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Sesję rozpoczęto o godz. 10:00 

a zakończono o godz.    13:00 

 

Punkt 1. 

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa stwierdzając obecność 14. radnych 

(nieobecny w chwili rozpoczęcia sesji radny Michał Gaca) i quorum zdolne do podejmowania 

prawomocnych uchwał, otworzyła XLIII sesję 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 Wójt Gminy zabierając głos zwrócił się                               

z wnioskiem o wprowadzenie po pkt. 8 porządku sesji projektu uchwały w sprawie regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Cielądz. 

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: 

 

Porządek obrad przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie Sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Gminy: Nr XLI/18 z dn. 10.09.2018 r. i Nr XLII/18                    
z dn. 04.10.2018 r. 

4. Informacja na temat stanu realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2018 rok. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Cielądz. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości. 
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8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018-2021. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na 
terenie Gminy Cielądz. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia na 2019 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. 

11. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych oraz pracowników 
Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych. 

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

13. Interpelacje.  

14. Wolne wnioski. 

15. Zakończenie obrad XLIII Sesji Rady Gminy.  

 

Punkt 3.  

Protokoły z sesji Rady Gminy Nr XLI/18 z dnia 10.09.2018 r. i Nr XLII/18 z dnia 

04.10.2018 r. zostały wyłożone do wglądu poprzez opublikowanie projektów na stronie 

internetowej oraz udostępnienie w wersji papierowej.  

Radni do protokołów nie wnieśli uwag i protokoły w głosowaniu jawnym zostały przyjęte 

jednogłośnie. 

 

Punkt 4. 

 W kolejnym punkcie sesji przedstawiona została informacja o realizacji zadań 

oświatowych za poprzedni rok szkolny przez Dyrektorów szkół tj. Panią Marię Piątek – Dyrektora 

Szkoły Podstawowej w Sierzchowach i Pana Bogdana Batorka – Dyrektora Szkoły Podstawowej 

w Cielądzu.  

Do przedstawionych informacji nie zgłoszono zapytań. 

Informacja zbiorcza stanowi załącznik do protokołu. 

 

Punkt 5. 

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 po 

stronie dochodów oraz wydatków kwotę 12 tys. zł z tytułu otrzymania środków z Urzędu 

Marszałkowskiego na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w Cielądzu oraz w Sierzchowach. 

Ponadto dokonuje się zmian między działami w celu bieżącej realizacji budżetu tj.  
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- zmniejsza się rezerwę o kwotę 11.801 zł, a zwiększa się wydatki o kwotę 5.600 zł na wykup 

działek pod istniejącą drogę w Ossowicach i to zadanie inwestycyjne znajduje się również                          

w załączniku nr 3 – dotyczącym inwestycji; 

- zwiększa się wydatki bieżące w dziale 754 oraz wydatki majątkowe w formie dotacji majątkowej 

dla OSP Sierzchowy na dofinansowanie zadania polegającego na zakupie wentylatora 

oddymiającego – kwota 2.101 zł; 

- zmniejsza się wydatki bieżące w dziale 852 o kwotę 37 tys. zł a  jednocześnie zwiększa się 

wydatki bieżące w dziale 801 o kwotę 34.200 zł na opłacenie przedszkoli za dzieci uczęszczające 

do przedszkoli w innych gminach oraz na wydatki bieżące w dziale 750. 

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa oznajmiła, iż projekt uchwały był 

opiniowany na wspólnym posiedzeniu Komisji i pozytywnie został zaopiniowany. 

Z uwagi na brak pytań do przedstawionych zmian w budżecie, Przewodnicząca Rady 

odczytała projekt uchwały, stwierdziła kworum, a następnie zarządziła głosownie. Uchwała 

została podjęta jednogłośnie tj. 14 głosów „za”. Uchwała nr XLIII/243/18 znajduje się                            

w załączeniu do protokołu. 

 

Punkt. 6. 

Kolejny temat sesji dotyczył uchwalenia Statutu Gminy. 

Temat przedstawił Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk. Stwierdził, iż Statut Gminy jest 

to najważniejszy akt stanowiący o ustroju gminy. Wyjaśnił, iż dlatego jest wracanie do Statutu, 

który był niedawno uchwalany, gdyż 11 stycznia 2018 r. uchwalona została ustawa o zmianie 

innych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania                    

i kontrolowania niektórych organów publicznych. Treść tytułu ustawy pokazuje zatem kierunek 

zmian, które ustawodawca chciał wprowadzić w zakresie funkcjonowania samorządu gminnego. 

