Z OBRAD

PROTOKÓŁ NR 36
XXXVI SESJI RADY GMINY CERANÓW
Z DNIA 30 SIERPNIA 2018 ROKU

Sesja zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875). Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Stanisław
Pacholec.
Sesja odbyła się w dniu 30 sierpnia 2018 roku /czwartek/ w sali konferencyjnej Urzędu
Gminy Ceranów i trwała od godz. 10:00 do godz. 11:10,
Na 15 radnych obecnych było 12 radnych. Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do
protokołu.
Obecni na sesji byli również:
1. Wójt Gminy Krzysztof Młyński,
2. Sekretarz Gminy Katarzyna Kołodziej,
3. Skarbnik Gminy Anna Sarnowska
Przewodniczący Rady powitał zebranych, stwierdził quorum i przedstawił porządek obrad.
Józef Dziwulski – Proszę o wprowadzenie punktu w którym będzie dyskusja.
Wójt Gminy – nie wyrażam zgody na wprowadzenie dodatkowego punktu. Przy punkcie 3 i
4 będzie podjęta dyskusja odnośnie podejmowanych uchwał.
Jerzy Lipka- przyszła nowa Pani skarbnik powinna się nam przedstawić.
Wójt Gminy – zawsze podczas podejmowania uchwał jest dyskusja nad daną uchwałą, więc
uważam że nie ma potrzeby wprowadzania dodatkowego punktu.
Krzysztof Zembrowski – aby ta sesja przebiegła spokojnie ja proponuję dyskusję przy
każdym punkcie o odwołaniu i powołaniu skarbnika gminy.
Wójt Gminy – ja już powiedziałem jak przewodniczący przeczyta uchwały to będzie
dyskusja. Proszę o przejście do dalszego porządku obrad.

Punkt 2.
Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Pacholec przedstawił zebranym proponowany
porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji Rady Gminy Ceranów i sprawdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania skarbnika Gminy Ceranów.

4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania skarbnika Gminy Ceranów.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Ceranów w 2018
roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmieniającej rozporządzenie w sprawie ustanowienia
pomników przyrody położonych na terenie powiatu sokołowskiego.
7. Zamknięcie obrad.
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad.
W wyniku głosowania:
 "za" przyjęciem porządku obrad - 10 radnych,
 "przeciw" przyjęciu porządku obrad - 0 radnych,
 "wstrzymało się od głosowania" - 2 radnych.
Porządek obrad został przyjęty większością głosów.
Punkt.3
Podjęcie uchwały w sprawie odwołania skarbnika Gminy Ceranów.
Wójt Gminy - odczytał uzasadnienie do uchwały - Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 3 ustawy z
dnia 8 marca 1990r. O samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2018 r., poz.994 ze zm.), odwołanie
skarbnika należy do wyłącznej właściwości rady i następuje na wniosek Wójta. W dniu 23
lipca 2018 roku Pani Barbara Sulńska–Facon złożyła na biuro podawcze Urzędu Gminy
Ceranów rezygnację ze stanowiska Skarbnika Gminy Ceranów. Z dniem 31 sierpnia 2018 r.
kończy się termin jednomiesięcznego wypowiedzenia stosunku pracy. W świetle powyższego
stanu prawnego i faktycznego uzasadnione jest skierowane przez Wójta Gminy Ceranów do
Rady Gminy Ceranów wniosku o odwołanie Pani Barbary Sulińskiej-Facon ze stanowiska
Skarbnika Gminy Ceranów.
Były przeprowadzone rozmowy aby Pani Basia została do wyborów ale zdania nie zmieniła
na dzień dzisiejszy przebywa na zwolnieniu lekarskim. W dniu 10 sierpnia dostałem e-mail co
mam zrobić aby gmina dalej funkcjonowała w związku z tym w dniu dzisiejszym została
zwołana sesja na której Pani Barbara Sulińska-Facon zostanie odwołana ze stanowiska
skarbnika i powołana nowa Pani skarbnik.
Przewodniczący Rady – czy są pytania?
Józef Dziwulski – Pytanie jest następujące Panie Wójcie co Pan robił 23 lipca, jeżeli było
złożone wypowiedzenie 23 lipca to Pan dzisiaj 30 sierpnia za pięć dwunasta się obejrzał że

