P R O T O K Ó Ł Nr VI I I / 1 9
z sesji Rady Gminy Cielądz,
z dnia 27 czerwca 2019 roku

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

12:05.

Punkt 1.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa stwierdzając obecność 11 radnych i quorum
zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał, otworzyła VIII 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 po stwierdzeniu, iż porządek obrad został
radnym dostarczony wraz z materiałami na sesję, zwróciła się z zapytaniem, czy są uwagi bądź
wnioski do niniejszego porządku.
Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk w imieniu Wójta Gminy zgłosił wnioski o rozszerzenie
porządku obrad:
1) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego –
wyjaśnił, iż temat ten jest pokłosiem spotkania z Dyrektorem Szpitala w Rawie Mazowieckiej
oraz rozmów, które toczyły się na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 25 czerwca;
2) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego –
zaznaczył, że projekt tej uchwały był również omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji.
Sekretarz poprosił, by punkt pierwszy umieszczony był przed punktem dotyczącym
informacji Wójta z działalności międzysesyjnej, a punkt drugi – przed uchwałą w sprawie zmian
w budżecie tj. jako pkt 4.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa poddała w/w wnioski pod głosowanie, w wyniku
których projekty dodatkowych uchwał zostały wprowadzone do porządku sesji wynikiem
głosowania 10 „za” i 1 głos „wstrzymujący się”. Imienne wyniki głosowań w sprawie powyższych
wniosków formalnych znajdują się w załączeniu do protokołu.
Porządek obrad po zmianach przedstawiał się następująco:
1.

Otwarcie Sesji.

2.

Przyjęcie porządku obrad.
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3.

Przyjęcie protokołu Nr VII/2019 z sesji Rady Gminy z dn. 30.05.2019 r.

4.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego.

5.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2019 rok.

6.

Rozpatrzenie Raportu o Stanie Gminy Cielądz w 2018 roku:
1) debata;
2) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Cielądz wotum zaufania.

7.

Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2018 rok:
1) rozpatrzenie sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2018 rok;
2) rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Cielądz za 2018 rok;
3) przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Cielądz;
4) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie sprawozdania
Wójta Gminy Cielądz z wykonania budżetu za 2018 rok;
5) zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy
Cielądz;
6) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi dotyczącą wniosku
Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2018 rok;
7) dyskusja;
8) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Cielądz za 2018 rok;

wraz

9) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Cielądz.
8.

Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.

9.

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy oświetlenia ulicznego
przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Cielądz.

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy infrastruktury drogowej
w miejscowości Niemgłowy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie budowy domku z płyty
warstwowej w miejscowości Zuski.
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany studium i planu
zagospodarowania przestrzennego .
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
14. Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady
Gminy.
15. Wolne wnioski.
16. Zakończenie obrad VIII Sesji Rady Gminy.
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Punkt 3.
Protokół Nr VII/19 z sesji Rady Gminy z dnia 30 maja 2019 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.
Kolejny punkt dotyczył podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
Powiatu Rawskiego.
Głos w tym temacie zabrał Wójt Gminy Paweł Królak. Oznajmił, iż proponuje się, by ze
środków z rezerwy udzielić pomocy finansowej dla Szpitala w Rawie Mazowieckiej w wysokości
5 tys. zł. Wie, iż inne samorządy udzieliły wyższej pomocy, ale nie dawno była podjęta uchwała
o przystąpieniu do spółdzielni socjalnej, więc wkład na spółdzielnię plus ten dzisiejszy, to łącznie
daje powyżej 10 tys. zł.
Do projektu uchwały nie zgłoszono uwag.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa przystąpiła zatem do odczytania projektu uchwały,
przed głosowaniem stwierdziła kworum, a następnie odbyło się głosowanie nad przyjęciem
uchwały. Uchwała została podjęta 10. głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”. Uchwała
Nr VIII/53/19 i imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do protokołu.

