P R O T O K Ó Ł Nr IV/10
z odbytej Sesji Rady Gminy Cielądz w dniu 28 grudnia 2010 roku.
Sesję rozpoczęto o godz. 10:00
a zakończono o godz. 12:20

Ustawowa liczba radnych
Radnych obecnych na Sesji

- 14
- 13

Radni nieobecni:
1. Józef Pytka.
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Ponadto udział w posiedzeniu wzięli:
1. Paweł Królak
Wójt Gminy
2. Wiesława Libera
Skarbnik Gminy
3. Janina Ciesielska
Sekretarz Gminy
4. Małgorzata Stolarek
Dyrektor SP w Cielądzu
5. Grażyna Jarzyńska
Dyrektor SP w Sierzchowach
6. Teresa Łucka
Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Cielądzu
7. Maria Ciesielska
Kierownik Referatu Or
Kierownik GZEAS
8. Jadwiga Gaćkowska
oraz inne osoby wg załączonych list obecności.
Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski stwierdzając quorum zdolne do
podejmowania prawomocnych uchwał otworzył obrady IV Sesji Rady Gminy Cielądz.
Powitał przybyłych na Sesję radnych oraz zaproszonych gości.
Odbył się krótki występ świąteczno-noworoczny w wykonaniu młodzieży z Publicznego
Gimnazjum w Cielądzu.
Przewodniczący Rady Gminy serdecznie podziękował p. Dyrektor i nauczycielom za
organizację oraz młodzieży za występ.
Następnie zaproponował aby w porządku obrad wprowadzić dodatkowy punkt „wybór
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy” i omówić go w pkt. 4 a pozostałe punkty przesunąć o
jeden w dół.
Do przedstawionej propozycji radni nie wnieśli uwag.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy przedstawił proponowany
porządek obrad:
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1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Nr III z Sesji Rady Gminy w dn. 13.12.2010 r.
4. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy:
a) zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy,
b) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
c) przyjęcie Regulaminu wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy,
d) przeprowadzenie głosowania /tajnego/,
e) odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej,
f) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
5. Ustalenie wysokości diety dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz diet dla radnych
Rady Gminy – podjęcie uchwały.
6. Ustalenie wysokości diet dla sołtysów – podjęcie uchwały.
7. Zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2010 rok – podjęcie uchwały.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
na okres dłuższy niż 3 lata i odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia
umowy.
9. Wybór przez komisje Przewodniczących i Zastępców komisji stałych.
10. Wybór Przedstawicieli do Samorządowego Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi
Rawskiej- podjęcie uchwały.
11. Interpelacje.
12. Wolne wnioski
13. Zakończenie obrad IV Sesji Rady Gminy.

Punkt 2.
Porządek obrad wraz z wprowadzoną zmianą został przyjęty jednogłośnie.

Punkt 3.
Protokół Nr III z Sesji w dn. 13.12.2010 r. został wyłożony do wglądu. Radni do protokołu
nie wnieśli uwag i protokół zostały przyjęty jednogłośnie.
Punkt 4.
Przewodniczący Rady Gminy – Bogumił Grabowski poprosił o zgłaszanie kandydatów na
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
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Zgłoszono kandydatury:
1. Elżbieta Wieteska.
2. Michał Trzciński.
3. Robert Kupis.
4. Jarosław Budek.
5. Renata Jakubik.

Radni Elżbieta Wieteska, Robert Kupis i Jarosław Budek nie wyrazili zgody na
kandydowanie, zgodę wyrazili radni Michał Trzciński i Renata Jakubik.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że dla przeprowadzenia głosowania
należy wybrać Komisję Skrutacyjną. W związku z powyższym poprosił o zgłaszanie
kandydatów w skład Komisji Skrutacyjnej.
W skład Komisji Skrutacyjnej zgłoszono następujące kandydatury:
1. Teresa Stępniak.
2. Elżbieta Wieteska.
3. Krzysztof Żatkiewicz.
W/w wymienione osoby wyraziły zgodę na wejście w skład Komisji Skrutacyjnej.
Radni skład Komisji przyjęli jednogłośnie.

Przewodniczący Rady Gminy – Bogumił Grabowski poinformował, że do
przeprowadzenia wyboru Wiceprzewodniczącego należy przyjąć Regulamin głosowania. W
związku z tym poprosił Panią Janinę Ciesielską – Sekretarz Gminy o przedstawienie
Regulaminu głosowania wyboru na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
Sekretarz Gminy poinformowała, że w dniu dzisiejszym Rada wybiera jednego
Wiceprzewodniczącego uzupełniająco po rezygnacji radnej Iwony Machnickiej z funkcji.
Przedstawiła Regulamin.
Regulamin głosowania został przyjęty jednogłośnie.
Regulamin głosowania stanowi załącznik do protokołu.

