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Protokół  
 

ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu i Rolnictwa oraz Komisji 

Oświaty. Kultury, Sportu i Zdrowia w dniu 27 listopada 2012 roku. 

 
Radnych obecnych na posiedzeniu Komisji: 13 
 
Radni nieobecni:  

1. Robert Kupis. 

2. Michał Trzciński. 

 
Obecni na posiedzeniu wg załączonych list obecności. 

Ponadto w posiedzeniu brali udział: 

1. Paweł Królak  - Wójt Gminy 

2. Wiesława Libera  - Skarbnik Gminy 

3. Sylwester Krawczyk - Sekretarz 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 obrad przedstawił następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie przez poszczególne Komisje protokołu ze wspólnego posiedzenia komisji     

z dnia 12.11.2012 r.  

4. Projekt budżetu na 2013 rok (opracowanie wniosków oraz opinii poszczególnych 

komisji o projekcie).  

5. Sprawy różne. 

6. Zamknięcie posiedzenia. 
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Do przedstawionego porządku obrad uwag nie zgłoszono. Porządek został przyjęty 

jednogłośnie. 

 

Punkt 3. 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił Przewodniczących poszczególnych Komisji 

poszczególne o przegłosowanie protokołów z ostatnich posiedzeń.  

 

Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji z dnia 12.11.2012 r.  został wyłożony do wglądu. 

Członkowie Komisji Rewizyjnej do protokołu nie wnieśli uwag.  

Protokół w głosowaniu 5 głosami „za” został przyjęty jednogłośnie. 

Członkowie Komisji Budżetu i Rolnictwa do protokołu nie wnieśli uwag.  

Protokół w głosowaniu 5 głosami „za” został przyjęty jednogłośnie. 

Członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia do protokołu nie wnieśli uwag. 

Protokół w głosowaniu 3 głosami „za” został przyjęty jednogłośnie. 

 

Punkt 4. 

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu obejmującego 

Projekt budżetu na 2013 rok (opracowanie wniosków oraz opinii poszczególnych komisji       

o projekcie).  

Projekt budżetu na 2013 rok przedstawiła Skarbnik Gminy - Wiesława Libera. Projekt 

otrzymali wszyscy radni. Projekt stanowi załącznik do protokołu. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

 

 Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że wniosek o drogę Cielądz-Ossowice           

z tzw. schetynówek zajął 30 miejsce z 42 wniosków. Pojawił się jednak pewien problem, 

ponieważ zdecydowano, że dofinansowanie wniosków zostało zwiększone z 30 % do 50 %, 

ale jednocześnie ogólna pula środków została zmniejszona. Powoduje to, że te gminy, których 

wnioski są na pierwszych miejscach dostaną większe dofinansowanie niż planowano a dla 

tych gmin, które są na dalszych pozycjach może zabraknąć środków i nie otrzymają 

dofinansowania. W związku z tym nie jesteśmy przekonani czy w takim modelu finansowania 

otrzymamy środki na zadanie, mimo, że wniosek się zakwalifikował. Zyskały zatem wnioski 
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plasujące się na pierwszych pozycjach, natomiast te dalsze może się okazać, że w ogóle nie 

dostaną nic i straciły swoje szanse.  

 Sekretarz Gminy dodał, że do końca br. ma się pojawić ostateczna liczba, 

Wojewodowie walczą o to, żeby nie zmniejszać puli środków, ale razie nie wiadomo czy to 

się uda.   

 Na pytanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Tomasza Dewille odnośnie prac 

nad budową Domu Kultury Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że dokumenty są 

zgromadzone, obecnie występujemy o pozwolenie na budowę a w styczniu 2013 roku 

ogłoszony zostanie przetarg.  

 Na pytanie członka Komisji Budżetu i Rolnictwa Bogumiła Grabowskiego, co dalej         

z remontem świetlic w Kuczyźnie i Komorowie Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk 

wyjaśnił, że jest zlecenie na wykonanie dokumentacji, dokumentacja będzie gotowa do końca 

tego roku, wystąpimy o pozwolenie na budowę, wiosną przetarg zostanie ogłoszony i ruszą 

remonty.  

