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Protokół  
 

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

Oświaty. Kultury, Sportu i Zdrowia w dniu 7  marca  2013 roku. 

 
Radnych obecnych na posiedzeniu Komisji: 14 
 

Radni nieobecni: 

1. Michał Trzciński – członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia  

 
Obecni na posiedzeniu wg załączonych list obecności. 

Ponadto w posiedzeniu brali udział: 

1. Paweł Królak  - Wójt Gminy 

2. Sylwester Krawczyk  - Sekretarz Gminy 

3. Wiesława Libera  - Skarbnik Gminy 

4. Lucjan Stolarek  - Przewodniczący GKRPA 

5. Aldona Trzcińska  - Kierownik GOPS 

6. Piotr Król  - Inspektor w Wydziale Or i SO w Urzędzie 

  Gminy 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Bogumił Grabowski Przewodniczący Rady Gminy. 

 

Punkt 1. 

Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 15:00 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 Gminy zaproponował następujące zmiany w porządku obrad: 

- punkt 13 omówić w punkcie 3; 

- punkt 14 omówić w punkcie 4; 

- punkt 3 omówić w punkcie 5; 

- pozostałe punkty przesunąć o jeden w dół.   
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Ponieważ do przedstawionej propozycji uwag nie zgłoszono, Przewodniczący Rady Gminy 

przedstawił proponowany porządek obrad: 

 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                   

w Cielądzu za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 r.  

4. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Cielądz z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy za rok 2012. 

5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii      

za rok 2012. 

6. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Cielądz. 

7. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty             

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.  

8. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu              

i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych                           

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 

uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

9. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji                 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy Cielądz. 

10. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu 

uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

11. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych 

przez właścicieli nieruchomości pozbywających się z terenu nieruchomości 

nieczystości ciekłych. 

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

Finansowej na lata 2013-2016. 

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

i  w budżecie gminy na 2013 rok. 
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14. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego w 2013 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów                   

i pożyczek.  

15. Uzgodnienie przez poszczególne Komisje projektów sprawozdań z działalności 

Komisji za 2012 rok.  

16. Sprawy różne. 

17. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Do przedstawionego porządku obrad uwag nie zgłoszono. Porządek obrad został przyjęty 

jednogłośnie. 

 

Punkt 3. 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cielądzu             

za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 r. szczegółowo przedstawiła Kierownik GOPS- Aldona 

Trzcińska. Sprawozdanie otrzymali wszyscy radni, sprawozdanie to stanowi załącznik                

do protokołu.  

Do sprawozdania uwag nie zgłoszono.  

 

Punkt 4. 

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Cielądz z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy za rok 2012 

szczegółowo przedstawił inspektor w Wydziale Or i SO w Urzędzie Gminy – Piotr Król. 

Sprawozdanie otrzymali wszyscy radni, sprawozdanie to stanowi załącznik do protokołu.  

Do sprawozdania uwag nie zgłoszono.  

 

Punkt 5.  

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2012 

szczegółowo przedstawił Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych – Lucjan Stolarek. Sprawozdanie otrzymali wszyscy radni, sprawozdanie              

to stanowi załącznik do protokołu.  

 Z-ca Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rolnictwa Elżbieta Wieteska odnośnie 

wyjazdów dzieci z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową zapytała, czy jest możliwość 
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organizowania takich wyjazdów bliżej naszej okolicy, niekoniecznie tak daleko, np. w góry. 

Jej zdaniem część dzieci nie chce wyjeżdżać tak daleko z tęsknoty za rodzicami.  

 Kierownik GOPS Aldona Trzcińska poinformowała, że profilaktyka wymaga tego, 

aby dzieci oderwały się na jakiś czas od rodziców i rodziny, w której występuje choroba 

alkoholowa. Dlatego wyjazdy organizowane są do dalszych miejscowości, aby dzieci mogły 

odizolować się od swojego środowiska dotkniętego chorobą, zaczęły myśleć pozytywnie. 

