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    Protokół Nr 1/11 
 

ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia oraz 
Komisji Budżetu i Rolnictwa w dniu 10 stycznia 2011 roku. 
 
Obecni na posiedzeniu wg załączonej listy obecności. 

 

Ponadto udział w posiedzeniu wzięli: 

1. Paweł Królak  - Wójt Gminy 

2. Wiesława Libera  - Skarbnik Gminy 

3. Janina Ciesielska  - Sekretarz Gminy  

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Gminy – Bogumił Grabowski, powitał wszystkich i 

przedstawił  

porządek posiedzenia: 

 

1. Projekt budżetu na 2011 rok. 

2. Sprawy różne. 

 

Punkt 1. 

Skarbnik Gminy Wiesława Libera – przedstawiła projekt budżetu na 2011 rok. Projekt otrzymali 

wszyscy radni. Projekt stanowi załącznik do protokołu. Skarbnik Gminy poinformowała, że w 

projekcie budżetu, który otrzymali radni nastąpiły zmiany i należy w dz. 756 „dochody od osób 

prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz 

wydatki związane z ich poborem” dodać kwotę 132 tys. zł. Jest to dochód sztuczny bo gmina 

sama sobie płaci podatek od nieruchomości, budowli. Planowane wpłaty na przydomowe 

oczyszczalnie ścieków: 352 tys. zł. Wydatki ogółem: 10.436.173 zł, planowane przychody 

(kredyty): 1.918.993 zł, wolne środki: 455.829 zł. Mamy do umorzenia z WFOŚ 97 tys. zł, 

ponieważ 323 tys. zł była pożyczka, z której 30 % będziemy mieli umorzone pod warunkiem, że 

przeznaczymy na inne zadanie ekologiczne. W wydatkach w dz. 400 dopisane jest 132 tys. zł. Na 

wynagrodzenia nauczycieli zaplanowany jest 7 % wzrost od września, wynika on z ustawy i takie 

podwyżki nauczyciele muszą dostać. Natomiast na wynagrodzenia pozostałych pracowników 

zaplanowany jest 5 % wzrost, ale to zależy, jaka będzie Państwa decyzja.  

Wydatki w dz. 600 dotyczą to zakupu kamienia czy żwiru, dz. 700 rozdz. 70005 „gospodarka 

gruntami i nieruchomościami” 9 tys. zł – dotyczy to drobnych napraw takich jak np. wymiana 

okien w Domu Nauczyciela; rozdz. 75023 § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 
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zaplanowano 83 tys. zł, ale jest to bardzo mało,  w tym roku wydano ponad 90 tys. zł, będziemy 

musieli sobie jakoś radzić. Jest również nowa pozycja w dz. 754, rozdz. 75421 „zarządzanie 

kryzysowe”, w której muszą być zabezpieczone środki na wypadek zdarzeń kryzysowych, np. 

powodzi czy innych zagrożeń, mamy zabezpieczone 20.892 zł, w rozdz. 80104 „przedszkola” na 

razie jest kwota 37.030 zł bo do października br. przedszkole prowadzi fundacja „Familijny 

Poznań”, ale jak program się skończy to wszystko spadnie na gminę, trzeba będzie otworzyć 

przedszkole i kwoty będą dużo większe. Ze środków własnych dokładamy do środków 

Wojewody, kiedyś Wojewoda dawał 100 % a teraz musimy dokładać, w rozdz. 85415 § 3240 

zaplanowano stypendia dla uczniów 10 tys. zł, ale kwota nie jest wystarczająca i na pewno 

środków zabraknie. Mamy jeszcze 400 tys. zł na dokumentację wraz z rozpoczęciem budowy 

Domu Kultury.  

 

W dyskusji głos zabrali: 

− Radny Grzegorz Stępniak – proszę o poprzekładanie lamp w Małej Wsi żeby chociaż co 

duga świeciła, od p. Gmaja w kierunku p. Króla, lampy świecą tam, gdzie nie ma 

budynków a tam gdzie budynki są to lamp nie ma, u p. Chałupki lampa świeci nie na 

drogę a na jego podwórko. 

− Wójt Gminy Paweł Królak – pojedziemy do Małej Wsi, pan podpowie gdzie te lampy, 

zobaczymy jak można to poprawić.  

− Radny Jarosław Budek – można byłoby tez skrócić lampy przy drodze wojewódzkiej w 

Cielądzu.  

