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Protokół Nr 7/12 
 

ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia 
oraz Komisji Budżetu i Rolnictwa w dniu 08 lutego 2012 roku. 
 

Komisję rozpoczęto o godz. 10:00 
a zakończono o godz. 12:20 

 

Radnych obecnych na posiedzeniu Komisji:  13 

Radni nieobecni: 

1. Kupis Robert. 

2. Pytka Józef. 

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   

4. Sylwester Woźniak  - Prezes LKS Orlęta Cielądz 

5. Ryszard Łaski  - Wiceprezes LKS Orlęta Cielądz 

6. Janusz Pytka  - Sekretarz LKS Orlęta Cielądz 

 

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Gminy – Bogumił Grabowski, powitał 

wszystkich i zaproponował, żeby ze względu na obecność osób zaproszonych w porządku 

obrad dodać dodatkowy punkt jako punkt 1 „Omówienie kwestii dotacji dla LKS Orlęta 

Cielądz” a pozostałe punkty przesunąć o jeden w dół. Zaproponowana zmiana została przyjęta 

jednogłośnie.  

 W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy przedstawił  

 

porządek posiedzenia: 

1. Omówienie kwestii dotacji dla LKS Orlęta Cielądz.  

2. Sprawy organizacyjne związane z realizacją zadań przez Urząd Gminy. 

3. Sprawy różne.  
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Punkt 1. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski poprosił Prezesa LKS Orlęta Cielądz o 

zabranie głosu.  

Prezes LKS Orlęta Cielądz Sylwester Woźniak poinformował, że w niedzielę odbyło się 

spotkanie z członkami klubu, w którym uczestniczył Wójt oraz Przewodniczący Rady Gminy. 

Kwota jaka została przyznana klubowi powoduje, że należy poważnie zastanowić się nad 

przyszłością klubu. Wniosek o dofinansowanie złożono na 50 tys. zł, natomiast dotacja 

została przyznana w wysokości 45 tys. zł. Kwota ta jest niewystarczająca dla funkcjonowania 

klubu na obecnym poziomie sportowym, jaki jest przez klub reprezentowany, drużyna jest 

wizytówką. Niezbędne jest zwiększenie dotacji. 

Sekretarz LKS „Orlęta” Janusz Pytka poinformował, że inne stowarzyszenia nie miały cięć. 

Podziękował za zaproszenie na posiedzenie Komisji, poinformował, że Rada powinna 

określić, na jakim poziomie widzi klub sportowy z Cielądza. Zadania i koszty, jakie rozpisano 

tak musiały być rozpisane. To nie jest wymysł klubu, że musi być trzech trenerów, to są 

przepisy PZPN. Każda grupa musi mieć wytrenowanego trenera a społecznie nikt nie będzie 

pracował. Mecze odbywają się sobota i niedziela, jedna osoba nie jest w stanie obsłużyć 

wszystkich meczy, ktoś z młodzieżą musi jeździć. Ubezpieczenie zawodników również 

pokrywamy. Gdyby klub wiedział jak władze widzą jego funkcjonowanie można byłoby 

pozyskać sponsora. W zeszłym roku był sponsor (osoba prywatna  z Rawy Mazowieckiej), 

była obiecana szatnia w zeszłym roku, sponsor chciał ją postawić, wystarczyłyby tylko 

zezwolenia. 

W dyskusji głos zabrali: 

− Wójt Gminy Paweł Królak – budżet został już uchwalony. Na rozwój kultury 

fizycznej Rada zaplanowała 70 tys. zł. Wnioski o dotację złożyły trzy podmioty.  

Biorąc pod uwagę procentowy podział środków, środki zostały podzielone 

sprawiedliwie. Do konkursu może przystąpić każdy. Braliśmy pod uwagę tylko dwa 

podmioty a wnioski złożyły trzy.  

− Wiceprezes LKS Ryszard Łaski - rozmowy trwały cały czas, był kontrakt, 

oczekiwaliśmy na reakcję, potrzebne było zezwolenie na utwardzenie terenu. Należało 

zrobić jakiś plan. Różnica ok. 20 tys. zł w stosunku do poprzedniego roku 
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zdecydowała o tym, że szatni nie będzie. Na szatni zyskałaby gmina, miałaby 

infrastrukturę. W ubiegłym roku było 69 tys. zł na klub, pozyskaliśmy jeszcze 40 tys. 

zł., środków było sporo, ale utrzymanie się w 4 lidze to jest koszt ok. 110 tys. zł. 

Środki są w trzech transzach, jeśli 45 tys. zł podzielimy na 3 transze to nam nie 

starczy.  