nie ma skarbnika, tyle było dni trzeba było przeprowadzić rozmowę za tą Panią, zastępczyni
też odeszła, ta Pani też odejdzie. Teraz Pan tą Panią unieszczęśliwia na dwa miesiące przed
wyborami. Pani powinna się zastanowić. Panie Wójcie trzeba było zebrać radę i
porozmawiać, co się dzieję? Co jest przyczyną że skarbnik odeszła? Zastępczymi też odeszła i
ta Pani tez odejdzie. Robicie sesja nadzwyczajną z wczoraj na dzisiaj. Ja nigdy nie
krytykowałem Wójta jeśli jest problem to ja go tylko naświetlam. Z panią Elą była podobna
sytuacja, pokłóciliście się i poszła na zwolnienie i była odwołana. Sprowadziliśmy z Małkini
dobrą księgową, sam wstałem i powiedziałem wybierzmy tą księgową bo jest dobrą księgową
i szanuje ją do dziś, pobyła rok czy półtora nareszcie odchodzi. Dała za siebie następczynię z
którą pracowała, teraz raptem 29 o godzinie 16:00 dostajemy takie zawiadomienie to jest
niepoważne. Za kogo Pan tych ludzi ma, czy Pan myśli że każdy dzisiaj rękę podniesie bo
przepraszam bardzo, ale ja nie podniosę. Trzeba trochę powagi. Ta zastępczyni też poszła
może jeszcze wróci i może ona te podpisy będzie robić. Ja to mówię dla dobra gminy.
Panowie wypowiedzcie się.
Jerzy Lipka – Szkoda że dziś nie ma księdza proboszcza, nie tak dawno modlił się o
oświecenie dla radnych, przykro było tego słuchać. Ciekawe co ksiądz proboszcz dziś by
powiedział i za kogo by się dziś pomodlił. Panie Dziwulski mi też tego przykro słuchać, ale
jesteśmy dzisiaj nie powołamy Pani skarbnik to rozłożymy Gminę.
Grzegorz Zyśk – dlaczego nie ma konkursów na takie stanowiska, tylko Wójt sam dobiera
pracowników?
Ewa Częścik – ja chciałabym inną sprawę poruszyć teraz przez miesiąc nie było osoby
upoważnionej do podpisywania przelewów więc ciekawi mnie ile zobowiązań nie zostało
spłaconych w terminie i jakie z tego tytułu gmina poniesie kary?
Henryk Stelmach – wynika z tego że zostaliśmy postawieni pod ścianą i musimy Panią
skarbnik powołać i nie można tej sprawy przeciągać, dyskusja jest potrzebna ale to inna
sprawa, ale skarbnik też jest potrzebna.
Miron Rytel- mieszkańcy naszej gminy nie pobrali świadczeń rodzinnych, a dzieci idą do
szkoły.
Wójt Gminy – Panie wiceprzewodniczący Pan mówi że ksiądz się modlił. Pan był na tej
mszy? Z tego co wiem to Pana na tej mszy nie było. Identyczny cyrk się robi jak w 2016 roku.

