P R O T O K Ó Ł Nr II/18
z odbytej sesji Rady Gminy Cielądz w dniu 10 grudnia 2018 roku

Sesję rozpoczęto o godz. 10:00
a zakończono o godz.
Przed

formalnym

12:40.
rozpoczęciem

sesji

przedstawiciele

Agencji

Restrukturyzacji

i Modernizacji Rolnictwa z Biura Powiatowego w Rawie Mazowieckiej przestawili informację na
temat ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich oraz o wynikających z tej
ustawy przepisach prawnych nakładających na ARIMR udzielanie pomocy finansowej dla
zarejestrowanych kół gospodyń wiejskich.
W dalszej części przystąpiono do realizacji porządku obrad sesji.

Punkt 1.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa stwierdzając obecność 15 radnych i quorum
zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał, otworzyła II 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 Małgorzata Rosa zwróciła się z zapytaniem, czy są uwagi do
porządku obrad, który radni otrzymali wraz z materiałami na sesję, który przedstawiał się
następująco:
1.

Otwarcie Sesji.

2.

Przedstawienie porządku obrad.

3.

Przyjęcie protokołu Nr I/18 z sesji Rady Gminy z dn. 22.11.2018 r.

4.

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

5.

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

6.

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

7.

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

8.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy
Cielądz oraz ich przedmiotu działania.

9.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Cielądz.
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12. Wolne wnioski.
13. Zakończenie obrad II
Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk zabierając głos zgłosił wprowadzenie do porządku
obrad trzech następujących uchwał, których projekty radni otrzymali w uzupełnionej
korespondencji. Przedstawił uzasadnienie ich podjęcia i wyjaśnił, iż uchwały związane są
z programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu”, który zastępuje dotychczas funkcjonujący
program dotyczący dożywiania :
1) Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy
Cielądz w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;
2) Podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do
przyznania nieodpłatnie pomocy dla osób objętych wieloletnim rządowym programem
"Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023;
3) Podjęcia uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia
z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem "Posiłek
w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa wyjaśniła, iż każdy wniosek będzie odrębnie
głosowany i zarządziła głosowanie w sprawie pierwszego wniosku formalnego tj. o
wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie ustanowienia
wieloletniego programu osłonowego Gminy Cielądz w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole
i w domu” na lata 2019-2023.
Wynik głosowania był następujący: 14 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się”.
Imienny wykaz głosowania w sprawie w/w wniosku formalnego stanowi załącznik do
protokołu.
O zabranie głosu wystąpiła radna Jadwiga Mantorska. Radna wyraziła opinię, iż
przeprowadzone przed chwilą głosowanie jest nieważne, gdyż zgodnie z paragrafem 28 Statutu
wniosek o wprowadzenie zmiany do porządku obrad może zgłosić radny, klub radnych, komisja
lub Wójt, a pracownik Urzędu nie jest wójtem.
Wobec powyższego Wójt Gminy Paweł Królak oznajmił, iż dla przejrzystości sytuacji,
prosi o wprowadzenie do porządku sesji trzech uchwał, wymienionych wcześniej.
W związku z zaistniałą sytuacją ponownie odbyło się głosowanie nad pierwszym wnioskiem
formalnym dotyczącym wprowadzenia do porządku obrad punktu : podjęcie uchwały w sprawie
ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Cielądz w zakresie dożywiania
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Wynik głosowania był następujący: 15 głosów „za”.
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Imienny wykaz głosowania w sprawie w/w wniosku formalnego stanowi załącznik do
protokołu
Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa stwierdziła, iż punkt został wprowadzony do
porządku obrad pod pozycją 12.
Z kolei odbyło się głosowanie nad drugim wnioskiem formalnym dotyczącym rozszerzenia
porządku obrad o punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kryterium
dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy dla osób objętych wieloletnim
rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
Wynik głosowania był następujący: 14 głosów „za”, 1 głos „przeciw”.
Imienny wykaz głosowania w sprawie w/w wniosku formalnego stanowi załącznik do
protokołu
Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa stwierdziła, iż punkt został wprowadzony do
porządku obrad pod pozycją 13.
Trzeci wniosek formalny dotyczący wprowadzenia do porządku obrad punktu dotyczącego
podjęcia

uchwały

w

sprawie

określenia

zasad

zwrotu

wydatków

za

świadczenia

z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem "Posiłek
w szkole i w domu" na lata 2019-2023 również został przyjęty.
Wynik głosowania był następujący: 15 głosów „za”.
Imienny wykaz głosowania w sprawie w/w wniosku formalnego stanowi załącznik do
protokołu
Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa stwierdziła, iż porządek został rozszerzony o w/w
punkt i zostanie wprowadzony do porządku sesji pod pozycją 14.
Następnie wyjaśniła, że wobec dodania powyższych punktów punkty: Wolne wnioski i
zapytania oraz zakończenie obrad będą przesunięte na pozycje 15 i 16 porządku sesji.

