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PP  RR  OO  TT   OO  KK   ÓÓ  ŁŁ     NNrr   XXII II II //1199  

z sesji Rady Gminy Cielądz, 

zz  ddnniiaa  3300  ggrruuddnniiaa  22001199  rrookkuu  

 

Sesję rozpoczęto o godz. 14:00, 

a zakończono o godz.15:30. 

Punkt 1. 

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa stwierdzając obecność 13 radnych                      

i quorum zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał, otworzyła XIII 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 protokołów z sesji Rady Gminy z dnia 25.11.2019 r. oraz z dnia 06.12.2019 r. 

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

2020-2039. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cielądz na 2020 rok. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na 

wyprzedzającefinansowanie operacji „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie 

gminy Cielądzpoprzez: budowę stacji uzdatniania wody oraz przebudowę                                   

i modernizację gminnej oczyszczalni ścieków wraz z budową i przebudową sieci 

kanalizacyjnej” realizowanej z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego 

na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa                             

w Gminie Cielądz, w roku szkolnym 2019/2020. 
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9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 

drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, 

utrzymaniem i ochroną dróg na terenie gminy Cielądz. 

10. Wyrażenie stanowiska Rady Gminy Cielądz w sprawie powstania stacji PKP na terenie 

powiatu rawskiego. 

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

Rady Gminy. 

12. Wolne wnioski. 

13. Zakończenie obrad XIII Sesji Rady Gminy. 

Punkt 3.  

Protokół Nr XI/19 z sesji Rady Gminy z dnia 25 listopada 2019 r. oraz protokół  

Nr XII/19 z sesji Rady Gminy z dnia 6 grudnia 2019 r. zostały wyłożone do wglądu poprzez 

opublikowanie ich projektów na stronie internetowej oraz udostępnienie w wersji papierowej 

w Biurze Rady. Radni do protokołów nie wnieśli uwag i protokoły w głosowaniu jawnym 

imiennym zostały przyjęte jednogłośnie 13. głosami ,,za’’. Imienny wykaz głosowania 

stanowi załącznik do protokołu. 

Punkt 4. 

Kolejny punkt dotyczył podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej na lata 2020-2039. 

Projekt uchwały przedstawiła Gabriela Milczarska – Skarbnik Gminy. Poinformowała  

o dochodach i wydatkach na 2020 rok, wyniku budżetu na 2020 roku czyli kwocie deficytu, 

planowanych przychodach w kwocie 6.596.527 zł, z tego na pokrycie deficytu w związku z 

planowanymi inwestycjami 6.046.334 zł, w tym zawarta jest planowana pożyczka na 

wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z 

budżetu Unii Europejskiej – 837.338 zł oraz kwota - 550.193 zł na spłaty wcześniej 

zaciągniętych pożyczek i kredytów. Spłatę kredytów i pożyczek zaplanowano na kolejne 19 

lat tj. do 2039 roku. Oznajmiła, iż planowana kwota długu na koniec 2020 r. stanowi 

8.903.175,00 zł.  Zaznaczyła, że spłaty rat pożyczek i kredytów w roku 2020-2039 są zgodne 

z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku. Omówiła też integralną część WPF tj. 

wykaz przedsięwzięć wieloletnich, który przedstawiono w załączniku nr 2, gdzie limit 

wydatków na 2020 rok wynosi 4.591.151,24 zł, z tego wydatki bieżące – 37.000,00 zł oraz 

wydatki majątkowe – 4.554.151,24 zł.  Kwota 37.000,00 zł stanowi zadanie wieloletnie, okres 

realizacji tego zadania przypada na lata 2017-2020 i jest to ,,Centrum Usług Społecznych dla 

powiatu rawskiego”. Wyjaśniła, iż w zakresie wydatków majątkowych jest realizacja projektu 
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,,Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Cielądz poprzez budowę stacji 

uzdatniania wody oraz przebudowę i modernizację gminnej oczyszczalni ścieków wraz z 

przebudową sieci kanalizacyjnej”. Jest to zadanie inwestycyjne realizowane w okresie 2017-

2020, zaś limit wydatków na 2020 rok wynosi 3.074.367,78 zł.  

