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Protokół Nr XL 

 zwyczajnej sesji Rady Gminy Cegłów,  

pod przewodnictwem Pani Teodory Wójcik – Przewodniczącej Rady 

Gminy w dniu 30 grudnia 2013 r. 

Stan Rady – 15 radnych 

Obecnych – 14 radnych 

Nieobecnych nieusprawiedliwionych – 1 radny 

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Informacja o wyłożeniu protokołu z XXXVIII zwyczajnej  i XXXIX nadzwyczajnej 

sesji Rady Gminy Cegłów. 

4. Informacja Wójta o realizacji zadań bieżących, 

5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Gminy o pracach w okresie 

międzysesyjnym, 

6. Informacja Wójta Gminy Cegłów o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 

2012/2013, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych w 

placówkach oświatowych na terenie Gminy Cegłów 

7. Podjęcie uchwał: 

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

– 2023”, 

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

3) w sprawie w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cegłów 

na lata 2014 – 2024, 

4) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cegłów na 2014 rok, 

5) w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/249/13 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na 

pokrycie planowanego deficytu budżetowego z przeznaczeniem na wyprzedzające 

finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 

zadanie „Przebudowa targowiska w miejscowości Cegłów”, 

6) w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/300/13 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na 

pokrycie planowanego deficytu budżetowego z przeznaczeniem na wyprzedzające 

finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 

zadanie „Budowa wodociągu we wsi Wólka Wiciejowska”, 

7) w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/302/13 w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego w 2013 roku, 

8) w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

gruntowych, położonych w Cegłowie stanowiących własność Gminy Cegłów. 

9) w sprawie oddalenia skargi na działalność Wójta Gminy Cegłów. 

8. Interpelacje i zapytania. 

9. Sprawy bieżące. 

10. Przyjęcie protokołu z XXXVIII zwyczajnej i XXXIX nadzwyczajnej sesji Rady 

Gminy Cegłów. 

11. Zamknięcie obrad. 

 

Ad.1 

Przewodnicząca otworzyła obrady  XL zwyczajnej  sesji Rady Gminy, stwierdziła, że na sali 

obrad jest 13 radnych.  W tym miejscu przeprosiła za zmianę miejsca obrad sesji z Sali 

konferencyjnej na salę OSP, jednak teraz chwilkę warto się pomęczyć, a później będzie 
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wygodniej. Następnie przywitała wszystkich zebranych: panów Wójtów, p. Skarbnik, p. 

Sekretarz, kierowników jednostek organizacyjnych.  

 

Ad.2 

Przewodnicząca p. Teodora Wójcik przedstawiła porządek obrad i zapytała czy ktoś chciałby 

wnieść poprawki do zaproponowanego porządku obrad. 

Radny Sebastian Trojanowski poinformował, ż e chciałby złożyć formalny wniosek o 

wycofanie z porządku obrad projektu uchwały o rozpatrzeniu skargi na wójta gminy. Dodał, 

że złożył w tej sprawie oficjalne pismo na ręce Przewodniczącej Rady Gminy.  

Przewodnicząca poprosiła p. Stanisława Wąsowskiego o odczytanie opinii wspólnego 

posiedzenia Komisji Finansów oraz Rewizyjnej, z której wynikało, iż wystąpiły nowe 

okoliczności mające wpływ na rozstrzygnięcie tej sprawy i komisje stoją na stanowisku, aby 

przedłużyć termin rozpatrzenia skargi.  

Do obrad sesji dołączył radny P. Mirosław Walas. 

Przewodnicząca poinformowała, że skarga nie jest wycofywana na zawsze, a jedynie może 

być rozpatrzona w późniejszym terminie jeśli zaszły nowe okoliczności w sprawie, to może 

być ona ponownie rozpatrzona przez Komisję Rewizyjną, o czym należy poinformować 

odrębnym pismem skarżącego. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Trojanowski dodał, że sprawa jest bardzo 

skomplikowana, ciągnie się od 2001 r., nie ma pełnej dokumentacji, więc prosi o ponowne 

rozpatrzenie na kolejnej sesji. 

