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P R O T O K Ó Ł  Nr XXXIX/14 
 

z odbytej Sesji Rady Gminy Cielądz w dniu  24 lutego 2014 roku. 
 

Sesję rozpoczęto o godz. 10:00 
a zakończono o godz. 11:30 

 
Ustawowa liczba radnych  - 15 

Radnych obecnych na Sesji:   - 14 

 

Radni nieobecni: 

1. Robert Kupis. 

 

 
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.  
 
Ponadto udział w posiedzeniu wzięli: 

1. Paweł Królak    Wójt Gminy Cielądz 
2. Gabriela Milczarska   Skarbnik Gminy 
3. Sylwester Krawczyk   Sekretarz Gminy 
4. Aldona Trzcińska   Kierownik GOPS 
5. Jadwiga Gaćkowska   Kierownik GZEAS 
6. Małgorzata Stolarek   Dyrektor SP w Cielądzu 
7. Grażyna Jarzyńska   Dyrektor SP w Sierzchowach 
8. Teresa Łucka     Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Cielądzu 

 
oraz inne osoby wg załączonych list obecności. 
 
Punkt 1. 

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski stwierdzając obecność 14-stu radnych             

i quorum zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał, otworzył obrady XXXIX Sesji Rady 

Gminy Cielądz. Powitał przybyłych na Sesję radnych oraz zaproszonych gości.   

 

Punkt 2. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie Sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu Nr: XXXVIII/14 z Sesji Rady Gminy w dn. 24.01.2014 r. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwoju Gminy Cielądz na lata 

2014-2020”.  
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7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu nr WND-

POKL.09.01.01-10-016/13 pod nazwą „Gmina Cielądz rozwija usługi edukacyjne dla 

najmłodszych”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie 

wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 

9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej”, 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego                

w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. 

9. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                 

w Cielądzu za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 r.  

10. Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał 

Rady Gminy.   

11. Interpelacje.  

12. Wolne wnioski. 

13. Zakończenie obrad XXXIX Sesji Rady Gminy.  

 

Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad przedstawionym porządkiem obrad.   

Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami „za” przyjęli przedstawiony porządek obrad.  

 

Punkt 3.  

Protokół Nr XXXVIII/14 z Sesji Rady Gminy w dn. 24.01.2014 r. został wyłożony do wglądu. 

Radni do protokołu nie wnieśli uwag i protokół w głosowaniu jawnym, 14 głosami „za” został 

przyjęty. 

 

Punkt 4. 

Kolejny punkt porządku obrad dotyczył podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 

2014 rok. Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik 

Gminy – Gabriela Milczarska. Skarbnik Gminy poinformowała, że w związku z pismem  

Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej o dalsze dofinansowanie Klubu Pracy 

proponuje się zmniejszenie o kwotę 1.500 zł planu wydatków w dz. 710 „plany 

zagospodarowania przestrzennego”, a zwiększenie planu wydatków o te kwotę na dotacje na 

zadania bieżące dla Powiatu Rawskiego z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy                 

w Rawie Mazowieckiej na dofinansowanie działalności Klubu Pracy (zakup urządzenia 

wielofunkcyjnego do drukowania i kserowania). 
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Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.  

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian 

w budżecie gminy na 2014 rok 

Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami „za” podjęli uchwałę.   

Uchwała Nr XXXIX.189.2014 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Punkt 5.  

Kolejny punkt porządku obrad dotyczył podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu Rawskiego. Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. Projekt uchwały 

przedstawiła Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska. Skarbnik Gminy poinformowała,                        

że w poprzednim punkcie porządku obrad przewidziano w budżecie gminy środki dla 

Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej na dofinansowanie działalności Klubu Pracy. 

Aby te środki móc przekazać, potrzebna jest odrębna uchwała o udzieleniu pomocy finansowej    

w formie dotacji celowej dla Powiatu Rawskiego. Przeznaczenie oraz zasady rozliczenia środków 

finansowych zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Cielądz                       

a Zarządem Powiatu Rawskiego.   