Po przyjęciu Regulaminu głosowania członkowie Komisji Skrutacyjnej przygotowali
karty do głosowania, następnie karty te rozdali wszystkim radnym.
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Po zebraniu kart i obliczeniu głosów Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej – Teresa
Stępniak odczytała protokół Komisji Skrutacyjnej. Protokół ten stanowi załącznik do
protokołu z Sesji.

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że Wiceprzewodniczącym Rady Gminy został wybrany:
1. Michał Trzciński.

Przewodniczący Rady Gminy – Bogumił Grabowski przedstawił projekt uchwały w
sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr IV/13/2010 stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 5.
Sekretarz Gminy Janina Ciesielska poinformowała, że zgodnie z ustawą w projekcie
uchwały wpisano zróżnicowanie diet w zależności od funkcji pełnionej przez radnego. Jeżeli
radni podejmą uchwałę bez różnicowania funkcji, bo takie były wnioski na ostatniej sesji to
uchwała zostanie przesłana do nadzoru i jeżeli zostanie uchylona, podejmie się uchwałę
jeszcze raz, różnicując diety.
Radny Jerzy pieczątka zaproponował aby podjąć uchwałę bez różnicowania wysokości
diet w zależności od pełnionej funkcji. Wszyscy radni poparli wniosek radnego Pieczątki.
Sekretarz Gminy Janina Ciesielska wyjaśniła, że w takim razie w uchwale zostanie
wykreślony § 2 i § 3 ust. 2.
Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski poprosił o zgłaszanie wniosków z
propozycją wysokości diet.
− Radny Jarosław Budek zaproponował wysokość diet: dla Przewodniczącego Rady
Gminy 900 zł i po 140 zł dla radnych.
− Radni Jerzy Pieczątka i Krzysztof Żatkiewicz zaproponowali na razie nie zmieniać
wysokości diet i pozostawić na poprzednim poziomie, tj. 800 zł dla Przewodniczącego
Rady i po 120 zł dla radnych. Jeśli będą efekty pracy, można będzie przemyśleć
wyższe diety.
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Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że najpierw zostaną przegłosowane
wnioski dotyczące wysokości diety dla Przewodniczącego Rady a następnie dotyczące
wysokości diet dla radnych. Przeprowadził głosowanie.

Za wnioskiem radnego Budka w sprawie wysokości diety dla Przewodniczącego Rady (900
zł) głosowało 4 radnych, za wnioskiem radnych Pieczątki i Żatkiewicza (wysokość diety 800
zł) głosowało 8 radnych. 1 radny wstrzymał się od głosu.
Przewodniczący Rady poinformował, że przeszedł wniosek radnych Pieczątki i Żatkiewicza.

Za wnioskiem radnego Budka w sprawie wysokości diet dla radnych w wysokości 140 zł
głosowało 5 radnych, za wnioskiem radnych Pieczątki i Żatkiewicza (wysokość diety 120 zł)
głosowało 8 radnych.
Przewodniczący Rady poinformował, że przeszedł wniosek radnych Pieczątki i Żatkiewicza.

Przewodniczący Rady Gminy zaproponował aby nie zmieniać harmonogramu pracy i
ustalić każdy poniedziałek tygodnia w godzinach 8:00 – 16:00 dniami pracy dla
Przewodniczącego. Propozycja została przyjęta jednogłośnie.
Sekretarz Gminy poinformowała, że zgodnie z uchwałą dieta Przewodniczącego
będzie zmniejszana za każdy dzień nieobecności w pracy.

Przewodniczący Rady Gminy - Bogumił Grabowski przedstawił projekt uchwały w
sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Cielądz.
Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr IV/14/2010 stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 6.
Sekretarz Gminy Janina Ciesielska wyjaśniła, że radni otrzymali projekt uchwały, w którym
zaproponowano wysokość diety w stosunku procentowym do diet radnych, ale diety sołtysów
można ustalić kwotowo.
Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski poprosił o zgłaszanie wniosków z
propozycją wysokości diet dla sołtysów.
− Radny Jarosław Budek zaproponował diety dla sołtysów w wysokości 80 zł.
− Radny Grzegorz Stępniak zaproponował wysokość diet sołtysów w kwocie 70 zł.
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Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad wnioskami.
Za wnioskiem radnego Jarosława Budka głosowało 3 radnych, za wnioskiem radnego
Stępniaka głosowało 10 radnych.
Przewodniczący Rady poinformował, że przeszedł wniosek radnego Stępniaka.