Punkt 5.
W następnym punkcie porządku sesji obradowano nad projektem uchwały w sprawie zmian
w budżecie Gminy na 2019 rok.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa stwierdziła, iż projekt uchwały otrzymali wszyscy
radni wraz zawiadomieniem o sesji i o przedstawienie tematu poprosiła Skarbnika Gminy.
Skarbnik Gminy poinformowała o następujących zmianach w budżecie:
- załącznikiem nr 1 zwiększenie dochodów z tytułu uzyskanych grantów z Urzędu
Marszałkowskiego na Sołectwa: Sierzchowy, Cielądz i Sanogoszcz – 30 tys. zł oraz z tytułu
darowizn - 10 tys. zł – czyli łącznie zwiększenie dochodów o 40 tys. zł
- załącznikiem nr 2 zwiększenie planu wydatków:
• na organizację pikniku bezpieczeństwa i innych imprez organizowanych przez Wójta – 20
tys. zł,
• dotacja dla OSP Sierzchowy na dofinansowanie przebudowy konstrukcji dachu – 6 tys. zł
(zmiana wykazana w załączniku inwestycyjnym i dotyczącym udzielonych dotacji)
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• na wpisowe i udziały członkowskie Spółdzielni Socjalnej „Pracuj z nami” – 6 tys. zł
• na dofinansowanie zakupu sprzętu dla Rawskiego Szpitala – 5 tys. zł (zmiana wykazana
w załączniku inwestycyjnym i dotyczącym udzielonych dotacji)
• w wydatkach funduszu sołeckiego wsi Łaszczyn - zmniejszenie wydatków na utrzymanie
zieleni a zwiększenie na plac zabaw – 40 zł
• na dokumentację projektową i zakup urządzeń siłowni zewnętrznej dla miejscowości
Sierzchowy oraz dla wsi Sanogoszcz – na zakup altany oraz na projekt i zakup urządzeń na
plac zabaw – środki z grantów (zmiany niniejsze wykazane ponadto w załączniku
inwestycyjnym).
Do projektu uchwały zapytań nie zgłoszono.
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
– 11. głosami „za”. Uchwała Nr VIII/54/19 i imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do
protokołu.

Punkt 6.
Kolejny temat sesji dotyczył rozpatrzenia Raportu o stanie Gminy Cielądz w 2018 roku.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa poinformowała, iż zgodnie z wprowadzoną w 2018 r.
nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, Wójt Gminy Cielądz do dnia 31 maja miał
obowiązek przedstawienia Radzie Gminy raportu o stanie Gminy, co uczynił na sesji w dniu 30
maja. Raport podsumowuje działalność samorządu za rok 2018. Jego zakres obejmuje
w szczególności realizację polityk, programów, strategii, uchwał podejmowanych przez Radę
Gminy. Wyjaśniła, że w debacie mogli brać udział mieszkańcy, lecz do dnia 29.05.2019 r. tj. na
dzień poprzedzający sesję na której raport został przedstawiony, nikt z mieszkańców nie zgłosił
chęci uczestnictwa w debacie. W zaistniałej sytuacji tylko radni mogą wziąć w niej udział.
Następnie Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących Komisji Budżetu i Rolnictwa
i Komisji Oświaty Kultury Sportu i Zdrowia o przedstawienie stanowisk poszczególnych komisji
dotyczących Raportu o Stanie Gminy w 2018 r.
Najpierw stanowisko Komisji Budżetu i Rolnictwa w sprawie raportu przedstawił
Przewodniczący tej Komisji Adam Michalak. Treść stanowiska stanowi załącznik do protokołu.
Następnie Przewodniczący Przemysław Jędrzejczak przedstawił stanowisko Komisji
Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia. Treść stanowiska stanowi załącznik do protokołu.
Na powyższym zakończone zostały obrady nad Raportem o stanie Gminy.
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Przewodnicząca Rady Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa przystąpiła do odczytania
projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Cielądz wotum zaufania. W wyniku
głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie – 11. głosami „za”,. Uchwała Nr VIII/55/19 oraz
imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do protokołu