Pani Anna Knap – Radca Prawny poinformowała, że w takiej sytuacji dopuszczalne jest 

rzeczywiście rozpatrzenie skargi w terminie późniejszym, tylko tak jak było mówione należy 

o tym poinformować skarżącego. 

Przystąpiono do głosowania za wycofaniem projektu uchwały w sprawie oddalenia skargi na 

działalność Wójta Gminy. 

Głosowało 14 radnych obecnych na Sali obrad. Przyjęto jednogłośnie.  

Projekt uchwały został wycofany z porządku obrad. 

Następnie Wójt Gminy Marcin Uchman  poprosił, aby do porządku obrad wprowadzić projekt 

uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia pomocy społecznej w postaci 

posiłku dla osób potrzebujących z terenu Gminy Cegłów. Wyjaśnił, że podjęcie stosownej 

uchwały jest konieczne, aby realizować ten program dalej. Natomiast ze względu na późne 

ogłoszenie programu rządowego na lata 2014 – 2020, nie było możliwe podjęcie tej uchwały 

wcześniej. 

Przystąpiono do głosowania za wprowadzeniem w/w projektu uchwały do porządku obrad. 

Głosowało 14 radnych. Przyjęto jednogłośnie. 

Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad. 

Przystąpiono do głosowania za przyjęciem porządku obrad.  

Głosowało 14 radnych. Porządek obrad przyjęto jednogłośnie. 

 

Ad. 3 

Przewodnicząca poinformowała o wyłożeniu protokołów z XXXVII zwyczajnej oraz XXXIX 

nadzwyczajnej sesji Rady Gminy. 

 

Ad. 4 

Wójt przystąpił do przedstawienia informacji z zadań bieżących, a były to: 

- rozstrzygnięcie przetargu na konserwację oświetlenia ulicznego. Wyłonionym wykonawcą 

zostali panowie  Andrzej i Sławomir Sobkowicz. Wójt powiedział, że wszelkie awarie należy 

zgłaszać na nr tel. 604 124 679. 

- Kolędowanie pod chmurką – impreza bardzo udana, frekwencja jakiej jeszcze nie było. 
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- otwarcie Targowiska Gminnego w Cegłowie – trwa rozliczenie tego projektu, zostały 

wynajęte wszystkie boksy handlowe. Wójt dodał, że ma nadzieję, że korzyści popłyną w 

stronę kupujących. 

- odbyła się sesja nadzwyczajna, ze względu na niemożność sprzedaży bazy po byłym SKR 

- umorzenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie, która była zaciągnięta na kanalizację w Cegłowie za poprzedniej 

kadencji. Jest to kwota ok. 411 tys. Zł. Wójt skierował podziękowania dla Zastępcy oraz p. 

Skarbnik, gdyż trzeba było wiele rzeczy poprawiać i uzupełniać. 

Wójt stwierdził, że aby nie przedłużać to przedstawił swoją informację w skrócie i 

podziękował za udzielenie głosu. 

 

Ad.5 

Przewodnicząca Komisji Oświaty poinformowała, że komisja odbyła 1 posiedzenie, 

na którym Wójt przedstawił informację z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 

2012/2013, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów wewnętrznych, następnie 

członkowie komisji wypracowali sprawozdanie z prac komisji za rok 2013. 

Przewodniczący Komisji Inwestycji poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 

2 i 9 grudnia. 2 grudnia omawiano i podsumowano zadania inwestycyjne za 2013 r., komisja 

zajęła się szczegółowo budową hali. Zaopiniowała pomysł pozytywnie przy zapewnieniu 

Wójta, że nie zrezygnuje przy tym z rozbudowy kanalizacji w kolejnych wsiach, natomiast 9 

grudnia była to kontynuacja planu zagospodarowania przestrzennego. Finałem tego tematu 

będzie posiedzenie zaplanowane po nowym roku. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa poinformował, że komisja spotkała się 

trzykrotnie, z czego dwukrotnie wspólnie z Komisją Finansów i raz odbyła posiedzenie 

wyjazdowe w celu sprawdzenia gotowości bojowej oraz stanu dróg gminnych. 