Punkt 3.
Protokół Nr I/18 z sesji Rady Gminy z dnia 22 listopada 2018 r. został wyłożony do
wglądu poprzez opublikowanie jego projektu na stronie internetowej co najmniej 3 dni oraz
udostępnienie w wersji papierowej.
Radni do protokołu nie wnieśli uwag i protokół w głosowaniu jawnym został przyjęty
jednogłośnie. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu.
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Punkt 4.
Przystąpiono do realizacji punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie powołania
Komisji Rewizyjnej.
Radna Jadwiga Mantorska zgłosiła wniosek formalny, by w Komisji Rewizyjnej oraz
w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji byli radni wszystkich komitetów wyborczych, gdyż będzie
to świadczyło o demokratycznym zarządzaniu w samorządzie.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa poinformowała, iż zgodnie z paragrafem 55 Statutu
Gminy Cielądz, Rada Gminy powołuje 4 komisje stałe:
- Komisję Rewizyjną,
- Komisję Budżetu i Rolnictwa
- Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
-Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.
Dwie komisje będą merytoryczne, których głównym zadaniem będzie opiniowanie projektów
uchwał oraz dwie komisje wymagane ustawą o samorządzie gminnym tj. Komisja Rewizyjna
i Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Ponadto wyjaśniła, iż zgodnie ze Statutem Gminy radny
może być członkiem co najwyżej dwóch komisji stałych, a przewodniczącym tylko jednej
komisji stałej. Jednocześnie osoby funkcyjne tj. Przewodniczący Rady i Wiceprzewodniczący
nie mogą wchodzić w skład Komisji Rewizyjnej ani w skład Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji.
Przewodnicząca dodała, iż mając na uwadze przedstawione regulacje oraz korzystając
z kompetencji zapisanych w Statucie, że propozycje składu osobowego komisji przedstawia
Radzie Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych radnych,
przedstawi propozycje składu osobowego Komisji Rewizyjnej, uwzględniając wniosek radnej
Jadwigi Mantorskiej.
Przewodnicząca zaproponowała następujący skład Komisji Rewizyjnej:
- ze składu Komisji Rewizyjnej z poprzedniej kadencji tj. Iwona Machnicka, Jarosław Budek
oraz Sylwester Stefański
oraz
- Adam Michalak
- Grzegorz Stępniak
- Ewa Kwiatkowska – Kielan
- Jadwiga Mantorska
Z uwagi na dyskusję na temat członkostwa w więcej niż dwóch komisjach, radny Jarosław Budek
zaproponował, by przegłosować wniosek zgłoszony przez radną Jadwigę Mantorską.
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Radny Mariusz Błąkała wyraził obawę, czy wniosek zgłoszony przez radną jest zgodny
z prawem, gdyż może pojawić się sytuacja, że nie będzie osoby chętnej z danego komitetu
wyborczego do pracy w komisji.
Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk zabrał głos, by wyjaśnić, jakie będą skutki
przegłosowania pozytywnego powyższego wniosku. Radni nie będą mogli uczestniczyć
w merytorycznych komisjach. Komisja Rewizyjna realizuje bowiem na zlecenie Rady kontrole
i pojawia się tylko w sytuacjach kontroli. Podobnie jest w przypadku Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji – gdy nie będzie wniosków, czy skarg – nie będzie Komisja pracowała, bo nie ma
innych kompetencji. Zatem osoby, które będą tylko w tych dwóch komisjach nie będą pracowały
na bieżąco.
Po technicznym przygotowaniu głosowania Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad
wnioskiem radnej Jadwigi Mantorskiej. Wniosek formalny radnej Jadwigi Mantorskiej w sprawie
ustalenia składów Komisji Rewizyjnej i Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, tak aby członkami
komisji byli członkowie wszystkich obecnych w Radzie komitetów wyborczych nie został
przyjęty. Wynik głosowania był następujący: 1 głos „za”, 14 głosów „przeciw”. Imienny wykaz
głosowania stanowi załącznik do protokołu.
W związku z brakiem innych propozycji do przedstawionego składu Komisji Rewizyjnej,
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała następnie radnych, czy wyrażają zgodę na kandydowanie.
Wszyscy zgłoszeni kandydaci tj. Iwona Machnicka, Jarosław Budek oraz Sylwester Stefański
Adam Michalak, Grzegorz Stępniak, Ewa Kwiatkowska – Kielan, Jadwiga Mantorska – wyrazili
zgodę na kandydowanie.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa odczytała następnie projekt uchwały
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami „za” podjęli uchwałę. Uchwała Nr II/4/18
stanowi załącznik do protokołu. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu.