 

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.  

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski przedstawił projekt uchwały w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego 

Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami „za” podjęli uchwałę.   

Uchwała Nr XXXVII.190.2014 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Punkt 6. 

Przystąpiono do realizacji punktu obejmującego podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia 

„Strategii Rozwoju Gminy Cielądz na lata 2014-2020”. Projekt uchwały otrzymali wszyscy 

radni. Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk. Sekretarz Gminy 

poinformował, że niedawno dyskutowano nad treścią Strategii. Została ona uchwalona przez 

Radę Gminy, jednakże nie w pełni uwzględniono kwestie monitorowania wskaźników                     

w obszarze celów operacyjnych i odpowiedzialności za monitoring realizacji strategii. 

Uznaliśmy, że elementy monitorowania (tj. osiągania założonych celów) są na tyle ważne,          

że należy o nie uzupełnić strategię. W obecnym projekcie Strategii wskazano te wskaźniki, 

uwzględniono wartości bazowe, tj. na 2014 rok i na lata docelowe oraz wskazano organy 

odpowiedzialne za realizację. Jest to istotny czynnik przy ocenie wniosków.  
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 Radny Lech Owczarek zapytał, skąd wzięły się cyfry podane w strategii, co było podstawą 

ich wpisania, czy było to wpisane losowo.  

 Sekretarz Gminy poinformował, że poszczególne kolumny w części tabelarycznej 

obejmują rok 2014, czyli od stanu równego zeru, kolejna kolumna to wartość oczekiwana w 2018 

roku, następnie wartość alarmowa, która może być rzeczą niepokojącą, wskazującą na niepełny 

wymiar realizacji zadań oraz wartość docelowa w 2020 roku – zakończenie strategii, gdzie 

przyjmujemy, że zadania zostaną w pełni zrealizowane. Na przykład w pozycji 1 - przewidziana 

jest liczba nowopowstałych (zmodernizowanych) jednostek kulturalnych i oświatowych, gdzie 

miarą jest sztuka, trend rosnący, wartość oczekiwana w 2018 r. to 2, a wartość docelowa  w 2020 

roku 3. Monitorowanie raz w roku, odpowiedzialny jest Wójt i kierownik referatu budownictwa   

i rolnictwa. To jest planowanie. Dla instytucji, które zajmują się monitorowaniem jest bardzo 

ważne, żeby można było monitorować jak Strategia jest realizowana. Jest to duży element 

uznaniowości, ale coś trzeba założyć, żeby na końcu określić, czy udało się zrealizować 

przewidziane cele. 

 Radny Lech Owczarek stwierdził, że w takim razie to są tylko marzenia.  

 Sekretarz Gminy stwierdził, że kto nie marzy, nie osiąga celów, to jest szczytny cel,              

do którego chcemy dążyć. Cel ten musi być mierzalny, po roku zobaczymy, czy idziemy                      

w kierunku tych wskaźników. 

 Radna Teresa Stępniak zapytała, jakie jednostki są przewidziane w pierwszej pozycji               

w liczbie trzech.  

 Sekretarz Gminy poinformował, że jest to szeroki zakres, np. świetlice środowiskowe, 

domy ludowe, przedsięwzięcia, które pozwalają na realizację zadań kulturowych. Mamy 

stworzyć warunki i miejsca do realizacji takich zadań.  

 Przewodniczący Rady Gminy  Bogumił Grabowski zapytał, dlaczego w tabeli 3.1 pkt. 1 

wpisano nowopowstałe przystanie czy pola namiotowe nad zbiornikiem wodnym, w gminie nie 

ma zbiorników wodnych, skąd zatem przystanie.  

 Radna Iwona Machnicka stwierdziła, że przecież już wcześniej proponowaliśmy rozwój 

turystyki i takich celów, więc zostało to wpisane.  