Punkt 7.
Przewodnicząca

Rady

Gminy

Małgorzata

Rosa

oznajmiła,

iż

sprawozdanie

z wykonania budżetu gminy za 2018 rok wraz z Informacją o stanie mienia komunalnego zostały
szczegółowo przeanalizowane i omówione na

wspólnym Komisji Oświaty, Kultury, Sportu

i Zdrowia oraz Komisji Budżetu i Rolnictwa w dniu 25.06.2019 r., na którym przeanalizowano
również sprawozdanie finansowe gminy, oraz na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu
03.06.2019 r. Dodała, iż sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok wraz ze
sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury:
Gminnej Biblioteki Publicznej w Cielądzu i Gminnego Domu Kultury w Cielądzu oraz Informację
o stanie mienia komunalnego, a także sprawozdanie finansowe Gminy Cielądz za 2018 rok,
wszyscy radni otrzymali w wymaganych terminach. Następnie Przewodnicząca Rady poprosiła
Skarbnika Gminy o przedstawienie tematu.
Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu
gminy za 2018 rok, zwracając uwagę na planowane i wykonane dochody i wydatki,
z podziałem na majątkowe i bieżące. Przedstawiła wysokość spłat kredytów, wysokość odsetek,
a także stan zadłużenia Gminy na koniec 2018 roku oraz omówiła zadania inwestycyjne
zrealizowane w 2018 roku. Ponadto omówiła sprawozdanie finansowe Gminy Cielądz za 2018 rok
oraz Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Cielądz, zaznaczając też zmiany jakie
nastąpiły w tym zakresie w 2018 roku oraz jak jest wartość poszczególnych grup mienia
komunalnego. Sprawozdania oraz informacja o stanie mienia komunalnego stanowią załączniki do
protokołu.
W dalszej kolejności Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa zwróciła się
z prośbą do Wiceprzewodniczącego Rady Michała Trzcińskiego o zapoznanie uczestników sesji
z treścią Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie
opinii dotyczącej sprawozdania Wójta Gminy Cielądz z wykonania budżetu za 2018 rok. Uchwała
Nr III/64/2019 z dn. 5 kwietnia 2019 roku stanowi załącznik do protokołu.
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o przedstawienie wniosku Komisji
Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Cielądz. Wniosek Komisji Rewizyjnej
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wypracowany na posiedzeniu w dniu 3 czerwca 2019 roku przedstawiła Iwona Machnicka
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. Wniosek stanowi załącznik do protokołu.
W dalszej części obrad Wiceprzewodniczący Rady Michał Tzciński przedstawił kolejną
Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi Nr III/157/2019 z dnia
10 czerwca 2019 roku w sprawie opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Cielądz w sprawie absolutorium za 2018 rok. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady Gminy otworzyła następnie dyskusję w niniejszym punkcie obrad,
prosząc o zadawanie pytań i zgłaszanie uwag.
W związku z brakiem dyskusji w omawianym temacie, Przewodnicząca Rady Gminy
Małgorzata Rosa przystąpiła do odczytania projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Gminy Cielądz wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
za 2018 rok, a następnie zapytała, czy są uwagi do jej treści. Do treści odczytanej uchwały uwag
nie zgłoszono.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa stwierdziła kworum - tj w chwili
głosowania na sali obecnych było 11 radnych, następnie zarządziła głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie tj. 11 głosami „za” podjęli uchwałę.
Uchwała Nr VIII/56/19 oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do protokołu.

