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Protokół Nr 20/14 
 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 03 czerwca 2014 roku  
w Urzędzie Gminy 

 
 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji: 

− do punktu 3 włącznie:  4 członków (nieobecny: Jerzy Pieczątka),  

− od punktu 4:    5 członków, 

  

 zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Ponadto w posiedzeniu brali udział: 

1. Gabriela Milczarska Skarbnik Gminy 
2. Sylwester Krawczyk Sekretarz Gminy 
3. Bogumił Grabowski Przewodniczący Rady Gminy Cielądz 
4. Piotr Król   Inspektor w Referacie Or.SO. 
 

Punkt 1. 

Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 10:00 dokonał Przewodniczący Komisji – Tomasz 

Dewille, witając członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdził obecność 4 członków 

Komisji (istnienie quorum) i uprawnienie Komisji do podejmowania wiążących decyzji.  

 

Punkt 2. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Tomasz Dewille przedstawił proponowany 

porządek posiedzenia: 

 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Nr 19/14 z dn. 25.03.2014 r.  

4. Kontrola efektywności wydatkowania środków przyznanych z budżetu gminy dla 

organizacji pozarządowych, realizujących zadania w ramach programu współpracy. 

5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 

2013 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz 

Informacji o stanie mienia komunalnego. Wypracowanie opinii o wykonaniu budżetu gminy 

za 2013 rok oraz wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Cielądz.   

6. Sprawy różne. 

7. Zamknięcie posiedzenia.  
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Do porządku posiedzenia wniosków i uwag nie zgłoszono.  

Członkowie Komisji w głosowaniu 4 głosami „za” przyjęli przedstawiony porządek 

posiedzenia. 

 

Punkt 3. 

Protokół 19/14 z dn. 25.03.2014 r. został wyłożony do wglądu.  

Do protokołu uwag nie wniesiono. Protokół w głosowaniu 4 głosami „za” został przyjęty.  

 

Punkt 4.  

Na posiedzenie Komisji przybył radny Jerzy Pieczątka, przeprosił za spóźnienie. 

Przewodniczący Komisji stwierdził obecność 5 radnych i quorum zdolne do podejmowania 

prawomocnych decyzji. Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu: kontroli efektywności 

wydatkowania środków przyznanych z budżetu gminy dla organizacji pozarządowych, 

realizujących zadania w ramach programu współpracy.  

 

W dyskusji głos zabrali: 

− Radna Iwona Machnicka zapytała, czy wszystkie wydatki związane z wyjazdami, które 

się odbywają celem promowania gminy na różnych imprezach (koszty opłacenia 

kierowcy czy autobusu) pokrywane są z dotacji przekazywanych organizacjom 

pozarządowym, czy dodatkowo pokrywane są z budżetu gminy.  

− Inspektor Piotr Król wyjaśnił, że składane są oferty, gdzie w kosztorysach ujęty jest, np. 

transport uczestników na imprezę. Przy kontroli stowarzyszenie przedkłada fakturę              

z PKS z wyszczególnieniem, ile kosztował transport. Wszystko płacone jest z dotacji 

albo z dotacji i środków własnych stowarzyszenia. Np. jeśli transport kosztował 8 tys. zł, 

wydatki mogą być pokryte w wysokości 5 tys. zł z dotacji i 3 tys. zł ze środków 

własnych.  

− Radny Józef Pytka zapytał, czy „Orlęta” Cielądz wydatki związane z wyjazdami na 

mecze pokrywają z dotacji, czy płacone jest dodatkowo z budżetu gminy.  

− Inspektor Piotr Król poinformował, że składane są oferty i kosztorysy, w których 

wyszczególniony jest transport.  

− Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk dodał, że program współpracy z organizacjami 

pozarządowymi tworzony jest przy udziale tych organizacji. Jest konkurs ofert,              

są ogłoszenia, konsultacje itd. Oferty muszą zwierać element kalkulacji kosztów, jeżeli 

w zadaniu ujęte jest np. promowanie gminy na festiwalach i jest transport, to jest to 
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koszt, na który organizacja dostaje pieniądze i wydatki te pokrywane są ramach dotacji. 

Natomiast nie mogą pojawić się koszty, które nie były wskazane w ofercie.  