Dodała, że wydatki majątkowe to także ,,Kompleksowa termomodernizacja budynku Ośrodka 

Zdrowia w Sierzchowach” – okres realizacji 2018-2020, limit wydatków na 2020 rok - 

382.631.02 zł; następne zadanie realizowane w latach 2019-2020 to ,,Termomodernizacja  

SP w Sierzchowach, Gmina Cielądz” (limit wydatków na 2020 rok – 494.107,44 zł) oraz 

,,Budowa, przebudowa modernizacja w zakresie oświetlenia publicznego  

z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Cielądz” 

(limit wydatków na 2020 rok - 572.318,00 zł, czas realizacji 2019-2020) i ostatnie zadanie 

wieloletnie (2019-2020) - ,,Budowa pawilonu kontenerowego z przeznaczeniem na świetlicę 

wiejską w Zuskach” kwota przeznaczona na 2020 rok wynosi 30.727,00 zł.  

Na tym Skarbnik Gminy zakończyła omawianie WPF.  

Radni do projektu uchwały nie zgłosili uwag. Przewodnicząca obrad oznajmiła, iż 

projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje na wspólnych 

posiedzeniach w dniach 22 listopada i 27 grudnia. Następnie odczytała zgodnie                                          

z procedurami Uchwałę Nr III/441/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Łodzi z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w 

sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Cielądz oraz o możliwości sfinansowania 

deficytu budżetowego w 2020 roku oraz Uchwałę Nr III/348/2019 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie 

sprostowania błędu w uchwale w sprawie opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej 

oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego w 2020 roku. 

Na sesję przybył radny Mariusz Błąkała. Od tej chwili w obradach uczestniczyło 14. radnych. 

Przed przystąpieniem do głosowania Przewodnicząca Rady stwierdziła kworum,                      

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

jednogłośnie – 14. głosami „za”. Uchwała Nr XIII/91/19 i imienny wykaz głosowania stano 

Punkt 5.  

W następnym punkcie porządku sesji obradowano nad podjęciem uchwały w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy Cielądz na 2020 rok. 

 Projekt budżetu Gminy omówiła Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska i zwróciła uwagę 

na następujące zagadnienia: 
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- dochody bieżące ogółem na 2020 rok wynoszą – 19.698.144 zł, z tego: 

• dochody własne 13.239.630 zł, 

• dochody z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej zleconych gminie w kwocie 6.421.514 zł, 

• dochody z tytułu dotacji z udziałem środków unijnych – 37.000 zł.  

- wydatki budżetu zaplanowano na kwotę 25.744.478 zł, w tym wydatki bieżące 

19.523.206,76 zł (z podziałem na wynagrodzenia i pochodne – 8.260.344 zł, na zadania 

statutowe -  3.896.788,76 zł, na dotacje na zadania bieżące – 322.870 zł, na świadczenia  

na rzecz osób fizycznych 6.916.204 zł, na wydatki z udziałem środków UE – 37.000 zł oraz 

na wydatki na obsługę długu 90.000 zł), a także wydatki majątkowe - łączna kwota 

6.221.271,24 zł. Zatem wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę  – 6.221.271,24 zł, w tym 

z udziałem środków pochodzących z UE - 3.074.367,78 zł.  

- dotacje z budżetu gminy dla podmiotów należącym do sektora finansów publicznych 

zaplanowano kwotę 178.750 zł, w tym na powiat rawski przeznaczono 1.500 zł, na poradnie 

psychologiczno-pedagogiczne 1.600 zł, na Gminny Dom Kultury w Cielądzu – 71.550 zł, na 

Gminna Bibliotekę Publiczną w Cielądzu – 104.100 zł.  