Przewodniczący Rady Gminy - Bogumił Grabowski przedstawił projekt uchwały w
sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów.
Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr IV/15/2010 stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 7.
Skarbnik Gminy Wiesława Libera przedstawiła proponowane zmiany budżetu i w budżecie:
zmiany w planie wydatków ze względu na potrzebę zakupu pompy hydrofornia Kuczyzna, na
wypłatę wynagrodzeń i na zakupy usług, proponuje się również wypłatę nagród na koniec
roku dla pracowników urzędu w wysokości 500 zł brutto.
W dyskusji głos zabrali:
− Radny Robert Kupis – dlaczego w edukacyjnej opiece wychowawczej jest tak duże
zmniejszenie.
− Skarbnik Gminy – ponieważ nauczyciele nie mieli pełnych etatów i trzeba było
uzupełnić godzinami świetlicowymi, powstały więc oszczędności.
− Kierownik GZEAS Jadwiga Gaćkowska – reszta godzin poszła w etaty nauczycieli i
zostały oszczędności w świetlicach.
− Radny Robert Kupis – popieram nagrody, ale czy 500 zł to nie jest za dużo.
− Skarbnik Gminy – 500 zł to kwota brutto, po odliczeniu wszystkich składek wychodzi
ok. 350 zł to nie jest wielka kwota, w tym roku były oszczędności, które zabraliśmy
na drogi.
− Radna Teresa Stępniak – wnioskuję o wysokość nagród 400 zł brutto.
− Radny Grzegorz Stępniak – również wnioskuję o wysokość nagród 400 zł brutto.
Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad wnioskiem radnej Stępniak
i radnego Stępniaka.
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Za wnioskiem głosowało 11 radnych, nikt nie był przeciw, 2 radnych wstrzymało się od
głosu. Wniosek został przyjęty.

Skarbnik Gminy Wiesława Libera poinformowała, że nagrody zostaną wypłacone w kwocie
400 zł brutto.

Przewodniczący Rady Gminy - Bogumił Grabowski przedstawił projekt uchwały w
sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2010.
Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr IV/16/2010 stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 8.
Sekretarz Gminy Janina Ciesielska poinformowała, że zgodnie z ustawą o gospodarce
nieruchomościami zawarcie umowy dzierżawy na czas dłuższy niż 3 lata następuje w drodze
przetargu. Jednak Rada Gminy może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku
przetargowego zawarcia umowy. Proponuje się wyrażenie zgody na wydzierżawienie
nieruchomości na okres 2011 – 2016 i odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia
umowy. Dotyczy to nieruchomości: w Stolnikach wraz z buchtą spędową (było wydzielenie i
reszta jest do sprzedaży) oraz w Cielądzu działka, na której usytuowany jest zakład fryzjerski.

W dyskusji głos zabrali:
− Radny Jarosław Budek – czy jest to wg waloryzacji.
− Sekretarz Gminy – w umowie można zapisać.
− Skarbnik Gminy – z buchty 770 zł plus VAT rocznie.
− Przewodniczący Rady Bogumił Grabowski – czy umowa ma dotyczyć tej samej ceny.
− Sekretarz Gminy Janina Ciesielska – ta sama cena plus waloryzacja.
Przewodniczący Rady Gminy - Bogumił Grabowski przedstawił projekt uchwały w
sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata i
odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy.
Za uchwałą głosowało 12 radnych, nikt nie był przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu.
Uchwała została przyjęta.
Uchwała Nr IV/17/2010 stanowi załącznik do protokołu.
7

Punkt 9.
Sekretarz Gminy Janina Ciesielska poinformowała, że komisje stałe wybierają w
swoim gronie przewodniczącego komisji oraz jego zastępcę. Można było to zrobić podczas
powoływania składów komisji na poprzedniej sesji lub na posiedzeniach komisji, ale żeby ta
sprawa nie umknęła zapisaliśmy taki punkt w porządku obrad dzisiejszej Sesji.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
został już powołany uchwałą Rady Gminy a jego zastępcę komisja wybrała na pierwszym
posiedzeniu. Poprosił pozostałe komisje o wybranie w swoim gronie Przewodniczących
komisji oraz ich zastępców.

