wprowadzone zostaje zadanie inwestycyjne – przebudowa drogi powiatowej
- 80 tys. zł oraz w zwiększone zostają środki na drogę w Łaszczynie o kwotę 20 tys. 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 głosowanie nad uchwałą.
Uchwała została podjęta jednogłośnie – 13. głosami „za”. Uchwała Nr XXVII/173/17 stanowi
załącznik do protokołu.
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Punkt 5.
Kolejny punkt sesji dotyczył podjęcia uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa o zabranie głosu poprosiła przybyłego na sesję
gościa Pana Józefa Matysiaka – Starostę Rawskiego.
Pan Starosta na wstępie podziękował za to, że niniejszy punkt znalazł się w porządku obrad
Rady. Stwierdził, iż z tego co wie, to szczegóły omawiała Pani Killman. Ogólnie jednak temat
dotyczy przebudowy drogi Sierzchowy – Sanogoszcz na długości około 4 km na dwóch
odcinkach: Sierzchowy – Brzozówka i Brzozówka – Sanogoszcz, do 5,5 m szerokości. Podkreślił
znaczenie tej drogi, również dla Gminy Cielądz. Składając wniosek wspominał, iż pomoc Gminy,
w tym nie tylko finansowa - byłaby uzasadniona. Oznajmił, iż w Powiecie ścierają się różne
racje, gdyż radni myślą nie tylko o całym Powiecie, lecz też o swoim terenie.
Pan Starosta wyjaśnił, iż zwraca się o pomoc, gdyż okazało się, że założenia do kosztorysu
są za skromne. Należałoby w tej sytuacji podjąć decyzję o rezygnacji lub o poszukiwaniu
środków. Jego zdaniem rezygnacja byłaby dziwactwem, które wywołałoby zadowoleniu u
kolegów. Dlatego występuje, by Gmina Cielądz partycypowała w uzupełnieniu tego braku.
Zauważył, że zwracali się o 115 tys. zł lecz za zaproponowane 80 tys. zł też bardzo dziękują. Na
etapie składnia wniosków nie zwracał się o dofinansowanie. Ponadto na sesji powiatowej łatwiej
będzie przekonywać do tego zadania, jak będzie nie tylko werbalne lecz i finansowe wsparcie ze
strony Gminy.
Pan Starosta poinformował następnie o zmniejszeniu w budżecie państwa środków na drogi
lokalne o kwotę 200 mln zł, co oznacza 1 mln zł mniej na każdy Powiat ziemski, o czym nie
mówi się głośno. Za stan drogi można bowiem zrugać Wójta czy Starostę, ale nie Ministra, do
którego raczej trudno się bezpośrednio dostać. Wyliczył, że gdyby co roku budować 20 km dróg,
to co 20 lat można byłoby czynić ich odtworzenie, lecz tego nigdy się jeszcze nie udało i nie uda
się zrealizować. Zaznaczył, że Powiat ma 40 km dróg nieutwardzonych i jest to też dylemat.
Ponadto nasilił się ruch ciężki na drogach, a nie są one dostosowane do takiego ich stanu. Dodał,
że niektórzy mieszkańcy również nie dbają o drogi. Stwierdził, iż obecnie trwają też prace
remontowe. Wyraził zdanie, że łagodne zimy są niekorzystne dla dróg. Są w terenie dwa zespoły,
które eliminują zagrożenia niebezpieczne dla ruchu pojazdów. Uważa, że w obecnych realiach
robią nie mało, lecz zdaje sobie sprawę, że oczekiwania są na pewno o wiele większe.
Do w/w tematu i wystąpienia pana Starosty nie zgłoszono uwag ani zapytań.
Wobec powyższego Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa poinformowała, że projekt
uchwały został zaopiniowany pozytywnie na wspólnym posiedzeniu Komisji, a następnie
odczytała projekt uchwały, stwierdziła kworum, po czym odbyło się głosownie nad przyjęciem
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niniejszej uchwały. Uchwała została podjęta większością głosów tj. 12 głosów „za” i 1 głos
„wstrzymujący się”. Uchwała Nr XXVII/174/17 stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 6.
Wójt Gminy Paweł Królak poprosił o zwolnienie go z przedkładania informacji o jego
pracy w okresie międzysesyjnym

i wykonania uchwał z uwagi na przybycie już delegacji

z Ukrainy.
Nie zgłoszono sprzeciwu w tej kwestii.

Punkt 7.
Interpelacji nie zgłoszono.
Punkt 8.
W wolnych wnioskach poruszone zostały następujące sprawy:
Radny Tadeusz Miazga zapytał kiedy będą montowane tabliczki z miejscowościami.
Wójt Gminy wyjaśnił, iż od kilku dni są pracownicy, lecz byli zajęci przy pracach
porządkowych w Sierzchowach. Nie chce podawać konkretnego terminu, gdyż może ulec
zmianie.
Radny Sylwester Stefański wystąpił do Pana Starosty z wnioskiem o remont odcinka (ok.
200 m) drogi powiatowej w Ossowicach.
W trakcie obrad na sesję przybyła delegacja z Ukrainy – z Gminy Wojutycze oraz
przedstawiciele Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej oddział w Łanowicach. Po
przedstawieniu uczestnikom sesji gości, podpisana została umowa o współpracy partnerskiej
między stronami.

Punkt 9.
Po opuszczeniu sesji przez gości i wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady
Gminy Małgorzata Rosa zakończyła obrady XXVII sesji Rady Gminy.

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