P R O T O K Ó Ł N r IV/1 8
z odbytej sesji Rady Gminy Cielądz w dniu 28 stycznia 2019 roku

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

11:55.

Punkt 1.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa stwierdzając obecność 13 radnych
(nieobecni: Paweł Kłos i Grzegorz Stępniak) i quorum zdolne do podejmowania prawomocnych
uchwał, otworzyła IV 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 wystąpiła z zapytaniem, czy są uwagi bądź
wnioski do porządku obrad, który radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.
Do przedstawionego porządku nie zgłoszono uwag.
Wobec tego porządek obrad zawierał następujące punkty:
1.

Otwarcie Sesji.

2.

Przedstawienie porządku obrad.

3.

Przyjęcie protokołu Nr III/18 z sesji Rady Gminy z dn. 28.12.2018 r.

4.

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 20192033.

5.

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.

6.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego –
Powiatowego Urzędu Pracy.

7.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego – Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej.

8.

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2019 rok.

9.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży
służbowych radnych Rady Gminy Cielądz.

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla
przewodniczących organu wykonawczego jednostki pomocniczej z terenu Gminy Cielądz.
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11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą – na cele opieki zdrowotnej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części
nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą – na dostarczanie Internetu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę
Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Rawskiej.

w

sprawie

utworzenia

Samorządowego

15. Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady
Gminy.
16. Wolne wnioski.
17. Zakończenie obrad IV Sesji Rady Gminy.

Punkt 3.
Protokół Nr III/18 z sesji Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2018 r. został wyłożony do wglądu
poprzez opublikowanie jego projektu na stronie internetowej oraz udostępnienie w wersji
papierowej w Biurze Rady.
Radni do protokołu nie wnieśli uwag i protokół w głosowaniu jawnym imiennym został
przyjęty jednogłośnie. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu
Punkt 4.
Przystąpiono do kolejnego punktu porządku sesji - podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa oznajmiła, iż projekt uchwały otrzymali wszyscy
radni i poprosiła Skarbnika Gminy o przedstawienie tematu.
Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska omawiając temat zwróciła uwagę na okres WPF i
wyjaśniła, iż jest to okres planowanej spłaty zadłużenia. Poinformowała między innymi o
dochodach i wydatkach na 2019 rok, wyniku budżetu na 2019 roku czyli kwocie deficytu,
przychodach i rozchodach 2019 roku oraz o wieloletnich przedsięwzięciach.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa oznajmiła, iż projekt uchwały był omawiany na
wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 13 grudnia 2018 r. oraz w dniu 24 stycznia 2019 r.
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Następnie Wiceprzewodniczący Rady Gminy Michał Trzciński przedstawił treść uchwały
Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o projekcie niniejszej
uchwały oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego w 2019 roku – uchwała Składu
Orzekającego RIO w załączeniu do protokołu.
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W związku z tym, iż do w/w tematu nie zgłoszono uwag ani zapytań, Przewodnicząca
Rady Gminy odczytała projekt uchwały, stwierdziła kworum, po czym odbyło się głosownie nad
uchwałą.
Uchwała została podjęta jednogłośnie – 13. głosami „za”. Uchwała Nr IV/19/19 i imienny
wykaz głosowania stanowią załączniki do protokołu.

Punkt 5.
W następnym punkcie porządku sesji obradowano nad projektem uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu na 2019 rok
Projekt budżetu Gminy omówiła Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska.
Z uwagi na brak zapytań w kwestii przedstawionego projektu budżetu Przewodnicząca Rady
Gminy Małgorzata Rosa poprosiła przewodniczących Komisji Budżetu i Rolnictwa oraz Komisji
Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia o przedstawienie opinii o projekcie budżetu.
Przewodniczący Komisji Przemysław Jędrzejczak przedstawił opinię Komisji Oświaty Kultury
Sportu i Zdrowia - opinia stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Komisji Adam Michalak przedstawił opinię Komisji Budżetu i Rolnictwa opinia stanowi załącznik do protokołu.
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa poprosiła Wiceprzewodniczącego
Rady Gminy Michała Gacę o odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie
budżetu na 2019 rok oraz w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu
budżetowego Gminy Cielądz. Opinie stanowią załączniki do protokołu.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa odczytała następnie projekt uchwały,
stwierdziła, iż jest kworum i zarządziła głosowanie nad uchwałą.
Uchwała Nr IV/20/19 została podjęta 12 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”.
Uchwała i imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do protokołu.