- dotację na jednostki nie należące do sektora finansów publicznych - kwota 144.120 zł z 

podziałem na: 

• zadania w zakresie kultury i ochrony dóbr kultury – 21.000 zł, 

• zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 85.000 zł, 

• zadania w zakresie ochrony zdrowia – 38.120 zł.  

- w budżecie na 2020 rok wyodrębniono także środki na fundusz sołecki, gdzie ogólna kwota 

wynosi 336.303,84 zł, z tego wydatki bieżące 210.157,20 zł oraz wydatki majątkowe – 

126.146,64 zł. 

- budżet gminy zamyka się deficytem w wysokości – 6.046.334 zł i zostanie on pokryty 

przychodami pochodzącymi z: 

1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 5.208.996,00 zł; 

2) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków 

pochodzących z budżetu UniiEuropejskiej w kwocie 837.338,00 zł.  

- planowane rozchody czyli spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 550.193 zł. 

Na tym Pani Skarbnik zakończyła omawianie budżetu gminy Cielądz na 2020 rok. 

Przewodnicząca Rady Gminy – Małgorzata Rosa przypomniała, że projekt uchwały 

budżetowej był pozytywnie zaopiniowanyna posiedzeniu komisji stałych Rady Gminy  
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w dniach 22 listopada i 27 grudnia oraz na posiedzeniu wspólnym w dniu 3 grudnia, na 

którym Komisja Budżetu i Rolnictwa sformułowała ostateczną (pozytywną) opinię o 

projekcie budżetu Gminy Cielądz na 2020 rok. 

Przewodnicząca Rady poprosiła przewodniczących stałych komisji o przedstawienie 

opinii komisji w sprawie projektu budżetu Gminy Cielądz na rok 2020. Opinie kolejno 

przedstawili: 

• Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia- Przemysław Jędrzejczak, 

• Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Iwona Machnicka, 

• Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji –Rafał Kucharski, 

• Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa – Adama Michalak.  

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy – Małgorzata Rosa odczytała Uchwałę Nr 

III/440/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 12 

grudnia 2019 roku w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Cielądz na 2020 rok; 

a także Uchwałę Nr III/345/2019Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej                          

w Łodzi z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie sprostowania błędu w uchwale w sprawie 

opinii do projektu budżetu Gminy Cielądz na 2020 rok.  

Przewodnicząca otworzyła dyskusje  w przedmiocie uchwały budżetowej. Radni nie 

podjęli debaty, wobec tego przystąpiła do odczytania projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

budżetu Gminy Cielądz na 2020 rok.  

Przewodnicząca Rady przed głosowaniem stwierdziła kworum, następnie odbyło się 

głosowanie nad przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie – 14. głosami 

„za”. Uchwała Nr XIII/92/19 oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do 

protokołu.  

Punkt 6.  

Kolejny punkt obrad dotyczył podjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki                                                 

z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji „Poprawa gospodarki wodno-

ściekowej na terenie gminy Cielądz poprzez: budowę stacji uzdatniania wody oraz 

przebudowę i modernizację gminnej oczyszczalni ścieków wraz z budową i przebudową sieci  

kanalizacyjnej” realizowanej z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na 

rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

Przewodnicząca Rady o przedstawienie tematu poprosiła Skarbnika Gminy – 

Gabrielę Milczarską.  
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Skarbnik Gminy oznajmiła, iż uchwała dotyczy zaciągnięcia pożyczki w wysokości 

do kwoty 837.338,00 zł w roku 2020 z budżetu państwa w Banku Gospodarstwa Krajowego 

na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych zadania inwestycyjnego - poprawa 

gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Cielądz, zostanie przeznaczona na 

sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na 2020 rok i zostanie spłacona po 

rozliczeniu zadania i otrzymaniu dotacji. Źródłem finansowania spłaty pożyczki będą środki 

budżetu Unii Europejskiej otrzymane w ramach przyznanej pomocy, a odsetki oraz obsługa 

rachunku zostaną sfinansowane z dochodów własnych gminy.  

Na tym zakończyła omawianie punktu 6. 