− Radna Iwona Machnicka zapytała, co z nadgodzinami kierowcy, jeśli jedzie nasz 

kierowca gimbusem i ma nadgodziny, czy ma za nie płacone również z dotacji, czy już           

z budżetu gminy.  

− Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk poinformował, że tylko dwa razy zdarzyło się, 

żeby nasz autobus szkolny zawiózł drużynę piłkarską na mecz.  

− Radna Iwona Machnicka stwierdziła, że autobus szkolny i nasz kierowca jeździ nie tylko 

z klubami sportowymi, ale również z zespołami. 

− Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk wyjaśnił, że w przypadku nadgodzin kierowca 

odbiera dni wolne, nie ma dodatkowego wynagrodzenia za godziny pracy. Ponosimy 

koszty w zakresie paliwa, to jest decyzja Wójta czy można pomóc bo np. coś się zepsuło 

i trzeba ich zawieść, czy nie zawieść i ponieść kary za niestawienie się na meczu. 

Sekretarz dodał, że były tylko dwa takie przypadki, kiedy pokryliśmy koszty paliwa, 

więcej takich przypadków nie było. Pula środków na poszczególne organizacje jest 

wypadkową tego, co Rada przeznacza na organizacje, natomiast późniejsze 

przeznaczanie środków na konkretne cele jest wewnętrzną sprawą organizacji. Np. 

„Promusica” realizuje wydatki w zakresie zakupu sprzętu bo właśnie takie mają 

potrzeby, „Jarzębina” bardziej skupia się na występach, ale to określa sama organizacja. 

O wewnętrznym podziale środków decyduje organizacja we własnym zakresie i określa 

to w ofertach. Sekretarz Gminy dodał, że temat ten jeszcze będzie poruszany bo niedługo 

gotowy będzie dom kultury i wszystko będzie wyglądać inaczej. Trzeba będzie inaczej 

organizować koszty, np. Cymbarka nie będzie już wynajmować lokalu. Wszystko 

zostanie skonsultowane z organizacjami. Rada Gminy przyznaje określoną pulę środków 

na program współpracy i te środki trzeba rozdysponować między organizacjami.  

− Radna Iwona Machnicka stwierdziła, że organizacje, np. Jarzębina czy Cymbarka 

powinny się mieścić w ramach dotacji, które otrzymują. Żeby nie było takich sytuacji,              

że gmina  dodatkowo pokrywa jakieś koszty z budżetu.  

− Przewodniczący Komisji Tomasz Dewille stwierdził, że przecież się mieszczą, nie ma 

żadnych przekroczeń i gmina nie płaci dodatkowo.  

− Inspektor Piotr Król dodał, że organizacje rozliczają się z otrzymanej dotacji, składają 

sprawozdania i nie ma żadnych przekroczeń wydatków. 

− Przewodniczący Rady Bogumił Grabowski zapytał, czy koszty wynajmu lokalu 

Cymbarka pokrywa z dotacji otrzymanej z budżetu gminy. 
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− Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk poinformował, że tak, ale wszystko będzie inaczej 

jak będzie dom kultury, ponieważ przewidziane są tam pomieszczenia dla niektórych 

organizacji, w tym Cymbarki.  

− Radny Józef Pytka stwierdził, że piwnicach szkoły podstawowej w Cielądzu jest duże 

pomieszczenie, kiedyś komisja proponowała, żeby tam posprzątać i umieścić Cymbarkę. 

Płacimy za wynajem lokalu, a tam pomieszczenie jest puste.  

− Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk poinformował, że teraz jest tam biblioteka, 

natomiast w związku z punktami przedszkolnymi chcemy tam coś jeszcze dołożyć.  

 

Następnie przystąpiono do kontroli. Z przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna sporządziła 

protokół, stanowiący załącznik do niniejszego protokołu.  

Punkt 5. 

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu obejmującego: 

„Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 

rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz Informacji           

o stanie mienia komunalnego. Wypracowanie opinii o wykonaniu budżetu gminy za 2013 rok 

oraz wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Cielądz”.  

 

Sprawozdanie finansowe gminy Cielądz, sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 

rok, Uchwałę Nr III/176/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi 

z dnia 23 maja 2014 roku w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Wójta Gminy Cielądz                                   

z wykonania budżetu za 2013 rok oraz Informację o stanie mienia komunalnego przedstawiła 

Skarbnik Gminy - Gabriela Milczarska.  