Wyjazdy terapeutyczne są konieczne. Kierownik dodała, że część dzieci nie wyjeżdża                

na takie wyjazdy, ze względu na brak środków. Mimo, że wyjazdy są finansowane przez 

gminę to dzieciom trzeba kupić, np. ubranie, odpowiednie buty itp., rodzice nie chcą ponosić 

takich wydatków, m. in. dlatego dzieci nie wyjeżdżają.  

 Przewodniczący GKZPA Lucjan Stolarek dodał, że gdyby nie finansowane wyjazdy 

terapeutyczne, dzieci z rodzin, dotkniętych chorobą alkoholową nigdzie by nie wyjechały.  

 

Ponieważ nikt więcej głosu nie zabrał, Przewodniczący Rady przystąpił do kolejnego punktu.  

  

Punkt 6. 

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do wyrażenia opinii do projektu 

uchwały w sprawie  uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Cielądz. 

Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk poinformował, że projektu Regulaminu został 

przekazany radnym i sołtysom już w listopadzie zeszłego roku, nowy system gospodarki 

odpadami również był już omawiany kilkakrotnie. Projekt uchwały po drobnych zmianach 

otrzymali wszyscy radni. Projekt uchwały i Regulaminu stanowi załącznik do protokołu.  

 

W wyniku dyskusji, wyjaśnień i zgłoszonych wniosków jednogłośnie zdecydowano          

o uwzględnieniu następujących poprawek w Regulaminie: 

 

1. § 16 pkt. 3 otrzymał brzmienie: 

„ posiadania pisemnego dowodu potwierdzającego przekazanie przedsiębiorstwu 

wywozowemu nieczystości ciekłych z uwzględnieniem ich wielkości”; 

2. § 18 pkt. 4 otrzymał brzmienie: 

„dla lokali handlowych nie mniej niż 25 l na każde 30 m2 powierzchni całkowitej 

lokalu miesięcznie, jednak co najmniej jedne pojemnik 120 l na każdą nieruchomość”; 
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3. § 18 pkt. 8 otrzymał brzmienie: 

„dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do 

pomieszczeń biurowych i socjalnych nie mniej niż pojemnik 120 l na każdych 20 

pracowników miesięcznie”.  

 

Odnośnie § 26 ust. 1 Regulaminu dotyczącego centralnego punktu selektywnego 

zbierania odpadów Sekretarz poinformował, że proponuje się taki punkt utworzyć                   

w Cielądzu.  

Radny Krzysztof Żatkiewicz zapytał, do kogo będzie należało utrzymanie tego punktu.  

 Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk wyjaśnił, że utrzymanie punktu będzie w gestii 

firmy, która wygra przetarg, natomiast firma ta, na pewno wliczy to w koszty mieszkańców.  

 Radny Adam Michalak zapytał, czy  firma będzie użytkowała działkę, należącą do 

gminy bez opłat.   

 Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk poinformował, że szczegóły będą określone             

w umowie między gminą a firmą, natomiast prawdopodobnie będzie to nieodpłatnie, 

ponieważ byłyby to koszty dla mieszkańców.   

 Na pytanie radnego Jarosława Budka odnośnie zakupu pojemników, Sekretarz Gminy  

poinformował, że pojemniki będą musieli kupić mieszkańcy lub gmina. Obecnie analizujemy 

sytuację, jeśli będzie możliwość uzyskania dotacji z WFOŚiGW na zakup pojemników, wtedy 

gmina kupi pojemniki i udostępni je mieszkańcom nieodpłatnie. Nie ma jeszcze informacji   

na ten temat.  

 

Po uwzględnieniu przegłosowanych poprawek wszystkie Komisje jednogłośnie wyraziły 

pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie  uchwalenia regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Cielądz. 

 

Punkt 7. 

