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Protokół 
 

ze wspólnego wyjazdowego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu i Rolnictwa 

oraz Komisji Oświaty. Kultury, Sportu i Zdrowia w dniu 17 czerwca 2014 roku. 

 
Radnych obecnych na posiedzeniu Komisji: 12 
 
radni nieobecni: Elżbieta Wieteska – członek Komisji Budżetu i Rolnictwa; 
     Michał Trzciński – członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia; 
     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 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Bogumił Grabowski Przewodniczący Rady Gminy. 

 

Punkt 1. 

Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 08:45 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 przedstawił proponowany  porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Zapoznanie się z zakresem i jakością wykonanych prac remontowych w świetlicach 

środowiskowych na terenie gminy Cielądz oraz postępem prac w Gminnym Domu 

Kultury.  

4. Sprawy różne. 

5. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Do przedstawionego porządku posiedzenia uwag nie zgłoszono. Porządek posiedzenia              

w głosowaniu 12 głosami „za” został przyjęty. 



2 

 

Punkt 3. 

Wszystkie komisje celem zapoznania się z zakresem i jakością wykonanych prac remontowych 

udały się do następujących świetlic środowiskowych na terenie gminy Cielądz: 

I. Łaszczyn 

II.  Komorów 

III.  Ossowice 

IV.  Sanogoszcz 

V. Mała Wieś 

VI.  Sierzchowy 

VII.  Kuczyzna 

 

Komisje jednogłośnie stwierdziły, co następuje: 

I. Świetlica w Łaszczynie – teren zadbany, budynek w dobrym stanie. 

II.  Świetlica w Komorowie – świetlica po remoncie, stan b. dobry, brak kuchni, drzwi               

w łazience bez otworu.   

III.  Świetlica w Ossowicach – stan b. dobry, konieczne wykonanie wentylacji, na budynku 

brak tabliczki biblioteki. 

IV.  Świetlica w Sanogoszczy – budynek adaptowany po byłej szkole w stanie b. dobrym, 

jednakże konieczny remont dachu (przecieka) oraz pomalowanie dwóch pomieszczeń.  

V. Świetlica w Małej Wsi – budynek z lat 70-tych częściowo wyremontowany, brak 

oświetlenia, budynek wymaga remontu wewnątrz, teren wokół budynku dobrze 

zagospodarowany, altana zasługuje na wyróżnienie.   

VI.  Świetlica w Sierzchowach – budynek z lat powojennych wymagający generalnego 

remontu, zaniedbany.  

VII.  Świetlica w Kuczyźnie – budynek częściowo zaadaptowany po byłej szkole, elewacja 

zewnętrzna wymaga poprawienia oraz malowania. 

 

Komisje stwierdziły konieczność koszenia wokół wszystkich budynków.   

 

Ponadto komisje udały się do Gminnego Domu Kultury w Cielądz – budynek przygotowany    

do odbioru.  
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Punkt 4. 

W sprawach różnych głos zabrali: 

 Przewodniczący Komisji Robert Kupis stwierdził, że warto byłoby zorganizować turniej 

radnych w tenisa stołowego.   

 

 

 

Punkt 5. 

Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący obrad o godz. 12:00 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. 