 Sekretarz Gminy poinformował, że założyliśmy rozwój mikro i agroturystyki. Skoro 

mamy w planie budowę zbiornika na rzece Rylce, to trudno nie założyć, że ten zbiornik będzie 

miał jakąś przystań czy pole namiotowe. Jeśli będziemy się starać o pieniądze zewnętrzne na 

realizację takiego zadania (np. na zbiornik wodny czy przystań), to  będziemy mieli to zadanie           

w Strategii i dzięki temu będzie można dostać dofinansowanie.  
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Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.  

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Teresa Stępniak odczytała projekt uchwały w sprawie 

uchwalenia „Strategii Rozwoju Gminy Cielądz na lata 2014-2020”. 

Radni w głosowaniu jawnym głosami 13„za”, przy 1głosie „wstrzymującym”  podjęli uchwałę.   

Uchwała Nr XXXIX.191.2014 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Punkt 7. 

Kolejny punkt porządku obrad dotyczył podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji 

projektu nr WND-POKL.09.01.01-10-016/13 pod nazwą „Gmina Cielądz rozwija usługi 

edukacyjne dla najmłodszych”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie 

wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1 

„Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej”, Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. Projekt uchwały 

przedstawiła Kierownik GZEAS Jadwiga Gaćkowska.    

 Kierownik Jadwiga Gaćkowska poinformowała, że przedmiotem projektu jest doposażenie 

oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Cielądzu (2 oddziały) na kwotę 172.118 

zł i Sierzchowach (1 oddział) na kwotę 78.746 zł. Łączna wartość projektu wynosi 250.864 zł. 

Oddziały zostaną wyposażone w pomoce naukowe oraz sprzęt do placu zabaw, kuchni, 

pomieszczeń sanitarnych, klasowych. Kierownik wymieniła środki przewidziane na poszczególne 

szkoły: 

Lp. Zadanie SP w Cielądzu SP w Sierzchowach 

1. place zabaw 30.000 zł 14.799 zł 

2. dostosowanie pomieszczeń sanitarnych 
(m.in. zakup umywalek) 

11.690 zł 7.350 zł 

3. doposażenie kuchni (lodówki, kuchnie 
gazowe, taborety itp.) 

14.420 zł 10.580 zł 

4. meble i wyposażenie (ławki, stoliki 
regały) 

30.250 zł 11.279 zł 

5. zabawki i pomoce dydaktyczne 27.998 zł 13.972 zł 

6. wyposażenie dla bezpieczeństwa 
(kaloryfery apteczki i inne) 

7.760 zł 466 zł 

7. sprzęt komputerowy, projektory, 
telewizory 

13.860 zł 15.600 zł 

8. tablice interaktywne 23.200 zł 4.700 zł 

9. Zestaw nagłaśniający  12.940 zł ---------- 
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 Kierownik GZEAS dodała, że przetarg już jest ogłoszony,  gmina z budżetu nie dokłada 

żadnych środków, są to pieniądze unijne dla oddziałów zerowych, środki mają być w maju.  

 Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cielądzu Małgorzata Stolarek poinformowała,                  

że do projektu zakwalifikowane były poszczególne gminy, nasza była jako ta, która ma najniższy 

stopień objęcia dzieci wychowaniem przedszkolnym. Trudno nie skorzystać z tych środków.             

W każdym z działów podana była ogólna kwota i nie można było przenosić środków z jednego 

działu do innego, trzeba było w działach określić co chcemy. Cudów nie będzie, ogólnie kwoty 

wyglądają na duże, ale takie rzeczy są też bardzo drogie. Jednak zawsze to już coś, stoliczki już 

wszystkie będą miały regulowane krzesełka, atesty, będzie to widać. Jeszcze lepiej byłoby, gdyby 

to było w nowym budynku szkoły.  

 

 Sekretarz Gminy poinformował, że oprócz tego projektu jest tez kolejny, który przewiduje 

utworzenie 21 oddziałów przedszkolnych, przewidziana kwota dofinansowania to 368.000 zł,  

bez żadnego wkładu finansowego gminy, jedynie wkład rzeczowy (wydzierżawienie 

pomieszczeń). Przewidziane są kompleksowo 2 oddziały przedszkolne przez rok (projekt kończy 

się z dniem 31.05.2015 r.), wniosek został złożony w partnerstwie z fundacją Familijny Poznań. 