Punkt. 5.
Przystąpiono do realizacji punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyboru
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa wyjaśniła, iż zgodnie paragrafem 68
Statutu Gminy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada Gminy i poprosiła
o zgłoszenie spośród członków Komisji Rewizyjnej kandydatów na Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej. Na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej radny Jarosław Budek zgłosił
kandydaturę: radną Iwonę Machnicką.
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Przewodnicząca Rady Gminy zapytała radną czy wyraża zgodę na kandydowanie. Radna Iwona
Machnicka wyraziła zgodę na kandydowanie.
Więcej kandydatur nie zgłoszono.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa odczytała projekt uchwały w sprawie wyboru
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami „za” podjęli uchwałę. Uchwała Nr II/5/18
stanowi załącznik do protokołu. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 6.
Kolejny punkt sesji dotyczył powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Przewodnicząca Rady Gminy – Małgorzata Rosa oznajmiła, iż zgodnie z art. 54 ust. 2 Statutu
Gminy Cielądz i propozycjami niektórych radnych przedłoży Wysokiej Radzie propozycje
składu osobowego tej Komisji:
- Mariusz Błąkała
- Rafał Kucharski
- Przemysław Jędrzejczak
- Paweł Kłos
- Aleksandra Lipska.
Przewodnicząca Rady zwróciła się następnie z pytaniem do radnej Jadwigi Mantorskiej,
czy chce pracować w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, czy w komisji merytorycznej tzn.
Komisji Budżetu i Rolnictwa lub w Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia.
Radna wyraziła zdanie, że chce pracować w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Przewodnicząca Rady ponownie zwróciła

