P R O T O K Ó Ł Nr XVII/20
z sesji Rady Gminy Cielądz
z dnia 16 października 2020 roku

Sesję rozpoczęto o godz. 10:00,
a zakończono o godz.11:10.
Punkt 1.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa stwierdzając w chwili rozpoczęcia
sesji obecność 11. radnych (nieobecnych 4. radnych: Michał Gaca, Paweł Kłos, Rafał
Kucharski i Grzegorz Stępniak) i kworum zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał,
otworzyła obrady XVII Sesji Rady Gminy Cielądz.
Powitała przybyłych na sesję radnych oraz zaproszonych gości.
Listy obecności: radnych 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 wniosek
o rozszerzenie porządku obrad o punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie wstępnego
miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej nr 4114E
w miejscowości Gortatowice. Poprosił, by punkt umieszczony został po bloku uchwał – jako
pkt 11. porządku obrad.
Więcej uwag i wniosków nie zgłoszono do porządku obrad.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa poddała wobec tego w/w wniosek pod
głosowanie. Wniosek o rozszerzenie porządku obrad został przyjęty przez Radę bezwzględną
większością ustawowego składu Rady tj. 10 głosów „za” i 1 głos „wstrzymujący się”.
Imienny wynik głosowania w sprawie powyższego wniosku formalnego znajduje się
w załączeniu do protokołu.
Porządek obrad po zmianach przedstawiał się następująco:
1.

Otwarcie Sesji.

2.

Przedstawienie porządku obrad.

3.

Przyjęcie protokołu Nr XVI/20 z sesji Rady Gminy z dn. 12.08.2020 r.

4.

Omówienie stanu przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.

5.

Informacja na temat stanu realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020.

6.

Informacja Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku.

7.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

8.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2020 rok.

9.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego –
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku
komunikacyjnego przy drodze powiatowej nr 4114E w miejscowości Gortatowice.
12. Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał
Rady Gminy.
13. Zakończenie obrad XVII Sesji Rady Gminy.
Punkt 3.
Protokół Nr XVI/20 z sesji Rady Gminy z dnia 12 sierpnia 2020 r. został wyłożony
do wglądu poprzez opublikowanie na stronie internetowej oraz udostępnienie w wersji
papierowej w Biurze Rady. Radni do protokołu nie wnieśli uwag i protokół
w głosowaniu jawnym imiennym zostały przyjęty jednogłośnie 11 głosami „za". Imienny
wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu.
Punkt 4.
Przystąpiono do kolejnego punktu porządku obrad tj.

informacji na temat stanu

przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa o omówienie tematu poprosiła
dyrektorów szkół.
Najpierw głos zabrała Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sierzchowach – Pani Maria
Piątek. Stwierdziła, że szkoła jest przygotowana do pracy w nowym roku szkolnym,
opracowane zostały min. procedury sanitarne zgodnie z wytycznymi Państwowego Inspektora
Sanitarnego.
Następnie głos zabrał Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cielądzu Pan Bogdan Batorek,
który również oznajmił, iż szkoła została przygotowana do rozpoczęcia nowego roku
szkolnego, a szczególnie zwrócono uwagę o zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego.
Wdrożone zostały w związku z tym w szkole procedury SANEPID-u.

Do przedstawionych informacji nie zgłoszono zapytań.
Punkt 5.
W kolejnym punkcie sesji przedstawiona została informacja o realizacji zadań
oświatowych za poprzedni rok szkolny przez Dyrektorów szkół tj. Panią Marię Piątek –
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sierzchowach i Pana Bogdana Batorka – Dyrektora Szkoły
Podstawowej w Cielądzu.
Do przedstawionych informacji nie zgłoszono zapytań.
Informacja zbiorcza stanowi załącznik do protokołu.
Punkt 6.
Zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu dotyczącego informacji
Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku.
Informację przedstawiła Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska. W swoim wystąpieniu
zwróciła uwagę na wykonanie planowanych dochodów i wydatków budżetowych,
z podziałem na bieżące i majątkowe. Poinformowała o wysokości spłaconych w omawianym
okresie kredytów, pożyczek i odsetek oraz przedstawiła też stan zadłużenia Gminy na 30
czerwca 2020 r. tj. kwota 4.054.860,61 zł. Zaznaczyła, że przedstawione informacje są to
najważniejsze dane dotyczące wykonania budżetu, a jeśli jest potrzeba szczegółowego
omówienia, to prosi o pytania.
Do informacji nie głoszono uwag ani zapytań. Informacja została przyjęta i stanowi
załącznik do protokołu.
Punkt 7.
Przewodnicząca Rady przeszła do kolejnego punktu obrad dotyczącego podjęcia
uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. O przedstawienie tematu
poprosiła Skarbnika Gminy – Gabrielę Milczarską, zaznaczając, że projekt uchwały otrzymali
wszyscy radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
Temat przedstawiła Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska. Wyjaśniła, iż projekt
uchwały zawiera uaktualnienie dochodów i wydatków na dzień 16 października. Oznajmiła,
że w wyniku wprowadzonych zmian w dochodach i w wydatkach deficyt gminy uległ
zmniejszeniu o kwotę 1.775.046 zł i wynosi 3.892.159,10 zł. Zmniejszono przychody
w 2020r. z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek o kwotę 999.064,55 zł.
Przychody po zmianach 2020 roku wynoszą 5.218.327,71 zł.

