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Protokół  
 

ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia 

oraz Komisji Budżetu i Rolnictwa w dniu 07 maja 2012 roku. 

 
 
Radnych obecnych na posiedzeniu Komisji:  15 

Obecni na posiedzeniu wg załączonej listy obecności. 

Ponadto w posiedzeniu brali udział: 

1. Paweł Królak  - Wójt Gminy 

2. Wiesława Libera  - Skarbnik Gminy 

3. Sylwester Krawczyk - Sekretarz Gminy   

4. Aldona Trzcińska  - Kierownik GOPS 

5. Jadwiga Gaćkowska - Kierownik GZEAS 

6. Barbara Pytka  - Inspektor w Urzędzie Gminy 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Bogumił Grabowski  – Przewodniczący Rady Gminy.  

 

Punkt 1. 

 

Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 10:00 dokonał Przewodniczący Rady Gminy – 

Bogumił Grabowski, witając członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdził istnienie 

quorum i uprawnienie Komisji do podejmowania wiążących decyzji.  

 

Punkt 2. 

 

Przewodniczący Rady przedstawił następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przedstawienie projektów organizacyjnych szkół na rok szkolny 2012/2013.  

4. Przedstawienie przez Kierownika GOPS informacji obejmującej ocenę zasobów pomocy 

społecznej za rok 2011 dla gminy Cielądz.  
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5. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy 

Cielądz w 2012 roku.  

6. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony 

Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015 dla gminy Cielądz. 

7. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 rok.  

8. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie: zmiana Wieloletniej Prognozy  

Finansowej na lata 2012-2015. 

9. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu                   

i w budżecie gminy na 2012 rok.  

10. Sprawy różne. 

11. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Do przedstawionego porządku obrad uwag nie zgłoszono. Porządek został przyjęty 

jednogłośnie. 

 

Punkt 3. 

 

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu obejmującego 

przedstawienie projektów organizacyjnych szkół na rok szkolny 2012/2013. O przedstawienie 

projektów Przewodniczący Rady poprosił Kierownik GZEAS p. Jadwigę Gaćkowską. 

 

Kierownik GZEAS Jadwiga Gaćkowska przedstawiła projekty organizacyjne: 

 

Publiczne Gimnazjum:  

− w roku szkolnym 2012/2013 uczyć będzie się 137 uczniów w sześciu oddziałach, z 

268 godzin (w tym 17 ponadwymiarowych, 13 normalnych i 4 świetlice) p. Dyrektor 

zrezygnowała z 6 godzin, w związku z powyższym będzie 262 godziny;  

− informatyka: było 8 godzin, za które płaci gmina, odejdą 4 godziny; 

− pedagog: było 6 h, za które płaci gmina, odejdą 2 h, zostaną 4 godziny; 

− zajęcia korekcyjno-kompensacyjne: 6 godzin; 

− psycholog: 4 godziny; 
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− biblioteka: 15 godzin; 

− zatrudnionych 16 nauczycieli, etatów 14; 

− obsługa: 5,5 etatu i ¼ etatu palacza (1/2 etatu sekretarz, 3 woźne, konserwator, ½ etatu 

woźna, ½ etatu intendent i ¼ etatu konserwator c.o.). 

 

Szkoła Podstawowa w Cielądzu: 

− w roku szkolnym 2012/2013 uczyć będzie się 133 uczniów ( w tym dwie zerówki), 

309 godzin (21,5 godzin ponadwymiarowych); 

− zrezygnowano z 7 godzin (j. rosyjski: 2 h, matematyka: 4 h i zajęcia korekcyjno-

kompensacyjne 1 h); 

− zajęcia korekcyjno-kompensacyjne: 9 godzin dla 3 uczniów (płacone przez gminę); 

− psycholog: gmina płaci za 2 godziny; 

− świetlica: 32 godziny; 

− biblioteka: 15 godzin; 

− obsługa: 5,5 etatu (3 etaty woźnych, ½ etatu sekretarz, kucharka, pomoc kuchenna); 

 

Łącznie w gimnazjum i szkole podstawowej w Cielądzu gotowanych jest 239 obiadów 

(rodzice dzieci płacą 1,40 zł za zupę).  