 Na pytanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej odnośnie stowarzyszeń, czy gmina 

tylko dokłada do ich działalności czy finansuje 100 % Skarbnik Gminy Wiesława Libera 

poinformowała, że stowarzyszenie maja ok. 5 % środków własnych, reszta to środki gminy.  

 Sekretarz Gminy dodał, że gmina albo wspiera stowarzyszenia finansowo, albo 

powierza wykonywanie określonych zadań, ale to dopiero na etapie ogłaszania konkursu.  

 Na pytanie Krzysztofa Żatkiewicza, czy cały teren gminy jest podzielony na obwody 

łowieckie Wójt Gminy poinformował, że są trzy koła łowieckie, opłata jest wnoszona przez te 

trzy koła. Odnośnie problemów z dziką zwierzyna była propozycja, żeby zorganizować 

ogólne spotkanie z mieszkańcami.  

 Radny Krzysztof Żatkiewicz poprosił, żeby w takim spotkaniu, jeśli do niego dojdzie 

uczestniczyli przedstawiciele wszystkich kół łowieckich.  

 Członek Komisji Rewizyjnej Grzegorz Stępniak stwierdził, że w budżecie gminy na 

2013 rok w zadaniach inwestycyjnych nie wpisano dokumentacji na drogę w Nowej Małej 

Wsi. Zadanie to było wpisane w budżecie na 2012 rok, nie zostało wykonane a na 2013 rok   

w ogóle go nie ma.  

 Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że nie ma tej dokumentacji w budżecie, 

ponieważ dokumentacja jest ważna dwa lata, na wykonawstwo nie mamy środków, więc jeśli 

wiemy, że zadania nie zrobimy, nie ma sensu robić dokumentacji.  
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 Radny Grzegorz Stępniak stwierdził, że w Nowej Małej Wsi jest tylko jedna droga,         

nie ma ani wjazdu ani wyjazdu.  

 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej stwierdził, że jak były podejmowane decyzje, 

którą drogę robić do drogi w Małej Wsi to radni sugerowali, żeby zrobić właśnie ten odcinek 

bo tu mieszkają ludzie, odbyło się zebranie wiejskie a mieszkańcy zdecydowali, że wolą 

zrobić drogę w Małej Wsi. Droga została zrobiona a teraz wieś chce tę drogę, którą myśmy 

proponowali.    

 Wójt Gminy Paweł Królak stwierdził, że nawet jeśli zrobimy asfalt to koło p. Plaskoty 

jest szerokość 4 m. 

 Radny Grzegorz Stępniak stwierdził, że jeżeli usuniemy drzewa i gałęzie to jest 

szerokość 6m. 

 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tomasz Dewille stwierdził, że w takim razie nie 

trzeba robić dokumentacji a na razie wystarczy oczyścić.  

 Wójt Gminy poinformował, że droga na początku ma 6m, ale potem się zwęża i ma        

4 m szerokości.  

 Radny Grzegorz Stępniak poinformował, że może na mapie jest 4 m szerokości, ale na 

gruncie jest ok. 2,5 m.  

 Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk poinformował, że na razie należałoby 

przeprowadzić postępowanie rozgraniczające i wytyczyć tę drogę, kosztowałoby to ok. 12 tys. 

zł. Należy wskazać dokładnie pas drogowy, udrożnić i dopiero wtedy przygotować 

dokumentację. Robienie dokumentacji bez postępowania rozgraniczającego i wiedzy, jak 

przebiega pas drogowy jest pozbawione sensu. Sąsiad nie pozwoli nawet wyciąć gałęzi a 

przebieg koryta drogi może być interpretowany różnie przez różne strony, dlatego 

postępowanie rozgraniczające w tym przypadku jest konieczne.  

 Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa przypomniał, że wpłynął wniosek          

o wykonanie modernizacji drogi w Komorowie na odcinku od skrzyżowania z drogą 

powiatową Rawa Mazowiecka-Sadkowice a Podskarbice Królewskie do skrzyżowania            

z drogą Komorów-Łaszczyn (kapliczka) poprzez nałożenie warstwy asfaltowej.  