− Skarbnik Gminy Wiesława Libera – transze sami Państwo ustalają według wydatków 

a my się dostosowujemy.  

− Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tomasz Dewille – był zakupiony kontener.  

− Wójt Gminy Paweł Królak – Rada Gminy zatwierdziła uchwałą budżet na 2012 rok. 

Na rozwój kultury fizycznej przeznaczono tylko 70 tys. zł. Wpłynęły trzy wnioski o 

dotację: wniosek LKS Grabice, LKS Orlęta Cielądz i wniosek Mazowieckiego 

Centrum Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Rawie Mazowieckiej. Grabice do 

projektu budżetu złożyły wniosek na 23 tys. zł, natomiast po ogłoszeniu konkursu o 26 

tys. zł. Dotację przyznano w wysokości 22 tys. zł. LKS Orlęta Cielądz złożył wniosek 

na 50 tys. zł a otrzymał 45 tys. zł. Wpłynął również wniosek Mazowieckiego Centrum 

Regionalnego z siedzibą w Rawie Mazowieckiej na kwotę 7 tys. zł, natomiast 

przyznano 3 tys. zł.   

− Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa Jarosław Budek – mamy ograniczoną 

ilość środków i staramy się racjonalnie je dzielić. Nie stać nas jest na całkowite 

finansowanie sportu.  

− Sekretarz LKS „Orlęta” Janusz Pytka – drużyna była budowana w kierunku 4 ligi, 

bardzo ciężko jest pozyskać sponsorów. Nie wiemy ile środków uda nam się pozyskać 

a zadania musimy rozpisać.  

− Wójt Gminy Paweł Królak – a co będzie dalej jeśli nastąpi awans.  

− Członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Krzysztof Żatkiewicz – jeżeli 

nie jest nas stać na utrzymywanie 4 ligi to nie powinniśmy ściągać dobrych 

zawodników z zewnątrz, powinniśmy dać szansę naszym chłopcom.  

− Skarbnik Gminy Wiesława Libera – Powiedziano, że klub płaci ubezpieczenie a 

przecież gmina pokrywa koszt ubezpieczenia zawodników ok. 1800 zł rocznie. W tym 
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roku nic nie zmienimy, taki jest zaplanowany budżet i dotacje zostały przyznane. 

Obiecać też nic nie możemy bo nie ma środków.  Gdyby klub pozyskał sponsora to 

może w przyszłym roku dotacje będą wystarczające. Należy się też zastanowić nad 

tym czy gminę stać na utrzymywanie czwartej ligi. Gmina jest biedna, nie mamy 

środków a nie musimy sponsorować sportu w wyższych ligach.  

− Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa Jarosław Budek  – musicie Państwo 

szukać sponsorów, szkoła nam się wręcz wali, nie mamy dróg, mamy ogromne i 

pilniejsze wydatki, na które też nie mamy środków.  

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski podziękował zaproszonym za przybycie. 

Poinformował,  że w tym roku środki zostały już przyznane i o ewentualnych dotacjach 

można będzie mówić przy planowaniu budżetu na przyszły rok.  

Punkt 2.  

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski poprosił Wójta Gminy o przedstawienie 

spraw organizacyjnych związanych z dalszym realizowaniem zadań przez Urząd Gminy. 

Wójt Gminy poinformował, że w Urzędzie Gminy nastąpią zmiany personalne ze względu na 

to, że dwóch pracowników odchodzi na emeryturę. Odchodzi Pani Jadwiga Czajka 

dotychczas pracująca w kasie Urzędu Gminy oraz Sekretarz Gminy Janina Ciesielska. Jakiś 

wiadomo było, że trzeba będzie zatrudnić nowego Sekretarza ponieważ p. J. Ciesielska 

zapowiadała odejście na emeryturę. Zatrudnienie zgodnie z przepisami ustawy o 

pracownikach samorządowych wymaga przeprowadzenia procedury naboru. Jednakże 

zgodnie z art. 22 tej ustawy można przenieść pracownika między jednostkami jakimi jest m. 

In. Urząd Gminy a Starostwo Powiatowe w drodze porozumienia między tymi jednostkami 

bez przeprowadzania konkursu. Wójt Gminy poinformował, że przeprowadził rozmowy z p. 

Sylwestrem Krawczykiem obecnym szefem Biura Rady w Starostwie Powiatowym i ze 

Starostą. Pan Krawczyk i Starosta wyrazili zgodę na zatrudnienie p. Krawczyka w naszym 

Urzędzie na zasadzie porozumienia między pracodawcami. W związku z powyższym nowym 

sekretarzem od 1 marca br. w gminie Cielądz będzie p. Sylwester Krawczyk.   