 

Szkoła Podstawowa w Sierzchowach: 

− w roku szkolnym 2012/2013 uczyć będzie się 82 uczniów w klasach I – VI, 19 

uczniów w zerówce; 

− zaplanowano 247 godzin, dyrektor zrezygnowała z 11 godzin (5 godzin świetlicy, 5 

godzin biblioteki multimedialnej i 1 godzina j. rosyjskiego), zatem będzie 236 godzin;  

− zajęcia komputerowe: do 214 uczniów, podział na 1 godzinę; 

− zajęcia WF-u: podział na grupy, dokładamy 4 godziny; 

− psycholog: 2 godziny; 

− terapia pedagogiczna: 4 godziny; 

− obsługa: 2 sprzątaczki i 1 woźny, kucharka, ½ etatu intendent, ½ etatu sekretarz, ¼ 

konserwator c.o; 
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Kierownik Gaćkowska poinformowała, że łącznie w szkołach panie Dyrektor zrezygnowały z 

24 godzin. Z gminy gimnazjum ma 19 godzin, SP w Cielądzu 21 godzin, SP w Sierzchowach 

19 godzin. Każdy musiał z czegoś zrezygnować ze względu na to, że zmniejszona została 

subwencja oświatowa, żeby nie zabrakło na wynagrodzenia należało zrezygnować z godzin. 

Zmniejszenia dotyczą godzin, za które płaci gmina. Również dwóch nauczycieli ma iść na 

urlop zdrowotny.  

 

Na pytanie Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Józefa Pytki czy dni wolne, gdy 

dzieci nie chodzą do szkoły są objęte siatką Kierownik odpowiedziała, że w ciągu roku 

szkolnego jest 8 dni wolnych, które są objęte siatką, zgodnie z rozporządzeniem Ministra. 

Dyrektor szkoły ustala, które dni mają być wolne od zajęć. Natomiast na pytanie odnośnie 

wynagradzania nauczycieli dyplomowanych za godziny świetlicowe odpowiedziała, że 

nauczyciele dyplomowani są wynagradzani ze stawek dla nauczycieli dyplomowanych, 

również za godziny świetlicowe.  

 

Na pytanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Tomasza Dewille czy planowana jest 

redukcja etatów Kierownik poinformowała, że na obecnym etapie nie jest planowana redukcja 

etatów w żadnej ze szkół.  

 

Do przedstawionych projektów organizacyjnych szkół na rok szkolny 2012/2013 uwag nie 

zgłoszono. Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski poinformował, że projekty 

zostaną również przedstawione Radzie Gminy na Sesji w dniu 09 maja br. w obecności 

Dyrektorów Szkół.  

 

Punkt 4. 

 

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu obejmującego 

przedstawienie przez Kierownika GOPS informacji obejmującej ocenę zasobów pomocy społecznej 

za rok 2011 dla gminy Cielądz.  

Kierownik GOPS p. Aldona Trzcińska przedstawiła pismo Nr RCPS.ZPS.8126-28/12 z dnia 

15.03.2012 r. w sprawie obowiązku przedstawienie przez GOPS Radzie Gminy oceny zasobów 

pomocy społecznej.  
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Kierownik GOPS przedstawiła ocenę zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy 

Cielądz. Poinformowała, że ocena obejmuje lata 2009-2011. Ocena daje wiedzę o skali pobieranych 

świadczeń z  podziałem na kobiety i mężczyzn, liczbie osób objętych pomocą, rodzaju pomocy i 

innych.  

 

Na zapytanie Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rolnictwa Jarosława Budka 

odnośnie pomocy dla osób po opuszczeniu zakładu karnego Kierownik GOPS odpowiedziała, 

że taka pomoc należy się osobom, które opuszczają zakład karny. Ma ona na celu pomóc w 

zaklimatyzowaniu się w środowisku do czasu znalezienia pracy. Z reguły jest to zasiłek 

okresowy na okres dwóch lub trzech miesięcy.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa Jarosław Budek  poinformował, że w 

sołectwie Komorów jest chłopak chorujący na stwardnienie rozsiane. Zapytał na jaką pomoc 

mogą liczyć osoby dotknięte takimi chorobami.  