Trzy miliony złotych nie można było rozliczyć i to jest identyczna stacja. Wypowiedzenie
składa się o 15:30 na biuro podawcze, a nie do rąk pracodawcy, drugi fakt to to że w piątek
sprząta się swoje biurko i w poniedziałek przysyła listem poleconym zwolnienie i nie tylko
swoje i e-maila co Wójt ma zrobić. Pani Kurowicka to była powołana po odejściu Pani
Kazimierczuk, dlatego że nie było komu podpisywać umów do otrzymania dofinansowania.
Pani Kurowicka na drugi dzień po rozmowie też przyniosła zwolnienie lekarskie teraz
sytuacja była taka sama. Jeśli ktoś odchodzi to powinien upoważnić do robienia przelewów
drugą osobę, a Pani Basia tego nie zrobiła. Jeśli jest tak jak Pan Dziwulski mówi, to Pan
dobrze wie, bo Pan tam często zaglądał, a ta druga Pani to nawet nie raczy odebrać telefonu i
były panie z gminy i nie raczyła z nimi porozmawiać po prostu jej nie było, jest na zaległym
miesięcznym urlopie. To ja zostałem postawiony pod ścianą i aby gmina mogła dalej
funkcjonować to trzeba było powołać nową skarbnik w krótkim czasie i z tego co powiedział
Pan Dziwulski to wybory są na wójta i do rady a nie na skarbnika. W kodeksie wyborczym
nie ma zapisu że skarbnik się zmienia po wyborach tylko jest ciągłość. Na dzień dzisiejszy
znalazłem osobę, trzeba było uporządkować dokumenty, aby można było Państwu dzisiaj
przedstawić uchwałę. Na dzień dzisiejszy powinna być już uchwała kredytowa. Może ta
sytuacja przyczyniła się do tego że mamy kontrolę z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
jeszcze przed wyborami będzie protokół to Państwu odczytam jak to miało miejsce
wykonanie pewnych rzeczy. Przy podejmowaniu uchwały o powołaniu skarbnik myślę że
należy posłuchać co Pani Ania ma do powiedzenia, co sobą reprezentuje, proszę nie oceniać.
Grzegorz Zyśk - Czy Wójt zastanawiał się dlaczego tak się dzieje że wszystkie Panie
odchodzą?
Józef Dziwulski – Pan doskonale wie, że ja wiem co to jest skarbnik i główny księgowy w
firmie ja sobie zdaję sprawę. To jest mózg firmy tylko z tym mózgiem trzeba współpracować,
a tu nie było współpracy. Jedna na zwolnieniu, druga telefonów nie odbiera, coś jest nie tak.
One mówią co innego, Pan co innego, one tu powinny dzisiaj być to byśmy zadali pytania. Ja
nie jestem przeciwko Pani. Pani jest młodą kobieta niech się Pani zastanowi bo to jest ważna
sprawa. Gdzie Pan był 23 trzeba było do mnie zadzwonić, czy do Stelmacha że jest taka
sytuacja, a my nic nie wiemy. Dowiadujemy się z gazet, z internetu, od ludzi ze wsi. Ludzie
mnie przestępują i pytają co się u was dzieje? Ja chcę podejść do tej sprawy poważnie, może
na te dwa miesiące wziąć kogoś z podpisem. To jest niepoważna sytuacja, ale dlaczego ona
jest tylko w Ceranowie.

Wójt Gminy – Pan identyczne expose wygłosił przy powołaniu Pani Kazimierczuk. Nie tylko
w Gminie Ceranów jest powoływanie pracowników bez konkursu. Pan prześledzi inne
powiaty. Państwo potraficie tylko ładne komentarze w internecie wpisywać i listy pisać. Obie
panie złożyły wypowiedzenia, o pewnych sprawach nie będę mówił na sesji bo to nie jest
miejsce do omawiania takich spraw.
Henryk Stelmach – skoro Pani Sulińska złożyła wypowiedzenie to powinniśmy to
uszanować, jest kandydatka i powinniśmy ją powołać bo taka jest potrzeba.
Krzysztof Zembrowski – Pani Sulińska jest winna radnym jakieś wyjaśnienia. Ale tak już
jest, jeśli składa się wymówienie to i zwolnienie, to jest znana sytuacja.
Jerzy Lipka – zebraliśmy się dzisiaj i jest taka sytuacja więc odwołajmy poprzednią skarbnik
i powołajmy następną.
Wójt Gminy – Droga Rado powołamy Panią skarbnik dla dobra sprawy, a jeśli Pani Sulińska
była taka dobra to powinna być tu dzisiaj z nami. Pani Klukowska też powinna przyjść i ze
mną porozmawia. Bo pewne rzeczy wychodzą zawiadomienie o kontroli przyczyniło się do
złożenia wypowiedzeń i kontrola będzie do 12 września i wychodzą pewne rzeczy. Bardzo
proszę o uszanowanie decyzji Pani Sulińskiej i podjęcie głosowania.
Przewodniczący Rady – czy są pytania?
Przewodniczący odczytał uchwałę i w związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady poddał
pod głosowanie uchwałę w sprawie odwołania skarbnika Gminy Ceranów.
Wynik głosowania był następujący:
 za" przyjęciem porządku obrad - 9 radnych,
 "przeciw" przyjęciu porządku obrad - 3 radnych,
 "wstrzymało się od głosowania" - 0 radnych.
Uchwała NR XXXVI/225/2018 Rady Gminy Ceranów z dnia 30 sierpnia 2018 roku w
sprawie odwołania skarbnika Gminy Ceranów została przyjęta większością głosów i stanowi
załącznik do protokołu.