Punkt 6.
W następnym punkcie porządku sesji obradowano nad projektem uchwały w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego – dla Powiatowego Urzędu Pracy.
Temat przedstawił Wójt Gminy. Poinformował między innymi, iż kwota dofinansowania
na wsparcie działań Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie poradnictwa zawodowego, o którą
wystąpił Powiat, wynosi 1.500 zł.
Do w/w tematu nie zgłoszono uwag ani zapytań.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa poinformowała, że projekt uchwały był
przedmiotem posiedzenia wspólnego Komisji i został pozytywnie przez komisje zaopiniowany.
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Następnie odczytała projekt uchwały, stwierdziła kworum, po czym odbyło się głosownie nad
przyjęciem niniejszej uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie – 13 głosów „za”. Uchwała
Nr IV/21/19 oraz imienny wykaz głosowania stanową załączniki do protokołu.

Punkt 7.
Kolejny punkt porządku sesji dotyczył również podjęcia uchwały w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa stwierdziła, iż projekt uchwały otrzymali wszyscy
radni, a następnie o przedstawienie tematu poprosiła Wójta Gminy.
Wójt Gminy wyjaśnił, iż wzorem lat ubiegłych Powiat wystąpił o pomoc finansową
z przeznaczeniem dla Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej, w celu sfinansowania wizyt lekarza
psychiatry. W tym roku wystąpiono o kwotę 2.000 zł i wynika ta kwota z liczby dzieci objętych
pomocą.
Do w/w tematu nie zgłoszono uwag ani zapytań.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa poinformowała, że projekt uchwały był
przedmiotem posiedzenia wspólnego Komisji i został pozytywnie przez komisje zaopiniowany.
Następnie odczytała projekt uchwały, stwierdziła kworum, po czym odbyło się głosownie nad
przyjęciem niniejszej uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie – 13 głosów „za”. Uchwała
Nr IV/22/19 oraz imienny wykaz głosowania stanową załączniki do protokołu.

Punkt 8.
W następnym punkcie porządku sesji obradowano nad projektem uchwały w sprawie
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa oznajmiła, iż projekt uchwały otrzymali
wszyscy radni, a następnie o przedstawienie tematu poprosiła Przewodniczącego Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Bogdana Batorka- Dyrektora Szkoły Podstawowej
w Cielądzu.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa przeczytała zatem projekt uchwały,
stwierdziła kworum i zarządziła głosowanie nad uchwałą.
Uchwała Nr IV/23/19 została podjęta jednogłośnie – 13 głosów „za” i wraz z imiennym
wykazem głosowania stanowią załączniki do protokołu.
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Punkt 9.
W następnej kolejności przystąpiono do realizacji punktu dotyczącego uchwały w sprawie
ustalenia diet dla radnych oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych.
Uzasadnienie niniejszego projektu uchwały przedstawił Wójt Gminy. Zaznaczył, że dieta
jest rekompensatą za utracony czas związany z pełnieniem funkcji radnego. Przedstawił też
zaproponowane kwoty wysokości diet dla radnych pełniących określone funkcje.
Do tematu nie zgłoszono uwag.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa poinformowała, że projekt uchwały był
przedmiotem posiedzenia wspólnego Komisji Budżetu i Rolnictwa oraz Komisji oświaty, Kultury,
Sportu i Zdrowia i uzyskał pozytywne opinie. Następnie odczytała projekt uchwały, stwierdziła
kworum, po czym odbyło się głosownie nad przyjęciem niniejszej uchwały. Uchwała została
podjęta – 11 głosów „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”.
Uchwała Nr IV/24/19 oraz imienny wykaz głosowania stanową załączniki do protokołu.