Kierownik GOPS poinformowała, że jeśli osoba dotknięta chorobą posiada orzeczenie 

o I lub II grupie inwalidzkiej a nie posiada żadnego źródła dochodu lub prawa do np. renty 

otrzymuje pomoc finansową w postaci zasiłku stałego w wysokości 444 zł miesięcznie i 153 

zł zasiłku pielęgnacyjnego w I grupie. Jeśli natomiast ma jakieś inne źródło dochodu np. rentę 

to nie kwalifikuje się do zasiłku. Taka osoba może się starać również uzyskać pomoc z 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub z zasiłku celowego.  

 

Ponieważ nikt więcej głosu nie zabrał Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski 

poinformował, że ocena zostanie również przedstawiona na Sesji Rady Gminy w dniu 09 

maja br. i przystąpił do punktu 5. 

 

 

Punkt 5. 

Omówienia treści projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Cielądz w 2012 roku 

dokonała Barbara Pytka Inspektor w Urzędzie Gminy. Poinformowała, że projekt programu 

został przekazany do zaopiniowania powiatowemu lekarzowi weterynarii, organizacjom 

społecznym, których statutowym celem jest ochrona zwierząt oraz dzierżawcom obwodów 

łowieckich działającym na terenie gminy Cielądz. Barbara Pytka poinformowała, że w 
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rozdziale III, § 5 punkt 6 Programu należy wskazać gospodarstwo rolne, które zapewni 

miejsce dla zwierząt gospodarskich w razie potrzeby. Dotyczyć to może takich sytuacji kiedy 

zwierzęta zostaną odebrane właścicielom ze względu na nienależytą opiekę, znęcanie się  itp. 

Będą wtedy musiały być umieszczone w takim gospodarstwie. Trzeba będzie ustalić kwotę 

kosztu utrzymania zwierząt i następnie egzekwować zwrot kosztów od właściciela zwierząt. 

Gospodarstwo, które zaopiekuję się zwierzętami będzie musiało przedstawić fakturę i wtedy 

Urząd będzie zwracał koszty utrzymania.  

 

Skarbnik Gminy Wiesława Libera poinformowała, że w takim razie rolnik musi być 

płatnikiem podatku VAT żeby mógł wystawić fakturę i być może dlatego jest problem ze 

wskazaniem gospodarstwa.  

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zaproponował aby buchtę w Stolnikach wpisać jako 

gospodarstwo, które zapewni opiekę zwierzętom. Pan Kucharski zrezygnował z prowadzenie 

buchty a pomieszczenia odpowiednie zostały, Urząd Gminy mógłby zakupić odpowiednie 

wyżywienie dla zwierząt a pracownicy gospodarczy mogliby zapewnić im opiekę.  

 

Wszyscy radni jednogłośnie poparli propozycję radnego Dewille.  

Wójt Gminy poinformował, że do projektu uchwały zostanie wpisana baza w Stolnikach.  

 

Do projektu uchwały więcej uwag nie zgłoszono.  

Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad opinią do projektu uchwały 

odrębnie dla każdej Komisji.  

Komisja Rewizyjna wyraziła jednogłośnie pozytywną opinię do projektu uchwały  przyjęcia 

programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie gminy Cielądz w 2012 roku.  

Komisja Budżetu i Rolnictwa wyraziła jednogłośnie pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia  wyraziła jednogłośnie pozytywną opinię do 

projektu uchwały. 
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Punkt 6.   

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu obejmującego 

wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia 

Psychicznego na lata 2012-2015 dla gminy Cielądz. 

Omówienia treści projektu uchwały dokonał Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk. 

Poinformował, że tworzenie programu ochrony zdrowia psychicznego  w sytuacji gminy, 

która nie posiada służby zdrowia, poradni specjalistycznych itp. sprowadza się jedynie do 

profilaktyki. Przyjęcie programu ma służyć poprawie jakości życia osób z zaburzeniami 

psychicznymi i ich bliskich i wspieraniu ich w swoich środowiskach lokalnych. Realizacja 

programu powinna wpłynąć na kształtowanie  właściwych postaw społecznych wobec osób z 

zaburzeniami psychicznymi, a zwłaszcza zrozumienia czym jest choroba psychiczna, 

tolerancji, życzliwości a także przeciwdziałaniu dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu.  

