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Protokół  
 

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

Oświaty. Kultury, Sportu i Zdrowia w dniu 17 grudnia 2012 roku. 

 
Radnych obecnych na posiedzeniu Komisji: 14 
Radni nieobecni:  

1. Michał Trzciński. 
 
Obecni na posiedzeniu wg załączonych list obecności. 

Ponadto w posiedzeniu brali udział: 

1. Paweł Królak  - Wójt Gminy 

2. Sylwester Krawczyk - Sekretarz Gminy 

3. Lucjan Stolarek  - Przewodniczący GKRPA 

4. Tadeusz Musiał  - NZOZ w Cielądzu 

5. Aldona Trzcińska  - Kierownik GOPS 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Bogumił Grabowski Przewodniczący Rady Gminy. 

 

Punkt 1. 

Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 12:00 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 27.11.2012 r.  

4. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia części budynku 

stanowiącego mienie komunalne gminy Cielądz.  

5. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013.  
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6. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 

lata 2013-2018. 

7. Wyrażenie opinii w zakresie proponowanych zmian budżetu i w budżecie gminy na 

rok 2012. 

8. Wyrażenie opinii w zakresie wykonania dokumentacji projektowej na wykonanie 

spięcia sieci wodociągowej Cielądz-Komorów oraz częściowej realizacji tego zadania.  

9. Omówienie propozycji polityki gospodarki odpadami na terenie gminy Cielądz.  

10. Ustalenie przez poszczególne Komisje planów pracy Komisji na 2013 rok.  

11. Sprawy różne. 

12. Zamknięcie posiedzenia. 

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 27.11.2012 r.  został wyłożony do wglądu. 

Członkowie Komisji Rewizyjnej do protokołu nie wnieśli uwag.  

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

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

Protokół w głosowaniu 4 głosami „za” został przyjęty jednogłośnie. 

Członkowie Komisji Budżetu i Rolnictwa do protokołu nie wnieśli uwag.  

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

Protokół Nr 9/12 z posiedzenia komisji Budżetu i Rolnictwa z dnia 30.11.2012 r. został 

wyłożony do wglądu.  

Członkowie Komisji Budżetu i Rolnictwa do protokołu nie wnieśli uwag.  

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

Punkt 4. 

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu obejmującego 

wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia części budynku 

stanowiącego mienie komunalne gminy Cielądz.  
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Przewodniczący Rady Gminy poprosił lekarza Tadeusza Musiała o zabranie głosu. 

Lekarz Tadeusz Musiał poinformował, że z końcem tego roku kończy się umowa dzierżawy 

na część budynku, w którym prowadzony jest ośrodek zdrowia. W związku z powyższym 

zwrócił się  z wnioskiem o wyrażenie zgody na dzierżawę pomieszczeń na kolejne lata.  

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa Jarosław Budek zapytał, na jaki okres 

zdaniem lekarza Rada powinna wyrazić zgodę.  

Lekarz Tadeusz Musiał poinformował, że proponuje okres trzech lat, tj. do końca 2016 

roku. Termin ten jest również terminem ostatecznym, co do przystosowania pomieszczeń do 

wymagań unijnych. W ośrodku zadeklarowanych jest ok. 1300 pacjentów i 200 uczniów, 

łącznie ok. 1500 pacjentów. Optymalną ilością pacjentów na jednego lekarza jest ok. 

2700.Adaptacja budynku do wymagań unijnych będzie ciążyła na właścicielu budynku.  

Przewodniczący Rady Jarosław Budek stwierdził, że radni powinni myśleć o całej 

gminie i przede wszystkim ekonomicznie, dlatego należy myśleć o tym, żeby wyremontować 

tylko jeden ośrodek zdrowia.   

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tomasz Dewille zgodził się z radnym Budkiem              

i stwierdził, że gminy nie będzie stać na wyremontowanie dwóch ośrodków zdrowia.  

Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk poinformował, że w przedstawionym projekcie 

uchwały proponuje się okres dzierżawy do jednego roku. Sekretarz poinformował, że czeka 

nas poważna dyskusja na temat przyszłości służby zdrowia na terenie naszej gminy, sytuacja 

jest dynamiczna, zmieniają się warunki. Przedłużenie umowy dzierżawy o jeden rok daje 

możliwość realizacji wszystkich zamierzeń co do lokalu, w przypadku chęci wykonania 

jakichkolwiek remontów zgodę na ich wykonanie wyda Wójt. Okres jednego roku nie 

powoduje żadnych utrudnień dla NZOZ i zgodnie z umową nie zamyka żadnych działań 

lekarzowi. Natomiast tak długą umową jak, np. na trzy lata zamykamy sobie drogę do 

dalszych dyskusji, co dla gminy nie jest korzystne. Gmina posiada dwa budynki 

wynajmowane dla służby zdrowia w Cielądzu i w Sierzchowach, nie chcemy się zobowiązać  

na tak długi czas i zamknąć sobie drogi do dalszych dyskusji.  

Lekarz Tadeusz Musiał stwierdził, że umowa dzierżawy na okres jednego roku nie jest 

korzystna i zamyka drogę, np. do kredytu.  

Sekretarz Gminy poinformował, że taki okres nie zamyka żadnych działań                     

a w sytuacji, gdzie nie do końca wiadomo, czy będziemy w stanie wszystko zmodernizować            

i trzeba będzie decydować, który budynek modernizować, nie jest dobrze zobowiązać się 
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umową dzierżawy na długi okres. Tym bardziej, że nie wiemy czy ten budynek w ogóle spełni 

wymogi Ministra Zdrowia i czy nie trzeba będzie szukać innego lokalu.  

 

Radny Adam Michalak zaproponował, aby w projekcie uchwały dokonać poprawki           

i wpisać okres do trzech lat a nie jak zaproponował Wójt do jednego roku.  

Przewodniczący obrad przeprowadził głosowanie nad zgłoszonym wnioskiem.          

Za wnioskiem radnego Michalaka głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu, 

głosów przeciwnych nie było.  

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że wniosek został przyjęty i okres do 

trzech lat zostanie wpisany do projektu uchwały na Sesję Rady Gminy.  

Wszystkie Komisje jednogłośnie wyraziły pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie 

wydzierżawienia części budynku stanowiącego mienie komunalne gminy Cielądz.  

 

Punkt 5. 

Następnie przystąpiono do realizacji punktu obejmującego wyrażenie opinii do projektu 

uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na rok 2013.  

 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 

2013 szczegółowo przedstawił i omówił zaproszony na posiedzenie Przewodniczący Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Lucjan Stolarek.  

 

Do projektu uchwały oraz do Programu nie zgłoszono uwag.  

Wszystkie Komisje jednogłośnie wyraziły pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie 

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

rok 2013.  

 

Punkt 6. 

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do wyrażenia opinii do projektu 

uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2013-2018. 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2013-2018 przedstawiła i szczegółowo omówiła zaproszona na 

posiedzenie Kierownik GOPS- Aldona Trzcińska.  
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Do projektu uchwały oraz do Programu nie zgłoszono uwag.  

Wszystkie Komisje jednogłośnie wyraziły pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie 

przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2013-2018. 

Punkt 7. 

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do punktu obejmującego wyrażenie 

opinii w zakresie proponowanych zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2012. 

 Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk poinformował, że Skarbnik Gminy w dniu 

dzisiejszym musiała wyjechać w sprawach służbowych, w związku z powyższym przedstawił 

proponowane zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2012. Sekretarz poinformował, że  

w związku  z otrzymaniem pism z Ministerstwa Finansów proponuje się zwiększyć               

w dochodach subwencję oświatową oraz uzupełnienie subwencji ogólnej oraz zwiększyć plan 

wydatków (zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do projektu uchwały). Zgodnie z załącznikiem Nr 

3 do projektu uchwały proponuje się zmniejszenie planu wydatków na przydomowe 

oczyszczalnie ścieków  wydatki z udziałem środków UE o 465.195 zł, zmniejszenie planu  

dochodów o kwotę 10.055 zł, dotację z WFOŚiGW wpłaty ludności o 63.275 zł, zmniejszenie 

pożyczki z budżetu UE o 376.783 zł i pożyczki z WFOŚiGW o 15.082 zł. Proponuje się 

zmiany w planie wydatków między działami na wynagrodzenia, wydatki statutowe i wydatki 

majątkowe  zgodnie z załącznikiem Nr 5 do projektu uchwały.  