uwagę radnej

jakie

to

powoduje

konsekwencje, a radna oznajmiła, iż wszystko rozumie.
Wobec powyższego Przewodnicząca zwróciła się z zapytaniem do zgłoszonych
kandydatów, czy wyrażają zgodę na pracę w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Wszyscy zgłoszeni kandydaci tj. Mariusz Błąkała, Rafał Kucharski, Przemysław
Jędrzejczak, Paweł Kłos, Aleksandra Lipska i Jadwiga Mantorska – wyrazili zgodę na
kandydowanie.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa odczytała następnie projekt uchwały
w sprawie powołania Komisji. Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami „za” podjęli uchwałę. Uchwała Nr II/6/18
stanowi załącznik do protokołu. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu.
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Punkt 7.
Przystąpiono do realizacji punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyboru
Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa wyjaśniła, iż zgodnie paragrafem 68
Statutu Gminy Przewodniczącego Komisji wybiera Rada Gminy i poprosiła o zgłoszenie spośród
członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji kandydatów na Przewodniczącego Komisji.
Na przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji radna Iwona Machnicka zgłosiła
kandydaturę: radnego Rafała Kucharskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała radnego czy wyraża zgodę na kandydowanie. Radny Rafał
Kucharski wyraził zgodę na kandydowanie.
Więcej kandydatur nie zgłoszono.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa odczytała projekt uchwały w sprawie wyboru
Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Do projektu uchwały uwag nie
zgłoszono.
Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami „za” podjęli uchwałę. Uchwała Nr II/7/18
stanowi załącznik do protokołu. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 8.
Przewodnicząca Rady Gminy – Małgorzata Rosa poinformowała, że kolejny punkt sesji
dotyczy podjęcia uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy
Cielądz oraz określenia ich przedmiotu działania.
Wyjaśniła, iż nazwy stałych komisji określa Statut Gminy Cielądz – w paragrafie 55
wyodrębnione są dwie stałe komisje oprócz Komisji Rewizyjnej i Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji tj. Komisja Budżetu i Rolnictwa oraz Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia.
W związku z tym należy ustalić ich składy osobowe oraz zakres działania. Podobnie jak przy
składach poprzednich komisji, korzystając z kompetencji nadanych Statutem tj. zgodnie z art. 54
ust. 2 i propozycjami niektórych radnych przedłożyła propozycje składu osobowego Komisji.
Najpierw zaproponowała do pracy w Komisji Budżetu i Rolnictwa następujących radnych:
- Adam Michalak
- Rafał Kucharski
- Michał trzciński
- Jarosław Budek
- Iwona Machnicka
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- Sylwester Stefański
- Grzegorz Stępniak.
Innych kandydatur nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodnicząca Rady zapytała wyżej wymienionych radnych czy wyrażają
zgodę na członkostwo w Komisji Budżetu i Rolnictwa. Wszyscy zgłoszeni radni wyrazili zgodę.
Następnie Przewodnicząca Rady przedstawiła propozycje składu osobowego Komisji Oświaty,
Kultury, Sportu i Zdrowia:
- Przemysław Jędrzejczak
- Małgorzata Rosa
- Michał Gaca
- Ewa Kwiatkowska – Kielan
- Mariusz Błąkała
- Aleksandra Lipska
- Paweł Kłos.
Innych kandydatur nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodnicząca Rady zapytała wyżej wymienionych radnych czy wyrażają
zgodę na członkostwo w Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia. Wszyscy zgłoszeni radni
wyrazili zgodę.
W związku z tym, że do projektu uchwały uwag nie zgłoszono Przewodnicząca Rady Gminy
Małgorzata Rosa przedstawiła projekt uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady
Gminy i ustalenia zakresu ich działania.
Radni w głosowaniu jawnym: 15 głosami „za” podjęli uchwałę. Uchwała Nr II/8/18 stanowi
załącznik do protokołu. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady dodała jeszcze, że przewodniczących tych dwóch Komisji wybiorą radni
na pierwszym swoim posiedzeniu.

Punkt 9.
Kolejny punkt porządku sesji dotyczył podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa oznajmiła, iż projekt uchwały otrzymali wszyscy
radni i poprosiła Skarbnika Gminy o przedstawienie tematu.
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Do projektu uchwały i wyjaśnień udzielonych przez Skarbnika Gminy Gabrielę
Milczarską nie zgłoszono uwag ani zapytań.
Wiceprzewodniczący Rady Michał Trzciński odczytał projekt uchwały.
Przewodnicząca Rady przed głosowaniem stwierdziła kworum, a następnie odbyło się
głosowanie nad przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie – 15. głosami „za”.
Uchwała Nr II/9/18 i imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do protokołu.

Punkt 10.
W następnym punkcie porządku sesji obradowano nad projektem uchwały w sprawie
zmian w budżecie Gminy na 2018 rok.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa stwierdziła, iż projekt uchwały otrzymali wszyscy
radni wraz zawiadomieniem i o przedstawienie tematu poprosiła Skarbnika Gminy.
Do projektu uchwały i wyjaśnień udzielonych przez Skarbnika Gminy Gabrielę Milczarską
nie zgłoszono uwag ani zapytań
Wiceprzewodniczący Rady Michał Gaca odczytał projekt uchwały.
Przewodnicząca Rady przed głosowaniem stwierdziła kworum, a następnie odbyło się
głosowanie nad przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie – 15. głosami „za”.
Uchwała Nr II/10/18 i imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do protokołu.

Punkt 11.
W następnej kolejności przystąpiono do realizacji punktu: podjęcie uchwały w sprawie
ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Cielądz.
Uzasadnienie niniejszego projektu uchwały przedstawiła Przewodnicząca Rady Małgorzata
Rosa. Stwierdziła, że jest propozycja, by utrzymać wynagrodzenie Wójta na dotychczasowym
poziomie, a następnie omówiła poszczególne składniki wynagrodzenia.
Do tematu nie zgłoszono uwag. Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa odczytała projekt
uchwały, stwierdziła kworum po czym odbyło się głosowanie nad jej przyjęciem. Uchwała
została podjęta jednogłośnie – 15. głosami „za”. Uchwała Nr II/12/18 oraz imienny wykaz
głosowania stanowią załączniki do protokołu.