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem rocznym           

z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury-Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Cielądzu oraz Informację o stanie mienia komunalnego członkowie Komisji otrzymali w dniu 

17.03.2014 r., sprawozdanie finansowe Gminy Cielądz za 2013 rok w dniu 21.05.2014 r., opinię 

RIO w dniu 28.05.2014 r. Stanowią one załączniki do protokołu.    

 

Przewodniczący Komisji Tomasz Dewille poinformował, że sprawozdanie z wykonania budżetu 

gminy oraz informacja o stanie mienia komunalnego były szczegółowo analizowane i omawiane 

na wspólnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu i Rolnictwa oraz Komisji 

Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia w dniu 24 marca 2014 r. 
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Następnie Komisja przystąpiła do rozpatrzenia sprawozdania finansowego, sprawozdania                

z wykonania budżetu gminy za 2013 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym 

sprawozdaniu oraz Informacji o stanie mienia komunalnego.  

 

W dyskusji głos zabrali: 

− Przewodniczący Komisji Tomasz Dewille stwierdził, że na świetlice w Komorowie              

i Kuczyźnie pieniądze zostały wydane, co jest wykazane w sprawozdaniu, ale remonty 

świetlic nie są prawidłowo wykonane i niedociągnięcia nie są poprawione; 

− Przewodniczący Rady Bogumił Grabowski stwierdził, że według jego wiedzy remont 

wykonywał ktoś inny, nie firma, która wygrała przetarg, teraz jest tragedia;  

− Skarbnik Gminy poinformowała,  że środki wypłaca się wykonawcy, czyli firmie, która 

wygrała przetarg, a wykonawca może zlecić roboty podwykonawcy,                              

ale za poprawki nie płaci się dodatkowo, ponieważ są one wykonywane w ramach 

gwarancji;  

− Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski poinformował, że budynek jest 

nieogrzewany, wstawiono drewniane drzwi i wszystko spęczniało; 

− Członek Komisji Jerzy Pieczątka stwierdził, że jeśli w budynku są plastikowe okna                

to musi być wentylacja; 

− Przewodniczący Rady Gminy dodał, że w łazience jest mokro, cały czas otwierane               

są okna, żeby się wietrzyło, ale to nie tak powinno wyglądać;  

− Z-ca Przewodniczącego Komisji Józef Pytka stwierdził, że jeśli budynku się nie ogrzewa 

to drewno będzie pęcznieć;  

− Członek Komisji Grzegorz Stępniak stwierdził, że podzielenie środków na dwie 

świetlice, zamiast porządnie zrobić jedną i w kolejnym roku drugą, tak jak proponował 

Sekretarz było błędem, należało przychylić się do propozycji Sekretarza, byłaby 

porządnie zrobiona jedna świetlica i można byłoby robić drugą, natomiast teraz obydwie 

nie są do końca zrobione; 

− Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk zgodził się z radnym Stępniakiem, że jego 

propozycja była lepszym rozwiązaniem, niestety nie uzyskała akceptacji Rady; 

− Przewodniczący Komisji Tomasz Dewille stwierdził, że nie należy mówić, że to były 

małe pieniądze bo wcale nie były takie małe, na świetlicę w Komorowie wydatkowano 

86.750,01 zł a w Kuczyźnie 77.086,79 zł, na samym początku planowano dużo mniejsze 

kwoty, potem je zwiększyliśmy, to wcale nie są takie małe pieniądze; 
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− Członek Komisji Iwona Machnicka stwierdziła, że przecież tyle świetlic gminie nie jest 

potrzebne, wyremontujemy tyle świetlic i kto będzie je potem utrzymywał;  

− Z-ca Przewodniczącego Komisji Józef Pytka dodał, że ma duże zastrzeżenia do jakości 

remontu świetlic; 

− Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk poinformował, że system napraw gwarancyjnych 

jeszcze się nie skończył, poprawki prowadzone są na bieżąco  i wszelkie niedociągnięcia 

są poprawiane w ramach gwarancji;  

− Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska przypomniała komisji, że dokonując oceny 

wykonania budżetu należy to zrobić w sposób kompleksowy, odnosząc się do całości 

wykonania budżetu, nie można koncentrować się jedynie na wybranych elementach 

budżetu, np. tylko na określonych zadaniach.  