− Wójt Gminy Paweł Królak – to nie jest żadna oszczędność bo to wychodzi ok. 80 zł w 

skali miesiąca mniej, a dopóki się nic na drodze nie stanie to jest dobrze, ale jak się coś 

wydarzy to będzie kłopot.  

− Radna Teresa Stępniak – proszę o przeniesienie lampy w Sierzchowach i doświetlenie 

parking leżący w kierunku cmentarza. 

− Radny Michał Trzciński – potrzebna jest też jedna lampa w Mroczkowicach koło p. 

Jadczaka. 

− Radny Renata Jakubik – proszę też o założenie lamp w Sanogoszczy koło p. Lisickiego, 

Stańczaka, Stolarka. 

− Radny Józef Pytka – trzeba tez uregulować i założyć lampy w Niemgłowach bo lampy 

kończą się na Miałkowskich, potem do starego sołtyska ok. 1,5 km nie ma lamp.  
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− Radna Iwona Machnicka – trzeba też założyć lampy w Gułkach od p. Jakubczak w 

kierunku p. Wiśniewskiej, Marczaków, w Grabicach do p. Józefa Kłosa i od Sutku, tam 

jedna osoba jest z Gułek, reszta z Grabic, tam też nie ma światła.  

− Radna Elżbieta Wieteska – proszę o 6 tys. zł na oświetlenie, w Wylezinku z funduszu 

sołeckiego jest już zakupione i będzie zrobione do górki, a dalej gmina może dołożyć i 

dokończyć lampy do Gortatowic. Wszyscy co roku coś dostają a my nic. Łaszczyn miał w 

zeszłym roku.  

− Skarbnik Gminy Wiesława Libera – ale lampy nie są nigdzie robione, nikt nie miał, to są 

tylko drobne remonty.  

− Radny Tomasz Dewille – ale wszyscy zgłaszają się o lampy, nakładziemy w całej gminie 

a potem będziemy musieli utrzymywać, opłacać energię i nie będzie pieniędzy na drogi. 

Drogi są najważniejsze.  

− Radny Jarosław Budek – zróbcie sobie lampy z funduszy sołeckich, były już nie raz 

wnioski o lampy i upadły bo zgodnie uznaliśmy, że będziemy robić drogi.  

− Radny Józef Pytka – czy można jeszcze zmienić zaplanowane działania w funduszu 

sołeckim. 

− Skarbnik Gminy – nie można, termin składania wniosków upłynął z końcem września, 

jeżeli sołectwo wniosku nie złożyło to trudno, nie będzie działało w ramach funduszu 

sołeckiego.  

− Radna Teresa Stępniak -  proszę w imieniu doktora Szymańskiego o zaplanowanie ok. 2 

tys. zł na zakup farb i odświeżenie ścian w Ośrodku Zdrowia w Sierzchowach.  

− Sekretarz Gminy Janina Ciesielska – ale dlaczego gmina ma malować pomieszczenia 

lekarzowi, który wynajmuje ośrodek. Skoro wynajmuje u nas pomieszczenia to sam musi 

o nie zadbać i pomalować w środki. Z zewnątrz owszem może gmina, ale w środku 

lekarz.  

− Skarbnik Gminy Wiesława Libera – co innego pomieszczenia w piwnicach, wejściowe 

czy na zewnątrz a co innego gabinety w środku.  

− Radny Krzysztof Żatkiewicz – czy zawsze jest taki podział środków na LKS-y. 

− Skarbnik Gminy – LKS Grabice są w lidze A, te kluby, które mniej grają i wyjeżdżają też 

mniej wydają, w ubiegłym roku też to tak wyglądało.  

− Przewodniczący Rady Bogumił Grabowski – kluby to powinny szukać sponsorów a nie 

tylko z gminy brać środki.  

− Radny Krzysztof Żatkiewicz – u nas nie ma takich firm, które mogłyby coś finansować.  

− Radna Iwona Machnicka – proszę o naprawę przystanku autobusowego w Gułkach. 
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− Wójt Gminy Paweł Królak – pojedziemy, obejrzymy co i jak trzeba naprawić i zostanie 

zrobione jak należy.  

