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Sesję rozpoczęto o godz. 10:00 

a zakończono o godz.      11:20. 

 

Punkt 1. 

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa stwierdzając obecność 15 radnych i quorum 

zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał, otworzyła III 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 przedstawiła porządek obrad, który radni 

otrzymali wraz z materiałami na sesję, który zawierał następujące punkty: 

1. Otwarcie Sesji. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu Nr II/18 z sesji Rady Gminy z dn. 10.12.2018 r.  

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

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

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny  

na lata 2019 -2021. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie statutów sołectw Gminy Cielądz. 

8. Wolne wnioski. 

9. Zakończenie obrad III Sesji Rady Gminy.  

 

Do przedstawionego porządku nie zgłoszono uwag. 

 

Punkt 3.  

W punkcie następnym – przyjęcie protokołu Nr II/18 z sesji Rady Gminy z dn. 10.12.2018 r. 

głos zabrała radna Jadwiga Mantorska. Radna zwróciła się z wnioskiem o odczytanie protokołu, 

gdyż nie był zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej.  
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Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa oznajmiła, iż protokół był umieszczony w BIP. 

Protokolant Bogusława Kobacka wyjaśniła, iż protokoły publikowane są w zakładce 

„projekty protokołów” . 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa dodała, że protokoły przed sesją są umieszczane  

w zakładce „projekty protokołów”, a dopiero po przyjęciu na sesji – w zakładce „protokoły                       

z sesji”.  

W związku z tym, iż radni nie wyrazili chęci na odczytywanie protokołu i nie zgłosili więcej 

uwag w tym temacie, Przewodnicząca  poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu z poprzedniej 

sesji.  

Protokół Nr II/18 z sesji Rady Gminy z dnia 10 grudnia 2018 r. w głosowaniu jawnym 

został przyjęty 14 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się”. Imienny wykaz głosowania 

stanowi załącznik do protokołu. 

 

O zabranie głosu poprosiła Radna Jadwiga Mantorska. Radna zgłosiła wniosek, by              

w związku z tym, iż jako jedyna na 15-tu radnych nie została zaproszona na wspólne posiedzenie 

Komisji, to prosi o przybliżenie jej tematów, które były omawiane na posiedzeniu, a będą 

procedowane na sesji. 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa oznajmiła, iż każda uchwała będzie omówiona, a do 

tematu niezawiadamiania radnej na wspólne posiedzenie powróci w wolnych wnioskach. 

 

 

Punkt 4.  

 Przystąpiono do kolejnego punktu porządku sesji - podjęcie 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. 

Do projektu uchwały i wyjaśnień udzielonych przez Skarbnika Gminy Gabrielę Milczarską 

nie zgłoszono uwag ani zapytań.  

Przewodnicząca Rady oznajmiła, iż projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany 

przez Komisje obradujące na wspólnym posiedzeniu, odczytała projekt uchwały, stwierdziła 

kworum, a następnie odbyło się głosowanie nad przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta 

jednogłośnie – 15. głosami „za”. Uchwała Nr III/15/18 i imienny wykaz głosowania stanowią 

załączniki do protokołu. 
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Punkt 5.  

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 o sesji i  o przedstawienie tematu poprosiła Skarbnika Gminy. 

Do projektu uchwały i wyjaśnień udzielonych przez Skarbnika Gminy Gabrielę Milczarską 

nie zgłoszono uwag ani zapytań.  

Przewodnicząca Rady oznajmiła, iż projekt niniejszej uchwały został pozytywnie 

zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Rolnictwa oraz Komisję Oświaty, Kultury, Sportu                  

i Zdrowia. Następnie odczytała projekt uchwały, przed głosowaniem stwierdziła kworum,                          

a następnie odbyło się głosowanie nad przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie 

– 15. głosami „za”. Uchwała Nr III/16/18 i imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do 

protokołu. 

 

Punkt 6. 

 W następnej kolejności przystąpiono do realizacji punktu: podjęcie uchwały w sprawie 

przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 -2021. 

Uzasadnienie niniejszego projektu uchwały 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 jej przyjęciem. Uchwała została podjęta jednogłośnie – 15. głosami „za”. Uchwała 

Nr III/17/18 oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do protokołu.  

 

Punkt 7. 

 Projekt uchwały w sprawie statutów sołectw Gminy Cielądz był kolejnym tematem sesji. 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa stwierdziła, iż projekt uchwały otrzymali wszyscy radni 

wraz zawiadomieniem o sesji i  o omówienie projektu poprosiła Sekretarza Gminy. 

Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk wyjaśniając temat przedstawił, jakie były przesłanki 

uzasadniające potrzebę ponownego opracowania statutów sołectw tj.: 

- dostosowanie długości kadencji organów sołeckich tj. sołtysa i rady sołeckiej do pięcioletniej 

kadencji rady i wójta; 

- uregulowanie trybu wyborów organów sołeckich, tak by uniknąć pewnych problemów przy 

wyłanianiu sołtysa i rady sołeckiej; 
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- nie ma zapisów, które były  w poprzednich statutach, a dotyczące I, II terminu, kworum – gdyż 

te elementy ustawodawca rozwiązał inaczej. Jedynym elementem, który będzie przesądzał             

o prawidłowości dokonanych wyborów to prawidłowo zwołane Zebrania Wiejskiego, co zostało 

opisane w statutach; 

- kwestie organizacyjne będą spoczywały na Urzędzie Gminy; 

- rozdzielenie funkcji Zebrania Wiejskiego, jako organu uchwałodawczego od funkcji organu 

wyborczego – inny krąg osób uprawnionych, gdyż ustawodawca określił osoby uprawnione do 

udziału w wyborach władz sołeckich. 

 Sekretarz zawarł też w swoim wystąpieniu informację, że projekty statutów zostały przekazane 

sołtysom na poprzedniej sesji w wersji papierowej. Ponadto zgodnie z Zarządzeniem Wójta 

zostały poddane konsultacjom społecznym – zgodnie z uchwałą Rady o zasadach 

przeprowadzania konsultacji. Zastosowana została formuła konsultacji poprzez formularze 

wnioskowe i zgłaszanie uwag zarówno elektronicznie jak i bezpośrednio w Urzędzie Gminy. 

Żadne uwagi jednak nie wpłynęły.  

 Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa dodała jeszcze, że projekty statutów były omawiane 

na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Rolnictwa oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu                        

i Zdrowia w dniu wczorajszym i projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany –                              

z autopoprawką w §17 ust. 1 dotyczącym ogłaszania zawiadomienia na stronie internetowej – 

zamiast wyrazu „może zostać zamieszczone” na „zostaje zamieszczone”.  

Więcej uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 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 III/18/18 oraz 

imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do protokołu.  

 

Punkt 8. 

 W wolnych wnioskach podjęte zostały następujące tematy: 

Radna Jadwiga Mantorska oznajmiła, iż chciałaby złożyć interpelację do Wójta Gminy za 

pośrednictwem Przewodniczącej Rady, a następnie odczytała jej treść.  

Oprócz w/w interpelacji Radna złożyła pismo dotyczące wspólnych posiedzeń Komisji 

Rady Gminy Cielądz. 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa odczytała treść niniejszego pisma, a następnie 

ustosunkowała się do opisanej w nim sytuacji. Oznajmiła między innymi, że na ostatniej sesji 

dwukrotnie lub trzykrotnie pytała radną, czy jest świadoma swojej decyzji, że należąc do Komisji 

Rewizyjnej oraz do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, nie będzie mogła uczestniczyć we 

wspólnym posiedzeniu Komisji i uzyskała odpowiedź, że Pani radna jest tego świadoma.  
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Przewodnicząca wyjaśniła też, że Komisja Rewizyjna i Komisja Skarg, Wniosków i Petycji mają 

ściśle określone zadania opisane w Statucie Gminy i przedstawiła je, odczytując określone zapisy 

ze Statutu. Program posiedzeń wspólnych Komisji nie obejmował tych zadań. Dlatego 

powiadamiani byli tylko członkowie Komisji Budżetu i Rolnictwa oraz Komisji Oświaty, Kultury, 

Sportu i Zdrowia – zgodnie z zadaniami tych komisji, określonymi w uchwale przyjętej na 

poprzedniej sesji. Przewodnicząca zaznaczyła też, że Pani radna może uczestniczyć we wspólnych 

posiedzeniach Komisji, lecz bez prawa głosu i bez prawa do diety – gdyż nie jest członkiem tych 

komisji.   

Więcej wniosków nie zgłoszono. 

 

Punkt 9. 

 Na powyższym wyczerpany został porządek obrad. Przewodnicząca Rady Gminy 

Małgorzata Rosa zamknęła obrady III sesji Rady Gminy Cielądz. Na powyższym protokół 

zakończono.  

  

              Przewodnicząca Rady Gminy 

Protokołowała                                                                       Małgorzata Rosa 

Bogusława Kobacka            

 

 

 

  