 Członek Komisji Rewizyjnej Jerzy Pieczątka zgłosił potrzebę wykonania dokumentacji 

na nakładkę w Łaszczynie (od drogi regnowskiej przez wieś).  

 Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że taki problem, jak w Łaszczynie ma 

połowa naszych miejscowości, nie tylko Łaszczyn, ale również Kuczyzna, Niemgłowy (do p. 

Lipskiego). Niedawno skończyliśmy inwestycję w Łaszczynie.  
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 Członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Adam Michalak stwierdził, że 

należy dokończyć asfaltem parking w Cielądzu. Nie jest to zaplanowane, a koszt nie byłby 

duży, ok. 20 tys. zł. Jeżeli będą jakieś środki należy to dokończyć.  

 Wójt Paweł Królak poinformował, że to nie było do końca zaplanowane, ponieważ tam 

jest problem odwodnienia.  

 Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Józef Pytka zgłosił konieczność 

wykonania nakładki na drodze: od drogi Nowomiejskiej w kierunku wsi Niemgłowy 100 m.  

 Członek Komisji Budżetu i Rolnictwa Renata Jakubik poprosiła o remont dachu na 

budynku szkoły w Sanogoszczy, ponieważ obecnie dach przecieka. Wieś środki z funduszu 

sołeckiego chce przeznaczyć na elewację zewnętrzną.  

 Wójt Gminy stwierdził, że robienie elewacji i tynków zewnętrznych, kiedy nie ma 

dachu i cieknie jest pozbawione sensu. Dodał, że budowlaniec zostanie wysłany, pomierzy ten 

dach i policzy, jakie to mogłyby być koszty.  

 Radna Renata Jakubik dodała, że mieszkańcy wsi deklarują pomoc w pracach.  

 Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski zgłosił konieczność położenia 

kostki brukowej przed Szkołą Podstawową w Sierzchowach.  

 Radna Elżbieta Wieteska poprosiła o zarezerwowanie w budżecie kwoty ok. 4-5 tys. zł 

na piach i kamień na drogę (za stacją CPN) w Sierzchowach.  

 Radna Iwona Machnicka również poprosiła o kamień na drogę w Wisówce oraz 

zgłosiła konieczność naprawy dołów na drodze w Gułkach (do p. Fornalczyk).  

 Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że wnioski zgłoszone przez radne p. 

Wieteskę i Machnicką będą realizowane w ciągu roku ze środków na bieżące utrzymanie 

dróg. Takich drobnych wydatków nie wpisuję się w zadaniach inwestycyjnych.  

 Radna Teresa Stępniak poinformowała, że do 2016 roku trzeba będzie wyremontować    

i dostosować budynek Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach do wymogów unijnych, należy już 

zacząć o tym myśleć bo to nie będą małe pieniądze.  

 Radny Jarosław Budek stwierdził, że wczoraj podczas Sesji Rady Gminy radni 

zdecydowali obniżyć stawkę podatku od nieruchomości dotyczącą ośrodków zdrowia z 4,00 

zł na 3,50 zł a teraz z budżetu chce się im zrobić remont.  

 Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski poinformował, że wpłynął wniosek 

mieszkańców wsi Cielądz o budowę linii wodociągowej biegnącej przez działki w obrębie 

wsi Cielądz. Przewodniczący przedstawił treść wniosku. Przewodniczący stwierdził, że 

należy zrobić ten wodociąg, woda to jest podstawowa potrzeba każdego mieszkańca.  
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 Radny Adam Michalak i radna Iwona Machnicka poparli Przewodniczącego                     

i stwierdzili, że należy zrobić odcinek wodociągu mieszkańcom.  

 Radny Grzegorz Stępniak zapytał, jaki jest koszt indywidualnego przyłącza wody.  

 Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk poinformował, że jest to ok. 100 zł za metr 

bieżący przyłącza.  

 Radny Jarosław Budek dodał, że to wychodzi to ok. 3 tys. zł.  