− Radny Krzysztof Żatkiewicz – w zeszłym roku Grabice dostały ok. 10 tys. zł z funduszu 

sołeckiego, staw jest rozkopany, teren wokół stawu trzeba zagospodarować, potrzebne 

jest ok. 3 – 4 tys. zł, jeśli się tego nie zrobi to poprzednie pieniądze będą utopione i nic nie 

będzie widać.  

−  Skarbnik Gminy Wiesława Libera – z Grabicami w ogóle nie można dojść do 

porozumienia, leży 400 sztk pustaków i marnieje, niech zrobią z tym wreszcie porządek, 

mogą sprzedać i mieć środki na coś innego.  

− Radny Jarosław Budek – a jak wyglądają wydatki i wpływy za wodę i ścieki. 

− Skarbnik Gminy – straty na pewno są, nie bilansuje się, jest też dużo awarii, w tym roku 

wydaliśmy ok. 300 tys. zł a dochody były ok. 266 tys. zł. Opłaty za wodę też mamy 

najniższe w okolicy, musimy pomyśleć o podwyżkach.  

− Wójt Gminy Paweł Królak – musimy pomyśleć o stopniowych podwyżkach żeby potem 

nie podnosić jednorazowo dużo.  

− Radna Teresa Stępniak – trzeba też robić sukcesywnie wymianę sieci wodociągowej w 

Sierzchowach, jest bardzo stara, jest mnóstwo awarii i straty wody.  

− Skarbnik Gminy – ale to planujemy na jeszcze następny rok i będzie zrobione.  

− Radny Jarosław Budek – powinniśmy pomyśleć o podwyżce czynszu w Domu 

Nauczyciela, uważam, że jest rażąco niski.  

− Sekretarz Gminy  - tam się bilansuje bo są jeszcze opłaty za centralne ogrzewanie.  

− Wójt Gminy Paweł Królak – musimy rozważyć tez budowę szkoły, oddziałów I-III i 

przedszkola wraz z zapleczem, stołówki bo obecny budynek, który pełni tę funkcję jest w 

złym stanie technicznym. Pani dyrektor złożyła wniosek o wpisanie do budżetu środków.  

− Skarbnik Gminy – do budżetu mamy wpisane 3 drogi a dofinansowanie możemy dostać 

tylko na jedną 

− Radna Elżbieta Wieteska – Ossowice miały w tamtym roku drogę i inne rzeczy i teraz 

znów droga.  

− Radny Józef Pytka – a co z tą drogą, którą projektowaliśmy. W Niemgłowach do tej pory 

jest nie skończone ok. 800 m do p. Zaręby, podkład już jest musimy to zrobić.  

− Skarbnik Gminy – to nie jest nasza wina, że zmarł spadkobierca.  

− Wójt Gminy – drogę w Łaszczynie musimy zrobić bo tam jeździ autobus szkolny, 

uważam, że powinien być asfalt.  
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− Radny Tomasz Dewille – szkołę w Ossowicach sprzedano za ok. 500 tys. zł i za ok. 100 

tys. zł budynek z działkami, to było prawie 600 tys. zł a zdecydowane było, że na drogę 

ok. 100 tys. zł asfaltem na około cegielni. A za pieniądze ze sprzedaży w Ossowicach 

zrobili sobie drogę do Herco.  

− Radny Jarosław Budek – ale kiedyś gmina dała na budowę szkoły.  

− Radna Teresa Stępniak – popieram Pana Dewille, ludzie zakupili cegły i coś za szkołę im 

się należy.  

− Radny Jarosław Budek – nie zgadzam się na robienie drogi w Ossowicach, jeżeli w tym 

roku mamy robić Ossowice to proszę w przyszłym zrobić asfalt w Komorowie. Przez trzy 

kadencje już trzeci raz jest robiona droga w Ossowicach a w Komorowie przez 20 lat nie 

robiono nic. W Ossowicach była robiona droga z takie pieniądze, za które zrobilibyśmy 

inne drogi. A Komorów zainwestował pieniądze w podbudowę i nic dalej się nie dzieje.    

− Radna Elżbieta Wieteska – również nie zgadzam się na drogę w Ossowicach. Każdemu w 

kadencji powinno być coś zrobione.  

− Skarbnik Gminy – ale nie da się w kadencji każdemu zrobić drogę bo nie ma tyle 

środków.  

− Radny Józef Pytka – ja walczę ponad 15 lat o drogę w Niemgłowach ok. 3 km.  