Większość zadań jest bezfinansowych dla gminy.  Źródła finansowania są opisane ogólnie, w 

jakiejś części zadania będą finansowane z Komisji ds. Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych ze względu na pokrywające się cele. Planuje się łącznie na program 

przeznaczyć 11,5 tys. zł (4 tys. zł przez GKRPA, 5 tys. z organizacji pozarządowych, 2,5 tys. 

zł w ramach kalendarza imprez np. piknik rodzinny). Większość zadań będzie prowadzonych 

w placówkach oświatowych, przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz przez GOPS. Koordynatorem będzie Kierownik GOPS.     

 

Na pytanie Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Józefa Pytki czy dla potrzeb 

realizacji programu przez gminę zostanie zatrudniony psycholog dyrektor GOPS Aldona 

Trzcińska odpowiedziała, że na razie nie ma takiego obowiązku, w szkole jest psycholog, 

pedagog. Rozważa się czy nie zatrudnić np. raz w miesiącu w określonych godzinach 

psychologa, ale jeszcze nie ma decyzji w tej sprawie. Pozostaje kwestia czy będą chętni do 

korzystania z jego usług w Urzędzie, to jest małe środowisko i ludzie wstydzą się korzystać z 

usług psychologa, wolą jeździć np. do Rawy Mazowieckiej gdzie są bardziej anonimowi. 

Czasem tak właśnie to jest realizowane, że zainteresowany udaje się do Rawy Mazowieckiej i 

tam zamawia wizytę u psychologa.  

 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Teresa Stępniak 

poinformowała, że program ochrony zdrowia psychicznego jest bardzo ważny. W ostatni 

czasie społeczeństwo coraz częściej popada w depresje, nerwice, które są chorobami 
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psychicznymi. My sami jako społeczeństwo, sąsiedzi, znajomi jeśli widzimy, że dzieje się coś 

niedobrego powinniśmy sobie pomagać chociażby rozmową, która też jest pewnym rodzajem 

terapii.  

 

Ponieważ do projektu uchwały uwag nie zgłoszono Przewodniczący Rady Gminy 

przeprowadził głosowanie nad opinią do projektu odrębnie dla każdej Komisji.  

Komisja Rewizyjna wyraziła jednogłośnie pozytywną opinię do projektu uchwały  przyjęcia 

Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015 dla gminy Cielądz. 

 

Komisja Budżetu i Rolnictwa wyraziła jednogłośnie pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia  wyraziła jednogłośnie pozytywną opinię do 

projektu uchwały. 

 

 

Punkt 7.  

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu obejmującego 

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 rok. Sprawozdanie szczegółowo mówiła 

Skarbnik Gminy Wiesława Libera. Sprawozdanie wszyscy radni otrzymali w terminie tj. dn. 

27.03.2012 r.  

 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Robert Kupis poprosił o wyjaśnienie 

opłaty za korzystanie ze środowiska.  

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że jest to opłata, którą odprowadza się do Urzędu Marszałkowskiego za 

wydobycie wody ze studni.  

 

Ponieważ nikt więcej uwag nie zgłosił Przewodniczący Rady poinformował, że w dniu dzisiejszym 

na jego ręce zostało złożone sprawozdanie finansowe gminy za 2011 rok. Sprawozdanie zostało 

przekazane wszystkim radnym. Członkowie po przeanalizowaniu sprawozdania uwag nie wnieśli.  

 

Punkt 8.  

Omówienia projektu uchwały w sprawie: zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-

2015 dokonała Skarbnik Gminy Wiesława Libera. Poinformowała, że proponuje się dokonanie zmian 

w WPF ze względu na zmiany w wykazie przedsięwzięć w przedsięwzięciach na wydatki 
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majątkowe. Proponuje się dokonanie zmiany w limicie wydatków na zadanie: Budowa Gminnego 

Domu Kultury w Cielądzu, w związku z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim na 

dofinansowanie budowy w kwocie 500.000 zł i zwiększenie limitu wydatków w roku 2012, po 

zmianach limit w roku 2013 wynosiłby 505.285,36 zł. Proponuje się również zwiększenie limitu 

wydatków na zadanie: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Cielądz o kwotę 

21.000 zł na wydatki własne i wysokość limitu na 2012 rok po zmianach wynosiłaby 2.711.000 zł.  

 

 

Ponieważ do projektu uchwały uwag nie zgłoszono Przewodniczący Rady Gminy 

przeprowadził głosowanie nad opinią do projektu uchwały odrębnie dla każdej Komisji.  