Jeśli projekt uzyska dofinansowanie, poprosimy Radę Gminy  o podjęcie uchwały 

zatwierdzającej.  

 Radny Adam Michalak zapytał, jak wygląda sprawa godzin przedszkola.  

 Sekretarz Gminy poinformował, że przedszkole będzie czynne przez 9 godzin dziennie,   

od 7.30 do 16.30 z trzema posiłkami, dodatkowymi zajęciami, pełne wyposażenie sal łącznie                  

z łazienkami. 

 Radny Józef Pytka zapytał, o ilość dzieci w tych przedszkolach. 

 Sekretarz Gminy poinformował, że przy tego typu projektach kluczowa jest lista 

prowadzona przez Marszałka, na liście tej (lista gmin o najwyższym zapotrzebowaniu na usługi 

edukacji przedszkolnej) nasza gmina jest na niechlubnym drugim miejscu. W naszej gminie 

udział dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym wynosi jedynie 18,38 % w stosunku do 

ogólnej populacji dzieci w wieku 3-5 lat. Łącznie utworzymy dwa oddziały dla 45 dzieci,           

25 miejsc w Cielądzu i 20 miejsc w Sierzchowach. 

   Radna Iwona Machnicka stwierdziła, że projekt jest tylko na rok, zapytała, co będzie po 

tym okresie.  

 Wójt Gminy stwierdził, że skoro są środki do wzięcia, to trzeba z tego korzystać, tym 

bardziej, że jesteśmy zobowiązani do zapewnienia dzieciom wychowania przedszkolnego.  

 Sekretarz Gminy dodał, że zakładamy, że nie będziemy przyjmować dzieci z innych gmin, 

z deklaracji rodziców wynika, że 45 dzieci to jest minimum, że tyle będzie dzieci do przyjęcia. 
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Ustawa o systemie oświaty zmieniła sytuację w ten sposób, że gmina ma obowiązek 

zabezpieczyć miejsca w przedszkolu wszystkim dzieciom, a jeśli takich miejsc nie ma,                      

to zobowiązana jest zapewnić miejsca w innych przedszkolach, za które się płaci, wtedy 

dochodzą inne koszty, np. dojazdu. To są koszty jest o wiele wyższe, niż utrzymanie własnego 

przedszkola. Jeśli te 45 dzieci zacznie dojeżdżać do innych przedszkoli i przyjdzie nam za to 

zapłacić, jest to nieporównanie więcej niż własne przedszkole. Obecnie nasze przedszkola nie 

mogą konkurować z przedszkolami w Rawie mazowieckiej. Te dwa duże projekty są po to, żeby 

zapewnić dzieciom takie warunki, żeby chciały chodzić do naszych przedszkoli, a my nie 

musielibyśmy utrzymywać obcych przedszkoli.  

 Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski zapytał, co z dziećmi z innych gmin, 

które będą chciały uczęszczać do naszych przedszkoli.  

 Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk poinformował, że dzieci te będą mogły uczęszczać 

do nas, ale w pierwszej kolejności przyjmowane będą nasze dzieci.  

Radny Józef Pytka stwierdził, że skoro jest taka szansa na środki, to trzeba ją wykorzystać.  

Radny Adam Michalak zapytał, czy mając przedszkole u nas i miejsce dla dziecka, jeśli 

rodzic zdecyduje wozić je do Rawy, to gmina też musi za to płacić mimo, że ma miejsce u siebie.  

 Sekretarz Gminy poinformował, że tak, wybór przedszkola dla dziecka należy do rodzica, 

dlatego musimy konkurować z innymi przedszkolami, żeby rodzice chcieli dawać dzieci                   

do naszych przedszkoli. Musimy zapewnić odpowiednie godziny, warunki, wyposażenie, itd.  

 Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cielądzu Małgorzata Stolarek poinformowała,                

że zadaniem własnym i obowiązkiem gminy jest zapewnić wszystkim dzieciom z terenu gminy              

w wieku od 3 do 6 lat wychowanie przedszkolne. O ile szkoły mają swoje obwody, o tyle 

przedszkole nie ma obwodów, czyli chodzą dzieci z danej gminy bez względu na obwód.           

W naszej gminie jest 92 dzieci w wieku od 3 do 5 lat, mimo, że będziemy mieć 45 miejsc, może 

ich jeszcze zabraknąć. Nie każdy rodzic też posyła dziecko do przedszkola, do opieki są rodzice 

niepracujący, dziadkowie, ale jeśli rodzic zechce przysyłać dziecko, my musimy mu to zapewnić. 

Docelowo ma być ok. 1600 zł na dziecko, jeśli przyjdzie nam te 45 dzieci wysłać do innych 

przedszkoli i zapłacić za to, będzie to o wiele droższe, niż własne przedszkole.  

 

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Michał Trzciński odczytał projekt uchwały w sprawie 

zatwierdzenia do realizacji projektu nr WND-POKL.09.01.01-10-016/13 pod nazwą „Gmina 

Cielądz rozwija usługi edukacyjne dla najmłodszych”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans 

edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie 
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oświaty”, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji 

przedszkolnej”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie.  

Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami „za” podjęli uchwałę.   

Uchwała Nr XXXVII.192.2014 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Punkt 8. 

Kolejny punkt dotyczył podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu 

osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. 

Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. Projekt uchwały przedstawiła Kierownik GOPS 

Aldona Trzcińska.  Kierownik GOPS poinformowała, że na ostatniej Sesji podjęto dwie uchwały 

dotyczące dożywiania. Obecna uchwała jest ciągiem dalszym programu dożywiania. Uchwalenie 

programu osłonowego w zakresie dożywiania jest warunkiem niezbędnym do otrzymania 

dofinansowania 60 % z województwa (40 % środki własne gminy). Program  przewiduje objęcie  

dożywianiem uczniów ze szkół i przedszkoli. Na terenie gminy mamy trzy szkoły, do dziś 

korzystano z takiej formy pomocy. Ci, którzy przekraczają 150 % kryterium dochodowego mogą 

uzyskać pomoc, dyrektor występuje do kierownika GOPS z wykazem tych dzieci i GOPS 

finansuje. Ogólnie mamy w gminie średnio 10 takich osób.  

 

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski 

odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie 

dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. 

Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami „za” podjęli uchwałę.   

Uchwała Nr XXXVII.193.2014 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Punkt 9. 

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do Sprawozdania z wykonania budżetu 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cielądzu za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 r. 

Sprawozdanie otrzymali wszyscy radni. Sprawozdanie przedstawiła Kierownik GOPS – Aldona 

Trzcińska. Kierownik GOPS Aldona Trzcińska poinformowała, że w pomocy społecznej ogólnie 

plan wynosił 2.197.540 zł, wykonano 2.127.680,85 zł, w tym: 

I. Rodziny zastępcze: plan: 4.000 zł, wykonano 853,38 zł (wynagrodzenie dla rodziny 

zastępczej).  

II.  Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: plan: 2.000 zł, wykonano: 950 

zł.  
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III.  Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 

społecznego: plan: 1.489.187 zł, wykonano: 1.444.542,09 zł (środki Wojewody: 

1.442.493,29 zł) są to wydatki na: 

1. Zasiłki rodzinne z dodatkami (liczba świadczeń 10.239, kwota świadczeń: 1.042.408,20 

zł), z tego: 

a) zasiłki rodzinne (liczba świadczeń: 6695, kwota świadczeń: 672.758 zł); 

b) dodatki do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 

wychowawczego (liczba świadczeń: 141, kwota: 55.560,20 zł); 

c) dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka (liczba świadczeń: 19, kwota: 19.000 

zł); 

d) dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka (liczba świadczeń: 

231, kwota: 42.150 zł); 

e) dodatek do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka (liczba świadczeń: 280, 

kwota: 21.980 zł); 

f) dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (liczba świadczeń: 429, kwota: 42.900 

zł); 

g) dodatek do zasiłku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem 

zamieszkania (liczba świadczeń: 1.314, kwota: 67.300 zł); 

h) wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (liczba świadczeń: 1.097, kwota: 

87.760 zł); 

i) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (liczba świadczeń: 33, kwota: 

33.000 zł).  