Punkt 10.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej diet dla sołtysów był kolejnym
tematem sesji.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa stwierdziła, iż projekt uchwały otrzymali wszyscy
radni wraz zawiadomieniem o sesji i o omówienie projektu poprosiła również Wójta Gminy.
Wójt Gminy wyjaśniając temat przypomniał, iż do tej pory obowiązywała zasada, że sołtys
pełniący jednocześnie funkcję radnego otrzymywał dietę za udział w sesji w wysokości 10 %
diety sołtysa tj. 10 zł. Projekt uchwały zawiera natomiast propozycję podwyższenia tej kwoty do
20 zł.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa dodała jeszcze, że projekt uchwały był omawiany na
wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Rolnictwa oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu
i Zdrowia, i został pozytywnie zaopiniowany.
W związku z tym, iż do projektu uchwały nie zgłoszono uwag, Przewodnicząca Rady
odczytała projekt uchwały, stwierdziła kworum po czym odbyło się głosowanie nad przyjęciem
omawianej uchwały. Uchwała została podjęta stosunkiem głosów: 12 głosów „za”, przy 1 głosie
„wstrzymującym się”. Uchwała Nr IV/25/19 oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki
do protokołu.

Punkt 11.
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Kolejny temat sesji dotyczył podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości – na cele opieki zdrowotnej.
Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk. Poinformował, iż temat
dotyczy dzierżawy mienia komunalnego, które dotychczas było wydzierżawiane przez Prywatną
Praktykę – Lekarza Rodzinnego Tadeusza Musiała.
Do tematu nie zgłoszono zapytań.
Przewodnicząca Rady oznajmiła, iż projekt był pozytywnie zaopiniowany przez Komisje na
wspólnym posiedzeniu w dniu 24 stycznia. Następnie odczytała projekt uchwały, stwierdziła
kworum po czym odbyło się głosowanie nad przyjęciem omawianej uchwały. Uchwała została
podjęta jednogłośnie”. Uchwała Nr IV/26/19 oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki
do protokołu.

Punkt 12.
Następny punkt sesji dotyczył również projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości – na dostarczanie Internetu.
Uzasadnienie niniejszego projektu uchwały przedstawił Sekretarz Gminy. Wyjaśnił, iż
projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na kontynuację umowy dzierżawy na rzecz jednego z
operatorów dostarczającego Internet drogą radiową, którego urządzenia są zainstalowane na
zbiorniku wieżowym w Cielądzu. Dodał, że dwóch operatorów korzysta z tej lokalizacji za kwoty
czynszów dzierżawnych: 1.000 zł netto i 1.400 zł netto.
Przewodnicząca Rady dodała, iż projekt był pozytywnie zaopiniowany przez Komisje na
wspólnym posiedzeniu w dniu 24 stycznia
Do tematu nie zgłoszono zapytań.
Wobec tego Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały, stwierdziła kworum po czym
odbyło się głosowanie nad przyjęciem omawianej uchwały. Uchwała została podjęta
jednogłośnie”. Uchwała Nr IV/27/19 oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do
protokołu.

Punkt 13.
W

następnej

kolejności

przystąpiono

do

realizacji

punktu

dotyczącego

nabycia

nieruchomości.
Uzasadnienie niniejszego projektu uchwały przedstawił Wójt Gminy Paweł Królak.
Poinformował, iż Gmina Cielądz chce nieodpłatnie nabyć działkę, która w chwili obecnej jest
zajęta pod drogę. Wskazał lokalizację tejże drogi oraz działki.
Do tematu nie zgłoszono uwag.
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Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa stwierdziła, że projekt uchwały był omawiany na
wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Rolnictwa oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu
i Zdrowia, i został pozytywnie zaopiniowany. Następnie stwierdziła kworum, po czym odbyło się
głosowanie nad przyjęciem omawianej uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie – 13.
głosami „za”. Uchwała Nr IV/28/19 oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do
protokołu.