 

Ze względu na analizy i dyskusje nad sprawozdaniami na poprzednim posiedzeniu, członkowie 

Komisji więcej uwag nie wznieśli.  

 

Komisja pozytywnie oceniła celowość wydatkowania środków budżetu. Stwierdzono,   

że środki były wydatkowane gospodarnie, a zadania zostały zrealizowane prawidłowo.  

 

 Komisja jednogłośnie, 5 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu 

gminy za 2013 rok.  

 

 Następnie Komisja przystąpiła do opracowania wniosku w sprawie absolutorium dla 

Wójta Gminy Cielądz. Wniosek stanowi załącznik do protokołu. Wniosek ten został przyjęty 

jednogłośnie, 5 głosami „za”.  

 

Punkt 6. 

W sprawach różnych głos zabrali: 

− Radny Józef Pytka poruszył kwestię referatu budownictwa. Stwierdził, że jest 

zatrudnionych dwóch budowlańców, dlaczego zatem do odbioru budów zatrudniany jest 

jeszcze nadzór. Radny zapytał, w której okolicznej gminie zatrudnionych jest dwóch 

budowlańców i jeszcze do tego nadzór do odbioru prac. Radny dodał, że w Regnowie 

jest jeden budowlaniec i sam wszystko nadzoruje. Jak radny prosi o tłuczeń raptem                  

w cztery dołki na drodze to pieniędzy nie ma, a w urzędzie jest dwóch pracowników, do 

tego nadzór i pieniądze są.  
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− Radna Iwona Machnicka stwierdziła, że nowa p. Skarbnik przyuczała się do stanowiska  

pół roku, a tu już długo jest nowy pracownik. Radna zapytała jak długo będzie dwóch 

pracowników na tym samym dziale.  

− Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk wyjaśnił, że jest podział kompetencji między 

pracownikami. Referat budownictwa podlega Wójtowi, wiec to Wójt podejmuje 

strategiczne decyzje. Natomiast trzeba mieć świadomość, że w tej komórce mimo dwóch 

osób często pracuje tylko jedna, ponieważ kierownik referatu długo jest na zwolnieniu 

lekarskim, jest chory, przez ostatnie pół roku przepracował 14 dni. Mamy świadomość, 

że taka sytuacja jest zagrożeniem dla urzędu, dlatego zatrudniliśmy drugiego 

pracownika. Podział kompetencji jest taki, że kwestie budów prowadzi Kierownik,           

a pracownik kwestie środowiskowe i inne zadania. Jednakże przez pół roku (kiedy nie 

ma kierownika), a dodatkowo prowadzonych jest dużo ogromnych procesów 

środowiskowych, pracownik ma dużo obowiązków, ta sytuacja nie jest najszczęśliwsza. 

Był dodatkowy nadzór, ponieważ p. Pietrzak sama nie jest w stanie wszystkiego 

dopilnować mając cały wydział. Nowy pracownik ma swój zakres czynności                         

i dodatkowo zastępstwo Kierownika Referatu. Radni twierdzą, że są dwie osoby i nic nie 

robią, to nie jest prawda. Odnośnie Regnowa nie należy tego porównywać, w gminie 

Regnów jest jeden budowlaniec, ale gmina ta nie prowadzi w tej chwili dużych 

inwestycji, wiec jest im łatwiej. Nasza gmina prowadzi tych inwestycji więcej, to jest 

komórka, gdzie pracy jest coraz więcej.  

− Radny Józef Pytka stwierdził, że sytuacja, gdzie zatrudniono nowego pracownika,              

który nie może nic podpisać jest bulwersująca.  

− Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk wyjaśnił, że zatrudniając nowego pracownika 

wiedzieliśmy, że jest to pracownik bez uprawnień. Jest po studiach, ma pewne 

uprawnienia, ale w innym zakresie, nie ma uprawnień w zakresie projektowania.               

Przy naborze wpłynęły tylko 4 CV. Proszę mi wierzyć, że za proponowane przez nas 

pieniądze nie było chętnych, ponieważ pracownicy z odpowiednimi kwalifikacjami 

pracują w prywatnych firmach, gdzie zarabia się dużo więcej. Dla takich osób gmina             

nie jest konkurencyjna.  