 

Do projektu uchwały oraz do Programu nie zgłoszono uwag.  

Wszystkie Komisje jednogłośnie wyraziły pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie 

dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2012.  

Punkt 8. 

Wyrażenie opinii w zakresie wykonania dokumentacji projektowej na wykonanie spięcia sieci 

wodociągowej Cielądz-Komorów oraz częściowej realizacji tego zadania.  

 Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk poinformował, że wpłynął wniosek 

mieszkańców wsi Cielądz o wykonanie sieci wodociągowej, o wniosku była mowa na 

ostatnim posiedzeniu Komisji. Dokonano rozeznania w kosztach i stwierdzono, że najlepszym 

rozwiązaniem będzie spięcie dwóch końcówek sieci wodociągowych: Cielądz – Komorów. 

Koszt wykonania projektu to ok. 12.000 zł, natomiast koszt realizacji całej inwestycji to ok. 

90.000 zł. Sekretarz poinformował, że proponuje się wykonanie inwestycji w dwóch etapach, 
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tj. w 2013 roku zaplanować środki na wykonanie projektu oraz ok. 40 tys. zł (z całości 90.000 

zł) na wykonanie częściowo zadania tak, aby zabezpieczyć mieszkańców w wodę. Natomiast 

resztę zadania tj. spięcie sieci wykonać w latach późniejszych. Sekretarz dodał, że 

Wojewódzki Fundusz nie przewiduje dotacji na takie zdania, nie jest to priorytetem,                 

ze względu na to, że większość samorządów ma już pozapinane sieci wodociągowe. 

Natomiast możliwa jest pożyczka umarzalna w 50% pod warunkiem, że środki z umorzenia 

zostaną przeznaczone na realizację zadań, związanych z ochroną środowiska. 

 Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski  stwierdził, że można byłoby wziąć 

pożyczkę na wykonanie tego wodociągu, a środki z umorzenia przeznaczyć na oczyszczalnię 

ścieków w Cielądzu.  

 Wójt Gminy Paweł Królak stwierdził, że w takim razie lepiej będzie wziąć najpierw 

pożyczkę na oczyszczalnię ścieków a środki pochodzące z umorzenia dopiero przeznaczyć na 

realizację wodociągu. Należy się jednak liczyć z tym, że środki z umorzenia będą dostępne 

dopiero w 2014 roku, w pierwszym roku pożyczki nie będzie to możliwe. Natomiast środki na 

dokumentację trzeba zaplanować na 2013 rok.  

 Ponieważ większość radnych zaaprobowała przedstawioną propozycję 

Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad wnioskiem o zabezpieczenie 

środków w budżecie gminy w 2013 roku na wykonanie dokumentacji na wodociąg                   

w Cielądzu oraz o przeznaczenie środków pochodzących z umorzenia pożyczki na wykonanie 

odcinka wodociągu.  

Radni jednogłośnie zdecydowali, aby w budżecie gminy na 2013 rok zabezpieczyć 

środki na dokumentację na wykonanie odcinka wodociągu w Cielądzu.  

Radni jednogłośnie zdecydowali, aby wystąpić o umarzalną pożyczkę                              

na oczyszczalnię ścieków w Cielądzu a środki pochodzące z umorzenia przeznaczyć                        

na realizację odcinka wodociągu.   

Punkt 9. 

