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Protokół 
 

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

Oświaty. Kultury, Sportu i Zdrowia w dniu 21 maja 2013 roku. 

 
Radnych obecnych na posiedzeniu Komisji: 13 
 
Radni nieobecni: 
 

1. Józef Pytka – Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 
2. Krzysztof Żatkiewicz – 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. Gabriela Milczarska  - Skarbnik Gminy 

4. Teresa Łucka  - Dyrektor Publicznego Gimnazjum 

5. Grażyna Jarzyńska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sierzchowach 

6. Małgorzata Stolarek - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cielądzu 

7. Witold Kowalski - Koło Łowieckie „Przepiórka” Inowłódz 

8. Zdzisław Kupis - Koło Łowieckie „Szarak” Cielądz 

9. Bogusław Gmaj - Koło Łowieckie „Szarak” Cielądz 

10. Stanisław Motyl - Koło Łowieckie „Sarna” Nowe Miasto nad Pilicą 

11. Marian Bzinkowski - Koło Łowieckie „Sarna” Nowe Miasto nad Pilicą 

 

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.  
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Punkt 2. 

Przewodniczący Rady Gminy zaproponował, aby w porządku posiedzenia wprowadzić dodatkowy 

punkt „Informacja o skali szkód wyrządzanych przez zwierzynę łowną” jako punkt 3,                           

a pozostałe punkty przesunąć o jeden w dół.  

Ponieważ do przedstawionej propozycji uwag nie zgłoszono, Przewodniczący Rady Gminy 

przedstawił proponowany  

porządek posiedzenia: 

 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Informacja o skali szkód wyrządzanych przez zwierzynę łowną. 

4. Przyjęcie przez poszczególne komisje protokołów ze wspólnych posiedzeń Komisji            

z dn. 22.02.2013 r., 07.03.2013 r., 20.03.2013 r.  

5. Zapoznanie się z projektami organizacyjnymi szkół na rok szkolny 2013/2014.  

6. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2012 rok.  

7. Omówienie proponowanych zmian w budżecie gminy.  

8. Sprawy różne. 

9. Zamknięcie posiedzenia. 

 

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

jednogłośnie. 

 

Punkt 3. 

Zgodnie z przyjętym porządkiem posiedzenia przystąpiono do Informacji o skali szkód 

wyrządzanych przez zwierzynę łowną. Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że na 

posiedzenie komisji zaproszeni zostali przedstawiciele kół łowieckich, działających na terenie 

gminy Cielądz. Poprosił przedstawicieli o zabranie głosu.  

  

 Prezes koła łowieckiego „Sarna”  - Stanisław Motyl przedstawił zarys gospodarki 

łowieckiej. Poinformował, że koło łowieckie „Sarna” współpracuje z Urzędem Gminy                  

w  Cielądzu. Każdy sołtys w gminie powinien mieć telefon do koła łowieckiego, żeby zawsze 

mógł zadzwonić i zgłosić ewentualne szkody. Największym problemem obecnie są dziki, 

największy problem jest w słabych obwodach. Mieszkańcy, którzy uprawiają porzeczki czy 
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truskawki powinni odpowiednio przygotować plantację, opryskać, zlikwidować pędraki. Jeśli 

gleba będzie pozbawiona pędraków, dziki nie będą wchodziły na taka uprawę. Niestety rolnicy 

zostali pozbawieni środka odstraszającego dziki, ponieważ został on wycofany z rynku ze 

względu na szkodliwość dla środowiska. Prezes dodał również, że żadne koło łowieckie nie 

poradzi sobie z ochroną upraw, jeśli nie będzie odpowiedniej współpracy z rolnikami, 

współpraca jest konieczna. Z pewnym mieszkańcem koło sądzi się już cztery lata. Są ustalone 

terminy zbiorów upraw, ktoś nie przestrzega terminów i zbiera np. kukurydzę w grudniu to 

niestety nic się zrobić nie da. Dlatego współpraca i przestrzeganie pewnych zasad jest bardzo 

ważne. Np. w plantacji kukurydzy bez pastucha elektrycznego prawie nie ma możliwości 

ochrony, najpierw nasiona powinny być zaprawione (bejcowanie) i następnie pastuch, wtedy 

ochrona jest skuteczna. Koło łowieckie ma dobre relacje z mieszkańcami, często korzysta              

z pomocy gospodarzy, natomiast jeśli chodzi o sprzęty to koło jest instytucją charytatywną, 

utrzymuje się ze składek, nie jest w stanie wypłacić wszystkich odszkodowań. Prezes koła 