Przewodnicząca Rady oznajmiła, iż projekt niniejszej uchwały był przedmiotem 

opiniowania na wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Gminy w dniu  27 grudnia. 

Radni do projektu uchwały nie zgłosili uwag. Małgorzata Rosa poprosiła 

Wiceprzewodniczącego – Michała Trzcińskiego o odczytanie projektu uchwały. 

Przewodnicząca obrad przed głosowaniem stwierdziła kworum, następnie odbyło się 

głosowanie nad przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie – 14. głosami 

„za”. Uchwała Nr XIII/93/19 oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do 

protokołu.  

Punkt 7.  

Następny punkt sesji dotyczył podjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego. Przewodnicząca Rady o przedstawienie tematu poprosiła Skarbnika 

Gminy – Gabrielę Milczarską. 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że omawiana uchwała upoważnia Wójta Gminy Cielądz  

do podjęcia czynności zmierzających do zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 

2.000.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2020 roku -                         

w związku z realizacją zadań inwestycyjnych. Dodała, że w celu dokonania czynności 

wyboru banku  i zaciągnięcia kredytu niezbędne jest upoważnienie Wójta Gminy Cielądz do 

przeprowadzenia procedury na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych w celu 

wyłonienia banku kredytującego i zawarcia stosownej umowy kredytowej. Kredyt ten 

zostanie spłacony w latach 2021 –2039, a środki na spłatę kredytu wraz z odsetkami zostaną 

zaplanowane w budżetach lat następnych. Na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętego 

kredytu przeznaczone zostaną środki stanowiące dochody własne Gminy Cielądz, w tym 

wpływy z podatku od nieruchomości oraz udziaływ podatku dochodowym od osób 

fizycznych.  

Na powyższym Gabriela Milczarska zakończyła swoją wypowiedź.  
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Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa stwierdziła, że projekt niniejszej uchwały 

był przedmiotem prac komisji stałych Rady Gminy na ostatnim posiedzeniu w dniu 27 

grudnia. Komisje pozytywnie zaopiniowały ten projekt. Radni do projektu uchwały nie 

zgłosili uwag a następnie poprosiła Wiceprzewodniczącego – Michała Trzcińskiego                                

o odczytanie projektu uchwały. 

Przewodnicząca Rady przed głosowaniem stwierdziła kworum, następnie odbyło się 

głosowanie nad przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta – 13. głosami „za” przy                            

1 głosie wstrzymującym się. Uchwała Nr XIII/94/19 oraz imienny wykaz głosowania 

stanowią załączniki do protokołu.  

Punkt 8.  

Kolejny punkt obrad Rady Gminy dotyczył podjęcia uchwały w sprawie określenia 

średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Cielądz, w roku szkolnym 2019/2020. 

Przewodnicząca Rady o przedstawienie tego zagadnienia poprosiła Kierownika GZEAS – 

Agnieszkę Zielińską.  

Kierownik Agnieszka Zielińska wyjaśniła, że ze względu na zmiany                                  

w ustawie oświatowej, uregulowane też zostały zasady zwrotu rodzicom kosztów przewozu 

dzieci, młodzieży i uczniów do szkół. Określono między innymi wzór na obliczenie kosztów 

jednorazowego przewozu. Jedną ze składowych wzoru jest średnia cena jednostkowa paliwa 

w danej gminie właściwego dla danego pojazdu. Ustawa zobowiązuje radę gminy do 

określenia w drodze uchwały, średniej ceny jednostkowej paliwa w gminie na każdy rok 

szkolny, uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie. Ceny paliwa w Gminie Cielądz 

zostały wzięte pod uwagę w miesiącu listopadzie, aby wyliczyć średnią tej ceny. Średnie ceny 

paliwa w Gminie Cielądz w roku szkolnym 2019/2020 kształtowały się następująco: 

• benzyna – 4,90 zł, 

• olej napędowy – 4,92 zł, 

• autogaz – 2,08 zł. 