Omówienie propozycji polityki gospodarki odpadami na terenie gminy Cielądz. Sekretarz 

Gminy Sylwester Krawczyk poinformował, że radni dużo wcześniej otrzymali pięć projektów 

uchwał dot. gospodarki odpadami, które zgodnie z obowiązującą ustawą powinny zostać 

podjęte do końca roku. Powstała natomiast inicjatywa zmian do obecnej ustawy, 

proponowane są istotne zmiany, m.in. Rada Gminy będzie mogła zróżnicować stawki opłaty 

za odpady, nowe zapisy dadzą możliwość zwolnienia z opłaty rodziny wielodzietne, nowe 

zapisy będą dopuszczały więcej niż jedną metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie 
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odpadami komunalnymi, możliwe będzie pobieranie opłat w drodze inkasa (obecne zapisy nie 

są precyzyjne i trwa spór między organami nadzoru, Wojewodą i RIO czy inkaso jest zgodne 

z ustawą), pojawi się zapis mówiący o tym, że Wójt jest organem egzekucyjnym, zmiana ma 

dotyczyć również zapewnienia pojemników na odpady, niekoniecznie właściciel sam będzie 

zobowiązany do zapewnienia sobie pojemników, gmina będzie mogą zakupić pojemniki. 

Ponieważ w nowelizacji nie mówi się o terminach, nadal obowiązują obecne terminy, tj. 

pakiet przedstawionych pięciu uchwał Rada powinna uchwalić do 31 grudnia br. Jeśli 

uchwały nie zostaną podjęte w tym terminie Wojewoda jako organ nadzoru wezwie Radę 

Gminy do podjęcia uchwał we wskazanym terminie. Jeśli Rada nadal nie podejmie uchwał we 

wskazanym terminie Wojewoda rozstrzygnięciem nadzorczym wprowadzi te uchwały, ale nie 

będą one mogły być aktami prawa miejscowego. Pojawia się zatem dylemat czy podejmować 

te uchwały na Sesji i jak tylko nowelizacja wejdzie w życie poprawiać je wszystkie, 

dostosowując do nowych regulacji czy na razie nie podejmować tych uchwał. Obowiązkiem 

Wójta jest przedstawić Radzie projekty uchwał, co Wójt wykonał, ale organem stanowiącym 

jest Rada Gminy i to Rada zdecyduje, czy uchwały podejmie, czy też nie. Sekretarz Gminy 

poinformował, że decyzję w tej sprawie pozostawia się Radzie Gminy.  

  

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa Jarosław Budek stwierdził, że w tej sytuacji nie 

ma sensu podejmować uchwał i zaraz poprawiać je wszystkie. Jego zdaniem lepszym 

rozwiązaniem jest na razie wstrzymanie się od podjęcia tych uchwał, do tego czasu może 

wejdzie w życie nowelizacja ustawy i Rada podejmie uchwały już zgodne z nowymi 

przepisami.  

Radni jednogłośnie poparli radnego Jarosława Budka i stwierdzili, że na Sesji trzeba będzie 

zdjąć z porządku obrad punkty dotyczące tych uchwał.  

Punkt 10. 

Zgodnie z przyjętym porządkiem posiedzenia każda Komisja przystąpiła do ustalenia planu 

pracy Komisji na 2013 rok. Plany pracy zostały przyjęte przez poszczególne Komisje 

jednogłośnie. Ustalone plany pracy stanowią załączniki do protokołu.  

 

Punkt 11. 

W sprawach różnych głos zabrali: 

 Radna Teresa Stępniak zgłosiła konieczność odwodnienia parkingu w Sierzchowach.  
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Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że poprawa odwodnienia parkingu została 

wykonana i sytuacja się trochę polepszyła, jednakże jest problem z odprowadzeniem wody. 

Trzeba ustalić, gdzie można ją odprowadzić, należy albo wybudować głęboką studnię chłonną 

albo odprowadzić na działkę, która należy do Parafii i wymaga to uzgodnienia                          

z proboszczem.    

Radna Elżbieta Wieteska stwierdziła, że w takim razie na razie należy tę wodę 

wypompować.  

Radna Iwona Machnicka serdecznie wszystkim podziękowała za wykonanie drogi             

w Gułkach.  