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa zarządziła głosowanie nad
kolejnym projektem uchwały tj. dotyczącym udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Cielądz.
Odczytała projekt uchwały, a następnie zapytała, czy są uwagi do jego treści. Do treści odczytanej
uchwały nie zgłoszono uwag.
Przed głosowaniem Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa stwierdziła kworum tj. 11 radnych obecnych na sali obrad w chwili głosowania, po czym odbyło się głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie tj. 11 „za” podjęli uchwałę w sprawie
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Cielądz za 2018 rok.
Uchwała Nr VIII/57/19 i imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do protokołu.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa pogratulowała Wójtowi Gminy Pawłowi
Królakowi udzielonego absolutorium.
Wójt Gminy Paweł Królak zabierając głos, złożył podziękowanie Radzie za podjęcie
uchwał tj. w sprawie udzielenia wotum zaufania i udzielenia absolutorium za 2018 rok,
za współpracę i

konstruktywną dyskusję. Poprosił o dalszą wspólną pracę i pozytywne

porozumienie i wnioski dla dobra Gminy i jej mieszkańców.
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Punkt 8.
Kolejny punkt porządku sesji dotyczył podjęcia uchwały w sprawie powołania Zespołu
opiniującego kandydatów na ławników.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa oznajmiła, iż na wspólnym posiedzeniu Komisji
Budżetu i Rolnictwa oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia w dniu 25 czerwca br.
zostały zgłoszone następujące osoby: Iwona Machnicka, Małgorzata Rosa, Grzegorz Stępniak,
Sylwester Stefański i Paweł Kłos.
Do przedstawionych kandydatur nie zgłoszono uwag.
Wobec tego Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały, stwierdziła kworum, po
czym odbyło się głosownie nad przyjęciem niniejszej uchwały. Uchwała została podjęta
jednogłośnie – 11. głosów „za”. Uchwała Nr VIII/58/19 oraz imienny wykaz głosowania stanową
załączniki do protokołu.

Punkt 9.
Następny punkt sesji dotyczył projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji - dotyczącej
budowy oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Cielądz.
Przewodnicząca Rady oznajmiła, iż projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. Przypomniała,
iż petycję niniejszą przedstawiła na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Rolnictwa oraz
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia w dniu 28.05.2019 r. Następnie skierowała petycję do
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która w dniu 7 czerwca rozpatrywała tę petycję.
Przewodnicząca

Rady

poprosiła

następnie

Radnego

Mariusza

Błąkałę

–

Zastępcę

Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o przedstawienie opinii dotyczącej
rozpatrywanej petycji.
Radny Mariusz Błąkała stwierdził, iż Komisja uznała petycję za zasadną i rozpatrzyła
pozytywnie. Jednak ze względu na szczupłość środków realizacja wniosku mieszkańców jest
przełożona na następne lata. Ponadto oznajmił, iż zdaniem Komisji należałoby bardziej
kompleksowo podejść do tego aspektu, gdyż droga wojewódzka na tym odcinku ma wąskie
pobocze i jest pagórkowata, i dlatego ze względu na bezpieczeństwo należałoby pomyśleć
o chodniku lub ścieżce rowerowej.
Do projektu uchwały nie zgłoszono zapytań.
Przewodnicząca Rady oznajmiła, iż projekt był również opiniowany przez Komisje na
posiedzeniu wspólnym Komisji Budżetu i Rolnictwa oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i
Zdrowia w dn. 25 czerwca i Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
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Następnie Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały, stwierdziła kworum po czym odbyło
się głosowanie nad przyjęciem omawianej uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie - 11.
głosami „za”. Uchwała Nr VIII/59/19 oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do
protokołu.

Punkt 10.
W następnym punkcie porządku sesji obradowano nad projektem uchwały w sprawie
rozpatrzenia kolejnej petycji - dotyczącej budowy infrastruktury drogowej w miejscowości
Niemgłowy.
Przewodnicząca

Rady

oznajmiła,

iż

projekt

Poinformowała, iż w dniu 28 maja 2019 r.

uchwały

otrzymali

wszyscy

radni.