Przewodniczący Komisji Finansów poinformował, że  komisja odbyła 2 posiedzenia 

wspólnie ze wszystkimi komisjami Rady Gminy. 28 listopada komisje zajęły się analizą 

projektu budżetu na 2014 r., wypracowały opinie w sprawie zakupu koparki, budowy hali 

oraz pisma p. Adamca w sprawie bezprzetargowego nabycia nieruchomości w Cegłowie. 

Przewodniczący odczytał te opinie, natomiast 27 grudnia komisje zajęły się opiniowaniem 

materiałów na sesję Rady Gminy. 

 

Ad. 6 

Wójt przedstawił informację o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012/2013, w 

tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych w placówkach oświatowych na 

terenie Gminy Cegłów. 

/informacja w załączeniu/ 

 

Ad. 7 

Przystąpiono do pakietu uchwałowego: 

1. W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cegłów na lata 

2013 - 2023  

Pani Skarbnik omówiła zmiany  zgodnie z załącznikiem do uchwały. 

Następnie odczytano  pozytywną opinię wypracowaną na wspólnym posiedzeniu komisji oraz 

przystąpiono do głosowania. 

Głosowało 14 radnych obecnych na sali obrad. Przyjęto jednogłośnie. 

Uchwała została podjęta. 

 

2. W sprawie dokonania zmian w budżecie na 2013 r. 
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Po omówieniu projektu uchwały przez Panią Skarbnik oraz odczytaniu pozytywnej opinii 

Komisji przez Przewodniczącego Komisji Finansów, przystąpiono do głosowania. 

Głosowało 14 radnych. Przyjęto jednogłośnie. 

Uchwała została podjęta. 

 

3. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cegłów na lata 

2014 - 2024 

Po omówieniu przez Panią Skarbnik zmian zgodnie z załącznikiem do uchwały  odczytano 

negatywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Po pytaniach radnych odnośnie powodów wydania negatywnej opinii przez RIO oraz 

odpowiedzi Pani Skarbnik, że opinia ta wynika z uwzględnienia środków z WFOŚiGW, RIO 

zapytało o podpisany aneks, którego jeszcze fizycznie nie posiadaliśmy i zapewnieniu p. 

Skarbnik, że zostało to zmienione zgodnie z zaleceniami, przystąpiono do głosowania. 

Głosowało 14 radnych.  

Za – 12 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących – 2 

Uchwała została podjęta. 

 

4. W sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2014. 

 

Po omówieniu projektu uchwały przez Wójta Gminy oraz odczytaniu pozytywnej opinii  

Regionalnej Izby Obrachunkowej z uwagami, które zostały uwzględnione, jak również 

Komisji przez Przewodniczącego Komisji Finansów, przystąpiono do głosowania. 

Głosowało 14 radnych. Przyjęto jednogłośnie. 

Uchwała została podjęta. 

 

5. W sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/249/13 w sprawie zaciągnięcia pożyczki 

na pokrycie planowego deficytu budżetowego z przeznaczeniem na 

wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej na zadanie „Przebudowa Targowiska Gminnego w Cegłowie” 

Wójt Gminy poinformował radnych Rady Gminy o zmianie uchwały, która podjęta została w 

dniu 26 września 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na pokrycie planowanego deficytu 

budżetowego z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań ze środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie „Przebudowa targowiska w 

miejscowości Cegłów” w kwocie 784.330,00 zł. Z uwagi na konieczność zaciągnięcia 

mniejszej kwoty na realizację w/w zadania kwota pożyczki zostanie zmniejszona do kwoty 

661.461,90 zł.  

Po przedstawieniu projektu uchwały przez Wójta, Przewodnicząca Rady poprosiła o 

przystąpienie do głosowania nad przedstawionym projektem uchwały. 

W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych obecnych na sali. 