2.  Świadczenia opiekuńcze: liczba świadczeń: 981, kwota świadczeń: 219.932,40 zł,                 

z tego: 

a)  zasiłki pielęgnacyjne (liczba świadczeń: 723, kwota: 110.619 zł); 

b) świadczenia pielęgnacyjne (liczba świadczeń: 258, kwota: 109.313,40 zł).  

3. Fundusz alimentacyjny (liczba świadczeń: 419, kwota świadczeń: 132.847,40 zł).  

4. Składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych (liczba świadczeń: 

30, kwota: 4.372,68). 

5. Obsługa świadczeń rodzinnych i opiekuńczych funduszu alimentacyjnego w ramach 

posiadanych etatów w GOPS, łączny koszt obsługi: 42.932,61 zł. 

6. Ze środków gminy: 2.048,8 zł (pozostałe wydatki rzeczowe: usługi pocztowe, materiały 

biurowe, aktualizacja programów do obsługi funduszu alimentacyjnego).  
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IV.  Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne: plan: 10.701 zł, 

wydatkowano: 10.279,88 zł (środki Wojewody) na: 

1. Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej: 

10.130,12 zł; 

2. Składaki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne: 149,76 

zł. 

V. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne: plan: 110.395 zł, 

wykonano: 106.226,31 zł: 

1. Wydatki z dotacji Wojewody: 37.800 zł na zasiłki okresowe; 

2. Wydatki ze środków Gminy: 68.426,31 zł na: 

a) zasiłki celowe oraz specjalne zasiłki celowe: 50.257,70 zł; 

b) zasiłki okresowe: 11.573,87 zł; 

c) zasiłki celowe (wkład własny w ramach projektu „Bądź aktywny”): 6.594,74 zł.  

VI.   zasiłki stałe: plan: 115.653 zł, wykonano: 112.614,07 zł. 

VII.  Ośrodek Pomocy Społecznej: plan: 243.981 zł, wykonano: 240.705,07 zł (ze środków 

Wojewody: 71.122 zł, ze środków Gminy: 169.583,07 zł).   

VIII.  Usługi opiekuńcze: plan: 73.513 zł, wydatkowano: 71.846,90 zł (100% środków 

Wojewody).  

IX.  Pozostała działalność: plan: 148.110 zł, wykonano: 139.663,15 zł: 

1. dożywianie i inne wydatki: plan: 124.134 zł, wydatkowano: 117.003,15 zł (ze 

środków Wojewody: 31.448 zł, ze środków gminy: 85.555,15 zł): 

a) dożywianie uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjum i szkołach 

ponadgimnazjalnych: 46.205,80 zł; 

b) dopłata za pobyt 4 osób w DPS: 67.613,79 zł’ 

c) pozostałe wydatki (wigilia dla podopiecznych): 3.183,56 zł.  

2. dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego: plan: 23.976 zł, wykonano: 22.660 zł 

(dotacja Wojewody). 

Program Kapitał Ludzki „Bądź aktywny”: plan: 56.212,26 zł, wykonano: 55.211,84 zł.  

Ochrona zdrowia: plan: 5.000 zł, wykonano: 2.450 zł.  

 

Do sprawozdania uwag nie wniesiono.   

Przewodniczący Rady Bogumił Grabowski podziękował p. Dyrektor za wspaniałą Wigili ę dla 

podopiecznych. Podkreślił, że jest to wspaniałe spotkanie dla osób samotnych i biednych, które 

mogą  podzielić się z kimś opłatkiem w ten szczególny czas.  
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Punkt 10. 