 

Komisja Rewizyjna wyraziła jednogłośnie pozytywną opinię do projektu uchwały  w sprawie: 

zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2015.  

Komisja Budżetu i Rolnictwa wyraziła jednogłośnie pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia  wyraziła jednogłośnie pozytywną opinię do 

projektu uchwały. 

 

Punkt 9. 

Omówienia projektu uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 

2012 dokonała Skarbnik Gminy Wiesława Libera. Poinformowała, że w związku z 

otrzymaniem pisma z Ministerstwa Finansów proponuje się zmniejszyć plan dochodów w 

podatku dochodowym od osób fizycznych i subwencję oświatową, proponuje się zwiększyć 

plan wydatków dz. 600 i 750 w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie robót 

publicznych z Urzędu Pracy.  Proponuje się również zwiększenie planu wydatków w dz. 852 

w związku z podpisaniem aneksu do umowy z 2009 r. na środki z programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki oraz zwrot nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego wraz z odsetkami. W 

związku ze zmniejszeniem podatku dochodowego od osób fizycznych i subwencji oświatowej 

proponuje się zmniejszenie planu wydatków, proponuje się również zwiększenie planu 

wydatków w dz. 600 i 750 na wynagrodzenia pracowników (roboty publiczne). Zgodnie z 

załącznikiem Nr 3 do projektu uchwały proponuje się zmiany w dz. 010 dotyczące naprawy 

dachu na budynku oczyszczalni ścieków i zwrotu dotacji z akcyzy, w dz. 400 zwiększenie 

planu wydatków na zakup pompy (w Sierzchowach była awaria i niezbędny jest zakup 

pompy), w dz. 758 zwiększenie planu na zwrot dotacji z funduszu sołeckiego.  
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Ponieważ do projektu uchwały uwag nie zgłoszono Przewodniczący Rady Gminy 

przeprowadził głosowanie nad opinią do projektu uchwały odrębnie dla każdej Komisji.  

 

Komisja Rewizyjna wyraziła jednogłośnie pozytywną opinię do projektu uchwały  w sprawie 

dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2012. 

Komisja Budżetu i Rolnictwa wyraziła jednogłośnie pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia  wyraziła jednogłośnie pozytywną opinię do 

projektu uchwały. 

 

Punkt 10.  

W sprawach różnych Przewodniczący Rady Gminy przedstawił odpowiedź p. Michała 

Pacholskiego – Posła na Sejm RP z dn. 30.04.2012 r. dot. stanowiska Rady Gminy z dn. 

19.03.2012 r. w sprawie planowanych zmian ustawy o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego.  

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił również pismo zaproszenie radnych na 

Pielgrzymkę Samorządowców Diecezji Łowickiej organizowaną przez Diecezję.  

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił również pismo SO ZOZ Nr 

SPOZ.IV.2.S.074/007/2012 z dn. 10.04.2012 r. dot. pomocy finansowej na zakup aparatu do 

znieczuleń. Przewodniczący w związku z pismem zaproponował aby jeszcze poczekać i 

zobaczyć czy i w jakiej wysokości ewentualnie inne gminy przeznaczą środki na ten cel.  

Radni jednogłośnie zdecydowali na razie nie decydować w tej sprawie.  

 Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk poinformował, że w związku z tym, że gmina 

musi szukać oszczędności odbyła się rozmowa z p. Prezes Fundacji Familijny Poznań Moniką 

Kremsel prowadzącą przedszkole. Odnośnie przedszkola nie ma już podwójnego dotowania 

jak było do tej pory, tj. część z fundacji i część z gminy. Pani Prezes przygotowała kalkulację 

kosztów na 23 dzieci. Do tej pory wydawaliśmy na jedno dziecko 309,55 zł, w tej chwili 

byłoby to 284 zł i na 8 godzin przedszkola a nie na 9, jak było do tej pory. Koszty stanowią 

wynagrodzenie nauczycieli i pomocy, nadzór pedagogiczny oraz koszty eksploatacji sali. 