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do punktu obejmującego wyrażenie 

opinii do projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Projekt uchwały przedstawił 

Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk. Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. Projekt 

stanowi załącznik do protokołu.  
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 Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk poinformował, że propozycja wyboru metody 

ustalania stawek za gospodarowanie odpadami, zgodnie z którą opłata ponoszona będzie od 

gospodarstwa domowego jest dostosowana do polityki gminy. Przy wyborze tej metody brano 

pod uwagę głównie rodziny wielodzietne. Gdyby zaproponowano stawki od osoby 

zamieszkującej nieruchomość, z pewnością najbardziej ucierpiałyby i ponosiły największe 

opłaty właśnie rodziny wielodzietne. Gmina chce tego uniknąć, dlatego proponowana metoda 

wydaje się najbardziej sprawiedliwa społecznie. Sekretarz Gminy dodał, że  stawki za odpady 

niezmieszane muszą być większe od stawek za odpady selekcjonowane, aby zmobilizować 

mieszkańców do selekcjonowania odpadów.  

 

W wyniku analizy, dyskusji i zgłoszonych uwag, zgłoszono następujące wnioski: 

1. W § 4 projektu uchwały, dotyczącym stawek miesięcznych opłat za odpady zbierane 

selektywnie: 

Punkt 1) 20,00 zł brutto,  

Punkt 2) 22,00 zł brutto,  

Punkt 3) 24,00 zł brutto.  

 

Przewodniczący Rady poddał wniosek pod głosowanie. Radni 11 głosami „za”, przy 2 

„przeciw” i 1 „wstrzymującym się” przyjęli zaproponowane stawki.  

 

2. W § 4 projektu uchwały, dotyczącym stawek miesięcznych opłat za odpady 

zmieszane: 

Punkt 1) 40,00 zł brutto, 

Punkt 2) 45,00 zł brutto, 

Punkt 3) 50,00 zł brutto. 

 

Przewodniczący Rady poddał wniosek pod głosowanie. Radni jednogłośnie przyjęli 

zaproponowane stawki.  

 

Po uwzględnieniu przegłosowanych stawek wszystkie Komisje jednogłośnie wyraziły 

pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.  
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Punkt 8. 

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do punktu obejmującego wyrażenie 

opinii do projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. Projekt uchwały stanowi załącznik do 

protokołu. Projekt przedstawił Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk.  

 

Na pytanie radnego Adama Michalaka, czy selektywny punkt zbierania odpadów musi 

być utworzony w Cielądzu, Sekretarz Gminy poinformował, że nie musi, ale ta lokalizacja 

wydaje się najodpowiedniejsza.  

Radna Iwona Machnicka zaproponowała, aby punkt ten był na działce po byłym RSP.   

 Sekretarz Gminy poinformował, że tak dobrej działki szkoda na taki punkt. Działka 

znajduje się w centrum wsi, zgromadzone tam odpady psułyby wizerunek wsi.  

 Radny Józef Pytka zapytał, czy gmina musi mieć tę działkę. Zaproponował, aby 

zorganizować to tak, aby jakiś samochód raz na jakiś czas przejechał się po terenie gminy          

i zebrał od mieszkańców odpady wielkogabarytowe i inne.  

 Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk poinformował, że zgodnie z nowymi 

przepisami gmina ma obowiązek utworzyć centralny punkt selektywnego zbierania odpadów. 

Natomiast co do lokalizacji, można jeszcze zastanowić się nad inną działką. Sekretarz 

poinformował, że do Sesji Rady Gminy dokonana zostanie jeszcze analiza, gdzie można 

utworzyć taki punkt. Propozycja zostanie przedstawiona na Sesji Rady Gminy.   

Wszystkie Komisje jednogłośnie wyraziły pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian      

za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 
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Punkt 9. 

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do punktu obejmującego wyrażenie 

opinii do projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy Cielądz. 

 

Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. Projekt uchwały stanowi załącznik do 

protokołu. Projekt przedstawił Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk.  

 

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.  

Wszystkie Komisje jednogłośnie wyraziły pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie 

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy 

Cielądz. 

 

Punkt 10. 