„Sarna” poinformował również, że populacja dzików w lasach spadła, dziki przeszły na łąki, 

tam, gdzie łąki są zbuchtowane koło już nic nie zrobi. Strzela się do zwierzyny, ale w obecnej 

chwili szczególnie wieczorem nie jest łatwo rozpoznać jaki to np. dzik, loszki z małymi do 15 

sierpnia są pod ochroną, zabicie ich jest karalne. Zwierzyna jest też własnością skarbu państwa         

i za zabicie należy zapłacić. Najlepszą ochroną byłoby ogrodzenie plantacji i upraw, ale jest to 

prawie niemożliwe, nikt nie będzie robił ogrodzenia, np. 20 ha w kilku kawałkach, ze względu 

na koszty. Prezes „Sarny” poinformował również, że zgodnie z ustawą Prawo łowieckie 

odszkodowanie za szkody nie przysługuje: 

1) osobom, którym przydzielono grupy stanowiące własność Skarbu Państwa jako deputaty 

rolne na gruntach leśnych,  

2) posiadacza on uszkodzonych upraw lub płodów rolnych, którzy nie dokonali ich sprzętu 

w terminie 14 dni od dnia zakończenia okresu zbioru tego gatunku roślin w danym 

regionie, określonego przez sejmik województwa, 

3) posiadaczom uszkodzonych upraw lub plonów rolnych, którzy nie wyrazili zgody na 

budowę przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego urządzeń lub wykonywanie 

zabiegów zapobiegających szkodom, 

4) za szkody nieprzekraczające wartości 100 kg żyta w przeliczeniu na 1 ha uprawy, 

5) za szkody powstałe w płodach złożonych w sterty, stogi i kopce, w bezpośrednim 

sąsiedztwie lasu, 
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6) za szkody w uprawach rolnych założonych z rażącym naruszeniem zasad 

agrotechnicznych.  

 

Prezes koła łowieckiego „Sarna” poinformował, że najważniejsza jest współpraca ludzi                 

z kołami, o taką współpracę zwrócił się do obecnych.  

 

Radny Grzegorz Stępniak poinformował, że na terenie Nowej Małej Wsio należy postawić 

ambonę/zwyżkę.  

 

Ponieważ nikt więcej głosu nie zabrał Przewodniczący Rady podziękował kołom łowieckim za 

przybycie i przystąpił do kolejnego punktu.   

 

Punkt 4. 

Protokoły ze wspólnych posiedzeń komisji z dn. 22.02.2013 r., 07.03.2013 r. oraz 20.03.2013 r.  

zostały wyłożone do wglądu.  

 

Członkowie Komisji Rewizyjnej do protokołu nie wnieśli uwag.  

Protokoły w głosowaniu 4 głosami „za” zostały przyjęte jednogłośnie. 

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

Protokoły w głosowaniu 4 głosami „za” zostały przyjęte jednogłośnie. 

Członkowie Komisji Budżetu i Rolnictwa do protokołu nie wnieśli uwag.  

Protokoły w głosowaniu 5 głosami „za” zostały przyjęte jednogłośnie. 

 

Punkt 5.  

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do zapoznania się z projektami 

organizacyjnymi szkół na rok szkolny 2013/2014.  