Kolejny punkt dotyczył Informacji Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym oraz                  

z wykonania uchwał Rady Gminy. Informację z pracy w okresie międzysesyjnym oraz                  

z wykonania uchwał Rady Gminy przedstawił Wójt Gminy – Paweł Królak. Informacja stanowi 

załącznik do protokołu.  

 

Punkt 11. 

Interpelacji nie zgłoszono.  

 

Punkt 12.  

W wolnych wnioskach głos zabrali: 

 Radny Krzysztof Żatkiewicz zapytał o przewidywany termin remontu drogi w Grabicach. 

 Wójt Gminy poinformował, że droga w Stolnikach będzie robiona w odrębnym przetargu, 

ponieważ staramy się o środki zewnętrzne, natomiast drogi w Grabicach i Komorowie                       

w jednym przetargu, termin na wykonanie dróg w SIWZ zostanie określony na czerwiec/lipiec.  

 Radna Renata Jakubik zwróciła się z prośbą o postawienie znaku tonażowego przy drodze             

w Sanogoszczy z lasu (drzewo jest wywożone tragami, droga jest nagminnie psuta) Poprosiła 

również o pismo do nadleśnictwa z prośbą o dołożenie się do remontu (również w Zuskach).  

Sołtys Paweł Trzciński również poprosił o znaki przy drodze Stolniki-Kuczyzna              

na skrzyżowaniu (koło przystanku).  

 Sołtys Małgorzata Rosa zgłosiła konieczność remontu drogi przez łąki na Topielicach,           

nie ma drogi, a za śmieci mieszkańcy muszą płacić, jest piach, ale to nie zdaje egzaminu, 

ponieważ  nie można wjechać ani ciągnikiem ani samochodem. 

 Radna Teresa Stępniak poruszyła kwestię oczyszczalni ścieków w ośrodku zdrowia                  

w Sierzchowach (działa drugi rok i nie była oczyszczana z nieczystości stałych), powinno się ją 

oczyścić. 

 Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk poinformował, że przede wszystkim powinna być 

inna kultura korzystania z sieci sanitarnej. Najwięcej kłopotów jest właśnie z tą oczyszczalnią, 

ciągle powraca problem zapychania instalacji sanitarnej wewnątrz ośrodka. Należy poinstruować 

pacjentów o zasadach korzystania z urządzeń sanitarnych.  Natomiast pracownik dokona oceny             

i będzie wiadomo, czy już należy oczyścić, czy jeszcze można poczekać.  

 Radny Lech Owczarek zapytał o firmę przy drodze do Herco, czy podjęto jakieś działania. 

Radny poinformował, że ma sygnały od mieszkańców, że przywożone są ścieki i wrzucane           

do sieci, kanały są zanieczyszczane dziwnymi fekaliami, przepompownia w niedzielę pracowała             
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w trybie awaryjnym, wjeżdżają ciężarówki wypełnione nieczystościami. Radny zapytał, czy jest 

to firma zarejestrowana w gminie i na jaką działalność jest zarejestrowana. 

 Kierownik Referatu Budownictwa i Rolnictwa Marian Krawczyk poinformował, że nie ma 

zarzutów co do tej firmy, nie ma żadnych sygnałów, że firma zrzuca ścieki. 

 Wójt Gminy poinformował, że odbyło się spotkanie z właścicielem firmy, w tej chwili jest 

to czysto magazynowy obiekt, służący do przenocowania kierowców w trasie, czyści separatory, 

ale nie ma zrzutów nieczystości do kanalizacji gminnej. Natomiast przepompownia jest 

problemem od jakiegoś czasu, ścieki idą z góry w dół, potem przepompowuje wyżej. W tej chwili 

nic się tam nie dzieje, do zrzutów nie doszło i nie dochodzi, nic tam nie jest składowane.  

 

 

Punkt 15. 

 Przewodniczący Rady Gminy zakończył obrady XXXIX Sesji Rady Gminy. 

  

Protokół zakończono i podpisano.  
        
Protokołowała :  
mgr Olga Kmita 