Punkt. 4
Podjęcie uchwały w sprawie powołania skarbnika Gminy Ceranów.
Wójt Gminy – Część dyskusji była już przy odwołaniu. Przedstawiam Państwu Panią Annę
Sarnowska, która powie kilka słów o sobie. Ja rozmawiałem z kilkoma osobami i Pani Ania
zgodziła się podjąć to wyzwanie. Nie jest to łatwe wyzwanie – trudne. Inaczej jest kiedy
przekazuje się komuś dokumenty, a inaczej jeśli zostawia się je na biurku i emaila do
pracodawcy co ma zrobić, albo informację że to Wójt ma przestrzegać regulaminu albo
zarządzenia które podpisał. Apeluję do Rady aby zagłosowała za Panią Anią bo jutro mamy
do dopisania umowę w Ministerstwie Sprawiedliwości na środki na sprzęt dla OSP Ceranów i
OSP Rytele-Olechny, następna umowa będzie do podpisania we wrześniu i wypłata 500+
oraz inne zobowiązania których termin został odroczony.
Anna Sarnowska – Witam Państwa nazywam się Anna Sarnowska, mam 36 lat,
wykształcenie wyższe magisterskie łącznie z podyplomowym w zakresie rachunkowości
ponad 10 lat stażu pracy jako księgowa, prowadzę prywatna firmę-własną. Ze swojej strony
mogę obiecać że dołożę wszelkich starań, aby swoją funkcję pełnić najlepiej jak będę
potrafiła. Jeśli Państwo mają jakieś pytania to bardzo proszę?
Ewa Częścik – chciałam zapytać, oczywiście nie ujmując Pani wiedzy, czy ma Pani
doświadczenie w sektorze finansów publicznych.
Anna Sarnowska – na dzień dzisiejszy nie posiadam jeszcze takiego doświadczenia.
Józef Dziwulski – czym różni się księgowość prywatna od administracyjnej Urzędu Gminy?
Anna Sarnowska –trudno jest mi to wyjaśnić, ale na pewno jest troszkę inna. Sytuacja jest
trudna nie ma osoby która mogła by mi wszystko przekazać, na biurku zostały tylko
dokumenty z których tylko mogę się dowiedzieć jaka jest sytuacja.
Józef Dziwulski – czy został spisany protokół przekazania dokumentów ze stanowiska, jak
można zostawić dokumenty żeby każdy miał do nich dostęp.
Wójt Gminy – Protokół przekazania dokumentów Pani Klukowskiej zawierał jedno zdanie
”siedem segregatorów założonych 1 stycznia 2018 roku i do 31 lipca 2018 roku”. Po tym jak
to zobaczyłem to zapytałem co w tych segregatorach jest zaksięgowane, na której pozycji
księgowej są zakończone księgi itd. Długo by o tym mówić. Ta Pani jest rzucona na głęboką