Punkt 12.
Projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy
Cielądz w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 był kolejnym
tematem sesji.
9

Projekt Programu przedstawiła Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cielądzu
Aldona Trzcińska.
Do tematu nie zgłoszono uwag. Wiceprzewodniczący Rady Michał Trzciński odczytał
projekt uchwały. Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa stwierdziła kworum po czym odbyło się
głosowanie nad przyjęciem omawianej uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie – 15.
głosami „za”. Uchwała Nr II/13/18 oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do
protokołu.

Punkt 13.
W dalszej części sesji obradowano nad projektem uchwały w sprawie podwyższenia
kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy dla osób objętych
wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
Temat przedstawiła Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cielądzu Aldona
Trzcińska.
Radna Iwona Machnicka zwróciła się z pytaniem, czy osoby starsze kwalifikują się
w omawianym projekcie.
Kierownik GOPS wyjaśniła, iż głównie dzieci wchodzą w niniejszy projekt, ale również osoby
starsze i samotne np. w okresach zimowych.
Więcej zapytań nie zgłoszono. Wiceprzewodniczący Rady Michał Gaca odczytał projekt
uchwały. Następnie Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa stwierdziła kworum i zarządziła
głosowanie nad przyjęciem omawianej uchwały. Uchwała została podjęta 14. głosami „za”, przy
1 głosie „przeciw”. Uchwała Nr II/13/18 oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do
protokołu.

Punkt 14.
Kolejny temat sesji dotyczył obrad na projektem uchwały w sprawie określenia zasad
zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim
rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cielądzu
Aldona Trzcińska.
Do tematu nie zgłoszono uwag.