Radny Krzysztof Żatkiewicz zgłosił konieczność uporządkowania przystanków 

autobusowych na terenie gminy jeszcze przed Świętami.  

Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że zajmą się tym pracownicy gospodarczy. 

Na uwagę radnego Józefa Pytki odnośnie wycinania gałęzi przy drogach Wójt Gminy 

Paweł Królak poinformował, że ostatnio pogoda nie sprzyjała i gałęzi nie wycinano, jednakże 

jeszcze w tym roku pracownicy pojadą i powycinają gałęzie.  

Radna Iwona Machnicka stwierdziła, że jeśli chodzi o gałęzie przy lasach, to 

właściciele tych lasów powinni sami powycinać gałęzie.  

Radny Józef Pytka stwierdził, że kwota 12 tys. zł na dzierżawę szatni w parku, którą 

komisje zdecydowały wpisać do budżetu na rok 2013 jest niejasna. 

Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że przecież wszystko dokładnie zostało 

przestawione na komisjach. Każda propozycja została dokładnie wszystkim wyjaśniona                

i radni zdecydowali tę kwotę ująć w budżecie. Szatnia stoi w parku już rok czasu a klub 

korzysta z niej całkowicie nieodpłatnie. Należy jednak zabezpieczyć środki w budżecie na 

ewentualną dzierżawę, na razie nie ma żadnych umów w tej sprawie, ale w styczniu będą 

prowadzone rozmowy z właścicielem szatni. To jest wolnostojący kontener, jeśli właściciel 

zabierze szatnię to zostaniemy bez szatni i będzie problem, dlatego należy chociaż na 

dzierżawę zabezpieczyć środki.  

Na uwagę radnego Józef Pytki, że bez wiedzy radnych w Urzędzie została zatrudniona  

nowa osoba w księgowości Sekretarz Gminy odpowiedział, że zatrudnianie i zwalnianie 

pracowników należy do kompetencji kierownika jednostki czyli Wójta Gminy. Osoba została 

zatrudniona na trzymiesięczny okres próbny, co będzie dalej wyniknie z oceny pracy tego 

pracownika. Urząd nie może sobie pozwolić na braki w ciągłości wykonywanych zadań. 

Natomiast wyłonienie Skarbnika Gminy nastąpi w postępowaniu konkursowym i potem Wójt 
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przedstawi radnym wniosek o powołanie konkretnej osoby na Skarbnika Gminy. Zgodnie             

z ustawą o samorządzie gminnym na wniosek Wójta Gminy Rada Gminy powołuje                       

i odwołuje Skarbnika Gminy. Taki wniosek zostanie Radzie przedstawiony.  

Radna Iwona Machnicka stwierdziła, że Rada Gminy ma prawo wiedzieć, że należy 

kogoś zatrudnić.  

Sekretarz poinformował, że to są kompetencje Wójta Gminy a wszyscy dawno 

wiedzieli, że obecna Skarbnik Gminy w tym roku odchodzi na emeryturę.  

Radny Grzegorz Stępniak stwierdził, że przecież była mowa o tym, że trzeba kogoś 

przyuczyć, wszyscy o tym wiedzieli.  

Radny Adam Michalak stwierdził, że nie rozumie w czym tkwi problem, zatrudnianie 

i zwalnianie pracowników należy do Wójta Gminy w przecież wszyscy radni wiedzieli, że p. 

Skarbnik odchodzi, już dawno była o tym mowa.  

Sekretarz Gminy wyjaśnił, że osoba, o której mowa została zatrudniona do Referatu 

księgowości na okres próbny. Natomiast po trzech miesiącach odbędzie się konkurs na 

stanowisko Skarbnika Gminy, w którym wyłoniona zostanie kandydatura i Wójt złoży 

wniosek do Rady o powołanie Skarbnika.  

Radny Józef Pytka zapytał, od kiedy obecna p. Skarbnik odchodzi na emeryturę.  

Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że p. Skarbnik chce zakończyć pracę            

w Urzędzie od dnia 01.02.2013 r.  

   

Punkt 12.  

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. 