W dyskusji głos zabrali: 
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− Członek Komisji Rewizyjnej Grzegorz Stępniak – czy nie było nikogo z naszego 

Urzędu żeby go awansować na to stanowisko, awans też nie wymaga procedury 

naboru.  

− Wójt Gminy Paweł Królak – miałem jako kandydata jedną osobę, ale nie wyraziła ona 

zgody. W związku z tym należało szukać innej kompetentnej osoby. A Pan Krawczyk 

pracował wiele lat i w samorządzie gminnym i powiatowym, ma wieloletnie 

doświadczenie w takich jednostkach, jestem pewien, że jest odpowiednim kandydatem 

na to stanowisko.  

− Przewodniczący Kom. Budż. I Rolnictwa Jarosław Budek – sekretarz to jest prawą 

ręką Wójta, muszą się odpowiednio porozumiewać i Wójt musi mieć odpowiedniego 

człowieka na tym stanowisku. Zatrudnienie należy do Wójta, nie jest to już 

kompetencja Rady Gminy, jak było kiedyś, że Rada powoływała Sekretarza.  

Wójt Gminy poinformował również, że p. Czajka oficjalnie jeszcze nie poinformowała, że 

odchodzi na emeryturę, ale wiadomo, że odejdzie. Obecnie szacowane są koszty obsługi kasy 

w Urzędzie i analizy. Nie ma pełnych danych jakie byłyby koszty banku za obsługę kasową, 

przetarg odbywa się co trzy lata. Jest pomysł aby kasę w Urzędzie zlikwidować, należy 

jednak oszacować wszystkie koszty i odpowiednio to przeanalizować, czy będzie to dla nas 

korzystne. Jeśli chodzi o sam etat, który by się zwolnił po odejściu p. Jadwigi Czajki to nie 

należy go likwidować. Można myśleć o likwidacji samej kasy, ale nie o tym etacie, ponieważ 

na samorządy wciąż dokładane są nowe zadania a nasi pracownicy już i tak mają wszystkiego 

dużo. Etat jest nadal potrzebny, pracownik dostałby inny zakres czynności niż kasa, potrzebna 

jest osoba, która zajęłaby się zakresem ścieków (bo to przechodzi na gminę a u nas nie ma się 

kto tym zająć),  wody, archiwum i wiele innych spraw. Na jakiekolwiek decyzje w tym 

temacie jest jeszcze za wcześnie. Wójt Gminy poinformował, że wszystkich radnych będzie 

informował o zmianach.  

Punkt 3. 

W sprawach różnych głos zabrali: 

Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że w związku z planowanym wykupem mieszkań 

w budynku Nauczyciela rozważana jest kwestia zrobienia oddzielnej kotłowni, jeszcze przed 

wykupem mieszkań przez mieszkańców. Jak wiadomo mieszkania ogrzewane są przez gminę 
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razem z budynkiem szkoły, straty na cieple są duże, olej opałowy wciąż drożeje i koszty są 

ogromne. Jeżeli mieszkania zostaną sprzedane w takim stanie jak obecnie to gmina pozostanie 

związana ogrzewaniem. Koszt zrobienia oddzielnej kotłowni i ocięcia ogrzewania od szkoły 

to ok. 40 tys. zł łącznie z piecem. Jeżeli kotłownia nie zostanie zrobiona przed wykupem to 

potem nie będzie można jej zrobić bo nie będzie to należało do gminy i gmina zostanie 

związana ogrzewaniem. Z kolei jeśli kotłownia zostanie zrobiona przed wykupem mieszkań 

to prawdopodobnie mieszkańcy nie będą już chcieli tych mieszkań wykupić. Dlatego temat 

ten jest rozważany i należy go jeszcze przeanalizować z radcą prawnym.  

Radni Krzysztof Żatkiewicz i Tomasz Dewille poinformowali, że są zdania, że kotłownię 

należy zrobić. 

Radny Jerzy Pieczątka zapytał ile będzie zwrotu z Urzędu Marszałkowskiego na przydomowe 

oczyszczalnie ścieków.  

Skarbnik Gminy poinformowała, że wartość z umowy na dzień dzisiejszy wynosi 1.654.548 

zł, z Urzędu Marszałkowskiego zwrot ma być do 75 %. Jednak odbędzie się jeszcze przetarg i 

na pewno kwota będzie inna, wtedy kwoty się zmienią i trzeba będzie je przeliczyć.  

Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że potencjalny kupiec buchty w Stolnikach 

dopomina się informacji czy gmina chce mu to sprzedać. Poprosił radnych o zajęcie 

stanowiska w tej sprawie.  