− Radny Józef Pytka stwierdził, że skoro zatrudniamy pracownika, który nie ma uprawnień 

to taki pracownik ma prawo się nauczyć wszystkiego, ale wystarczyło na Sesji o tym 

powiedzieć.  

− Sekretarz Gminy poinformował, że pracownik nie był zatrudniany do budów                       

bo te uprawnienia ma kierownik referatu, ale do innych zadań.   
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− Przewodniczący Rady Bogumił Grabowski stwierdził, że radni byli przekonani,                   

że zatrudniany pracownik ma uprawnienia i właśnie do budów będzie zatrudniony.  

− Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk wyjaśnił, że pracownik zrobi uprawnienia, jest to 

tylko kwestią czasu. Nie było mowy o tym, że ma uprawnienia do projektowania                

bo przecież ich nie miała. 

− Przewodniczący Komisji Tomasz Dewille zapytał, ile czasu zostało kierownikowi                

do emerytury. Radny dodał, że jest zatrudniony, a nie ma z niego żadnych korzyści. 

Gmina płaci dwóm pracownikom, faktycznie mając jednego.  

− Przewodniczący Rady Bogumił Grabowski i radna Iwona Machnicka zwrócili uwagę 

Przewodniczącemu Komisji, że nie można mieć takiej postawy. To jest choroba 

pracownika i nie można go tak traktować, że jak zachorował, to trzeba go zwolnić albo 

wysłać na emeryturę, należy mu się szacunek. 

− Radny Józef Pytka nawiązując do nieobecności Wójta zapytał, co to znaczy, że Wójt 

teraz pozyskuje środki na remizy.  

− Sekretarz Gminy wyjaśnił, że chodzi o remizy OSP w Sierzchowach i Cielądzu, które są 

zaplanowane w budżecie. Wójt jest na spotkaniu Rady LGD Kraina Rawki, na którym 

rozstrzygnie się zatwierdzenie dofinansowania zadań, dlatego nie mógł przybyć na 

komisję.   

− Radny Jerzy Pieczątka zapytał, czy jest już zatrudniony kierowca, pracownik za                     

p. Kaczubę.  

− Sekretarz Gminy poinformował, że tak, jest zatrudniony pracownik gospodarczy                  

na stanowisko po p. Kaczubie.  

− Radna Iwona Machnicka stwierdziła, że Radzie nic się nie mówi.  

− Radny Józef Pytka przypomniał, że w zeszłym roku walczył, żeby nie kupować 

samochodu, twierdził, że w 2014 roku samochód będzie nas kosztował ok. 70 tys. zł, 

ponieważ potrzebny będzie kierowca. Tak właśnie wyszło bo teraz jest zatrudniony 

kierowca. 

− Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk wyjaśnił, że pracownik ten zatrudniony jest na 

miejsce p. Kaczuby jako pracownik gospodarczy, a nie tylko jako kierowca. To, że ma 

dodatkowe uprawnienia, np. prawo jazdy odpowiedniej kategorii, uprawnienia na piłę 

itd. to tym lepiej. Będzie robił wszystko, jak trzeba będzie jechać to pojedzie, jak trzeba 

wyciąć drzewa, to też ma takie uprawnienia i wycina. Natomiast gminę kosztuje to tyle 

samo, ile poprzedni pracownik.  
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− Radny Józef Pytka stwierdził, że trzeba było zatrudnić kogoś z Urzędu Pracy, żeby mieć 

dofinansowanie.  

− Radny Jerzy Pieczątka stwierdził, że to musi być człowiek odpowiedzialny, a wiadomo 

jacy są pracownicy zatrudniani z urzędu pracy.  

− Radny Józef Pytka stwierdził, że wszyscy wiedzieli, że p. Kaczuba nie ma uprawnień na 

samochód. 

− Sekretarz Gminy ponownie wyjaśnił, że zatrudniono pracownika gospodarczego,               

a nie tylko kierowcę.  

− Radny Józef Pytka stwierdził, że radnym kłamie się na każdym kroku, Wójt cały czas 

oszukuje radnych i kłamie.  

− Radna Iwona Machnicka dodała, że trzeba zawsze mówić, nawet najgorszą prawdę,                

ale prawdę.  