Komisja Budżetu i Rolnictwa jednogłośnie wybrała na Przewodniczącego Komisji radnego
Jarosława Budka a na Zastępcę Przewodniczącego radną Elżbietę Wieteskę.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia jednogłośnie wybrała na Przewodniczącego
Komisji radnego Roberta Kupisa a na Zastępcę Przewodniczącego radną Teresę Stępniak.
Punkt 10.
Sekretarz Gminy Janina Ciesielska poinformowała, że w 2005 roku Rada Gminy podjęła
uchwałę w sprawie utworzenia Samorządowego Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Rawskiej
wspólnie z Powiatem Rawskim i samorządami gminnymi Powiatu Rawskiego oraz uchwaliła
statut Stowarzyszenia. § 10 statutu stanowi, że gmina ustanawia dwóch przedstawicieli oraz
wskazuje osobę uprawnioną do głosowania na Zjeździe Przedstawicieli Członków
Stowarzyszenia. Kadencja władz Stowarzyszenia pokrywa się z kadencją rady gminy i
powiatu, dlatego należy wskazać nowych Przedstawicieli gminy Cielądz. W poprzedniej
kadencji byli nimi radny Tomasz Dewille i Wójt Andrzej Latek jako uprawiony do
głosowania.

Radny Tomasz Dewille poinformował, że podstawowym celem Stowarzyszenia są działania,
które mają na celu wspieranie idei samorządności, ochronę interesów i współdziałanie na
rzecz rozwoju gospodarczego i kulturalnego jednostek samorządowych ziemi rawskiej.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele m. in. poprzez wspieranie i realizację przedsięwzięć w
dziedzinie nauki, kultury, sportu, ochrony środowiska, zdrowia, rehabilitacji osób
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niepełnosprawnych i inne. Zaproponował aby w tej kadencji na Przedstawicieli wskazać inne
osoby.

Na Przedstawicieli Gminy Cielądz w organach Stowarzyszenia zgłoszono kandydaturę
Wójta Pawła Królaka oraz radnego Roberta Kupisa. Kandydaci wyrazili zgodę na
kandydowanie. Wszyscy radni jednogłośnie wybrali w/w osoby na Przedstawicieli gminy w
organach Stowarzyszenia.
Jako osobę uprawnioną do głosowania z ramienia Gminy Cielądz na zjeździe
Przedstawicieli Członków Stowarzyszenia wskazano Wójta, który wyraził zgodę. Wszyscy
radni jednogłośnie wybrali Wójta Pawła Królaka na osobę uprawnioną do głosowania z
ramienia Gminy Cielądz.

Przewodniczący Rady Gminy – Bogumił Grabowski przedstawił projekt uchwały w
sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/135/05 Rady Gminy Cielądz z dn. 26 sierpnia 2005 r. w
sprawie utworzenia Samorządowego Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Rawskiej.
Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr IV/18/2010 stanowi załącznik do protokołu.
Punkt 11
Interpelacji nie zgłoszono.
Punkt 12.
W wolnych wnioskach głos zabrali:
− Radna Iwona Machnicka – proszę o napisanie wniosku do Powiatu o remont drogi od
Nowomiejskiej w stronę Gortatowic (Wisówka, Gułki).
− Radny Jarosław Budek – do wniosku zgłaszam również poprawienie stanu drogi w
Komorowie (kolonię).
− Radny Jerzy Pieczątka – również droga w Łaszczynie od krzyża w kierunku Rylska
Małego wymaga naprawy. W Łaszczynie należy również poszerzyć drogę przed
starym asfaltem.
− Skarbnik Gminy Wiesława Libera – ale za Piotrowskim jest poszerzone.
− Radna Teresa Stępniak – jakie są procedury odśnieżania dróg.
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− Wójt Gminy Paweł Królak – w pierwszej kolejności odśnieżamy drogi, którymi
autobus dowozi dzieci do szkół a później kolejne.
− Radny Jarosław Budek – mamy cztery sprzęty, które pracują po 14 – 15 godzin, ze
wszystkim się schodzi i nie wszystko się da, ale radzimy sobie.
− Przewodniczący Rady Gminy – tu nie chodzi o odśnieżanie tylko wtedy, kiedy pada
śnieg, ale czasem bez opadów drogi są nieprzejezdne bo wiatr zwiewa śnieg.
− Radny Jarosław Budek – wtedy należy do nas zgłaszać bo nie wiemy gdzie akurat
zawiał wiatr.
− Radny Jerzy Pieczątka – skoro obniżyliśmy nagrody to za pieniądze, które zostały
można kupić stoły na świetlicę.
− Skarbnik Gminy Wiesława Libera – pieniądze te wejdą w nadwyżkę budżetową a
środki na stoły i krzesła zaplanujemy w budżecie na 2011 rok.
− Sekretarz Gminy Janina Ciesielska – poinformowała, że Wojewoda zarządził wybory
uzupełniające do Rady Gminy w Cielądzu w związku z wygaśnięciem mandatu
radnego Królaka. Przedstawiła kalendarz wyborczy.

Ponieważ nikt więcej głosu nie zabrał Przewodniczący Rady Gminy złożył wszystkim
życzenia Noworoczne i zakończył obrady IV sesji Rady Gminy.
Protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała :
/-/ mgr Olga Kmita.
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