Punkt 14.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Samorządowego
Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Rawskiej było kolejnym tematem sesji.
Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy Paweł Królak. Wyjaśnił, iż zgodnie ze statutem
Stowarzyszenia kadencja władz Stowarzyszenia pokrywa się z kadencją rad gmin i powiatów,
i dlatego należy wytypować dwóch nowych przedstawicieli z Gminy Cielądz. Poinformował, iż
do tej pory przedstawicielami Gminy byli: Pan Przemysław Jędrzejczak i jego osoba.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa oznajmiła, iż został ten projekt pozytywnie
zaopiniowany przez komisje. Następnie odczytała projekt uchwały, stwierdziła kworum, po czym
odbyło się głosowanie. Uchwała została podjęta jednogłośnie – 13. głosami „za”. Uchwała Nr
IV/29/19 oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do protokołu.

Punkt 15.
Kolejny punkt dotyczył informacji o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym
i wykonaniu uchwał Rady Gminy.
Informację przedstawił Wójt Gminy – Paweł Królak. Poinformował o składaniu wniosków na
dofinansowanie zadań, a w związku z uchwaleniem budżetu będą podjęte działania w celu
realizacji zadań w nim ujętych.

Punkt 16.
W wolnych wnioskach podjęte zostały następujące tematy:
Radna Jadwiga Mantorska podjęła temat złożonej na poprzedniej sesji interpelacji do Wójta
Gminy - z zapytaniem dlaczego nie były składane wnioski w ubiegłym roku na pozyskiwanie
środków na drogi gminne oraz ustosunkowała się do otrzymanej w tej sprawie treści odpowiedzi
udzielonej od Pana Sekretarza z upoważnienia Wójta. Radna poruszyła też kwestię jakie pieniądze
zostały pozyskane na drogę Kuczyzna - Stolniki i przypomniała, ile kosztowała ta inwestycja,
i podała kwoty dotyczące tej inwestycji. Podsumowała, że: kredyt na tę inwestycję wyniósł 551
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tys. zł, a dotacja 28 tys. zł, co stanowi 5 % całej inwestycji, a zdaniem Radnej można było
odzyskać około 400 tys. zł, dzięki czemu można było spłacić kredyt i nie zadłużać Gminy.
Radna nawiązując do treści odpowiedzi na interpelację, zadała też pytanie, która z dróg
wymienionych w tym piśmie, dla których opracowywane są dokumentacje, będzie najważniejsza
i na którą złożony będzie wniosek do Wojewody. Zapytała też, ile gospodarstw znajduje się przy
tych drogach i czy w Gminie nie ma bardziej potrzebnych do budowy dróg dojazdowych. Radna
podsumowała, że zadane pytania są ad vocem do odpowiedzi udzielonej przez Pana Sekretarza.
Następnie Radna Jadwiga Mantorska odniosła się do odpowiedzi otrzymanej od
Przewodniczącej Rady na pismo złożone w sprawie nie zapraszania jej – jako jedynej, na
posiedzenia wspólne komisji. Radna stwierdziła, iż zna zadania Komisji, lecz zastanawia ją fakt,
czy te zadania dotyczą tylko jej - jako członka komisji, czy wszystkich. Ponadto oznajmiła, iż to
Przewodnicząca Rady stoi na czele prawa i winna świecić przykładem, by nie łamać prawa,
a z premedytacją go łamie. Na potwierdzenie tego odczytała treść paragrafu 56 Statutu Gminy.
Zaznaczyła, że nie ma czegoś takiego jak podział na komisje merytoryczne, gdyż wszystkie
komisje takie są. Ponadto dodała, że nie jest prawdą, by powoływała się na poprzednią kadencję.
Kolejną kwestią, do której odniosła się Radna było uczestniczenie we wspólnych posiedzeniach