− Radny Józef Pytka zapytał, ile kosztowały maszty postawione przed urzędem. Radny 

dodał, że Wójt też nic radnym o masztach nie powiedział, mieszkańcy się pytają,             

a radni nic nie wiedzą. O masztach radny dowiedział się dopiero, kiedy przyjechał do 

urzędu i zobaczył, że są stawiane.  

− Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska poinformowała, że maszty były kupowane pod 

koniec grudnia, kosztowały ok. 2.400 zł za wszystkie trzy, i 400 zł beton, łącznie 

zapłacono ok. 3 tys. zł.  

− Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk zapytał radnych, czy nie widzą różnicy                       

w wyglądzie. 

− Radny Józef Pytka odparł, że zgadza się, jest różnica i rzeczywiście ładnie to wygląda, 

ale chodzi o to, że Wójt nic nie powiedział radnym. Radni nic nie wiedzieli, radny 

przyjechał do urzędu i dopiero wtedy sam zobaczył, że maszty są montowane. 

− Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska poinformowała, że przecież takie drobne wydatki 

nie są zadaniami i wydatkami inwestycyjnymi, które trzeba omawiać na sesji i komisjach 

Rady.  

− Radna Iwona Machnicka zapytała pozostałych, czy jeśli w nowej kadencji będzie nowy 

Wójt, wyobrażają sobie podnieść mieszkańcom podatki. Radna stwierdziła, że sobie tego 

nie wyobraża, jej zdaniem wszystko jest teraz robione na gwałt, ponieważ kończy się 

kadencja.  

− Radny Józef Pytka dodał, że takie sprawy jak ta: maszty są robione i nikt nic nie wie                          

są bolesne.  
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− Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk poinformował, że ostatnio sołtysi podnieśli dwie 

kwestie: numeracji posesji i znaków kierunkowych do przysiołków oraz kwestię 

przystanków. Trzeba będzie kupić cztery lub pięć wiat przystankowych, będziemy się 

zastanawiać skąd wziąć pieniądze. Natomiast odnośnie numeracji i znaków jeszcze                    

o tym nie rozmawialiśmy, ale jest propozycja, żeby koszty podzielić po 50 % na gminę              

i mieszkańca. To też będzie gminę kosztować ok. 2 tys. zł.  

− Przewodniczący Komisji Tomasz Dewille stwierdził, że przecież tabliczki na budynkach 

mieszkalnych są obowiązkiem mieszkańców, nie gminy.  

− Przewodniczący Rady Bogumił Grabowski wyjaśnił, że chodzi o znaki kierunkowe                 

z nazwą miejscowością i numerami od … do …. .  

− Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk wyjaśnił, że są miejscowości, w których 

numeracja była robiona 20 lat temu, od tego czasu jest dużo nowych budynków i zmian, 

dlatego należy to wszystko doprowadzić do porządku.  

− Przewodniczący Komisji Tomasz Dewille zaproponował, aby gmina sfinansowała                 

z budżetu tylko tabliczki kierunkowe, ale nie tabliczki z numerami posesji.  

− Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk poinformował, że tabliczka kosztuje 12 zł, można 

byłoby zrobić tak, że gmina i mieszkaniec zapłacą po 6 zł. Jeżeli mieszkaniec się nie 

zgodzi, to nic z tego nie wyjdzie, to ma sens tylko wtedy, kiedy zrobimy wszystkim,  

dołóżmy ten 1.000 zł czy 1.500 zł. Chodzi o to, żeby zachęcić i pokazać, że to jest dobry 

kierunek i że można to zrobić.  

− Przewodniczący Komisji Tomasz Dewille stwierdził, że każdy powinien indywidualnie 

zapłacić, a jeśli mieszkańcy chcą mogą sfinansować tabliczki z funduszu sołeckiego. 

Ten, który ma zapłacić, zapłaci nawet 12 zł, a ten, który nie chce, nie zapłaci nawet 6 zł.  

− Sekretarz Gminy dodał, że w dzień wszystko jeszcze jakoś funkcjonuje, ale w nocy 

pogotowie sobie nie radzi, a to jest zagrożenie i trzeba to uregulować.  

− Przewodniczący Rady Bogumił Grabowski poinformował, że ze środków alkoholowych 

do Kuczyzny zakupiono stół pingpongowy. Przewodniczący serdecznie za to 

podziękował i dodał, że dzieci i młodzież oderwała się od komputerów, mają jakieś 

zajęcie. Przychodzą do świetlicy i grają, jest to dużo lepsze niż spędzanie czasu przy 

komputerach.  