Referując temat Sekretarz skupił się na nowych rozwiązaniach umieszczonych w projekcie 

uchwały tj. między innymi: 

- nowa komisja pod nazwą Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – do jej zdań będzie należało 

rozpatrywanie wszystkich skarg, wniosków i petycji mieszkańców i zakres rozpatrywania skarg 

został odjęty z jurysdykcji Komisji Rewizyjnej; 

- element powiązany z udzieleniem absolutorium Wójtowi dotyczący debaty i rozpatrzenia raportu 

o stanie gminy – jeszcze nie jest wiadome jak ma wyglądać ten dokument i co ma zawierać; 

- protokół z sesji będzie wyglądał nieco inaczej z uwagi na transmisję i archiwizowanie sesji od 

początku nowej kadencji i skupiał się będzie na najważniejszych elementach; 

- głosowanie za pomocą urządzeń do głosowania i sporządzanie wydruków imiennych głosowań; 
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- w zakresie uregulowań dotyczących dostępu do dokumentów znajduje się zapis, iż 

zawiadomienie o sesji musi zawierać adres strony internetowej, na której udostępniany będzie 

przebieg sesji. 

Sekretarz poruszył też kwestię zapraszania na sesję sołtysów. Zaznaczył, że do tej pory 

sołtysi byli zapraszani tylko na sesje zwykłe, a na nadzwyczajne nie byli, gdyż zwykle w porządku 

tej sesji był jeden punkt merytoryczny. Teraz jednak ustawodawca określił, i ż sołtysi mają prawo 

uczestniczyć we wszystkich sesjach i od tej pory będą sołtysi zapraszani na wszystkie sesje. 

Radna Iwona Machnicka zapytała, czy ustawa ta od teraz weszła. 

Sekretarz odpowiedział, iż nie, ale skoro ustawodawca poszedł w tym kierunku, że 

wszystkie informacje mają być jasne, transparentne to należy sołtysów zapraszać, ale zaznaczył, 

że brany był też czynnik finansowy.  

Na uwagę Przewodniczącej Rady Gminy na temat wejścia w życie uchwały, Sekretarz 

wyjaśnił, iż z uwagi na dużą ilość publikacji w Dzienniku Urzędowym, może się okazać, że nie da 

się połączyć publikacji z terminem wejścia w życie uchwały tj. od nowej kadencji. W wyniku 

rozmowy z nadzorem ustalono zapis terminu wejścia w życie Statutu tj.14 dni od dnia publikacji 

w Dzienniku Urzędowym. 

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa dodała, że projekt Statutu był przedmiotem 

pracy Komisji Statutowej w dniu 17 października br. oraz był opiniowany przez poszczególne 

komisje na wspólnym posiedzeniu w dniu 25 października i uzyskał akceptację całej Rady. 

Następnie z zapytaniem wystąpił radny Sylwester Stefański, który zapytał, co będzie                       

w sytuacji, gdy ktoś pomyłkowo podczas głosowania wciśnie niewłaściwy guzik. 

Sekretarz wyjaśnił, iż jest coś takiego jak reasumpcja głosowania tzw. powtórzenie 

głosowania, jednak występuje wówczas, gdy są wątpliwości co do wyniku głosowania, a w tej 

sytuacji pierwszeństwo będzie miał wynik z urządzenia elektronicznego, a nie podniesienie ręki. 

Radny Jarosław Budek zadał pytanie na temat głosów wstrzymujących się, czy będzie takie 

nadal prawo przy podejmowaniu uchwał. 

Sekretarz stwierdził, iż nie zna takiej uchwały, przy podejmowaniu której z mocy prawa 

wynikałoby, że radny musi zająć tylko stanowiska: „za” lub „przeciw”. Uważa, że każdy radny ma 

prawo do tego, by mieć wątpliwości w każdej sprawie. 

Więcej zapytań w niniejszym temacie nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa zwróciła się z wnioskiem do Rady o odstąpienie od 

odczytywania treści projektu uchwały w sprawie Statutu Gminy z uwagi na jego obszerność. 

Radni wyrazili zgodę na powyższy wniosek. Przewodnicząca Rady stwierdziła zatem kworum                    

i zarządziła przegłosowanie uchwały. Uchwała w sprawie Statutu została podjęta jednogłośnie – 

14 głosów „za” Uchwała Nr XLIII/244/18 stanowi załącznik do protokołu. 
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Punkt 7. 

 Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości był następnym punktem porządku sesji. 

O przedstawienie tematu Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Magdalenę Ostalską – 

pracownika Urzędu Gminy. 

 Magdalena Ostalska oznajmiła, iż projekt niniejszej uchwały zawiera wyrażenie zgody na 

nabycie dwóch działek od osób fizycznych: w Ossowicach nr 83/7 o powierzchni 44 m2,                            

i w Komorowie nr 163/11 o powierzchni 214 m2. Działki te stanowią własność prywatna, ale jest 

to grunt zajęty już pod drogę o nawierzchni asfaltowej. Celem nabycia tych działek jest 

uregulowanie stanu prawnego dróg o nr 81 i 82 w Ossowicach. Cena nabycia została uzgodniona 

w drodze negocjacji  i wynosi ogółem 3 tys. zł. 

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa oznajmiła, iż projekt uchwały był 

opiniowany na wspólnym posiedzeniu Komisji i pozytywnie został zaopiniowany. 

Z uwagi na brak pytań do przedstawionego projektu uchwały, Przewodnicząca Rady 

odczytała projekt uchwały, stwierdziła kworum, a następnie zarządziła głosownie. Uchwała 

została podjęta jednogłośnie tj. 14 głosów „za”. Uchwała nr XLIII/245/18 znajduje się                       

w załączeniu do protokołu. 

 

Punkt 8. 

W następnym punkcie sesji obradowano nad projektem uchwały w sprawie wieloletniego 

planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018-2021. 

Temat przedstawił Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk. Najpierw przedstawił ogólne 

dane na temat stanu zwodociągowania i skanalizowania Gminy oraz stanu poszczególnych stacji 

uzdatniania wody. Następnie zaznaczył, że na najbliższe cztery lata planuje się wydać na 

gospodarkę wodno-ściekową prawie 4,5 mln zł, z czego na stację uzdatniania wody – 1,6 mln zł                      

i na modernizację oczyszczalni ścieków wraz z budową odcinka kanalizacji – 2,8 mln zł. 

Stwierdził, iż w przedłożonym dokumencie zaktualizowane zostały wartości kosztorysowe 

poszczególnych inwestycji oraz źródła pozyskania środków finansowych.  

W niniejszym temacie nie zgłoszono zapytań. Przewodnicząca Rady oznajmiła, iż projekt 

był pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu komisji, odczytała projekt uchwały, 

stwierdziła kworum, a następnie odbyło się głosowanie. Uchwała Nr XLIII/246/18 została podjęta 

jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu. 

 

Punkt 9. 

Kolejny temat sesji dotyczył przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody                            

i odprowadzania ścieków. 
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Wyjaśnień do tematu powyższego udzielił Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk. 

Poinformował, iż przedłożony projekt regulaminu jest odpowiedzią na uwagi wniesione przez 

Wody Polskie i przedstawił, jakie dodatkowe regulacje i zmiany zawiera. Wyjaśnił też kwestię 

poruszoną na posiedzeniu wspólnym Komisji przez radnego Jarosława Budka, a dotyczącą filtra 

przed wodomierzem.  

Radny Jarosław Budek zapytał też do kogo będzie należała wobec tego wymiana filtra –  

do mieszkańca, czy gminy. 

Sekretarz odpowiedział, iż wymiana wodomierza łączy się z wymianą filtra, a gmina 

sukcesywnie co roku wymienia około 60 wodomierzy, gdyż to Gmina jest właścicielem 

wodomierza. 

Radny Sylwester Stefański dopytał, czy jeśli osoba nie będzie właścicielem nieruchomości, 

to nie otrzyma zgody na przyłącze wodociągowe. 

Sekretarz oznajmił, iż w prawie budowlanym jest wymagane oświadczenie o posiadaniu 

prawa do dysponowania nieruchomością i w jego ocenie, gdy ktoś przyjdzie z umową, z której 

będzie wynikało uprawnienie do wykonania przyłącza, to raczej będzie to respektowane. 

Radny Lech Owczarek wystąpił z zapytaniem na temat ścieków, by wyjaśnić, czy nie 

mogą być różne stawki dla przemysłowych i bytowych. 

Sekretarz wyjaśnił, iż nie jest tak, a Wody Polskie zwróciły się o uaktualnienie kosztów. 