Radna Jadwiga Mantorska i Sołtys Sołectwa

Niemgłowy złożyła pismo do Wójta Gminy o przekazanie petycji wraz z załącznikami w sprawie
budowy infrastruktury drogowej w Niemgłowach do Przewodniczącej Rady Gminy. Petycja
niniejsza była już złożona w Urzędzie Gminy w Cielądzu w dniu 28.01.2019 r. i Wójt udzielił na
nią odpowiedzi w dniu 25.02.2019 r..Odpowiedź ta była opublikowana na stronie BIP. Po
otrzymaniu kserokopii tej petycji skierowała sprawę do rozpatrzenia przez Komisję Skarg,
Wniosków i Petycji. Na posiedzeniu w dniu 7 czerwca Komisja obradowała nad tą petycją.
Przewodnicząca Rady poprosiła Mariusza Błąkałę – Zastępcę Przewodniczącego tej Komisji
o przedstawienie opinii w tym zakresie.
Radny Mariusz Błąkała poinformował, iż petycja była trochę rozbudowana, gdyż Radna
twierdziła w niej, że miejscowość Niemgłowy była pomijana w ostatnich latach w zakresie
budowy infrastruktury drogowej i że wydatki w tej miejscowości były zbyt małe w stosunku do
pozostałej części Gminy. Oznajmił, iż w tej części Komisja uznała, że ten zarzut jest nie do końca
zasadny. Podsumował bowiem środki z budżetu Gminy poniesione od 2012 roku i wyniosły one
kwotę około 286 tys. zł oraz z funduszu sołeckiego od tego roku - około 45 tys. zł. Radny
stwierdził, iż każdy mieszkaniec może odnieść podobne wrażenie, gdyż w każdej wsi są duże
potrzeby i wiele osób nie ma drogi utwardzonej do swojej posesji.
W kwestii budowy dwóch dróg na terenie Niemgłów poinformował, iż Komisja ustosunkowała się
pozytywnie, stwierdzając, iż będą pewnie realizowane w późniejszym czasie z uwagi na
szczupłość środków w budżecie. Oznajmił, iż na posiedzeniu padło stwierdzenie, że każda droga
jest ważna i jest podstawowym dobrem dla mieszkańców, ale jako Rada muszą patrzeć na problem
kompleksowo i jak ważna jest dana droga dla całej społeczności lokalnej: jaka przelotowość, czy
jeździ tą droga gimbus, i tymi kryteriami kieruje się Rada przy podejmowaniu uchwały
budżetowej. Dodał, że dlatego w tej kwestii została zaopiniowana pozytywnie, ale ze względu na
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ograniczone środki w budżecie, jest stwierdzenie, że realizację wnioskowanych dróg należy
odłożyć na czas późniejszy.
Przewodnicząca Rady zaznaczyła, że na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Rolnictwa
oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia w dn. 25 czerwca projekt omawianej uchwały
był opiniowany też przez te Komisje i uzyskał pozytywną opinię.
W związku z brakiem uwag do projektu uchwały, Przewodnicząca Rady odczytała projekt
uchwały, stwierdziła kworum po czym odbyło się głosowanie. Uchwała została podjęta - 10.
głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”. Uchwała Nr VIII/60/19 oraz imienny wykaz
głosowania stanowią załączniki do protokołu.