Zwiększono natomiast

rozchody z tytułu spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków UE o kwotę 775.975,61 zł i rozchody po zmianach wynoszą

1.326.168,61 zł. W 2021r. zmniejszono dochody majątkowe o 795.438,00 zł. Kwota ta
wynika z rozliczenia z Urzędem Marszałkowskim zadania dotyczącego gospodarki wodnościekowej. Jednocześnie zmniejszane są rozchody w 2021 r. z tytułu spłaty zaciągniętej
pożyczki na wyprzedzające finansowanie, która została przeniesiona na rok bieżący i kwota ta
wynosi 775.975,61 zł. Ponadto w przedsięwzięciach zostały zmniejszone wydatki do
wysokości wykonanego zadania w zakresie inwestycji dotyczącej poprawy gospodarki
wodno-ściekowej o kwotę 27.900,78 zł.
Na tym Skarbnik Gminy zakończyła wypowiedź. Radni do projektu uchwały nie wnieśli
uwag. Przewodnicząca Rady Gminy odczytała zatem projekt uchwały. Przed głosowaniem
stwierdziła kworum, następnie odbyło się głosowanie nad przyjęciem uchwały. Uchwała
została podjęta 10. głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się”. Uchwała Nr
XVII/127/20 oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do protokołu.
Punkt 8.
Kolejnym tematem sesji było podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu
i w budżecie na 2020 rok. O przedstawienie projektu uchwały Przewodnicząca Rady
poprosiła Skarbnika Gminy – Gabrielę Milczarską.
Skarbnik Gminy poinformowała, iż załącznikiem nr 1 proponuje się dokonanie
następujących zmian w planie dochodów:
- w dziale 010 zgodnie z podpisaną umową z WFOŚiGW zwiększa się dochody własne
majątkowe z tytułu otrzymania dofinansowania na realizację zadania inwestycyjnego z zakresu
gospodarki wodno-ściekowej – kwota 412.149 zł oraz w tym dziale zwiększa się dochody
w związku rozliczeniem dotacji z Urzędem Marszałkowskim - kwota dotacji to 796.404,08 zł;
- w dziale 758 – decyzją Wojewody Łódzkiego zwiększenie dotacji celowych majątkowych
i bieżących w związku ze zwrotem części wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2019
roku – kwota 63.798,30 zł;
- w dziale 801 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego zmniejszenie dotacji na zakup
podręczników szkolnych – o kwotę 404 zł;
- pozostałe zmiany wynikają z wysokości uzyskanych wpływów budżetowych.
Następnie poinformowała, iż załącznikiem nr 2, dotyczącym planu wydatków, wprowadza
się zmiany:
- w dziale 010 – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie z zakresu gospodarki
wodno-ściekowej – o kwotę 27.900,78 zł;

- w dziale 600 – zmniejszenie o 401.322 zł z wydatków majątkowych na przebudowę dróg
gminnych, a zwiększenie o 101.835 zł na betonówki, zwiększenie z funduszu sołeckiego
Małej Wsi i Wylezinka na bieżące utrzymanie dróg z uwagi na zmianę wniosków tych
sołectw;
- w dziale 754 – zwiększenie wydatków na dotację bieżącą dla OSP Sierzchowy na
dofinansowanie zakupu piły ratunkowej;
- w dziale 801- zmniejszenie wydatków na podręczniki szkolne;
- w dziale 851– propozycja udzielenia dotacji dla SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej na
zakup łóżek dla pacjentów.
Skarbnik Gminy dodała, że załącznik Nr 3 obrazuje zmiany w zadaniach inwestycyjnych,
w załączniku Nr 5 są zawarte zmiany dotyczące funduszu sołeckiego, a załącznikiem Nr 4
dokonywane są zmiany w przychodach i rozchodach budżetu gdyż zmniejsza się planowane
przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 999.064 zł, a zwiększa się
planowane rozchody o kwotę 775.975 zł o kwotę spłaconej pożyczki zaciągniętej na
prefinansowanie, w załączniku nr 6 - dotyczącym udzielonych z budżetu dotacji
wprowadzone zostały 2 dotacje: dla OSP - bieżąca 2 tys. zł

i dla Szpitala w Rawie

Mazowieckiej – 10 tys. zł – majątkowa dotacja.
Na tym Skarbnik Gminy zakończyła swoją wypowiedź.
Radni do projektu nie zgłosili zapytań. Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa
odczytała zatem projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie na 2020 rok. Przed
głosowaniem stwierdziła kworum, następnie odbyło się głosowanie nad przyjęciem uchwały.
Uchwała została podjęta 10. głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się”. Uchwała Nr
XVII/128/20 oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do protokołu.
Punkt 9.
Następnym tematem sesji było podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Powiatu Rawskiego – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.
O przedstawienie projektu uchwały Przewodnicząca Rady poprosiła Wójta Gminy
Pawła Królaka.
Wójt Gminy oznajmił, iż Pani Dyrektor Szpitala w Rawie Mazowieckiej zwróciła się do
Gminy z prośbą o pomoc finansową w zakupie łóżek. Dodał, że kwestia ta była też
analizowana na wspólnym posiedzeniu komisji w Rawie Mazowieckiej z udziałem Pani