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do punktu obejmującego wyrażenie 

opinii do projektu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. Projekt uchwały stanowi załącznik do 

protokołu. Projekt przedstawił Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk. Sekretarz Gminy 

poinformował, że proponuje się uiszczanie opłaty w okresach kwartalnych. Termin pierwszej 

opłaty upłynie w dniu 15.10.2013 r. i obejmie okres od 01.07.2013 r. – 30.09.2013 r. 

Sekretarz dodał, że proponuje się uiszczanie opłaty przez mieszkańców na indywidualne 

rachunki bankowe. Będzie zatrudniony pracownik, który będzie miał w zakresie czynności 

cały system gospodarowania odpadami. Zakupiony zostanie również specjalny program 

informatyczny do obsługi, program ten będzie rozliczał mieszkańców z opłat.  

Radny Jerzy Pieczątka zaproponował, aby opłata była pobierana w drodze inkasa, np. 

razem z opłatami za wodę i ścieki.  

Sekretarz Gminy poinformował, że jeśli byłoby to inkaso, to od każdej opłaty trzeba 

będzie zapłacić inkasentowi prowizję. To nie będzie korzystne dla gminy. Natomiast przy 

proponowanym rozwiązaniu, każdy mieszkaniec będzie miał indywidualne konto bankowe, 
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na które będzie wpłacał opłatę. Nie będzie to utrudnieniem dla mieszkańców, ponieważ już 

dziś w ten sposób opłacają różne rachunki. Nawet, jeśli ktoś nie ma np. Internetu czy konta 

bankowego to może dokonać takiej opłaty gotówką w banku czy na poczcie a opłata wpłynie 

na jego indywidualne konto i będzie łatwo każdego mieszkańca rozliczyć.  

Radny Lech Owczarek stwierdził, że taki program jest konieczny i proponowane 

rozwiązanie jest najlepsze. Program sam wszystko policzy i sprawdzi opłaty każdego 

mieszkańca. Bez programu pracownik musiałby wszystko ręcznie liczyć i sprawdzać,                

a to byłoby bardzo czasochłonne.  

 

Wszystkie Komisje jednogłośnie wyraziły pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie 

terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

  

Punkt 11. 

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do punktu obejmującego wyrażenie 

opinii do projektu uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości pozbywających się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych. 

 

Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. Projekt uchwały stanowi załącznik do 

protokołu. Projekt przedstawił Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk. Sekretarz Gminy 

poinformował, że proponuje się ustalić górną stawkę opłaty ponoszonej przez właściciela 

nieruchomości za usługi związane z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportem 

nieczystości ciekłych za odbiór 1 m3 nieczystości w wysokości 20 zł/ m3. Oznacza to,                  

że firma wywozowa nie będzie mogła pobrać od mieszkańca wyższej stawki.  

 

Wszystkie Komisje jednogłośnie wyraziły pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie 

górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości pozbywających się              

z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych. 

 

Punkt 12. 

Następnie przystąpiono do punktu: wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie: zmiana 

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2016. 
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Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. Projekt przedstawiła Skarbnik Gminy 

Wiesława Libera. Skarbnik Gminy poinformowała, że proponuje się zmiany w WPF                   

w związku ze zmianą w wykazie przedsięwzięć na lata 2012-2015 w przedsięwzięciach na 

wydatki bieżące. Proponuje się dokonać zmian w limicie wydatków bieżących na nowe 

zadanie „Razem dla Rozwoju” Program Operacyjny Kapitał Ludzki, zwiększenie limitu 

wydatków w 2013 roku o kwotę 16.800 zł, a w 2014 zwiększenie o kwotę 12.100 zł.  

 

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.  

Wszystkie Komisje jednogłośnie wyraziły pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie: 

zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2016. 

 

Punkt 13.  

Następnie przystąpiono do punktu: wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie 

dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2013 rok. 