Punkt 11.
Kolejny temat sesji dotyczył podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku
o dofinansowanie budowy domku z płyty warstwowej w miejscowości Zuski.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa oznajmiła, iż projekt uchwały otrzymali wszyscy
radni i petycja ta, była przedstawiona na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 28 maja,
a następnie skierowała ją do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która na posiedzeniu w dniu 7
czerwca rozpatrywała tę petycję. Poprosiła następnie Mariusza Błąkałę – Zastępcę
Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o przedstawienie opinii w tym zakresie.
Radny oznajmił, iż wniosek został uznany przez Komisję za właściwy, ale z uwagi na
szczupłość środków w budżecie Gminy, realizacja tego zadania nie zostanie w tym roku
dofinansowana. Sugestia Komisji była, by inwestycje rozbić np. na 2 lata i próbować pozyskać
środki zewnętrzne. Inwestycja realizowana byłaby też przy udziale funduszu sołeckiego.
Zaznaczył, że skoro proces integracji postępuje, to należałoby starać się wesprzeć taką inicjatywę
wiejską. Dlatego pozytywnie został wniosek rozpatrzony, ale ze względu na ograniczone środki
będzie musiał być dłużej realizowany.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa dodała, że

Komisje: Budżetu i Rolnictwa oraz

Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia również podtrzymały opinię Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji.
Do projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani pytań.
Przewodnicząca Rady odczytała zatem projekt uchwały, stwierdziła kworum po czym odbyło się
głosowanie. Uchwała została podjęta – jednogłośnie - 11. głosami „za”. Uchwała Nr VIII/61/19
oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do protokołu.
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Punkt 12.
W następnym punkcie sesji obradowano nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji
dotyczącej zmiany studium i planu zagospodarowania przestrzennego .
Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa oznajmiła, iż projekt uchwały otrzymali wszyscy
Radni. Poinformowała, iż pismo właściciela gospodarstwa wpłynęło w dniu 03.04.2019 r. i Rada
Gminy została zapoznana z jego treścią na wspólnym posiedzeniu Komisji w dn. 05.04.2019 r.
Ponadto temat ten był omawiany na posiedzeniu Komisji Budżetu i Rolnictwa oraz Komisji
Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia w dniu 28 maja, w którym również udział wziął
przedstawiciel gospodarstwa, który przedstawił plany inwestycyjne w zakresie rozwoju swojego
gospodarstwa. Następnie oznajmiła, iż petycję skierowała do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
która na posiedzeniu w dn. 07.06.2019 r. tą sprawą się zajmowała. Wobec tego poprosiła Mariusza
Błąkałę jako Zastępcę Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o przedstawienie
opinii w tym zakresie.
Radny Mariusz Błąkała poinformował, iż petycja właściciela gospodarstwa rolnego
dotyczyła trzech postulatów:
1) wydzielenie jego gospodarstwa rolnego ze sporządzanego obecnie planu zagospodarowania
przestrzennego dla miejscowości Cielądz,
2) zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Cielądz,
3) opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego planowaną
inwestycją.
Oznajmił, iż Komisja negatywnie zaopiniowała tę petycję ze względu na zaawansowane już prace
dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego wsi Cielądz. Zmiana wiązałaby się ze zbyt
dużymi kosztami, gdyż byłaby konieczność też zmiany studium. Byłby to koszt około 50 tys. zł.
Ponadto Komisja wzięła pod uwagę aspekty społeczne i dlatego też opinia była negatywna.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa podziękowała radnemu za przedstawienie
tematu i dodała, że na posiedzeniu Komisji Budżetu i Rolnictwa oraz Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu i Zdrowia w dniu 25.06.2019 r. członkowie Komisji podtrzymali opinię Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji.
W związku z brakiem pytań do przedstawionego tematu, Przewodnicząca Rady Gminy przystąpiła
do odczytania projektu uchwały, stwierdziła kworum i zarządziła głosowanie nad uchwałą.
Uchwała Nr VIII/62/19 została podjęta jednogłośnie – 11 głosów „za” i wraz z imiennym
wykazem głosowania stanowią załączniki do protokołu.
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Punkt 13.
O wyjaśnienie następnego tematu sesji, dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie ustalenia
wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego, poproszony został Sekretarz Gminy Sylwester
Krawczyk.
Sekretarz Gminy poinformował, iż nowelizacją ustawy z dnia 27 kwietnia 2016 r. której
intencją było dostosowanie polskich przepisów do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych, ustawodawca wskazał, że wrażliwemu
odbiorcy energii elektrycznej przysługuje dodatek energetyczny. Dodatek ten przysługuje tylko
takim podmiotom, które spełniają dwa kryteria: przyznany mają dodatek mieszkaniowy oraz mają
zawartą umowę na dostawę energii. Ustawodawca wskazał, że do kompetencji rady gminy należy
ustalenie wzoru wniosku o ubieganie się tego dodatku.
Sekretarz dodał, że w naszej Gminie są dwie osoby, które korzystają z dodatku
mieszkaniowego i tylko te osoby będą uprawnione do składania wniosku o dodatek energetyczny.
Zaznaczył, że kwoty dodatku są niewielkie, ale żeby spełnić wymóg ustawowy, to projekt
uchwały został przedłożony pod obrady.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa oznajmiła, iż projekt uchwały był
analizowany na posiedzeniu Komisji Budżetu i Rolnictwa oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu
i Zdrowia w dniu 25.06.2019 r. i uzyskał pozytywną opinię tych komisji.
Do projektu uchwały nie zgłoszono pytań. Przewodnicząca Rady Gminy odczytała treść
projektu uchwały, stwierdziła kworum i zarządziła głosowanie nad uchwałą.
Uchwała Nr VIII/66/19 została podjęta 10. głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”
i wraz z imiennym wykazem głosowania stanowią załączniki do protokołu.