 

 Projekt organizacyjny Szkoły Podstawowej w Sierzchowach na rok szkolny 2013/2014 

przedstawiła Dyrektor szkoły – Grażyna Jarzyńska. Dyrektor poinformowała, że na dzień 

dzisiejszy w szkole będzie się uczyć 91 uczniów łącznie z oddziałem przedszkolnym: 

− klasa „0” – 22 uczniów; 

− klasa I – 11 uczniów; 

− klasa II – 11 uczniów; 



5 

 

− klasa III – 7 uczniów; 

− klasa IV – 13 uczniów; 

− klasa V – 12 uczniów; 

− klasa VI – 14 uczniów. 

 

Dyrektor szkoły – Grażyna Jarzyńska poinformowała, że ilość godzin to 229,5 h, 183 godziny 

w obowiązkowym wymiarze, 15,5 h ponadwymiarowych. Zatrudnionych jest 10 nauczycieli w 

pełnym wymiarze, trzech w niepełnym wymiarze godzin, jeden nauczyciel uzupełnia etat w 

gimnazjum. Z trzech nauczycieli niepełnozatrudnionych jeden będzie na obniżonym etacie, 

będzie miał 8/20 i opieka w autobusie przy dowożeniu dzieci.   

 

Projekt organizacyjny Szkoły Podstawowej w Cielądzu na rok szkolny 2013/2014 przedstawiła 

Dyrektor szkoły – Małgorzata Stolarek. Dyrektor poinformowała, że na dzień dzisiejszy                  

w szkole będzie się uczyć łącznie 190 uczniów, w tym 131 uczniów w szkole, 59 dzieci                  

w oddziałach przedszkolnych (dwa oddziały pięciolatków i jeden oddział sześciolatków). Ilość 

godzin: 260 obowiązkowy wymiar godzin, 52,5 godz. ponadwymiarowe. Zatrudnienie                   

w szkole: 17 nauczycieli plus Dyrektor, czterech niepełnozatrudnionych, 5,5 etatu administracji 

i obsługi.  

 

Projekt organizacyjny Publicznego Gimnazjum w Cielądzu na rok szkolny 2013/2014 

przedstawiła Dyrektor szkoły – Teresa Łucka. Dyrektor poinformowała, że w gimnazjum uczyć 

się będzie 135 uczniów w 6 oddziałach. W klasach I – III po 24 uczniów, w klasach II 19 i 20 

uczniów. Godzin ogółem 257, w tym 13 godzin ponadwymiarowych i 244 godz. w wymiarze 

obowiązkowym. Zatrudnienie: 15 osób łącznie z Dyrektorem, w tym psycholog w niepełnym 

wymiarze i Informatyk, 5,5 etatu obsługa administracji plus sezonowo ¼ etatu obsługi (palacz). 

Dyrektor Gimnazjum T. Łucka poinformowała, że wpłynęło podanie o przyjęcie do gimnazjum 

ucznia ze Żdżar, jeśli uczeń ten zostanie przyjęty konieczny będzie podział lekcji j. rosyjskiego 

i angielskiego  na grupy, doszłoby dodatkowe 5 godzin.  

 

 Kierownik GZEAS Jadwiga Gaćkowska poinformowała, że jeśli uczeń zostanie przyjęty 

gmina będzie musiała dołożyć ok. 7 tys. zł.  

 Dyrektor Gimnazjum T. Łucka poinformowała, że w szkole są już uczniowie ze Żdżar, 

albo przyjmuje się wszystkich, albo żadnego.  
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 Kierownik GZEAS J. Gaćkowska dodała, że gmina nie ma już środków na na oddział 

zerowy, trzeba będzie dołożyć ok. 12.500 zł na 4 miesiące, a teraz jeszcze 7 tys. zł na tego 

ucznia.  

 Radna Teresa Stępniak stwierdziła, że uczeń powinien zostać przyjęty.  

 Kierownik GZEAS poinformowała, że należy wziąć pod uwagę pieniądze, jakie gmina 

będzie musiała znaleźć i dołożyć, jeśli uczeń zostanie przyjęty.  

 

Ponieważ nikt więcej głosu nie zabrał i uwag do projektów organizacyjnych nie zgłoszono 

przewodniczący obrad przystąpił do kolejnego punktu.  

