Protokół Nr XLV
nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cegłów dniu 22 lipca 2014 r.
pod przewodnictwem Przewodniczącej Rady Gminy P. Teodory Wójcik
Liczba radnych ogółem: 15
Liczba obecnych radnych: 11
Liczba nieobecnych radnych: 4
W sesji udział wzięli:
1. Pan Marcin Uchman – Wójt Gminy
2. Pan Dariusz Uchman – Zastępca Wójta Gminy
3. Pani Milena Dąbrowska – Skarbnik Gminy
4. Pani Kinga Łoniewska – Sekretarz Gminy
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał:
- w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania na terenie Gminy Cegłów
dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej,
- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cegłów na lata
2014-2024,
- w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Cegłów na 2014 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 „Rozwój kultury regionalnej
poprzez budowę budynku kulturalno-społecznego „RONDO” w Cegłowie wraz z
zagospodarowaniem terenu oraz wyeksponowaniem małej architektury związanej
z miejscowością”
4. Zamknięcie obrad.
Ad.1
XLV nadzwyczajną sesję Rady Gminy w Cegłowie otworzyła Pani Przewodnicząca
Teodora Wójcik oraz wyjaśniła iż 12 lipca wpłynęło pismo od Zastępcy Wójta Dariusza
Uchmana w sprawie zwołania tejże sesji. Wójt wymienił projekty uchwał, które znalazły się w
porządku obrad oraz wyjaśnił z jakich okoliczności wynika termin tej sesji. Mianowicie należy
wprowadzić do budżetu środki na projekt informatyzacji oraz podjąć do końca lipca uchwałę o
utworzeniu dodatkowego obwodu głosowania na terenie gminy Cegłów dla przeprowadzenia
wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Pani Przewodnicząca stwierdziła, że na sali jest 10 radnych i uchwały będą
podejmowane prawomocnie. Następnie powitała Panów Wójtów, Panią Sekretarz, Panią
Skarbnik oraz Panią Dyrektor Zespołu Szkolnego w Piasecznie, Panią Dyrektor Zespołu
Szkolnego w Cegłowie, Pana inspektora nadzoru Pana Mariusza Siudowskiego, Pana Marcina
Lipca – przedstawiciela firmy Swarco Traffic – realizującej projekt „e – Cegłów”.
Ad. 2
Przewodnicząca przedstawiła proponowany porządek obrad i pierwsze pytanie
skierowała do wnioskodawcy, czy Wójt chciałby wnieść uwagi do przedstawionego porządku.

Po stwierdzeniu, że nikt nie ma uwag, przystąpiono do głosowania za przyjęciem tego
porządku. Przyjęto go jednogłośnie. Głosowało 10 radnych.
Ad.3
Do obrad dołączył radny Sebastian Trojanowski (godz. 15.10)
Projekt uchwały w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu do głosowania na terenie
gminy Cegłów dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczpospolitej
Polskiej
Pan Wójt wyjaśnił, iż po śmierci senatora Górskiego, który reprezentował powiaty:
garwoliński, miński i węgrowski, wyszło zarządzenie o uzupełniających wyborach. W związku
z tym w DPS św. Józefa w Mieni zostanie utworzony dodatkowy obwód głosowania. Gmina w
związku z tym nie poniesie żadnych kosztów, a umożliwi to swobodne głosowanie
podopiecznym DPS.
Następnie odbyło się głosowanie za przyjęciem projektu uchwały.
Głosowało 11 radnych obecnych na sali obrad.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
Uchwała została podjęta.
W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cegłów na lata 2014 –
2024
Pani Skarbnik omówiła zmiany zgodnie z załącznikiem do uchwały, następnie
przystąpiono do głosowania.
Głosowało 11 radnych.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
Uchwała została podjęta.
W sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Cegłów na 2014 r.
Pani Skarbnik omówiła zmiany zgodnie z załącznikami do projektu.
Radny Wąsowski zapytał ile będzie wynosił wkład własny gminy na modernizację drogi Mienia
– Posiadały.
Wójt odpowiedział, że otrzymaliśmy dofinansowanie z Nadleśnictwa 131 tys. Zł oraz z
FOGR 95 tys. Zł., natomiast wkład własny to ok. 135 tys. Zł, co daje ok. 66% ze środków
zewnętrznych. Dodał, że droga umożliwi poprawę ciągu komunikacyjnego i uatrakcyjni te
tereny.
Przewodnicząca zapytała o kanalizację w miejscowości Cegłów – jakie ulice są ujęte w
budżecie w związku z tym, że były one wyszczególnione w poprzedniej uchwale, a teraz wiersz
z nazwą nie został rozsunięty.
Wójt stwierdził, że Pani Sekretarz przyniesie załącznik z poprzedniej sesji, natomiast
Przewodnicząca zaproponowała, aby przystąpić do procedowania kolejnego projektu uchwały,
a później wrócimy do tego.
W sprawie zaciągnięcia pożyczki na pokrycie planowanego deficytu budżetowego z
przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej na zadanie „Rozwój kultury regionalnej poprzez budowę

budynku kulturalno – społecznego „Rondo” w Cegłowie wraz z zagospodarowaniem
terenu oraz wyeksponowaniem małej architektury związanej z miejscowością
Pani Skarbnik wyjaśniła, że z związku z planowaną realizacją projektu jest potrzeba
zaciągnięcia pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie tej inwestycji, gdyż Gminy nie
stać na to, żeby finansować całość z własnych środków. Dodała, że kwota pożyczki to 418
609,00 zł, a refundacja nastąpi w 2015 r.
Radny Wąsowski zapytał na jaki procent ta pożyczka jest zaciągana.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że jest to w granicach 1-1,12% w zależności od WIBOR-u i stóp
procentowych banku.
Przystąpiono do głosowania. Głosowało 11 radnych. Przyjęto jednogłośnie.
Uchwała została podjęta.
Przewodnicząca poinformowała, że wracamy do procedowania poprzedniego projektu
uchwały i mamy ul. Widok, Zacisze, Chabrowa. Zapytała czy są jeszcze pytania odnośnie
projektu uchwały. Po stwierdzeniu, że pytań nie ma przystąpiono do głosowania.
Głosowało 11 radnych. Przyjęto jednogłośnie.
Uchwała została podjęta.
Ad.4
Przewodnicząca zamknęła obrady XLV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.
Protokołowała:
Małgorzata Podobas
Przewodnicząca Rady Gminy
(-) mgr inż. Teodora Wójcik