Punkt 14.
Kolejny punkt dotyczył informacji o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym
oraz z wykonania uchwał Rady Gminy.
Informację przedstawił Wójt Gminy Paweł Królak, a informacja stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 15.
W wolnych wnioskach głos zabrali:
Sołtys Sołectwa Grabice Adam Michalak – wystąpił z uwagą, że nie były wykoszone
zakrzaczenia przy płocie.
Radny Mariusz Błąkała zaproponował, by rozważyć pomysł ogłoszenia konkursu na wieś,
która robi największe postępy w zakresie zadbania o dobro wspólne - infrastrukturę np. drogi,
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pobocza. Stwierdził, że na początku takiego działania jest duży nakład, lecz później już mniej.
Uważa, że trochę chęci i sprzętu, a dużo można zrobić.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa podziękowała za fajną inicjatywę i stwierdziła, iż
postarają się naśladować Stolniki.
Wójt Gminy Paweł Królak ustosunkowując się do wystąpienia Sołtysa Grabic oznajmił, iż
nie były też wykoszone pobocza w stronę Gortatowic, czy Stolnik, o co również prosił Starostwo
Powiatowe lecz wykona jeszcze raz telefon w tej sprawie. Dodał, że na terenie gminnym też nie
było koszone ze względu na upały, ale zaznaczył, że będzie pokoszone.
W sprawie inicjatywy radnego uznał Wójt, że bardzo trafna inicjatywa. Może zorganizuje
się konkurs np. na najbardziej czyste sołectwo. Potwierdził, że bardzo dużo pracy wykonały
Stolniki.
Radna Iwona Machnicka zwróciła uwagę, że jak był czas Bożego Ciała, to w każdym
sołectwie było pięknie i czysto.
Wójt zaznaczył, że nikomu nie ujmuje wkładu pracy gdy było Boże Ciało, ale chce
zaznaczyć, że w porównaniu z tym jak wyglądały Stolniki przed tym świętem, to praca była
bardzo duża.
Radna Jadwiga Mantorska stwierdziła, że Niemgłowy nie miały pomocy ze strony Urzędu
Gminy, a też wyglądały pięknie.
Więcej wniosków nie zgłoszono.

Punkt 15.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa stwierdziła, że wyczerpany został porządek
obrad i zamknęła obrady VIII sesji Rady Gminy Cielądz.
Na powyższym protokół zakończono.

Przewodnicząca Rady Gminy
Protokołowała

Małgorzata Rosa

Bogusława Kobacka
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