  

Punkt 6. 

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do Sprawozdania Wójta Gminy                      

z wykonania budżetu gminy za 2012 rok.  

Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska szczegółowo przedstawiła: sprawozdanie                    

z wykonania budżetu gminy  za 2012 rok, sprawozdanie finansowe Gminy Cielądz za 2012 rok 

oraz Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Cielądz. Sprawozdanie z wykonania 

budżetu gminy za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego 

samorządowej instytucji kultury-Gminnej Biblioteki Publicznej w Cielądzu oraz Informację              

o stanie mienia komunalnego wszyscy radni otrzymali w dniu 26.03.2013 r., sprawozdanie 

finansowe Gminy Cielądz za 2012 rok w dniu radnym przekazano w dniu dzisiejszym.  

 

Na pytanie Przewodniczącego Bogumiła Grabowskiego odnośnie wynagrodzeń 

bezosobowych Skarbnik Gminy wyjaśniła, że są to wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia lub 

o dzieło, np. za usuwanie awarii.  

 Na pytanie odnośnie promocji jednostek Skarbnik Gminy wyjaśniła, że są to środki 

przeznaczane na promocję gminy, np. organizację różnych imprez, Pikniku Rodzinnego, 

Dożynek, reklamy, książki do szkół, nagrody.  

  

Ponieważ więcej głosu nie zabrano Przewodniczący przystąpił do kolejnego punktu.  

   

Punkt 7. 

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do omówienie proponowanych zmian            

w budżecie gminy.  
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Proponowane zmiany w budżecie gminy przedstawiła Skarbnik Gminy – Gabriela Milczarska. 

Skarbnik poinformował, że w związku z podpisaną umową z Urzędem Pracy na finansowanie 

robót publicznych (dwóch pracowników) i prac interwencyjnych (jeden pracownik) proponuje 

się zwiększenie planu dochodów i wydatków w dz. 600 o kwotę 21.078 zł oraz w dz. 750 o 

kwotę 5.270 zł. Proponuje się zwiększenie plany wydatków na zadania inwestycyjne                           

z funduszu sołeckiego Małej Wsi na  wyposażenie placu zabaw a zmniejszenie planu wydatków 

na zadania bieżące funduszu sołeckiego Mała Wieś o kwotę 4.508 zł.  

 

Ponieważ do proponowanych zmian w budżecie uwag nie zgłoszono przystąpiono do kolejnego 

punktu.  

 

Punkt 8. 

W sprawach różnych głos zabrali: 

 Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że 02 czerwca w Cielądzu odbędzie się 

powiatowy Dzień Dziecka, 13-14 lipca Festiwal Disco Polo i 18 sierpnia Piknik Rodzinny.  

 Członek Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka stwierdziła, że festiwal disco polo jest 

niepotrzebny, zapytała, w jakim celu jest w ogóle organizowany, środki są wydawane 

niepotrzebnie. Jeśli po festiwalu powstaną zniszczenia za np. 50 tys. zł to gmina będzie musiała 

te koszty ponieść. Mieszkańcy mówią, że od nich wyciągane są pieniądze za opłaty za 

odbieranie odpadów i za to robi się imprezy. Zapytała, jaka kwota zostanie przeznaczona na 

powiatowy dzień dziecka i na festiwal disco polo.  

 Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że większość kosztów festiwalu pokrywa 

organizator, złożyliśmy wniosek o dofinansowanie z LGD Kraina Rawski na 20 tys. zł, 

otrzymaliśmy 13 tys. zł, więc przewidujemy 7 tys. zł  z budżetu gminy a jest to duża reklama 

dla naszej gminy. Na Powiatowy Dzień Dziecka przeznaczone zostanie 1,5 tys. zł, nie są to 

duże pieniądze, dla dzieci będzie wiele darmowych atrakcji (wesołe miasteczko, wata cukrowa, 

kiełbaski, malowanie twarzy i wiele innych).  