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa Jarosław Budek poinformował, że decydujące 

zdanie w tej sprawie powinno należeć do mieszkańców Stolnik. Sołtys z Radą Sołecką 

powinni zorganizować zebranie w tej sprawie i poinformować mieszkańców o takiej 

ewentualności. Jeśli mieszkańcy wsi zdecydują żeby to sprzedać to Rada nie będzie się temu 

sprzeciwiać.  

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski poinformował, że rozmawiał z 

mieszkańcami Stolnik, są oni zdania, że można to sprzedać, ale pod warunkiem, że buchta 

nadal będzie funkcjonować.  

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa Jarosław Budek poinformował, że sprawę 

należy uzgodnić z radcą prawnym bo dzierżawca powinien mieć prawo pierwokupu.  
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Skarbnik Gminy Wiesława Libera poinformowała, że w ciągu roku pojawi się  brak 

dochodach, zaplanowane było w dochodach ok. 120 tys. zł z podatków z firmy Herco. 

Natomiast okazało się, że firma nadpłaciła w 2010 roku ok. 50 tys. zł. W związku z tym w 

tym roku zapłacą ok. 70 tys. zł podatku a nie tak jak zaplanowano ok. 120 tys. Pojawi się 

zatem brak w dochodach.   

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa zapytał jakie są ceny tłucznia.  

 

Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że na dzień dzisiejszy p. Idzikowski podaje ceny z 

tamtego roku , chałwa tłucznia 50 zł za 1 tonę plus podatek VAT. Natomiast w Inowłodzu 

prawdopodobnie nie będzie sprzedawany, a jeśli będzie to po ok. 70 zł.  

 

Członek Komisji Rewizyjnej Grzegorz Stępniak poinformował, że w gminie Czerniewice 

legalnie sprzedawany jest destrukt, prawdopodobnie za patelnię 1.200 zł.  

 

Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że do najbliższej Sesji Rady Gminy p. Marian 

Krawczyk zorientuje się dokładnie w cenach tłucznia i destruktu i informacja taka zostanie 

podana.  

 

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski poinformował, że wpłynęło pismo z biura 

poselskiego posła na Sejm RP Roberta Telusa w sprawie propozycji zajęcia stanowiska 

dotyczącego poszanowania praw widzów Telewizji Trwam. Przedstawił wymienione pismo 

wraz z propozycją stanowiska Rady. Poinformował, że sprawa została omówiona z radcą 

prawnym p. Katarzyną Kranik- Saleh. Radca prawny poinformowała, że Rada może zająć 

stanowisko w tej sprawie, ale nie w takiej formie, w jakiej zostało przesłane. Rada w 

stanowisku miałaby przyjąć, że obserwuje się niepokój mieszkańców gminy dot. kwestii  ładu 

medialnego w Polsce, natomiast ze strony mieszkańców o niepokoju nie było żadnych 

sygnałów czy zgłoszeń. Rada nie powinna również wywierać nacisku na decyzje KRRiT 

stwierdzeniem „zwracamy się do KRiT o podjęcie pozytywnej decyzji”. Rada w 

zaproponowanym stanowisku miałaby również przyjąć, że wielu naszych mieszkańców jest 

zdania, że KRRiT przyjęła krzywdzące kryteria wobec TV Trwam przy podejmowaniu 

decyzji w sprawie przyznania transpondera. Ani mieszkańcy ani Rada nie mają dostatecznej 

wiedzy o tym, jakie kryteria w ogóle zostały przyjęte, nie ma wiedzy o procedurze takich 

postępowań, jedynie wiadomości podawane przed media. Nie jest zatem właściwe oskarżanie 
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KRRiT o przyjęcie krzywdzących kryteriów, skoro nie wiemy nawet jakie kryteria były 

przyjęte. Rada Gminy swoje kompetencje określone ma w ustawie o samorządzie gminnym i 

niejako kontrola postępowania KRRiT nie należy do Rady Gminy. KRRiT jest odrębnym 

organem. Jeśli Rada Gminy uważa, że stanowisko dot. tej sprawy należy zająć to trzeba je 

zmodyfikować w ten sposób aby wyrażona jedynie została troska o naszych starszych i 

chorych mieszkańców, którzy nie mogą w pełni uczestniczyć we wspólnocie religijnej bądź 

jedynie apel o ponowne rozpatrzenie sprawy.  

 

Radni jednogłośnie stwierdzili, że sprawa ta nie należy do ich kompetencji i stanowiska w tej 

sprawie nie będą zajmować.   

 

Na tym Przewodniczący Rady Gminy zamknął wspólne posiedzenie komisji.  

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Protokołowała: 

mgr Olga Kmita. 

 

 

 

 