  

Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk poinformował, że w omawianym budżecie nie przyjęto 

dochodów ze sprzedaży gruntów, które zostały przeznaczone do sprzedaży uchwałą Rady 

podczas wczorajszej Sesji oraz wpływu z podatków (po uchwalonych podwyżkach).  Będą to 

środki, które należy odpowiednio zaplanować w wydatkach. Sekretarz dodał, że przewiduje 

się wpływ ok. 200 tys. zł ze sprzedaży gruntów a ok. 60 tys. zł z podatków,. Dla całkowitej 

pewności przyjęto do rozplanowania w wydatkach kwotę ok. 150 tys. zł. Sekretarz 

przedstawił następujące propozycje zaplanowania pewnych wydatków w budżecie: 

 

1. Kwotę 25.000 zł na program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie.  

  Sekretarz wyjaśnił, że proponuje się przeznaczyć tę kwotę na klub sportowy 

„Orlęta Cielądz”, który obecnie gra w 4 lidze, nie powinno dojść do sytuacji, że klub 

nie ma środków na zakończenie ligi. Łącznie klub otrzymałby ok. 70 tys. zł.  

2. Kwotę 12.000 zł na dzierżawę szatni przy boisku w parku w Cielądzu.  

  Sekretarz wyjaśnił, że przy boisku jest wybudowana szatnia, z której korzystają 

grające kluby, ale również my, podczas organizacji różnych imprez. Kwota 12 tys. zł 

przeznaczona byłaby na dzierżawę tej szatni od jej właściciela, należy zabezpieczyć 

środki na ten cel.  

3. Kwotę 30.000 zł na bieżące utrzymanie dróg.  

  Sekretarz wyjaśnił, że obecnie mamy zaplanowane 90 tys. zł na bieżące 

utrzymanie dróg łącznie z ich odśnieżaniem, nie jest to duża kwota a musimy łatać te 

drogi, które już mamy. Nie można ciągle planować nowych, już istniejące też trzeba 

utrzymywać, dlatego proponuje się dołożyć na to środki.  

4. Kwotę 40.000 zł na zakup ładowarko-koparki. 
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  Sekretarz wyjaśnił, że mieliśmy już 12 awarii wodociągu, jedna kosztowała nas 

ok. 6 tys. zł, rocznie wydaliśmy ok. 20 tys. zł za awarie na podmiot zewnętrzny. 

Podmiot zewnętrzny nie dość, że nie przychodzi od razu i tracimy wodę to jeszcze 

musi na tym zarobić. Taki zakup zwróciłby się po ok. 2-3 latach a sprzęt by został i 

byłby wykorzystywany do wszelakich prac, np. usuwania liści, wymiany przepustów, 

ścinania poboczy, kopania rowów. Zakup sprzętu będzie korzystnym rozwiązaniem. 

Bardziej opłacałoby się kupić koparko-ładowarkę i albo zatrudnić do jej obsługi 

człowieka z uprawnieniami albo skierować na odpowiedni kurs kogoś z obecnych 

konserwatorów, niż wciąż płacić za usuwanie awarii podmiotom zewnętrznym. W 

obecnej sytuacji można kupić sprzęt za ok. 40 tys. zł.  

5. Zwiększenie o kwotę 10.000 zł środków przewidzianych (obecnie 25.000 zł) na 

wykonanie dokumentacji na sieć wodociągową w Sierzchowach.  

Sekretarz wyjaśnił, że obecnie robiony jest raport o stanie urządzeń wodnych, 

jest bardzo źle. Nie mamy ani książki obiektów, ani nie prowadzimy dozoru 

technicznego. Należy się tym zająć i dołożyć środków na ten cel. 

 

 Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk dodał, że dochodzą jeszcze dokumentacje na 

drogi w Nowej Małej Wsi (koszt 12.000 zł) i w Komorowie ok. 800m (koszt 15.000 zł).   

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o dalszą dyskusję.  

 Radny Jarosław Budek poinformował, że jeżeli w budżecie nie ujmiemy odcinka 800 

m w Komorowie na 2013 rok, to w następnym roku będzie wnioskował o 1.600 m.  

 Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk stwierdził, że jeśli droga w Ossowicach jednak 

nie załapie się na dofinansowanie ze schetynówki, to trzeba będzie ją zrobić ze środków 

własnych a wtedy nie będzie środków na inne drogi. Jego zdaniem nie ma sensu teraz 

wpisywać do budżetu środków na dokumentację na drogę w Komorowie bo może stracić 

ważność. Środki na dokumentację nie są aż tak duże żeby nie można ich było w ciągu roku 

znaleźć, można reagować na bieżąco w każdej chwili wykonać dokumentację. Jeśli chodzi           

o tę drogę to w grę wchodzą tylko środki własne.  
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 Radny Jarosław Budek podkreślił, że teraz mowa jest o dokumentacji na odcinek 

800m na 2013 a wykonanie tego odcinka w 2014 roku. Dodał, że wieś Komorów środki         

z funduszu sołeckiego wydaje na tę podbudowę tej drogi 10 cm. Dodając środki z funduszu w 

2013 roku łącznie będzie już 45 tys. zł środków, jakie wieś przeznaczy na drogę. Inne wsie 

robią sobie stawy i altanki, Komorów inwestuje w drogę i należy położyć nakładkę.  

 Radny Grzegorz Stępniak stwierdził, że ta droga jest w dobrym stanie i nie ma 

konieczności jej robić.  

 Radny Jarosław budek poinformował, że droga właśnie dlatego, że wieś o nią dba, co 

roku przeznacza na drogę fundusz sołecki, inne wsie  robi sobie altanki czy place zabaw. 

Komorów inwestuje w drogę i należy mu się nakładka. Przez 30 lat w Komorowie był 

zrobiony jeden asfalt.  

 Sekretarz Gminy poinformował, że na odcinek ok. 800 m nakładki potrzebne będzie 

ok. 300 tys. zł środków własnych, jego zdaniem realny jest dopiero 2015 rok.  

 Radny Jarosław Budek zapytał, skąd na drogę w Komorowie aż takie środki, skoro   

droga w Gułkach została zarobiona za ok. 141 tys. zł. 

 Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk poinformował, że mowa jest o wartościach 

kosztorysowych, na drogę w Gułkach kosztorys opiewał na dużo większe środki,                  

ok. 200 tys. zł  a po przetargu okazało się, że wystarczy 141 tys. zł. Z drogą w Komorowie 

może być to samo po przetargu może być tak samo, ale środki w budżecie trzeba 

zarezerwować według kosztorysu i trzeba je mieć.  

 Radny Jarosław Budek podkreślił, że środki na programy współpracy, szatnię itp. są         

a na drogę nie ma. Nie powinno tak być. Jego zdaniem drogi są ważniejsze niż sport.  

 Sekretarz Gminy poinformował, że na drogi też  środki są, proponuje się przecież 

zwiększenie środków na bieżące utrzymanie dróg o 30.000 zł. W Komorowie też będzie 

robiona świetlica.  

 Radny Jarosław Budek stwierdził, że świetlica będzie remontowana tylko dlatego, że 

są na to środki zewnętrzne. Gdyby nie było środków zewnętrznych to świetlicy na pewno by 

nie remontowano. 
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 Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że nawet jeśli wpiszemy dokumentację na 

drogę w Komorowie to należy pamiętać, że wykonawstwo nie będzie wcześniej niż w 2014 

roku.  

 Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk poinformował, że owszem drogi są ważne, ale 

nie możemy myśleć tylko o nich, mamy ogrom innych zadań, które do nas należą, to nie są 

tylko drogi. Czeka nas rozbudowa a w konsekwencji budowa nowej szkoły podstawowej, 

modernizacja sieci wodociągowej w Sierzchowach. Od modernizacji zależy jakość wody, 

jaką dostarczamy mieszkańcom. Jakość wody jest ważna dla zdrowia i życia mieszkańców        

a to jest ważniejsze niż droga.  

 Radny Józef Pytka stwierdził, że jego zdaniem nie powinno się planować żadnych 

wydatków ze środków, których jeszcze nie ma. Mowa jest o środkach, jakie pojawią się ze 

sprzedaży gruntów a jeżeli ziemia nie zostanie sprzedana albo nie uzyskamy takich środków, 

o jakich mowa to będzie problem.  Dodał, że jeżeli sprzedana zostanie ziemia w Stolnikach to 

z tych środków trzeba coś dać mieszkańcom wsi.   

 Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk poinformował, że grunty znajdujące się w danej 

wsi nie są własnością wsi, są skomunalizowanym mieniem gminy i należą do gminy.  

 Radny Józef Pytka stwierdził, że nie wiemy, ile będzie pieniędzy a już planujemy 

wydatki. Nie powinno tak być.  

 Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk wyjaśnił, że do sprzedaży przeznaczone zostały 

tyle te grunty, na które są realni nabywcy, jest również wycena. Wycena szacuje ok. 200 tys. 

zł ze sprzedaży, ale na wszelki wypadek przyjmujemy 150 tys. zł żeby nie doszło do takiej 

sytuacji, że zaplanujemy wydatki w określonej wysokości a nie uzyskamy tych środków.  

 Radna Iwona Machnicka zapytała co będzie z działką w Cielądzu, na której 

planowano początkowo Dom Kultury.  

 Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że działka ta planowana jest do oddania          

w dzierżawę.  Wójt Gminy odnośnie remontu dróg poinformował również, że w przyszłym 

roku we wsi Niemgłowy z funduszu sołeckiego droga na odcinku ok. 600 m będzie spryskana 

powierzchniowo, wyrównania i najpierw kamień, zobaczymy jak wyjdzie i czy jest dobrym 

rozwiązaniem. Jeśli natomiast droga w Ossowicach nie uzyska dofinansowania ze 

„schetynówki” to zrobimy z dofinansowaniem do 25 % z Urzędu Marszałkowskiego z dróg 
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dojazdowych do pół, ale tylko odcinek od Ossowic do górki, do p. Idzikowskiej. Nie można 

będzie też odpuścić drogi w Stolnikach i w 2014 ratować tę drogę, od drogi do lasu, najgorszy 

odcinek.  

 Skarbnik Gminy Wiesława Libera poinformowała, że wniosek przejdzie to ze 

schetynówki moglibyśmy uzyskać 500 tys. zł i 200 tys. zł z Zarządu Wojewódzkiego, ale jeśli 

wniosek nie przejdzie to z naszych środków przeznaczyć 700 tys. zł nie będzie nas stać.  

 Radny Jarosław budek odnośnie wniosku o zakup koparko-ładowarki stwierdził, że za 

40 tys. zł nie kupimy dobrego sprzętu, ewentualnie stary do remontu a części do tych 

sprzętów są bardzo drogie. Nie jest pewien czy zakup jest dobrym pomysłem.  

 Sekretarz Gminy poinformował, że mamy siłę roboczą, potrzebny jest człowiek, który 

ma kwalifikacje, ale ludziom trzeba dać narzędzia do pracy, bez narzędzi nic się nie da zrobić.  

 Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski stwierdził, że zakup tego sprzętu 

jest dobrym pomysłem. Sprzęt będzie, wystarczy skierować jednego z pracowników, których 

już mamy na odpowiednie szkolenia żeby zrobił uprawnienie i będzie można samemu wiele 

zrobić a nie za każdym razem wynajmować firmę zewnętrzną. 

 Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że na razie jest mowa o zabezpieczeniu 

środków w budżecie na  zakup ładowarko-koparki. O kupnie będzie mowa później, będziemy 

analizować ceny sprzętów, rodzaje itd., zorientujemy się gdzie i na jakie szkolenia skierować 

pracownika. O wszystkim będziemy informować i uzgadniać.  

  

Ponieważ nikt więcej głosu nie zabrał Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził 

głosowanie nad wnioskami.  

  

Za wnioskiem o wpisanie do budżetu kwoty 25.000 zł na program współpracy                             

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy           

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie głosowało 9 radnych, 1 radny był 

przeciwny, 3 radnych wstrzymało się od głosu.  

Za wnioskiem o wpisanie kwoty 12.000 zł na dzierżawę szatni przy boisku w parku               

w Cielądzu głosowało 10 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu.  
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Za wnioskiem o zwiększenie o kwotę 30.000 zł środków na bieżące utrzymanie dróg 

głosowało 10 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu.  

Za wnioskiem o przeznaczenie kwoty 40.000 zł na zakup ładowarko-koparki głosowało 10 

radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu.  