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały,

stwierdziła kworum po czym odbyło się głosowanie nad przyjęciem omawianej uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie – 15. głosami „za”. Uchwała Nr II/14/18 oraz imienny
wykaz głosowania stanowią załączniki do protokołu.
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Punkt 15.
W wolnych wnioskach podjęte zostały następujące tematy:
1) Radny Adam Michalak zwrócił się z pytaniem dotyczącym projektu gazyfikacji Cielądza – czy
jest prawdą, że Cielądz będzie wyłączony z projektu dostawy gazu.
Wójt wyjaśnił temat i oznajmił między innymi, że projekt gazyfikacji jest na etapie uzgodnień
z przedsiębiorcą w Białej Rawskiej. Dodał też, że jeśli nie ta firma, to inna będzie i gazyfikacja
będzie kwestią czasu.
2) Radny Jarosław Budek zadał pytanie na temat OZE – co dalej z audytami, za które mieszkańcy
zapłacili oraz II pytanie – na temat światłowodu ITV Media – czy z osobnym operatorem trzeba
spisać umowę.
Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk odpowiadając na II pytanie oznajmił, iż ITV Media jest
operatorem, który nie tylko buduje sieci szkieletowe lecz i dostępowe i będzie świadczył sygnał.
Czyli ten operator podpisuje umowy z odbiorcami. Ma informację, że w każdej miejscowości
operator ma podpisane ponad 70 % umów z mieszkańcami.
W sprawie I pytania oznajmił, iż na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego nie ma
żadnej informacji na temat rozstrzygnięcia w tym temacie. Obawia się, że z uwagi na zmianę
władz rozstrzygnięcie może przyjść później. W sprawie wydatku poniesionego przez
mieszkańców na audyt energetyczny w kwocie ok. 300 zł stwierdził, że może ten dokument
przydać się w innych przypadkach, gdyby nie udało się w tym projekcie.
Radny Jarosław Budek zapytał, kiedy będzie ostateczny czas realizacji instalacji przez ITV
Media oraz czy jest możliwość ze strony Urzędu, by mieszkańcy posiadający audyty mogli je
wykorzystać w innych miejscach.
Sekretarz wyjaśnił, że jeśli byłoby już rozstrzygnięcie, że projekt nie będzie realizowany, to
wówczas będą rozmowy z każdym mieszkańcem, oddane zostaną audyty i wskaże się dalsze
możliwości pozyskania środków z innych programów. Przykładem jest np. program „Czyste
Powietrze”.
W sprawie sygnału przez ITV Media oznajmił, iż z informacji uzyskanych od prezesa firmy
posiada wiedzę, że już powinien sygnał być dostarczany. Dopyta jednak, jak dokładnie wygląda
sytuacja.
Radny Jarosław Budek stwierdził, że chodzi o to, że mieszkańcom kończą się umowy
z operatorami i nie wiadomo jakie decyzje podejmować.
Sekretarz wyjaśnił, że podczas rozmów z mieszkańcami mówiono, że jeśli jest umowa na czas
nieokreślony, to obowiązuje trzymiesięczny okres wypowiedzenia, a w przypadku umów na czas
określony proszono ostrożne ich podpisywanie, i z klauzulami dającymi możliwość
wcześniejszego rozwiązania. Ten problem występuje np. w szkołach.
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3) Radny Grzegorz Stępniak zabrał głos w sprawie możliwości docieplenia budynków ze
wsparciem finansowym z Wojewódzkiego Funduszu.
Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk oznajmił, że jeśli będzie zainteresowanie, to
zorganizowane zostanie spotkanie instrukcyjne, by pomóc osobom zainteresowanym programem,
który jest skierowany do osób fizycznych.
4) Radna Jadwiga Mantorska zwróciła się z pytaniem do Wójta Gminy, czy projektem gazociągu
objęty będzie tylko Cielądz, czy inne miejscowości w Gminie Cielądz, gdyż jest zainteresowanie
tym projektem. Ponadto poruszyła kwestię funduszy rządowych na drogi, o czym w telewizji
dużo na ten temat jest mówione i jak wygląda pozyskiwanie pieniędzy rządowych na drogi
w samorządach.
Wójt Gminy Paweł Królak oznajmił, iż nitka gazociągu jest na razie projektowana tylko do
Cielądza i do niektórych przedsiębiorców, którzy podpisali stosowne umowy. Firma rozważa też
z różnych względów pociągnięcie nitki do miejscowości Sierzchowy. Z innych miejscowości są
osoby chętne, lecz nie jest w stanie nic więcej powiedzieć. Zapewnił, iż na pewno nie będzie się
przeszkadzać firmie, jeśli będzie chciała inwestować w umieszczenie sieci gazowej na terenie
całej gminy.
W sprawie pozyskiwania środków rządowych na drogi Wójt wyjaśnił, iż do tej pory opierali się
na dotacjach z Urzędu Marszałkowskiego z tzw. środków na drogi dojazdowe do pól. Składany
był też wniosek na tzw. schetynówkę, lecz punktacja była niewystarczająca, by starać się
o pozyskanie środków. W projekcie budżetu na 2019 rok zaplanowane jest wykonanie nie jednej
jak zwykle, a trzech dokumentacji na drogi, by być przygotowanym na spłynięcie właśnie tych
środków na samorządy.
5) Radna Jadwiga Mantorska zwróciła się z prośbą o naprawę wyrwy na drodze w Niemgłowach.