 

 Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Wiesława Libera. Projekt uchwały 

otrzymali wszyscy radni. Skarbnik Gminy poinformowała, że w związku z podpisaną umową 

z Powiatowym Urzędem Pracy na finansowanie robót publicznych proponuje się zwiększenie 

planu dochodów i wydatków w dz. 600 o 10.555 zł, w dz. 852 zwiększenie planu dochodów             

i wydatków z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w 2011 i 2012 r.            

o kwotę 10.000 zł i odsetki o kwotę  2.000 zł z tytułu zwrotu składek zdrowotnych i zasiłku 

stałego z 2012 r. o kwotę 1.154 zł, oraz w związku z otrzymanym pismem z Ministerstwa 

Finansów w sprawie wysokości subwencji oświatowej na 2013 rok proponuje się 

zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 4.115 zł. W dz. 750 proponuje się zwiększenie 

planu dochodów i wydatków o kwotę 16.800 zł w związku z podpisaną umową na projekt 

„Razem dla Rozwoju” realizowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. W związku                              

z wykonaniem dochodów w paragrafach proponuje się również zmiany zgodnie                      

z załącznikiem Nr 5.  

 

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.  

Wszystkie Komisje jednogłośnie wyraziły pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie 

dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2013 rok. 
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Punkt 14.  

Następnie przystąpiono do punktu: wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie 

zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2013 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych 

kredytów i pożyczek.  

  

 Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Wiesława Libera. Projekt uchwały 

otrzymali wszyscy radni. Skarbnik Gminy poinformowała, że proponowany kredyt był już 

ujęty w uchwale budżetowej, teraz jest konieczna odrębna uchwała w tej sprawie. Proponuje 

się zaciągnąć kredyt w wysokości 1.730.059 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 

Kredyt zostanie spłacony w latach 2014-2022. Środki na spłatę kredytu wraz z odsetkami 

zostaną zaplanowane w latach następnych.  

 

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.  

Wszystkie Komisje jednogłośnie wyraziły pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie 

zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2013 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych 

kredytów i pożyczek.  

 

Punkt 15. 

Następnie przystąpiono do punktu dotyczącego uzgodnienia przez poszczególne Komisje 

projektów sprawozdań z działalności Komisji za 2012 rok.  

 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tomasz Dewille poinformował, że zgodnie z § 51 

ust. 2 Statutu Gminy, w pierwszym kwartale każdego roku Przewodniczący Komisji składa 

Radzie Gminy sprawozdanie z działalności komisji za ubiegły rok. W związku z tym, 

członkom Komisji przedstawiono do uzgodnienia przygotowane sprawozdanie.  

 Członkowie Komisji Rewizyjnej do sprawozdania uwag nie wnieśli.  

 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że zgodnie ze Statutem 

sprawozdanie zostanie złożone na Sesji Rady Gminy.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa Jarosław Budek poinformował, że zgodnie                

z § 51 ust. 2 Statutu Gminy, w pierwszym kwartale każdego roku Przewodniczący Komisji 

składa Radzie Gminy sprawozdanie z działalności komisji za ubiegły rok. W związku z tym, 

członkom Komisji przedstawiono do uzgodnienia przygotowane sprawozdanie.  

 Członkowie Komisji Budżetu i Rolnictwa do sprawozdania uwag nie wnieśli.  
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 Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa poinformował, że zgodnie ze Statutem 

sprawozdanie zostanie złożone na Sesji Rady Gminy.  

 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia  Robert Kupis poinformował, że 

zgodnie z § 51 ust. 2 Statutu Gminy, w pierwszym kwartale każdego roku Przewodniczący 

Komisji składa Radzie Gminy sprawozdanie z działalności komisji za ubiegły rok. W związku 

z tym, członkom Komisji przedstawiono do uzgodnienia przygotowane sprawozdanie.  

 Członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia do sprawozdania uwag nie 

wnieśli.  

 Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia poinformował,                 

że zgodnie ze Statutem sprawozdanie zostanie złożone na Sesji Rady Gminy.  

 

Punkt 16.  

W sprawach różnych głosu nie zabrano.  

 

Punkt 17.  

Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący obrad o godz. 19:05 

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. 