wodę, ale ma zapewnienie od sąsiadów że pomogą. Za pewno Państwo o tym wiedzą bo się
mocno o tym pisze w Internecie. Pani Basia powinna dać komu upoważnienie do
podpisywania przelewów i dokumentów, tak jak kiedyś o tym rozmailiśmy, ale nikomu
takiego upoważnienia nie dała. Często się tak zdarza że osoba idąca na zwolnienie od
poniedziałku już w piątek sprząta swoje rzeczy osobiste. Bardzo proszę Panie
przewodniczący przejść do przeczytania uchwały.
Przewodniczący Rady – ja mama pytanie. Czy Pani sobie poradzi i czy Pani się zgadza?
Anna Sarnowska – skoro się zdecydowałam i jestem tu dzisiaj to podejmę się tego
wyzwania, nie jest to łatwe wyzwanie. Odpowiadam za nie własna osobą przed Państwem
przed kolegium.
Wójt Gminy – W drodze wyjaśnień, przed kolegium odpowiada kierownik jednostki czyli ja.
Przewodniczący odczytał uchwałę i w związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady poddał
pod głosowanie uchwałę w sprawie w sprawie powołania skarbnika Gminy Ceranów.
Wynik głosowania był następujący:
 za" przyjęciem porządku obrad - 9 radnych,
 "przeciw" przyjęciu porządku obrad - 1 radnych,
 "wstrzymało się od głosowania" - 2 radnych.
Uchwała NR XXXVI/226/2018 Rady Gminy Ceranów z dnia 30 sierpnia 2018 roku w
sprawie powołania skarbnika Gminy Ceranów została przyjęta większością głosów i stanowi
załącznik do protokołu.
Wójt Gminy –Bardzo dziękuję szanownej Radzie i gratuluję Pani Ani że została skarbnikiem
ja z mojej strony, ze strony pracowników i skarbników z sąsiednich gmin zapewnimy pomoc
aby gmina nadal funkcjonowała. Podobna sytuacja miała miejsce w 2016 roku kiedy były
rozliczne 3 miliony na drogi powodziowe. Protokół z kontroli zawierał 62 strony nie było
zastrzeżeń, jedynie zastrzeżenia były do terminowości zgłaszania prac przez pracowników.

Punkt. 5
Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Ceranów w 2018 roku.
Wójt Gminy – Uchwała została przygotowana jeszcze przez Panią Sulińską.
Plan dochodów zwiększony został o kwotę 76.969,64 zł z tytułu:
1. Dział 750 - Administracja publiczna - zwiększenie planu dochodów o kwotę 849,30 zł
2. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększenie planu
dochodów z tytułu otrzymanych dotacji z Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na
remont budynku OSP Ceranów w kwocie 23.742,00 zł oraz z tytułu planowanego
dofinansowania z Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup sprzętu dla jednostek straży
pożarnej w kwocie 28.478,34 zł.
3. Dział 926 - Kultura fizyczna - zwiększenie planu dochodów z tytułu dofinansowania z
Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie pn. Budowa Otwartej Strefy Aktywności: wariant
podstawowy - 1 obiekt" w kwocie 23.900,00 zł.
Plan wydatków został zwiększony o kwotę 76.969,64 zł z tytułu:
1. Dział 600 - Transport i łączność - zmniejszenie planu wydatków na zadania realizowane w
ramach funduszu sołeckiego w Radości - kwota 10.099,46 zł, zmniejszenie planu wydatków
na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej o numerze ewid. 1886 w miejscowości Ceranów"
- kwota 106.513,38 zł, zwiększenie planu wydatków na zadanie "Przebudowa drogi gminnej
na działce 1467 obręb Ceranów i 353 obręb Radość" w kwocie 19.908,18 zł.
2.Dział 750 – Administracja publiczna – zwiększenie planu wydatków na zakup usług
pozostałych o kwotę 7.000 zł.
3.Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększenie planu
wydatków na zadanie "Modernizacja remizy OSP Radość" w ramach funduszu sołeckiego kwota 10.099,46 zł, zwiększenie planu wydatków na remont budynku OSP Ceranów w
kwocie 23.742,00 zł oraz na zakup sprzętu dla jednostek straży pożarnej w kwocie 28.766,00
zł.
4. Dział 801- Oświata i wychowanie - zwiększenie planu wydatków na materiały o kwotę
849,30 zł.
5. Dział 851 - Ochrona zdrowia - zwiększenie planu wydatków na "Modernizację garaży przy
Ośrodku Zdrowia - kwota 18.114,90 zł oraz "Utwardzenie placu przy Ośrodku Zdrowia w
Ceranowie" - kwota 27.729,64 zł.
6. Dział 926 - Kultura fizyczna - zwiększenie planu wydatków na zadanie pn. "Budowa
Otwartej Strefy Aktywności: wariant podstawowy - 1 obiekt" w kwocie 57.373,00 zł.

