P R O T O K Ó Ł N r XLII/ 18
z odbytej Sesji Rady Gminy Cielądz w dniu 04 października 2018 roku
Sesję rozpoczęto o godz. 10:00
a zakończono o godz.

10:15

Punkt 1.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa stwierdzając obecność 13. radnych
(nieobecny w chwili rozpoczęcia sesji radny Tymoteusz Damaz i radny Grzegorz Rogulski)
i quorum zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał, otworzyła XLII nadzwyczajną sesję
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.
Do porządku obrad nie zgłoszono żadnych wniosków ani uwag. Wobec tego
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. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2018 rok.
5. Interpelacje.
6. Wolne wnioski.
7. Zakończenie obrad XLII sesji Rady Gminy.

Punkt 3.
W następnym punkcie porządku sesji obradowano nad projektem uchwały zmieniającej
uchwałę budżetową na 2018 rok.
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Temat wyjaśniła Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska.

Poinformowała, iż niniejsza

uchwała w uchwale budżetowej podjętej 19 stycznia 2018 r. – w §8 wprowadza pkt 3 dotyczący
limitu zobowiązań na wyprzedzające finansowanie działań,

finansowanych ze środków

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w wysokości 428.100 zł. Zapis ten jest niezbędny,
by ubiegać się o pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie na
zadanie inwestycyjne – budowa stacji uzdatniania wody w Cielądzu.
Do projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zapytań.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa stwierdziła, iż projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany przed chwilą na wspólnym posiedzeniu komisji. Następnie odczytała
projekt uchwały, stwierdziła iż jest kworum i zarządziła głosowanie nad uchwałą.
Uchwała Nr XLII/241/18 została podjęta jednogłośnie tj. 13 głosów „za”. Uchwała stanowi
załącznik do protokołu.

Punkt 4.
Kolejny punkt porządku sesji dotyczył podjęcia uchwały zmian w budżecie i budżetu na
2018 rok.
Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska poinformowała, iż wprowadza się do budżetu Gminy
dochody w wysokości 80 tys. zł – jest to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie
budowy i modernizacji dróg dojazdowych do pól i dotyczy to drogi Kuczyzna Stolniki
i jednocześnie kwotę tę przenosi się po stronie wydatków na drogi betonówki.
Ponadto wpłynęły wnioski o zmianę funduszu sołeckiego wsi Grabice o zmianę zadania –
zdjęcie wykupu działki, a zwiększenie środków na kontynuowanie remontu świetlicy – kwota
1.000 zł. Zmiana ta jest również wykazana w załączniku Nr 4 dotyczącym Funduszu Sołeckiego.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa poinformowała, iż projekt uchwały był pozytywnie
zaopiniowany przez poszczególne komisje. Następnie w związku z brakiem uwag do
przedłożonego tematu Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały, stwierdziła
kworum i zarządziła przegłosowanie uchwały. Uchwała w sprawie zmian budżetu i w budżecie
Gminy na 2018 rok została podjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XLII/242/18 stanowi załącznik do
protokołu.

Punkt 5.
Interpelacji nie zgłoszono.
Punkt 6.
W wolnych wnioskach nie zabrano głosu.
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Punkt 7.
Na powyższym wyczerpany został porządek obrad. Przewodnicząca Rady Gminy
Małgorzata Rosa zakończyła obrady XLII Sesji Rady Gminy.
Na powyższym protokół zakończono.
Przewodnicząca Rady Gminy
Małgorzata Rosa
Protokołowała :
Bogusława Kobacka
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