Jeszcze w tym momencie nie wie, jak będzie wyglądała sytuacja, a zadaniem tej instytucji jest 

obrona mieszkańca przez nieuprawnionymi podwyżkami za wodę i ścieki. W jego ocenie                             

w taryfach za ścieki będą ścieki przemysłowe, gdyż takich dostarczycieli ma Gmina, ale nie jest to 

na razie ten moment na dyskusję w tym temacie.  

Na powyższym zakończona została analiza niniejszego tematu. 

 Przewodnicząca Rady oznajmiła, iż projekt był pozytywnie zaopiniowany na wspólnym 

posiedzeniu komisji, odczytała projekt uchwały, stwierdziła kworum, a następnie odbyło się 

głosowanie. Uchwała Nr XLIII/247/18 została podjęta jednogłośnie i znajduje się w załączeniu do 

protokołu. 

 

Punkt 10. 

Kolejny punkt sesji dotyczył projektu uchwały w sprawie uchwalenia na 2019 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.  

Tematykę projektu uchwały przedstawił Inspektor Piotr Król. Poinformował, w jakich 

obszarach będzie odbywała się współpraca oraz w jakich formach. Oznajmił, iż zaproponowana  
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kwota w Programie na realizację zadań w nim zawartych to 127.000 zł, ale ostateczna kwota 

zostanie określona w uchwale budżetowej na 2019 rok. 

Przewodnicząca Rady dodała, iż projekt był opiniowanym na wspólnym posiedzeniu 

komisji i uzyskał pozytywną opinię. 

Do przedstawionego Programu głos zabrał przybyły na sesję Prezes LKS „Orlęta” Kamil 

Pytka. Zaznaczył, że P. Piotr Król przedstawiając program współpracy podał następujące ważne 

informacje tj: że kwota na rok 2019 jest w tej samej wysokości, co w roku 2018 r., i że może być 

zmieniona w momencie uchwalania budżetu na 2019 rok. Prezes stwierdził, iż kwota, którą 

otrzymali na ten rok jest niewystarczająca. Dlatego zwrócił się z prośbą o zwiększenie kwoty. 

Wyjaśnił, iż jest to spowodowane dużymi kosztami, jakie występują w klubie, prowadzone są 

cztery drużyny piłkarskie czyli 70 osób, a dla porównania podał że w 2017 roku było tylko 40 

zarejestrowanych piłkarzy. Są to dzieci ze wszystkich wiosek z Gminy, a nie tylko z Cielądza. 

Dokonał porównania z Klubem z Grabic: oni otrzymali 55 tys. zł, a LKS Grabice 18 tys. zł, u nich 

jest zarejestrowanych 70 zawodników, a w Grabicach 16, co daje na 1 zawodnika w ich klubie 

780 zł, a w Grabicach 1.125 zł. Zwrócił też uwagę na ilość rozegranych meczy przez kluby, 

koszty związane z wynajmem boiska np. w Białej – 3 tys. zł. Prezes dodał też, że oni również 

podejmują działania, by pozyskać środki. Podał przykład, że w 2016 roku pozyskali 50 tys. zł                        

z Ministerstwa, a w tym roku 30 tys. zł, ale podkreślił, i ż są to środki celowe i muszą być wydane 

zgodnie z decyzją sponsora. Uważa, że by mogli się rozwijać, to potrzebna jest im kwota 70 tys. 

zł, gdyż w przeciwnym razie będą zmuszeni jedną drużynę zlikwidować. Oznajmił też, że rodzice 

nie płacą, a jedynie w najmłodszej grupie wiekowej pokrywają koszty trenera. Jest to opłata 50 zł 

miesięcznie. Dla porównania podał przykład klubu w Rawie Mazowieckiej, gdzie rodzice opłacają 

składki członkowskie, kupują stroje itp. Dlatego też prosi o podwyższenie kwoty o 15 tys. zł.  

Do powyższego wystąpienia Prezesa klubu LKS „Orlęta” ustosunkował się Wójt Gminy 

Paweł Królak. Stwierdził, iż rozmowa i dyskusje w sprawie środków jeszcze będą się odbywały, 

bowiem jedna organizacja nie dała do tej pory odpowiedzi, nie jest też wiadome czy w LKS 

Grabice nie ma też potrzeby zwiększenia. Kwota zawarta Programie nie jest więc ostateczną 

kwotą. Poza tym, nie wiadomo, czy nawet ta kwota 15 tys. zł wystarczy. Jest podmiot, który 

wystosował pismo o 10 tys. zł, jak również na rehabilitację nie ma jeszcze odpowiedzi.  