Agnieszka Zielińska wyjaśniła, że w gminie dwoje dzieci niepełnosprawnych jest dowożone 

przez rodziców do szkół. Zaznaczyła także, że uchwała musi być podjęta w celu realizacji 

zwrotu kosztów zgodnie z nowymi przepisami. 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa przypomniała, że projekt niniejszej uchwały 

był przedmiotem prac komisji stałych Rady Gminy na ostatnim posiedzeniu w dniu 27 

grudnia i uzyskał pozytywną opinię poszczególnych komisji. W tym miejscu otworzyła 

dyskusję. 

Głos zabrał Radny Grzegorz Stępniak, pytając skąd wzięły się przedstawione ceny?  
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Kierownik wyjaśniła, że ze względu na to, iż w naszej gminie istnieje jedna stacja 

benzynowa, wystąpiono do jej właściciela z pismem o przygotowanie zestawienia średnich 

cen paliw za miesiąc listopad. Na tej podstawie obliczono średnią cenę, zgodnie z którą będą 

wypłacane rodzicom zwroty.  

Radny Stępniak zapytał, czy jest to ostateczna cena, która będzie obowiązywała cały 

rok. 

Kierownik GZEAS odpowiedziała, że ceny te będą obowiązywały w roku szkolnym 

2019/2020 natomiast do tematu powrócimy odpowiednio w czerwcu lub sierpniu, gdzie 

będziemy ustalać cenę na kolejny rok szkolny.  

Na powyższym zakończono dyskusję w tym temacie, wobec czego Przewodnicząca 

Małgorzata Rosa odczytała projekt uchwały, przed głosowaniem stwierdziła kworum, a 

następnie odbyło się głosowanie nad przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta 

jednogłośnie – 14. głosami „za”. Uchwała Nr XIII/95/19 oraz imienny wykaz głosowania 

stanowią załączniki do protokołu.  

Punkt 9.  

Następnym tematem, nad którym debatowali radni było podjęcie uchwały w sprawie 

ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele 

niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg na terenie 

gminy Cielądz.  

Przewodnicząca Rady o przedstawianie tematu poprosiła Sekretarza Gminy – 

Sylwestra Krawczyka.  

Sekretarz Gminy wyjaśnił, że 25 października 2019 roku weszła w życie ustawa                     

o nazwie ,,wspieranie rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych” która zmieniała przepisy, 

w tym wprowadziła zmiany w ustawie o drogach publicznych, dodając po ust. 7, ustęp 8 

określający stawki preferencyjne dla urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej, które mogą 

być lokowane w drogach publicznych. Z uwagi na to, że ustawodawca zlimitował 

maksymalną wysokość tych opłat, zaproponowano zmiany w macierzystej uchwale, 

obowiązującej dotychczas w gminie Cielądz.  Dlatego w §2 ust. 3 za zajęcie 1 m² powierzchni 

pasa drogowego, o którym mowa w §1 pkt 1 związanegoz umieszczeniem w nim urządzeń 

infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się opłatę w wysokości 0,20 zł za każdy dzień.                                  

Z kolei w §3 ust. 2 za zajęcie pasa drogowego ustala się roczną stawkę opłaty za 1m² 

powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia 

infrastruktury telekomunikacyjnej w wysokości - 20,00 zł. Wprowadzono także zmianę w §3 

ust. 1 punkt 3, gdzie w starej uchwale ustalono opłatę roczną za 1m² powierzchni pasa 
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drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzeń umieszczonych na obiektach mostowych                 

w wysokości 100,00 zł. Zaproponowano poszerzenie tego zapisu o urządzenia inżynierskie, 

czyli wszystkie obiekty na których urządzenia te są umieszczanie oraz nową stawkę – 150,00 

zł. Na tym zakończył omawianie uchwały.  

Przewodnicząca Rady przypomniała, że projekt niniejszej uchwały był przedmiotem 

prac komisji stałych Rady Gminy na ostatnim posiedzeniu w dniu 27 grudnia. Komisje 

pozytywnie zaopiniowały ten projekt. Radni do projektu uchwały nie zgłosili uwag. Poprosiła 

następnie Wiceprzewodniczącego – Michała Trzcińskiego o odczytanie projektu uchwały. 