Za – 14  

Przeciw – 0 

Wstrzymujący – 0  

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

6. Przewodnicząca poinformowała, że przechodzimy do projektu uchwały w sprawie 

zmiany uchwały Nr XL/338/13 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/300/13 w 

sprawie zaciągnięcia pożyczki na pokrycie planowanego deficytu budżetowego z 

przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań ze środków 
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pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie „Budowa wodociągu we 

wsi Wólka Wiciejowska”  

Wójt Gminy poinformował radnych Rady Gminy o zmianie uchwały, która podjęta została w 

dniu 26 września 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na pokrycie planowanego deficytu 

budżetowego z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań ze środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie „Budowa wodociągu we wsi Wólka 

Wiciejowska” w kwocie 174.629,00 zł. Z uwagi na konieczność zaciągnięcia mniejszej kwoty 

na realizację w/w zadania kwota pożyczki zostanie zmniejszona do kwoty 122.166,60 zł.  

Po przedstawieniu projektu uchwały przez Wójta, Przewodnicząca Rady poprosiła o 

przystąpienie do głosowania nad przedstawionym projektem uchwały. 

W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych obecnych na sali. 

Za – 14  

Przeciw – 0 

Wstrzymujący – 0  

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

7. W sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/302/13 w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego w 2013 r. 

Wójt Gminy poinformował radnych o zmianie uchwały , która została podjęta w dniu 26 

września 2013 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2013 r., zmieniona 

następnie uchwałą nr XXXVIII/311/13 z dnia 21 listopada 2013 r.. Z uwagi na umorzenie 

pożyczki w WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 205250,00 zł oraz braku płatności z projektu 

zmniejszono kwotę kredytu z planowanej 1100000,00 zł do kwoty 840430,00 zł. 

Po przedstawieniu projektu uchwały przez Wójta, Przewodnicząca Rady poprosiła o 

przystąpienie do głosowania nad przedstawionym projektem uchwały. 

W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych obecnych na Sali. 

Za – 14 

Przeciw – 0 

Wstrzymujący – 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.   

 

8. W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych 

położonych w Cegłowie, stanowiących własność Gminy Cegłów 

Wójt poinformował, że chodzi o dzierżawę dla p. Kowalczyka, po omówieniu projektu 

uchwały oraz zapewnieniu Wójta, że zapisy odnośnie parkowania samochodu przez w/w 

dzierżawcę zostaną uregulowane w umowie dzierżawy, odczytaniu pozytywnej opinii komisji 

przez Przewodniczącego Komisji Finansów, przystąpiono do głosowania. 

Głosowało 14 radnych. Przyjęto jednogłośnie. 

Uchwała została podjęta. 

 

9. W sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia pomocy społecznej w postaci 

posiłku dla osób potrzebujących z terenu Gminy Cegłów 

Pani Katarzyna Korzeń – kierownik GOPS omówiła projekt uchwały.  Po omówieniu 

przystąpiono do głosowania. 

Głosowało 14 radnych. 

Przyjęto jednogłośnie. 

Uchwała została podjęta. 
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Ad.8 

Pani Sekretarz przypomniała o terminowości dokonywania opłat za odbiór odpadów 

komunalnych. 

 

Ad.9 

Przewodnicząca poinformowała o piśmie, które wpłynęło od p. Adamca i zapewniła, że 

zgodnie ze stanowiskiem wspólnego posiedzenia komisji zostanie udzielona odpowiedź. 

 

Ad. 10 

Przystąpiono do głosowania za przyjęciem protokołów z XXXVIII zwyczajnej i XXXIX 

nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.  

Głosowało 14 radnych. 

Za – 13 

Przeciw – 0 

Wstrzymujący – 1 

Ad. 11 

Przewodnicząca zamknęła obrady XL zwyczajnej sesji Rady Gminy. 

 

Zamknięcie obrad, godz. 17.00 

        Przewodnicząca Rady Gminy 

        (-) mgr inż. Teodora Wójcik 
Protokołowała: Małgorzata Podobas 

 