Prezes Kamil Pytka zwrócił się z zapytaniem, jak często zdarza się, że przedstawiciel 

stowarzyszenia przychodzi na sesję. Właśnie dlatego jest tutaj, bo mu zależy i robi to nie dla 

siebie, a dla wielu chłopców.  

Radny Jarosław Budek zwrócił uwagę, że w roku bieżącym duża kwota przeznaczana jest 

z budżetu na modernizację boiska, ale na pewno zastanowią się nad wnioskiem Prezesa.  
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Radny Jarosław Ciesielski przypomniał, że na boisko było przeznaczone 150 tys. zł, a po 

przetargu wychodzi ok. 127 tys. zł więc proponuje podwyższyć kwotę dla klubu, by między 

innymi on jako odchodzący radny miał poczucie, że wszystko zrobili.  

Ponownie głos zabrał Wójt Gminy. Poprosił, by jednak poczekać na zebranie wszystkich 

zapotrzebowań i dopiero wtedy będziemy się zastanawiać komu i ile należy zwiększyć. W sprawie 

działalności Kluby wyraził słowa uznania, tym bardziej że teraz społeczników już nie ma. 

Odnosząc się do kosztów przetargowych przyznał, że są pewne oszczędności z tego tytułu. Jednak 

z uwagi na fakt, iż nawodnienie boiska będzie z wodociągu, co będzie dużym obciążeniem, to już 

trwają prace dokumentacyjne, by zrobić studnię dla celów nawodnienia. Będzie to jednak 

inwestycja na rok przyszły. 

Radny Jarosław Ciesielski zgłosił wniosek formalny, by dzisiaj zwiększyć kwotę                     

w Programie. 

Inspektor Piotr Król oznajmił, że w Programie jest ogólna kwota, a na poszczególne 

zadania są przypisane odpowiednie kwoty i następnie podał planowane kwoty. Zaznaczył, że 

ostateczne kwoty podane będą dopiero przy ogłaszaniu przez Wójta konkursów na realizację 

danego zadania.  

Radny Jarosław Ciesielski stwierdził, że należy ogólnie dołożyć 15 tys. zł do programu,           

a komu ile – to niech później będą decyzje.  

Wójt Gminy zauważył, że skoro w Radzie będzie dziewięciu nowych radnych, to 

należałoby im dać prawo decydowania. 

Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska wyjaśniła, iż projekt budżetu należy przedstawić do 

15 listopada do Regionalnej Izby Obrachunkowej i Przewodniczącemu Rady. Budżet 

zatwierdzany jest do 31 grudnia, lub ewentualnie do 31 stycznia następnego roku najpóźniej. 

Dlatego nie można dać Prezesowi stuprocentowej gwarancji, że otrzyma wnioskowane pieniądze, 

gdyż budżet zatwierdza nowa Rada i może inaczej rozdzielić środki z Programu.   

Prezes oznajmił zatem, że pojawi się też na sesji z nową Radą. Ponadto zaprosił na 

spotkanie 24 stycznia 2019 roku i wtedy będzie można zobaczyć, jak funkcjonują, ile jest dzieci                                   

i dorosłych piłkarzy, ilu członków. Celem zapoznania się pokazał też jak wygląda karta 

członkowska. 

Radny Tymoteusz Damaz zwrócił z pytaniem do Prezesa klubu, czy jest konflikt między 

Wójtem a klubem skoro przychodzi na sesję, by wnioskować o dodatkowe pieniądze. 

Prezes klubu zaprzeczył, że jakoby jest konflikt. Chciał tylko, by radni poznali szczegóły 

działania klubu. 

Inspektor Piotr Król wyjaśnił, iż w ustawie o pożytku publicznym nie ma zapisu, by                             

w Programie wyszczególniać kwoty na konkretne zadania, a tylko należy wykazać ogólną kwotę 
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na realizację całego Programu. Dopiero później – w uchwale budżetowej dokonywany jest podział 

na zadania.  

Radny Grzegorz Rogulski zaproponował, by Prezes klubu przyszedł do nowej Rady                 

i przedstawił sprawę. Uważa, że temat ten należy odsunąć do decyzji nowej rady. 

Radna Iwona Machnicka wyraziła zdanie, że jest coś nie tak, skoro jest to klub z Cielądza, 

a radni stąd nie chcą podwyższenia kwoty. 