Przewodnicząca Rady przed głosowaniem stwierdziła kworum, następnie odbyło się 

głosowanie nad przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie – 14. głosami 

„za”. Uchwała Nr XIII/96/19 oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do 

protokołu.  

Punkt 10.  

Kolejny punkt sesji dotyczył wyrażenia stanowiska Rady Gminy Cielądz w sprawie 

powstania stacji PKP na terenie powiatu rawskiego.  

Głos w tej sprawie zabrała Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa. Poinformowała, 

że w dniu 19 grudnia 2019 roku do Rady Gminy w Cielądzu wpłynęło pismo od Zarządu 

Powiatu Rawskiego w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego powstania stacji PKP na 

terenie powiatu rawskiego z prośbą o poparcie tej inicjatywy. Wspomniała, że na wspólnym 

posiedzeniu komisji stałych Rady Gminy w dniu 27 grudnia 2019 roku zostało wypracowane 

takie stanowisko.  

Przewodnicząca Małgorzata Rosa odczytała projekt niniejszego stanowiska Rady                    

w sprawie poparcia inicjatywy powstania stacji PKP na terenie powiatu rawskiego. Następnie 

po stwierdzeniu kworum, przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem stanowiska, które 

zostało podjęte jednogłośnie – 14. głosami „za”.  

Punkt 11.  

Przewodnicząca przeszła do punktu 11, dotyczącego informacji Wójta Gminy                        

z pracy w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Gminy.  

Głos zabrał Wójt Gminy – Paweł Królak. Poinformował, że uchwały podjęte na 

ostatniej sesji są realizowane, pracownicy urzędu zajmują się porządkowaniem swoich spraw 

przed zakończeniem roku, by zamknąć je od strony formalno-prawnej. Wspomniał także                        

o licznych naprawach lamp ulicznych, które miały miejsce w ostatnim czasie i z pewnością są 

zauważalne przez mieszkańców. Na tym zakończył swoją wypowiedź.  
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Punkt 12.  

W wolnych wnioskach głos zabrali: 

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Cielądzu Monika Kamińska złożyła 

wszystkim obecnym życzenia noworoczne.  

Sekretarz – Sylwester Krawczyk poprosił radnych oraz sołtysów                                              

o rozpowszechnienie w swoich miejscowościach informacji odnośnie organizowanego 

zimowiska dla dzieci, których przynamniej jeden rodzić opłaca KRUS. Wspomniał                                 

o korzystnej cenie i dobrych opiniach organizatorów. Poinformował także o limicie 8 miejsc                 

i krótkim czasie na zebranie zainteresowanych. 

Radny Grzegorz Stępniak zaproponował zmiany w sposobie ustawiania stołów w sali 

obrad. Mianowicie chodzi o to, by sołtysi również zasiedli przy stole - podobnie jak radni.  

Wójt Gminy podziękował pracownikom urzędu na czele z Panią Skarbnik  

za przygotowany budżet na 2020 rok. Podziękował za zaangażowanie i współpracę Radnym 

oraz Sołtysom. Przekazał wszystkim obecnym serdeczne życzenia noworoczne.  

Na prośbę radnego Grzegorza Stępniaka Wójt odpowiedział, że będzie myślał nad 

nowym sposobem ustawienia stołów dla radnych oraz sołtysów.  

Na koniec życzenia noworoczne złożyła Przewodnicząca Rady Gminy – Małgorzata 

Rosa. 

Punkt 13. 

 Na powyższym wyczerpany został porządek obrad. Przewodnicząca Rady Gminy 

Małgorzata Rosa zamknęła obrady XIII sesji Rady Gminy Cielądz.  

Na powyższym protokół zakończono.  

  

                  Przewodnicząca Rady Gminy 

Protokołowała                                                                       Małgorzata Rosa 

Bogusława Kobacka            