bez prawa do udziału w głosowaniu i do diety. Zapytała tutaj, dlaczego wobec tego został wpisany
punkt trzeci w uchwale o dietach. Zdaniem Radnej, gdyby Przewodnicząca zastosowała paragraf
56 Statutu, to należałoby ją zaprosić na wspólne posiedzenie komisji.
Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk odnosząc się do wystąpienia Radnej Jadwigi
Mantorskiej poprosił, by można była odczytać odpowiedź, którą Radnej udzielił, a z uwagi, że
Wójt był na zwolnieniu lekarski to problem, który Radna poruszyła, jest jego osobistym
patrzeniem na niego. Dodał, że wobec tego, że Radna w swojej wypowiedzi zmanipulowała,
i zmieniła sens jego odpowiedzi, to poprosił, by była cała odpowiedź odczytana.
Przewodnicząca Rady Małgorzata odczytała treść odpowiedzi udzielonej na interpelację
Radnej Jadwigi Mantorskiej.
Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk dodał jeszcze, że program ten zaskoczył nie tylko
nas, ale wszystkie samorządy. Udało się zakwalifikować głównie tym samorządom, które nie
przeszły w RPO. Nie było bowiem możliwości, by w przypadku gdy samorząd nie miał gotowej
pełnej dokumentacji (pozwolenie lub zgłoszenie decyzje środowisko, dokumentacja techniczna),
by zdążyć w terminie: uchwała przez Radę Ministrów podjęta 23 marca, a termin składania
wniosków wyznaczony - do 15 kwietnia. Oprócz drogi Stolniki-Kuczyna nie było innej
dokumentacji, gdyż nie było wiedzy, że taki program się pojawi, a wniosek na tę drogę do Urzędu
Marszałkowskiego był złożony 25 stycznia, czyli wcześniej niż pojawił się program. Dlatego teraz
są właśnie przygotowywane dokumentacje na trzy drogi. Zaznaczył też, że zgodnie z wymogami
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tego programu, muszą był spełnione określone warunki, a w przypadku małych dróg gminnych,
łączących tylko miejscowości, trudno będzie konkurować z większymi drogami.
Sekretarz dodał jeszcze, że możliwe, iż jego odpowiedź nie była pełna, ale drogami zajmuje
się bardziej w obszarze administracyjnym, a kwestie strategiczne, wyboru i oceny dróg – są
w kompetencji Wójta i Rady.
Radna Jadwiga Mantorska zauważyła, że Sekretarz nic nie mówił o drugim terminie
składania wniosków.
Sekretarz zapytał kiedy i gdzie była informacja na ten temat.
Radna oznajmiła, iż przekaże te informacje. Stwierdziła też, że można było przełożyć drogę
Stolniki – Kuczyzna do tego projektu, gdyż byłaby dużo większa dotacja niż 28 tys. zł.
Sekretarz zabrał głos ponownie w kwestii sprostowania w sprawie projektu Kuczyna –
Stolniki i oznajmił, iż miał on dwa dofinansowania i podał kwoty tych transzy.
Przewodnicząca Rady potwierdziła, iż jako radni głosowali zmiany w budżecie w tej
sprawie. W sprawie udziału Radnej Jadwigi Mantorskiej we wspólnych posiedzeniach oznajmiła,
iż wystąpi w tej kwestii o opinię prawną.
Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk poinformował o pozytywnym rozstrzygnięciu
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi w sprawie planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru fragmentów wsi: Łaszczyn, Komorów, Niemgłowy.
Więcej wniosków nie zgłoszono.
Punkt 17.
Na powyższym wyczerpany został porządek obrad. Przewodnicząca Rady Gminy
Małgorzata Rosa zamknęła obrady IV sesji Rady Gminy Cielądz. Na powyższym protokół
zakończono.

Przewodnicząca Rady Gminy
Protokołowała

Małgorzata Rosa

Bogusława Kobacka
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