Przewodniczący Rady – czy na pewno wieloletnia prognoza nie uległa zmianie
Wójt Gminy – nie, prognoza zostaje bez zmian.
Józef Dziwulski – te 106 tysięcy to na drogę przy sklepie, kiedy będzie robiona?
Wójt Gminy – to na drogę 1886 w miejscowości Ceranów, dziś skończą u księdza i wejdą na
tą drogę, tylko mamy taki problem, że Jakubik wgrodził się w tą drogę. Jutro wchodzą
korytować.
Przewodniczący odczytał uchwałę i w związku z brakiem pytań poddał pod głosowanie
uchwałę w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Ceranów w 2018 roku.
Wynik głosowania był następujący:
 za" przyjęciem porządku obrad - 10 radnych,
 "przeciw" przyjęciu porządku obrad - 0 radnych,
 "wstrzymało się od głosowania" - 2 radnych.
Uchwała NR XXXVI/227/2018 Rady Gminy Ceranów z dnia 30 sierpnia 2018 roku w
sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Ceranów w 2018 roku została przyjęta
większością głosów i stanowi załącznik do protokołu.
Punkt. 6.Podjęcie uchwały w sprawie zmieniającej rozporządzenie w sprawie ustanowienia
pomników przyrody położonych na terenie powiatu sokołowskiego.
Wójt Gminy – zostały tu zmierzone lipy, dostaliśmy zgodę na usunięcie 44 lip zagrażających
bezpieczeństwu, które zostaną usunięte na koszt Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad, druga
uchwała dotyczy trzech drzew które się przewróciły, też dostaliśmy zgodę na usunięcie. Jeśli
podejmiemy te uchwały to posprzątamy te drzewa. Osobie sprawdzające wniosek w
WFOSiGW nie podobała się kwota jaka ma być przeznaczona na pielęgnacje drzew i
musieliśmy pisać wyjaśnienia, jeśli podejmiemy te uchwały to kwota będzie mniejsza na
pielęgnację drzew.
Grzegorz Zyśk – mam pytanie do Pana, Wójta czy mogę je zadać?
Przewodniczący Rady – czy w sprawie omawianego punktu.