Dyrektor. Stwierdził, iż zaproponowana kwota dofinansowania 10 tys. zł jest optymalna
i uważa, że pomoże P. Dyrektor w realizacji zakupu łóżek.
Do tematu głos zabrała radna Jadwiga Mantorska. Wyraziła zdanie, że cel jest szczytny,
tylko czy ktoś kontroluje Szpital odnośnie przekazywanych pieniędzy i czy jest gwarancja, że
pieniądze nie będą roztrwonione.
Wójt Gminy wyjaśnił, iż podmiotem, który nadzoruje Szpital jest Starosta Powiatu
Rawskiego, a w kwestii uchwały, która będzie za chwilę podjęta, to podstawą będzie faktura
za zakup łóżek, która do nas trafi jako dowód rozliczenia się z dotacji.
Więcej uwag i zapytań nie zgłoszono.
Przewodnicząca stwierdziła kworum. Następnie przystąpiono do głosowania nad
przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie 11. głosami „za”. Uchwała Nr
XVII/129/20 oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do protokołu.
Punkt 10.
Kolejny punkt dotyczył podjęcia uchwały sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą.
O przedstawienie tematu Przewodnicząca poprosiła Sekretarza Gminy.
Projekt uchwały omówił Sekretarz Gminy. Oznajmił, iż jest to kontynuacja umowy
dzierżawy części wieżowej zbiornika wodnego na rzecz firmy Progresnet, która dostarcza na
rzecz mieszkańców naszej gminy Internet radiowy. Z tytułu tej dzierżawy Gmina pobiera
roczny czynsz dzierżawny w wysokości 1.400 zł netto. Sekretarz stwierdził, że kontynuacja
umowy jest ważna nie tylko z uwagi na aspekt ekonomiczny, lecz także z powodu
kontynuowania świadczenia usług na rzecz mieszkańców Gminy.
Do projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zapytań.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa odczytała zatem projekt uchwały. Przed głosowaniem
stwierdziła kworum, następnie odbyło się głosowanie nad przyjęciem uchwały. Uchwała
została podjęta jednogłośnie – 11. głosami „za”. Uchwała Nr XVII/130/20 oraz imienny
wykaz głosowania stanowią załączniki do protokołu.
Punkt 11.
Kolejnym tematem sesji było podjęcie uchwały w sprawie wstępnego miejsca
lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej nr 4114E
w miejscowości Gortatowice. O przedstawienie projektu uchwały Przewodnicząca Rady
poprosiła również Sekretarza Gminy Sylwestra Krawczyka.

Sekretarz Gminy wyjaśnił, iż ustawa o drogach publicznych przewiduje normę, która
jest przypisana dla Rady Gminy – wstępnej lokalizacji przystanków autobusowych, nawet
wtedy, gdy droga należy do kompetencji innego zarządcy. Oznajmił, iż inicjatorem tej nowej
lokalizacji przystanku była Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sierzchowach, a inicjatywa
ta wynikała z troski o bezpieczeństwo dziecka uczęszczającego do tej szkoły. W związku
z uznaniem, że ta lokalizacja jest celowa, została przygotowana w tym temacie uchwała, która
pozwoli zarządcy drogi ustalenie przystanku.
Do projektu uchwały pytanie zgłosiła radna Jadwiga Mantorska. Zapytała, że należy
zatem rozumieć, że to Gmina występuje z wnioskiem do Powiatu.
Udzielono odpowiedzi, że tak.
Więcej zapytań nie zgłoszono.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa przystąpiła do odczytania projektu uchwały.
Przed głosowaniem stwierdziła kworum, następnie odbyło się głosowanie nad przyjęciem
uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie – 11. głosami „za”. Uchwała Nr XVII/131/20
oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do protokołu.
Punkt 12.
Kolejny punkt dotyczył informacji o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym
i wykonania uchwał Rady Gminy.
Informację przedstawił Wójt Gminy Paweł Królak. Informacja znajduje się
w załączeniu do protokołu.
Punkt 13.
Na powyższym wyczerpany został porządek obrad. Przewodnicząca Rady Gminy
Małgorzata Rosa zamknęła obrady XVII sesji Rady Gminy Cielądz. Na powyższym protokół
zakończono.
Przewodnicząca Rady Gminy
Protokołowała
Bogusława Kobacka

Małgorzata Rosa