− Radny Jerzy Pieczątka – to jest nie w porządku, Ossowice z funduszu sołeckiego nie robią 

drogi tylko środki przeznaczają na kulturę a o drogę idą do gminy. Inne wsie robią sobie 

same drogi z funduszu.  

− Radny Grzegorz Stępniak – powinniśmy robić te drogi, na których już coś jest 

poczynione, są podkłady a nie jakieś drogi do pól.  

− Radna Iwona Machnicka – w Małej Wsi było zrobione ok. 3.600 m drogi, nikt tyle nie 

miał zrobione. 

− Wójt Gminy – każda wieś ma jakąś potrzebę, zaplanujmy coś z namysłem.  

− Skarbnik Gminy Wiesława Libera – przypominam, że mamy jeszcze parkingi w 

Sierzchowach i Cielądzu, nie wiem jak z tego wybrniemy. Może samym kamieniem w 

jednym roku a w następnym cos innego.  

−  Radny Jerzy Pieczątka – uważam, że wystarczy zrobić kamieniem i uwałować a jak 

potem skądś zostanie asfaltu to można polewać.  

− Radny Józef Pytka – Cielądz w funduszu sołeckim ma kort, bez kortu gmina żyła i było 

dobrze. Jakby ludzie się dołożyli, fundusz sołecki, rada sołecka to można by było zrobić, 

rok bez kortu mogliby wytrzymać.  
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− Radny Krzysztof Żatkiewicz – uważam, że jak wysypiemy kamień i uwałujemy to będzie 

wystarczająco.  

− Radna Teresa Stępniak – można zrobić składkę od ludzi i czymś zrobić trzeba.  

− Radny Jarosław Budek – jakby każdy fundusz sołecki dał jakąś część to byśmy zrobili. 

Komorów może dać część swojego kamienia.   

− Radna Teresa Stępniak – my też możemy część dać.  

− Przewodniczący Rady Bogumił Grabowski– każda wieś niech po trochę z funduszu da i 

znajdą się pieniądze.  

− Wójt Gminy Paweł Królak – można też w następnym roku nie wyodrębniać funduszu 

sołeckiego i środki będą.  

− Radny Józef Pytka – zgłaszam drogę w Niemgłowach, do p. Zaręby (800m jest nie 

skończone) i do p. Słodkiego, do Matysiaka 100m. 

− Radny Jerzy Pieczątka – w Łaszczynie zgłaszam koło p. Gosa, tam jest dowóz dzieci. 

− Radna Iwona Machnicka – ja zgłaszam w Wisówce od krzyża w kierunki pani J. Kłos, 

200 m przed p. Gomulińskim, w Gułkach asfalt do domu starców a jeśli nie ma pieniędzy 

to odcinek od Marczaka tłuczniem, od drogi Nowomiejskiej do Siwczaka, Nowickiego, 

Fornalczyka asfalt i od sołtysa do Józefa Kłosa asfalt.  

− Radny Dewille – w Ossowicach koło Detkowskiego, cegielni 1700 m, po sprzedaży 

szkoły ustalono, że zostanie zrobiona droga.  

− Radny Jarosław Budek – w Komorowie 2700 m (4,5 m szerokości), Czech Kazimierz 400 

m do Podskarbic Szlacheckich koło p. Bety, p. Wojtka Maciejewskiego asfalt, tam  już 

jest podbudowa.  

− Radna Renata Jakubik – w Sanogoszczy tłuczeń do granicy z gmina Czerniewice i w 

Brzozówce asfalt, koło sklepu w prawo, w kierunku p. Woźniaka do OSP, dalej kamień.  

− Przewodniczący Rady Bogumił Grabowski – w Stolnikach koło Zająca, w kierunku 

Strzałek, ale to może po sprzedaży buchty na 2012 rok.  

− Radny Lech Owczarek – w Cielądzu koło Adama Machnickiego w łąki.  

− Radna Elżbieta Wieteska – w Gortatowicach droga przez Mroczkowice do Bartoszówki 

asfalt i od p. Michała Wieteski kamień w łąki.  

− Radny Michał Trzciński – zgłaszam też drogę, która zgłosiła radna Wieteska i w 

Mroczkowicach za OSP w prawo koło p. Bigosa, ok. 350-400 m, do Urszuli Jadczak ok. 

250 m.  