 Przewodniczący Rady Bogumił Grabowski zwrócił uwagę radnej Machnickiej, że 

odnośnie opłat za gospodarowanie odpadami należy mieszkańcom wszystko tłumaczyć. Jeśli 

chodzi o gospodarstwa jednoosobowe to wcześniej płacono 18 zł od osoby, teraz taka osoba 

zapłaci 15 zł, ma zatem jeszcze taniej niż wcześniej. Trzeba to ludziom wyjaśniać. 

Przewodniczący dodał, że w gminie Sadkowice już dwa razy unieważniono przetarg bo firma 

zaproponowała ogromne stawki, zarejestrowały się cztery firmy a ofertę do przetargu złożyła 
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tylko jedna. Jeszcze nie wiadomo jak u nas odbędzie się przetarg i jakie stawki zostaną 

zaproponowane.  

 Przewodniczący Rady Bogumił Grabowski poruszył kwestię handlu obwoźnego, nasi 

mieszkańcy muszą płacić wszystkie podatki a przyjeżdżają obcy i handlują z samochodów, 

powinni również ponosić jakiś opłaty. Należy wyznaczyć miejsca do handlu i niech każdy płaci 

opłatę targową.  

 Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że problem zostanie przeanalizowany                   

od strony prawnej, zastanowimy się, co można w tej kwestii zrobić.  

Radny Jerzy Pieczątka poruszył temat łatania dziur, zwrócił uwagę, że należy załatać 

dziury na drodze (na starym asfalcie) w Łaszczynie.  

Wójt Gminy poinformował, że jutro lub pojutrze zostanie odebrana zamówiona emulsja, 

grys i dziury będą łatanie na tyle, na ile starczy materiały. Wójt dodał, że jutro zostanie 

rozstrzygnięty przetarg na wożenie kamienia i kamień będzie wożony sukcesywnie na 

wszystkie wsie. Ułożony zostanie harmonogram wożenia, jest ogromna prośba, żeby sołtysi 

podpisywali Wz-ki. Wójt zwrócił również uwagę, że faktury muszą być konsultowane                

z sołtysami i dokładnie opisywane, że dane środki są z funduszu sołeckiego.  

Radna Iwona Machnicka poprosiła o równiarkę przez wieś Wisówka. 

Wójt Gminy poinformował, że równiarka na pewno tam będzie.  

Radny Tomasz Dewille poinformował, że należy pouzupełniać ubytki na górach oraz 

wyciąć odrosty krzaków na Ossówku.  

Radna Teresa Stępniak poprosiła radnych o zastanowienie się nad remontem budynku 

remizy w Sierzchowach, podkreśliła, że należy wyremontować dach, podłogi, ściany, sufit.  

Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że w czerwcu odbędzie się przetarg na 

remont świetlic, jeśli chodzi o drogę Ossowice-Cielądz czekamy na dofinansowanie, 

dokumentacja na drogę w Stolnikach jest kończona. Odnośnie remontu chodnika przy szkole 

podstawowej w Sierzchowach Wójt Gminy poinformował, że chodnik będzie robiony                   

w wakacje, kiedy dzieci przestaną chodzik do szkoły. Wójt Gminy dodał, że należy wyczyścić     

i pomalować dach budynku Urzędu Gminy,. dach ma ok. 800 m2, koszt kształtowałby się na 

poziomie ok. 15 – 20 tys. zł.     

 Radny Adam Michalak stwierdził, że należy pomalować dach Urzędu, nie są to duże 

środki.  

 Radna Iwona Machnicka zwróciła uwagę, że należy zająć się dziurą po prawej stronie 

przy schodkach do przedszkola.  
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 Wójt Gminy poinformował, że ten problem został już przekazany p. Dyrektor. 

Poinformował również, że koło szkoły będzie zrobiona droga jednokierunkowa, potrzebne są 

jednak uzgodnienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich, zmiana projektu ponieważ jest tu 

połączenie z drogą wojewódzką i niezbędne będą znaki zakazu skrętów w tę drogę od drogi 

wojewódzkiej.   

  

Punkt 8.  

Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący obrad o godz. 14:15 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. 