Sołtys Sołectwa Niemgłowy Jadwiga Mantorska wystąpiła z uwagą, czemu to na nową 

Radę decyzję w tej sprawie scedować. Nowa Rada będzie niedoświadczona i można ją będzie 

zmanipulować. Jest zdania, że nie ma chęci na podwyższenie kwoty. 

Radny Tymoteusz Damaz wyraził  zdanie, że dobrze że prezes sam zauważył, że błędem 

było, że nie pojawiał się na sesjach. 

Prezes Kamil Pytka oświadczył, iż nie pojawiał się na sesjach gdyż bardzo dużo czasu 

poświęca i tak na działalność społeczną, gdyż około 460 godzin w tym roku. Stwierdził, iż chce 

zakończyć dyskusję, a zwłaszcza, że tylko można łączną kwotę podwyższyć. Prosi jedynie, by 

osoby, które będą radnymi w następnej kadencji, pamiętały o nim.  

Inspektor Piotr Król zapewnił jeszcze, że wszystkie stowarzyszenia działają i realizują 

powierzone zadania, gdyż jeździ na kontrole i sprawdza, i nie są to kontrole zapowiadane. 

W związku ze stanowiskiem Prezesa Klubu LKS Orlęta radny Jarosław Ciesielski oznajmił, 

iż wycofuje swój wniosek. 

Na powyższym zakończona została dyskusja w niniejszym punkcie sesji. Przewodnicząca 

Rady zaznaczyła, że wobec powyższego kwota w Programie pozostaje bez zmian tj. 127.000 zł. 

Odczytała projekt uchwały, stwierdziła kworum, a następnie odbyło się głosowanie. Uchwała Nr 

XLIII/248/18 została podjęta jednogłośnie tj. 12 głosów „za” ( nieobecny na sali obrad Józef 

Pytka oraz opuściła obrady Anna Kłos) i stanowi załącznik do protokołu. 

 

Punkt 11. 

 Następny punkt sesji dotyczył przedłożenia Radzie Gminy informacji z analizy 

oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych Rady Gminy, pracowników Urzędu 

Gminy i jednostek organizacyjnych oraz przez Przewodniczącą Rady i Wójta Gminy. 

 Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła informację z analizy oświadczeń majątkowych 

radnych za 2017 rok oraz na 2 miesiące przed upływem kadencji oraz pismo otrzymane od 

Wojewody Łódzkiego dotyczące analizy oświadczeń majątkowych Wójta Gminy i 

Przewodniczącej Rady Gminy  
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 Wójt Gminy Paweł Królak przedstawił natomiast informację z analizy oświadczeń 

majątkowych pracowników samorządowych . Do przedstawionych informacji nie zgłoszono 

uwag. W/w informacje stanowią załączniki do protokołu. 

 

Punkt 12. 

Informację o pracy Wójta za okres między sesjami przedstawił Wójt Gminy                                             

i poinformował o następujących sprawach: 

- złożone zostało rozliczenie zadania: przebudowa drogi Kuczyzna- Stolniki; 

- rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na modernizację boiska w Cielądzu – wygrała firma 

Nova Jerzy Łebski z Łowicza za kwotę 126.825 zł; 

- kończone są budowy dróg systemem betonowym; 

- ustosunkował się do wniosku sołtysa wsi Grabice nt. boiska – stwierdził, iż z 

dostosowaniem  boiska do wymogów ligi okręgowej to po prostu by nie zdążyli, należy bowiem 

spełnić wiele wymogów; 

- zaprosił – również w imieniu Dyrektora Szkoły w Cielądzu - do udziału w IV Biegu 

Niepodległości  oraz na godz. 16-tą na wspólne śpiewanie w Kościele parafialnym w Cielądzu 

pieśni patriotycznych.  

 

Punkt 13. 

 Interpelacji nie zgłoszono.  

 

Punkt 14. 

 W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy: 

1) Sołtys sołectwa Grabice – Adam Michalak podziękował władzy za nie wykoszenie na wybory 

terenu przy obiekcie w Grabicach; 

2) Sołtys sołectwa Gułki – Władysław Dobrowolski wystąpił z wnioskiem o podjęcie kroków, by 

usuną suche drzewo. 

 

Punkt 15. 

 Na powyższym wyczerpany został porządek obrad. Przewodnicząca Rady Gminy 

Małgorzata Rosa zakończyła obrady XLIII Sesji Rady Gminy.  

Na powyższym protokół zakończono.       

   Przewodnicząca Rady Gminy 

 Małgorzata Rosa 

Protokołowała : Bogusława Kobacka            


