
1 
 

PP  RR  OO  TT   OO  KK   ÓÓ  ŁŁ     NNrr   XXXXII VV//1188  
 

zz  ooddbbyytteejj   SSeessjj ii   RRaaddyy  GGmmiinnyy  CCiieelląąddzz  ww  ddnniiuu  1199  ssttyycczznniiaa  22001188  rrookkuu  
  

Sesję rozpoczęto o godz. 13:00 

a zakończono o godz.    15.10 

 

Punkt 1. 

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa stwierdzając obecność 11 radnych 

(nieobecni w chwili rozpoczęcia sesji radni: Jarosław Ciesielski, Anna Kłos, Grzegorz Rogulski                    

i Sławomir Zaręba ) i quorum zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał, otworzyła 

XXXIV 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. 

Do porządku obrad nie zgłoszono żadnych wniosków ani uwag. Wobec tego 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie porządek obrad, który został przyjęty 

jednogłośnie – 11. głosami „za”  

Porządek obrad przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie Sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu Nr XXXIII/17 sesji Rady Gminy z dn. 20.12.2017 r.  

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-
2031. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki                                              
i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych na rok 2018. 

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia na 2018 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. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 
Cielądz na 2018 rok. 
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9. Zatwierdzenie planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Cielądz na 2018 rok. 

10. Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy Cielądz na 2018 rok. 

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

12. Interpelacje.  

13. Wolne wnioski. 

14. Zakończenie obrad XXXIV sesji Rady Gminy.  

 

Punkt 3.  

Protokół Nr XXXIII/17 z sesji Rady Gminy z dn. 20.12.2017 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 11 głosami „za” 

został przyjęty. 

 

Punkt 4.  

 W następnym punkcie porządku sesji obradowano nad projektem uchwały w sprawie 

uchwalenia budżetu na 2018 rok 

 Z uwagi na nieobecność Wójta, który przed rozpoczęciem sesji przeprosił i wyjaśnił 

powód swojej nieobecności na sesji, projekt uchwały budżetowej omówił Sekretarz Gminy 

Sylwester Krawczyk. Przedstawiając temat zwrócił szczególnie uwagę i omówił poszczególne 

zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji na 2018 rok.  

 Z uwagi na brak zapytań w kwestii przedstawionego projektu budżetu, Przewodnicząca 

Rady Gminy Małgorzata Rosa oznajmiła, iż projekt budżetu był opiniowany na wspólnym 

posiedzeniu komisji w dniu 27 listopada oraz na posiedzeniu Komisji Budżetowej w dniu 01 

grudnia oraz w dniu wczorajszym na wspólnym posiedzeniu komisji była również zaopiniowana 

autopoprawka do uchwały budżetowej. Następnie poprosiła przewodniczących poszczególnych 

Komisji  o przedstawienie opinii o projekcie budżetu. 

Przewodnicząca Komisji Iwona Machnicka przedstawiła opinię Komisji Rewizyjnej – 

opinia stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Komisji Beata Lewandowska przedstawiła opinię Komisji Oświaty 

Kultury Sportu i Zdrowia - opinia stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodniczący Komisji Przemysław Jędrzejczak przedstawił opinie Komisji Budżetu                               

i Rolnictwa - opinie stanowią załączniki do protokołu. 
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 Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa odczytała opinię Regionalnej 

Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu na 2018 rok, a Wiceprzewodniczący Rady Michał Gaca  

przedstawił uchwałę RIO w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu 

budżetowego Gminy Cielądz. Opinie stanowią załączniki do protokołu. 

 Z uwagi na brak dyskusji w sprawie projektu budżetu, Przewodnicząca Rady Gminy 

Małgorzata Rosa odczytała projekt uchwały, stwierdziła, iż jest kworum i zarządziła głosowanie 

nad uchwałą. 

Uchwała Nr XXXIV/205/18 została podjęta 10. głosami „za” przy 1 głosie „przeciw”. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

Punkt 5. 

Kolejny punkt porządku sesji dotyczył podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2031. 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa stwierdziła, iż projekt Wieloletniej Prognozy 

Finansowej  był opiniowany na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 27 listopada oraz na 

posiedzeniu Komisji Budżetowej w dniu 01 grudnia. Ponadto 18 stycznia na wspólnym 

posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

Następnie o przedstawienie projektu uchwały poprosiła Sekretarza Gminy. 

Sekretarz omawiając projekt uchwały odniósł się do inwestycji o charakterze wieloletnim, 

które są wpisane do WPF. Oznajmił, iż jest siedem tych inwestycji i są to: 

- dwa projekt oświatowe – realizowane w szkołach – w roku bieżącym kończy się okres ich 

realizacji;  

- Centrum Usług Społecznych dla Powiatu Rawskiego – został ten projekt rozpoczęty                   

w grudniu roku ubiegłego i będzie to inwestycja 3 letnia; 

- poprawa gospodarki wodno-ściekowej – czyli budowa stacji uzdatniania wody i 

oczyszczalnia ścieków – jest to zadanie dwuletnie czyli lata  2018-2019; 

- modernizacja obiektów infrastruktury sportowej (centra sportowe w Cielądzu i Grabicach) 

– jest to zadanie, na które był składany wniosek do Ministra Sportu , lecz nie uzyskał akceptacji, 

gdyż jak wyjaśniono to z tej przyczyny, że w roku 2016 skorzystała Gminy ze środków Ministra 

na boisko w Sierzchowach. Dotarła jednak w dzisiejszej korespondencji informacja, że 

rozpoczyna się nowy program pn. OSA, który jest bardzo podobny do poprzedniego – więc nie 

wyrzucamy tego zadania z wykazu wieloletniego, lecz spróbujemy jeszcze raz aplikować                      

o środki.  

- termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach – jest to zadanie do zrealizowania 

w okresie dwuletnim; 
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- OZE – również okres realizacji to dwa lata. 

Następnie Przewodnicząca Rady poprosiła Wiceprzewodniczącego Rady Michała Gacę                      

o odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii do projektu uchwały                    

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Cielądz. Uchwała znajduje się w załączeniu 

do protokołu. 

Do projektu uchwały głos zabrał radny Lech Owczarek. Zauważył, że jest mowa                           

o konieczności budowy skrzydła  szkoły w Cielądzu, a zadanie to nie jest ujęte. 

Do kwestii tej odniósł się Sekretarz Gminy – Sylwester Krawczyk. Stwierdził, że w jego 

ocenie wpisanie do budżetu Gminy tego zadania, zabezpieczenie środków i przeniesienie na 

etapy wskaźnikowe jest przedwczesne, chyba że podjęta będzie decyzja, że realizujemy 

inwestycję z własnych środków. Póki jednak nie ma źródła finansowania zewnętrznego, nie ma 

potrzeby wpisywać. Uważa, że nie ma żadnego problemu, by wpisać, gdy tylko będzie jakieś 

dodatkowe źródło finansowania i wtedy wrócimy do tematu. Na chwilę obecną nie ma jednak 

środków. Wójt na posiedzeniu komisji mówił o pewnych rozmowach zakulisowych, 

poszukiwaniach tych środków w Ministerstwie Edukacji i w innych instytucjach, ale czy będzie 

efekt tych rozmów to się okaże. 

Więcej uwag ani zapytań do w/w tematu nie zgłoszono. Przewodnicząca Rady Gminy 

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

uchwałą. Uchwała została podjęta stosunkiem głosów – 10 głosów „za”, przy 1 głosie „przeciw”. 

Uchwała Nr XXXIV/206/18 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Punkt 6. 

 W następnym punkcie porządku sesji obradowano nad projektem uchwały w sprawie 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018. 

 Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa oznajmiła, iż projekt uchwały otrzymali 

wszyscy radni, a następnie o przedstawienie tematu poprosiła Przewodniczącego Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 Przewodniczący Komisji – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cielądzu – Bogdan Batorek                

oznajmił, iż zanim zacznie omawiać projekt Programu, to chciałby w pierwszej kolejności 

podziękować Wójtowi Gminy, Sekretarzowi oraz Pani Kierownik ZEAS za wszelką pomoc, 

która otrzymują w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Szkoły są bowiem bardzo dobrze 

wyposażone do realizacji wszelkich projektów. Jego zdaniem szkoły są nowoczesne, jeśli chodzi 

o wyposażenie. Następnie wyraził podziękowanie dla Państwa radnych, że został zauważony 

problem budynku szkoły i że jest to bardzo istotna sprawa i za tę intencje i za zrozumienie tego 

problemu podziękował.  Stwierdził, że  ciągle ma problemy z tą częścią budynku i ciągle się tam 
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coś dzieje i skrzydło to nadaje się tylko do gruntownego remontu albo zburzenia i pobudowania 

nowego. Dlatego dziękuje za zrozumienie powagi sytuacji w imieniu swoim i społeczności 

szkolnej. 

 Następnie jako Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych przystąpił do omawiania projekt Programu na 2018 rok. Oznajmił, iż w związku                

z tym, iż Państwo radni się zapoznali, to pokrótce przedstawi ten dokument – zwłaszcza z uwagi 

na uczestnictwo w sesji sołtysów. 

 Najpierw przedstawił lokalną diagnozę z roku 2017, tj. liczbę mieszkańców, liczbę punktów 

sprzedaży, dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu, które przeznaczane są na realizację 

zadań zawartych w Programie. Z kolei przedstawił cele Programu, zadania, jakie będą 

realizowane, a także zapoznał z zasadami wynagradzania członków Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 W tym punkcie głos zabrał radny Lech Owczarek. Zaznaczył, lecz by nie przekręcano jego 

słów jak to miało miejsce 2 lata temu gdy zwrócił uwagę by robić dokumentacje na szkołę                        

i mówiono, że jest przeciwny budowie szkoły, to aby była jednak jasność, to należy mieć na 

uwadze, że że w tej chwili Gminy nie stać na budowę szkołę, że finanse na tę chwilę nie 

pozwalają. 

 Dyrektor stwierdził, iż zdają sobie sprawę, że w tej chwili nie ma pieniędzy, ale sama 

rozmowa i przychylność to jest już dużo i jest to ważne.  

 Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka dodała, że Wójt też przecież mówi, 

że jest to ważne zadanie i że jest ono priorytetem. 

 Radny Lech Owczarek stwierdził, że trzeba mówić realnie. 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa stwierdziła, iż na pewno Wójt wraz ze swoimi 

pracownikami będą aktywnie poszukiwać środków na to zadanie. 

Więcej uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa przeczytała zatem projekt uchwały, 

stwierdziła kworum i zarządziła głosowanie nad uchwałą. 

Uchwała Nr XXXIV/207/18 została podjęta jednogłośnie – 11 głosów „za” i stanowi 

załącznik do protokołu.  

 

Punkt 7. 

 W następnym punkcie porządku sesji obradowano nad projektem uchwały w sprawie 

zmiany uchwały w sprawie przyjęcia na 2018 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. 
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 Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa o przedstawienie tematu poprosiła 

Sekretarza Gminy. 

 Sekretarz Gminy oznajmił, iż kiedyś mówił o wzmożonej aktywności służb Wojewody, 

częstej korespondencji i niniejszy projekt uchwały jest właśnie pokłosiem takiej korespondencji 

prowadzonej z Panem Wojewodą. Służby Wojewody uznały bowiem, że  pewien zapis                                     

w Programie określony tylko pojęciem „ realizacja zadań Gminy wynikających z ustaw” nie jest 

dość precyzyjny. Deklarację doszczegółowienia tego zapisu, Urząd Gminy złożył Wojewodzie                         

i dlatego też jest ten projekt uchwały. 

 Do tematu nie zgłoszono zapytań. 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa stwierdziła, iż na wspólnym posiedzeniu projekt 

uchwały był pozytywnie zaopiniowany przez komisje, następnie odczytała projekt uchwały, 

stwierdziła kworum,  po czym odbyło się głosownie nad przyjęciem niniejszej uchwały. Uchwała 

została podjęta 10 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”. Uchwała Nr XXXIV/208/18 

stanowi załącznik do protokołu.  

 

Punkt 8. 

 Kolejny temat sesji, dotyczący podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji 

Rewizyjnej.  

 Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa poprosiła o przedstawienie projektu planu 

pracy Komisji Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Iwonę Machnicką. 

Do przedstawionego planu pracy Komisji Rewizyjnej nie zgłoszono uwag.  

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa odczytała projekt uchwały, stwierdziła kworum                     

( 10 radnych – radny Józef Pytka opuścił obrady) i poddała go pod głosowanie. Uchwała została 

pojęta jednogłośnie – 10 głosami „za”. Uchwała Nr XXXIV/209/18 tanowi załącznik do 

protokołu.  

 

Punkt 9. 

 W następnym punkcie porządku sesji przedłożone zostały plany pracy Komisji Oświaty, 

Kultury, Sportu i Zdrowia oraz Komisji Budżetu i Rolnictwa. 

Projekt planu pracy Komisji Budżetu i Rolnictwa przedstawił jej Przewodniczący - Przemysław 

Jędrzejczak. 

Projekt planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia przedstawiła Przewodnicząca 

Komisji  - Beata Lewandowska. 

Plany pracy Rada Gminy zatwierdziła poprzez głosowanie – jednogłośnie. Plany pracy stanowią 

załączniki do protokołu. 
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Punkt 10. 

 Temat kolejny porządku sesji dotyczył zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy. 

Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt planu. Z uwagi na brak do niego uwag poprosiła                          

o jego zatwierdzenie poprzez głosowanie. Plan pracy został zatwierdzony jednogłośnie i znajduje 

się w załączeniu do protokołu. 

 

Punkt 11. 

 Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym i wykonania uchwał Rady 

Gminy nie została przedłożona.  

  

Punkt 12. 

 Interpelacji nie zgłoszono.  

 

Punkt 13. 

 W wolnych wnioskach głos zabrali: 

 Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka podziękowała wszystkim za udział 

w pogrzebie jej teścia. 

 Radny Jarosław Budek zgłosił wniosek o przestawienie zegarów oświetlenia ulicznego                    

z godz. 16-tej np. na 17-tą. 

 Sołtys sołectwa Ossowice Wiesław Kruśliński wystąpił z uwagą, by lepiej zająć się sprawą 

utrzymania dróg w czasie zimy – np. posypywaniem, gdyż jest bardzo ślisko. 

 Sekretarz odnosząc się do kwestii oświetlenia ulicznego poinformował, iż jest wyłoniony 

nowy podmiot, który będzie odpowiedzialny za to zadanie. Obecnie trwają czynności związane                

z przekazaniem przedmiotu umowy pomiędzy podmiotami i po zapoznaniu się przez nowy 

podmiot z infrastrukturą, dokonane zostaną odpowiednie aktualizacje.  

 

Punkt 14. 

 Na powyższym wyczerpany został porządek obrad. Przewodnicząca Rady Gminy 

Małgorzata Rosa zakończyła obrady XXXIV Sesji Rady Gminy.  

Na powyższym protokół zakończono.       

   Przewodnicząca Rady Gminy 

 Małgorzata Rosa 

Protokołowała : 

Bogusława Kobacka            