Grzegorz Zyśk – Nie
Przewodniczący Rady – to nie. Panie Wójcie a rozliczenie w pielęgnacji kiedy będzie?
Wójt Gminy – w tym roku na koniec września.
Przewodniczący odczytał uchwałę i w związku z brakiem pytań poddał pod głosowanie
uchwałę w sprawie zmieniającej rozporządzenie w sprawie ustanowienia pomników przyrody
położonych na terenie powiatu sokołowskiego.
Wynik głosowania był następujący:
 za" przyjęciem porządku obrad - 12 radnych,
 "przeciw" przyjęciu porządku obrad - 0 radnych,
 "wstrzymało się od głosowania" - 0 radnych.
Uchwała NR XXXVI/228/2018 Rady Gminy Ceranów z dnia 30 sierpnia 2018 roku w
sprawie zmieniającej rozporządzenie w sprawie ustanowienia pomników przyrody
położonych na terenie powiatu sokołowskiego została przyjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik do protokołu.
Punkt. 7
Podjęcie uchwały w sprawie zmieniającej rozporządzenie w sprawie ustanowienia
pomników przyrody położonych na terenie powiatu sokołowskiego.
Przewodniczący odczytał uchwałę i w związku z brakiem pytań poddał pod głosowanie
uchwałę w sprawie zmieniającej rozporządzenie w sprawie ustanowienia pomników przyrody
położonych na terenie powiatu sokołowskiego.
Wynik głosowania był następujący:
 za" przyjęciem porządku obrad - 12 radnych,
 "przeciw" przyjęciu porządku obrad - 0 radnych,
 "wstrzymało się od głosowania" - 0 radnych.
Uchwała NR XXXVI/229/2018 Rady Gminy Ceranów z dnia 30 sierpnia 2018 roku w
sprawie zmieniającej rozporządzenie w sprawie ustanowienia pomników przyrody
położonych na terenie powiatu sokołowskiego została przyjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik do protokołu.

Grzegorz Zyśk – Co się stało ze skarga, która wpłynęła na Wójta.
Przewodniczący Rady – została przekazana do przewodniczącego komisji rewizyjnej Panu
Krzysztofowi Zembrowskiemu na następnej komisji powinna być rozpatrywana.
Krzysztof Zembrowski – otrzymałem te pismo z opóźnionym terminie i będzie powołana
komisja rewizyjna tylko w tej sprawie. Pani Żochowska dostała informację gdzie ta sprawa
została przekazana i przy najbliższym spotkaniu komisji rewizyjnej ta sprawa będzie
rozpatrzona.
Jerzy Lipka – jak wygląda sprawa wniosków suszowych bo ludzie pytają?
Wójt Gminy – w poniedziałek zostały odwiezione do Urzędu Wojewódzkiego i teraz
czekamy na odpowiedz.
Jerzy Lipka- kiedy będzie wożony żwir.
Wójt Gminy – pan będzie jeździł po wszystkich sołtysach i będzie ustalał. Nie mieliśmy
skarbnika i nie mogłem dysponować środkami.
Grzegorz Zyśk – Kiedy będzie przykryta piaskownica.
Wójt Gminy – jak zbierzemy przy piekarni to zasypiemy piaskownice.
Punkt 8.
Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Stanisław Pacholec podziękował
zebranym i o godz. 11:10 zamknął XXXVI sesję Rady Gminy Ceranów.

Przewodniczący
Rady Gminy Ceranów
Stanisław Pacholec
protokołowała: M.Kozioł.

Wykaz załącznik do protokołu
1

Listy obecności członków Rady Gminy Ceranów i zaproszonych gości.

2 Uchwała NR XXXVI/225/2018 Rady Gminy Ceranów z dnia 30 sierpnia 2018 roku w
sprawie odwołania skarbnika Gminy Ceranów.
3 Uchwała NR XXXVI/226/2018 Rady Gminy Ceranów z dnia 30 sierpnia 2018 roku w
sprawie powołania skarbnika Gminy Ceranów.
4 Uchwała NR XXXVI/227/2018 Rady Gminy Ceranów z dnia 30 sierpnia 2018 roku w
sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Ceranów w 2018 roku.
5 Uchwała NR XXXVI/228/2018 Rady Gminy Ceranów z dnia 30 sierpnia 2018 roku w
sprawie zmieniającej rozporządzenie w sprawie ustanowienia pomników przyrody
położonych na terenie powiatu sokołowskiego.
6 Uchwała NR XXXVI/229/2018 Rady Gminy Ceranów z dnia 30 sierpnia 2018 roku w
sprawie zmieniającej rozporządzenie w sprawie ustanowienia pomników przyrody
położonych na terenie powiatu sokołowskiego.

Stanisław Pacholec
Przewodniczący
Rady Gminy Ceranów