Wójt oznajmił, iż przekaże sprawę pracownikowi.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa w sprawie gazu też zaznaczyła, że mieszkańcy
Łąszczyna również są zainteresowani podłączeniem.
6) Radny Sylwester Stefański ponowił zgłoszenie wniosku o oczyszczenie rzeki, gdyż grozić
może nawet przerwaniem drogi, a poziom wody bardzo się już podniósł. Dlatego prosi, by może
kolejne pismo wystosować do Wód Polskich.
Sekretarz poinformował, iż tydzień temu przyszła odpowiedź, której treścią jest po prostu
zażenowany. Poinformowano bowiem, że były środki, lec nie było wykonawcy, więc zostały
przesunięte na inne zadanie.
7) Radna Iwona Machnicka zwróciła się z zapytaniem czy pobocza przy drogach z funduszu
sołeckiego zostały zrobione.
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Wójt odpowiedział, że wykonawca złożył pismo o zakończeniu robót i dzisiaj są umówieni na
objazd dróg i dopiero po tym objeździe będzie bardziej wiarygodny, by odpowiedzieć na to
pytanie.
8) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Aldona Trzcińska zwróciła się z prośbą do
radnych i sołtysów, by z uwagi na okres zimowy zgłaszać osoby potrzebujące pomocy np.
w zakresie zaopatrzenia w opał.
9) Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk odniósł się do sytuacji z początku sesji. Zwracając się
głównie do nowo wybranych radnych stwierdził, iż chce wyjaśnić pewne formalnoprawne
kwestie. Oznajmił, iż zarówno on, jak i Skarbnik oraz Kierownicy jednostek jeśli wypowiadają
się na sesji Rady, to czynią to w imieniu Wójta. Ustawodawca w ustawie o samorządzie
gminnym ustanowił dwa organy: radę i wójta. Jeżeli zabierają głos to wynika to z upoważnień
lub z podziału kompetencji określonych w Regulaminie Organizacyjnym, a nie z własnej
inicjatywy. Zaznaczył, że mogą przecież być takie sesje, że Wójt będzie nieobecny i wówczas
w jego imieniu będą prezentowane materiały na sesji i zgłaszane uwagi.
Następnie Sekretarz omówił temat dotyczący projektów statutów sołectw. Zwrócił uwagę na
zmiany i uszczegółowienia zawarte w otrzymanych przez Sołtysów projektach statutów sołectw.
Poinformował o obowiązku przeprowadzenia konsultacji w sprawie statutów sołectw i formie
w jakiej będzie ten wymóg przeprowadzany.
10) Radna Jadwiga Mantorska wystąpiła w kwestii wyjaśnienia zabrania głosu na początku sesji.
Stwierdziła, iż nie zwracała uwagi na temat wyjaśnień, które składane są dla radnych, lecz
zwróciła uwagę na złożenie wniosku formalnego. Oznajmiła, iż nie neguje składania wyjaśnień,
ale Pan Sekretarz złożył wniosek formalny.
11) Sołtys Sołectwa Komorów Franciszek Zieliński podziękował za wykonanie nawierzchni
betonowej i poprosił jeszcze o wykonanie poboczy. Ponadto wystąpił z prośbą, by złożyć
wniosek do Powiatu o usunięcie zakrzaczeń, gdyż ciężko jest wyjechać z dróg wyjazdowych.
Dodał, że Wicestarosta obecny kiedyś na sesji zanotował ten wniosek i na tym się skończyło.
12) Radna Iwona Machnicka przekazała uwagę wielu mieszkańców, że w Cielądzu nie jest łatwo
wyjechać z parkingu gdyż krzaki, które są niby ozdobą, to przeszkadzają.
Wójt ustosunkowując się do tematu zakrzaczeń poinformował, iż wystosowane zostało pismo do
Powiatu, lecz będzie nadal ten temat zgłaszany.
12) Radny Grzegorz Stępniak zaproponował, by w Cielądzu- na wysokości Urzędu położyć
wzwyżki – podobnie jak w Regnowie.
Wójt wyjaśnił, iż inne są możliwości w przypadku drogi gminnej, a inne dla wojewódzkiej.
Przykładem jest ilość działań, jakie były podejmowane, by była sygnalizacja świetlna
w Cielądzu. Wystosowane będzie pismo o zamontowanie może nie radaru, a pomiaru prędkości
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jak np. w Złotej. Nie chce jednak nic obiecywać. Z tego co pamięta to na drodze wojewódzkiej
progu zwalniającego nie będzie można umieścić.
13) Sołtys Sołectwa Gułki zgłosił problem wałęsających się psów i by wystosować pisma do
właścicieli tych psów.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa stwierdziła, że problem wałęsających się psów dotyczy
nie tylko Gułek lecz w innych miejscowościach też są takie przypadki. Były wystosowane przez
Wójta pisma w tej sprawie do mieszkańców, lecz nie wszyscy się zastosowali do wymogu
trzymania psa w zamknięciu, czy na łańcuchu dwumetrowym.
Przewodnicząca Rady zaproponowała, by w związku z oddaniem do użytku stacji uzdatnia wody
w Cielądzu radni i sołtysi zaproponowali termin, kiedy chcą dokonać wizytacji obiektu.
Ustalono, że w terminie późniejszym – po sesji w miesiącu styczniu.

Punkt 16.
Na powyższym wyczerpany został porządek obrad. Przewodnicząca Rady Gminy
Małgorzata Rosa zamknęła obrady II sesji Rady Gminy Cielądz. Na powyższym protokół
zakończono.

Przewodnicząca Rady Gminy
Protokołowała

Małgorzata Rosa

Bogusława Kobacka
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