− Radny Krzysztof Żatkiewicz – w Grabicach zgłaszam 300 m „Jatki” koło p. Zaręby, 

Warchoła, Wojciechowskiego, tam już jest podbudowa.  
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− Skarbnik Gminy – przypominam Państwu, że budżet mamy taki, jaki mamy, Państwo 

zgłaszacie wnioski o drogi, ale macie też obowiązek wskazać środki. Jeżeli chcecie coś 

zmienić czy zrobić to musicie wskazać źródło finansowania, zdjąć środki z jednego 

zadania i przeznaczyć na inne bo dodatkowych środków nie mamy.   

− Przewodniczący Rady Gminy – powinniśmy dokończyć drogi w Niemgłowach i 

Łaszczynie bo tam jeździ gimbus a drogi w Ossowicach na razie nie robić i zmniejszyć 

kredyt. Jak będą jakieś pieniądze to Ossowice wpiszemy w maju.  

− Radny Józef Pytka- uważam, że nie powinniśmy robić domu kultury a przedszkole.  

− Skarbnik Gminy Wiesława Libera – ale problem polega na tym, że na przedszkole nie 

mamy skąd wziąć pieniędzy bo na to nie ma środków zewnętrznych a na dom kultury są i 

możemy je pozyskać. Dlatego uważam, że powinniśmy zrobić dom kultury póki możemy 

mieć dofinansowanie.  

− Wójt Gminy Paweł Królak – na dom kultury planowaliśmy ok. 2 mln 100 tys. zł, ale 

powinniśmy się zastanowić czy nie zrobić mniejszego budynku.  

− Radny Pytka – dom kultury nie powinien być większy jak w Regnowie.  

− Radna Teresa Stępniak – przypominam, że w budżecie zaplanowano 5 % podwyżek dla 

pracowników. Uważam, że to jest za dużo i proponuję 3 %.  

− Przewodniczący Rady Gminy – również proponuję 3 %.  

 

Ponieważ nikt więcej głosu nie zabrał Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad 

wnioskiem o obniżenie planowanych podwyżek z 5% na 3 %. Za wnioskiem głosowało 12 

radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. Wniosek został przyjęty.  

 

Następnie każda Komisja Rady Gminy przystąpiła we własnym gronie do opracowywania 

wniosków i opinii do projektu budżetu na 2011 rok.  

Wnioski i opinie stanowią załącznik do niniejszego protokołu.   

 

 

Punkt 2. 

W sprawach różnych głos zabrali: 

− Skarbnik Gminy Wiesława Libera – poinformowała, że wpłynęło pismo z Fundacji 

Edukacji Muzycznej z Cielądza o sfinansowanie zakupu instrumentów muzycznych w 

kwocie 8800 zł.  
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− Przewodniczący Rad Gminy – orkiestrę mamy dobrą, uważam, że trzeba im pomóc w 

miarę możliwości, może nie wszystko sfinansować, ale część na początek. 

−  Radny Józef Pytka – ale oni te4ż powinni szukać środków z zewnątrz skoro założyli 

fundację to niech się starają.  

− Radna Iwona Machnicka – może w ramach tych 30 tys. zł, które są w budżecie na 

stowarzyszenia.  

− Sekretarz Gminy Janina Ciesielska – jeżeli stworzą stowarzyszenie to mogą się ubiegać o 

dofinansowanie w ramach pożytku publicznego , ale może też powstać inna inicjatywa 

lokalna.  

− Radny Grzegorz Stępniak – cz nie wystarczą tylko dwa OSP, ale dobrze wyposażone 

zamiast siedmiu.  

− Radny Józef Pytka – remiza jest zajęta, robią wesela a co z pieniędzmi.  

− Radny Lech Owczarek – środki idą na utrzymanie, jestem w komisji rewizyjnej i już to 

sprawdzaliśmy, były kupione płytki, olej, paliwo, utrzymanie samochodu też kosztuje.  

− Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski – skoro robią wesela i zarabiają to 

powinni utrzymywać budynek.  

− Skarbnik Gminy – oni utrzymują, my dajemy na samochody, ogrzewanie, za energię, 

ubezpieczenie za ludzi płacimy tam, gdzie są wyjazdy (głównie Cielądz i Sierzchowy).  

 

Ponieważ nikt więcej głosu nie zabrał Przewodniczący Rady Gminy zamknął posiedzenie 

wspólnych komisji.  

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

 

Protokołowała: 

mgr Olga Kmita.  

   