Łącznie koszty miesięcznie 6.532 zł. Na dzień dzisiejszy uznaliśmy, że dalej będziemy 

negocjować kwoty, p. Prezes proponuje za nadzór pedagogiczny 500 zł, my proponujemy 400 

zł, za eksploatację sali 300 zł, my proponujemy 50 zł oraz za obsługę administracyjną p. 

Prezes proponuje 750 zł, my 650 zł. Jeśli nasze propozycje zostaną zaakceptowane przez 
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Fundację to mielibyśmy koszty ok. 6.100 zł brutto miesięcznie. Oszczędności byłyby 

widoczne.  

 Skarbnik Gminy Wiesława Libera wyjaśniła, że do tej pory 5 godzin przedszkola 

prowadziła fundacja, 4 godziny gmina. Po rozmowach ustalono, że całość będzie prowadzić 

fundacja, z 5tym, że o godzinę mniej czyli 8 godzin dziennie bo nie ma potrzeby tej jednej 

godziny prowadzić (dzieci zawsze są odbierane wcześniej). Gmina płaciłaby fundacji za 

każde dziecko a nie musiałaby już się tym sama zajmować i nie trzeba byłoby zatrudniać 

nauczyciela na Kartę Nauczyciela, co jest dla nas korzystne.  

 Przewodniczący Rady Bogumił Grabowski zgłosił konieczność naprawy mostu w 

Stolnikach ze względu na to, że się zarywa.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tomasz Dewille zgłosił  konieczność 

oczyszczenia zakrzaczeń, drzew (akacji) przy drodze powiatowej w kierunku Sanogoszczy, 

droga się przesunęła.  

Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że jest to droga powiatowa i zadanie to 

należy do Zarządy Dróg Powiatowych. Informacja i prośba w tej sprawie zostanie 

telefonicznie przekazana. 

Członek Komisji Rewizyjnej Jerzy Pieczątka zgłosił konieczność  wykoszenia przy 

drodze w Łaszczynie od lasku w stronę wsi o koło remizy. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa Jarosław Budek Jarosław Budek 

poinformował, że oświetlenie w Komorowie nie działa prawidłowo (jedna linia świeci się od 

8:30, druga od 6:30). Nadmienił, że nadzór przez firmę powinien być robiony chociaż raz na 

tydzień. Poinformował również, że w Komorowie zawalił się mostek (koło p. 

Klimaszewskiego, naprzeciwko Stanisława Gawrzydka i koniecznie należy to naprawić.  

Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że elektrycy jutro będą w naszej gminie i 

sprawdzą oświetlenie również w Komorowie.  

Członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Krzysztof Żatkiewicz poruszył problem 

braku rowów odpływowych przy łąkach, powstają rozlewiska. Łąki należą do 4 klasy i 

płacony jest od nich podatek a praktycznie robią się z nich nieużytki, woda stoi i nie ma gdzie 

odejść.   

  Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk poinformował, że problem rowów i odwodnień 

w naszej gminie jest i niestety będzie narastał. Ustawa prawo wodne stanowi, że urządzenia 

melioracji podstawowej np. kanały, rzeki są w gestii skarbu państwa, natomiast urządzenia 

szczegółowe leżą w gestii właścicieli gruntów, na których one przechodzą. W naszej gminie 
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ni9e ma spółki wodno-ściekowej, kiedyś były dopłaty do spółek. Rolników nie będzie stać 

żeby zrobić renowację i zmuszenie ich do założenia spółki wodnej jest nieopłacalne. Jeżeli 

rolnicy by się zgodzili i partycypowali w kosztach to taką spółkę można byłoby założyć. To 

ma sens wtedy, kiedy osiągnie się efekt ekologiczny lub dla podniesienia efektów 

ekologicznych. Z problemem tym będziemy się niestety borykać.  

Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że wożenie kruszywa i wyrównanie jest 

bardzo drogie, zaproponował aby dróg nie robić równiarka a rozkładarką.  

Wszyscy radni zaakceptowali propozycję Wójta Gminy.  

 

Punkt 11. 

Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy Bogumił 

Grabowski o godz. 12:20 dokonał zamknięcia posiedzenia wspólnych Komisji. 

 

      Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  
       Tomasz Dewille 

 

      Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa  

       Jarosław Budek 

 
      Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury,  

Sportu i Zdrowia  
       Robert Kupis  
 

 

 

Protokołowała: 

mgr Olga Kmita. 

 

      

 

 