Za wnioskiem o zwiększenie o kwotę 10.000 zł środków przewidzianych na wykonanie 

dokumentacji na sieć wodociągową w Sierzchowach głosowało 10 radnych, 3 radnych 

wstrzymało się od głosu.  

Za wnioskiem o zaplanowanie kwoty 15.000 zł na przygotowanie dokumentacji na drogę           

w Komorowie ok. 800 m głosowało 9 radnych, 4 radnych wstrzymało się od głosu.  

Za wnioskiem o zaplanowanie kwoty 12.000 zł na uregulowanie stanu prawnego 

(przeprowadzenie postępowania rozgraniczającego)  drogi w Nowej Małej Wsi głosowało 10 

radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu.  

 

Następnie każda Komisja Rady Gminy we własnym gronie przystąpiła do opracowania 

wniosków i opinii do projektu budżetu na 2013 rok.  

Wnioski i opinie zostały jednogłośnie przyjęte przez każdą komisję. Stanowią one załącznik 

do niniejszego protokołu.   

 

Punkt 5. 

W sprawach różnych głos zabrali: 

 Radna Reneta Jakubik zgłosiła, że przy drodze powiatowej w Sanogoszczy, przy 

przystanku jest złamany przepust i należy się tym zająć.  

Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że sprawa zostanie zgłoszona do Zarządu 

Dróg Powiatowych. 

Radni Józef Pytka i Iwona Machnicka zgłosili konieczność wycięcia gałęzi przy 

drodze za p. Machnicką w kierunku Stolnik od p. J. Kuby przez las i za lasem oraz koło p. 

Sypki w prawo.  

Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że w 2013 roku po raz pierwszy w naszej 

gminie jest planowany Powiatowy Dzień Dziecka. Jeśli chcemy zorganizować takie imprezy, 

jak biegi to należałoby się zastanowić już zimą.   
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Na pytanie radnej Iwony Machnickiej czy plac koło kościoła będzie zalewany Wójt 

Gminy poinformował, że nie jest to ujęte w inwestycjach, ale tam jest problem wody i należy 

się zastanowić, żeby sobie nie zaszkodzić.  

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski zapytał, co dalej w sprawie 

wykupu mieszkań w budynku Domu Nauczyciela.  

Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk poinformował, że był plan sprzedaży tych 

mieszkań już po budowie przez nas kotłowni. Takie rozwiązanie jednak nie zadowala 

mieszkańców i nie wiadomo czy wykupią mieszkania. Zastanawiamy się czy rozwiązaniem 

nie byłoby wykonanie termomodernizacji, odcięcie ich od ogrzewania i wtedy sprzedaż. 

Niestety nie ma na to dotacji,  można byłoby to wykonać z pożyczki, ale jest szansa, że w 

przyszłym roku pojawi się dotacja z WFOŚiGW. Gdyby była szansa na dotację to może 

wykonalibyśmy kotłownię, termomodernizację, wartość lokali wzrośnie i wtedy sprzedamy.  

W tej chwili mieszkańcy nie są zainteresowani wykupem.  

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski zapytał, jaką mamy gwarancję, że 

mieszkańcy wykupią lokale już po naszych inwestycjach. My zrobimy kotłownię, 

termomodernizację a mieszkania nie zostaną wykupione, więc nie potrzebnie wydamy środki.  

Skarbnik Gminy Wiesława Libera stwierdziła, że skoro mieszkańcy po obecnej cenie 

nie chcę wykupić tych mieszkań, to po wzroście ich wartości i ceny wykupu tym bardziej nie 

będą chcieli.  

Radny Jarosław Budek stwierdził, że tym mieszkańcom należy podnieść czynsz.  

Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk poinformował, że czynsz jest stosunkowo 

wysoki, ale problem tkwi gdzie indziej. Nie opłaca nam się dostarczać ciepło do tych 

mieszkań, w naszym interesie jest odciąć mieszkania od naszego ogrzewania. Na przesyle 

bardzo dużo tracimy. 

 Wójt Gminy Paweł Królak stwierdził, że może rozwiązaniem byłoby 

opomiarowanie zużycia ciepła przy wyjściu.   
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Punkt 6.  

Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący obrad o godz. 14:00 

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. 


