
Protokół Nr XXXIX 

z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy 

pod przewodnictwem Przewodniczącej Rady Gminy  

Pani Teodory Wójcik w dniu 12 grudnia 2013 r. 

 
Stan Rady – 15 radnych 

Obecnych – 13 radnych 

 

W Sesji z Urzędu Gminy uczestniczyli: 

1. Pan Marcin Uchman – Wójt Gminy Cegłów 

2. Pan Dariusz Uchman – Zastępca Wójta 

3. Pani Milena Dąbrowska – Skarbnik Gminy 

4. Pani Kinga Łoniewska – Sekretarz Gminy 

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Cegłów na 2013r, 

2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cegłów na lata 2013 – 

2023 

3) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawianie nieruchomości gruntowych 

położonych w Cegłowie. stanowiących własność Gminy Cegłów, 

4) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu i złożenie 

wniosku o jego dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego  

Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w sprawie zabezpieczenia środków, 

niezbędnych na realizację projektu w przypadku jego umieszczenia na liście 

rankingowej i otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania 

5) w sprawie stanowienia o kierunkach działania Wójta Gminy Cegłów w sprawie 

przystąpienie Gminy Cegłów do projektu „Biblioteka Plus”, 

4. Zamknięcie obrad. 

 

Ad. 1 

Przewodnicząca otworzyła obrady oraz odczytała wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej, 

który otrzymała od Wójta Gminy. Następnie odczytała proponowany porządek obrad oraz 

stwierdziła, że na Sali obrad jest 13 radnych.  

Przewodnicząca zapytała czy ktoś z zebranych ma uwagi odnośnie porządku obrad.  

Wójt Marcin Uchman stwierdził, że zgodnie z zaleceniami wnioskuje o zmianę kolejności 

podejmowania uchwał, tj. w pierwszej kolejności aby rozpatrywać zmiany w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej, a następnie zmiany budżetowe, gdyż takie są zalecenia Regionalnej 

Izby Obrachunkowej. Dodał, że chciałby jeszcze wycofa z porządku obrad projekt uchwały 

odnośnie przekazania mienia dla biblioteki, ponieważ kancelaria stwierdziła, że mogą być 

zastrzeżenia nadzoru. Stosowną uchwałę przedłożymy 30 grudnia. 

Przystąpiono do głosowania za wycofaniem uchwały z porządku obrad. Przyjęto 

jednogłośnie. Głosowało 13 radnych. 

Następnie przystąpiono do głosowania za przyjęciem porządku obrad ze zmianą kolejności 

procedowania projektów uchwał. Przyjęto jednogłośnie. Głosowało 13 radnych. 

Następnie przystąpiono do procedowania projektów uchwał: 

 



W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cegłów na lata 2013 – 

2023 

Pani Skarbnik Milena Dąbrowska  omówiła zmiany zgodnie z załącznikiem do uchwały. 

Przewodnicząca Rady Gminy zapytała skąd ta zmiana w procedowaniu w pierwszej 

kolejności WPF? Pani Skarbnik odpowiedziała, że to wynika z ustawy o finansach 

publicznych. 

Następnie przystąpiono do głosowania. 

Głosowało 13 radnych. Przyjęto jednogłośnie. 

Uchwała została podjęta. 

 

W sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Cegłów na 2013 r. 

Pani Skarbnik Milena Dąbrowska  omówiła zmiany zgodnie z załącznikiem do uchwały. 

Przewodniczący Komisji Finansów zapytał o zasadność zakupu samochodu do odśnieżania. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Janicki zapytał o stan techniczny pojazdu. 

Po udzieleniu odpowiedzi na pytania radnych przez Zastępcę Wójta,  przystąpiono do 

głosowania. 

Głosowało 13 radnych.  Przyjęto jednogłośnie. 

Uchwała została podjęta. 

 

W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych, położonych 

w Cegłowie, stanowiących własność Gminy Cegłów. 

Wójt stwierdził, że do zawarcia umowy dzierżawy konieczna jest zgoda Rady Gminy, 

ponieważ jest to już kolejna umowa, która wykracza poza kompetencje Wójta. Jest to 

korzystna formuła dla Gminy i zawarcie tej umowy jak najbardziej jest zasadne, więc prosi o 

podjęcie uchwały. 

Przystąpiono do głosowania. Głosowało 13 radnych. Przyjęto jednogłośnie. 

Uchwała została podjęta. 

 

W sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu i złożenie wniosku o 

jego dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego oraz w sprawie zabezpieczenia środków niezbędnych na realizację 

projektu w przypadku jego umieszczenia na liście rankingowej i otrzymania decyzji o 

przyznaniu dofinansowania. 

Wójt poinformował, że projekt dotyczy termomodernizacji. Projekt uchwały został 

przedłożony w związku z otrzymanym pismem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej, w którym zawarto prośbę o uzupełnienie dokumentacji. Wymagane jest 

podjęcie tej uchwały, a termin Fundusz wyznaczył na 19 grudnia. 

Radny Trojanowski poprosił, aby Wójt udzielił więcej informacji odnośnie projektu. 

Informacji udzieliła p. Honorata Adamiec, który jest koordynatorem projektu. 

Następnie przystąpiono do głosowania. Głosowało 13 radnych. Przyjęto jednogłośnie.  

Uchwała została podjęta. 

 

W sprawie stanowienia o kierunkach działania Wójta Gminy Cegłów w procedurze 

przystąpienia Gminnej Instytucji Kultury do Wieloletniego Programu Rządowego 

„Biblioteka +” 

Wójt poinformował, że chciałby mieć zgodę Rady na te działania. Ministerstwo prowadzi 

nabór na modernizację instytucji kultury i zgodnie z wnioskiem wypracowanym na Komisji 

Oświaty odnośnie rozbudowy budynku biblioteki. Wójt przyznał, że nie wszystkie zbiory się 

mieszczą w dotychczasowym budynku, więc w dobudowanej części znalazłaby się 

wypożyczalnia oraz sala konferencyjna umożliwiająca organizowanie większych spotkań 



kulturalnych. Dodał, że dofinansowanie wynosi 75%, jednak można wycenić działkę i wnieść 

wkład rzeczowy w postaci działki, a realizacja byłaby w 2015 r. 

Po dyskusji oraz wypowiedziach radnych przystąpiono do głosowania. Głosowało 13 

radnych. Przyjęto jednogłośnie. 

Uchwała została podjęta.  

 

Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła obrady o godz. 16.50. 

 

Protokołowała: Małgorzata Podobas  

 

        Przewodnicząca Rady Gminy 

        (-) mgr inż. Teodora Wójcik 

 