− Radny Grzegorz Stępniak poruszył kwestię światła w świetlicy w Małej Wsi. 

Poinformował, że złożył pismo w sprawie podłączenia światła, ale odpowiedź była 

odmowna.  
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− Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk poinformował, że Mała Wieś dostała swoje konto, 

gdzie wpłacany jest czynsz za wspólnotę gruntową, żeby rozwiązała ten problem we 

własnym zakresie. Z tych pieniędzy świetlica ma być pomału remontowana, tak ustalono 

z sołtysem. Nie wiemy natomiast, czy już się w tej kwestii coś działo. Środki z czynszu 

są wpłacane na konto wsi i niech wieś coś robi z tych środków.  

− Radna Iwona Machnicka zwróciła uwagę, że sołtys z Małej Wsi w ogóle na nic nie 

przychodzi, np. na Sesje.  

− Sekretarz Gminy poinformował, że sołtys przychodził do urzędu z problemem odcięcia 

światła przez energetykę. Trochę przyspieszaliśmy sprawę, żeby dłużnik uregulował 

zaległości. Sołtysowi wchodzono na konto, ponieważ licznik był na sołectwo.  

− Przewodniczący Komisji Tomasz Dewille poruszył kwestię wysypiska w Ossowicach. 

W tym miesiącu zaczęło się kłaść w tunele, ale nawet w te tunele firmie nie wolno 

składować. 

− Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk wyjaśnił, że firmie wolno kłaść w tunele i tego 

jest pewien. Była jedna decyzja wydana przez Marszałka, później był wniosek o zmianę 

technologii. Przyszła informacja z opisem technologii celem naszego zaopiniowania. 

Sekretarz mając podjąć decyzję miedzy tym co jest aktualnie, a tunelami zdecydował,             

że tunele są o wiele lepsze, dlatego opinia była pozytywna. Pojawia się jedynie drobna 

szkodliwość w momencie rozładunku, ale to była zmiana zdecydowanie na lepsze. 

Sekretarz dodał, że jest przekonany, że gdyby teraz było tak samo, ponownie wydałby 

pozytywną opinię.  

− Przewodniczący Komisji Tomasz Dewille stwierdził, że od tamtej pory nic się nie działo, 

żeby pakować w folie, tylko odpady były przywożone i pakowane w dół. Raptem                

od miesiąca są pakowane w worki foliowe. 

− Sekretarz Gminy dodał, że wyniki kontroli Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 

Środowiska były negatywne, dlatego na firmę nałożono karę w wysokości 18 tys. zł. 

Firma musi usunąć nieprawidłowości w określonym terminie, określono gdzie odpady 

będą wywożone, do kiedy, itp. Firma zgodziła się na wskazane parametry, termin, 

miejsce składowania, ilość itd. a my to przyjęliśmy. Sekretarz dodał, że może przyjąć 

zarzut jedynie o to, że można było upominać inne instytucje o większą aktywność 

kontrolną, ponieważ urząd gminy nie ma funkcji kontrolnych.   

− Przewodniczący Komisji Tomasz Dewille stwierdził, że urząd powinien wystosować 

pismo do innych instytucji, żeby kontrolowali działanie firmy.  

− Sekretarz Gminy stwierdził, że radny też nigdy nie zgłaszał, że tak się tam dzieje.         

Do radnego docierały pewne sygnały, a radny ich nie przekazywał. Sekretarz wyjaśnił, 
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że te sygnały, które do niego docierały zawsze były sprawdzane i jeździł na miejsce,               

a ostatnia kontrola WIOŚ też była wynikiem jego rozmów.  

− Przewodniczący Komisji Tomasz Dewille stwierdził, że od samego początku, od 2011 

roku mówił na ten temat, wieś pisała pisma do wydziału ochrony środowiska, do urzędu 

gminy, do Marszałka. Informowano, że jest tam nielegalne składowanie odpadów. 

Radny rozmawiał z Wójtem, Wójt mówił, że nie wydał pozytywnej decyzji, a jednak 

była wydana.  

− Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk wyjaśnił, że teraz może to być robione tak, że nie 

będzie odoru.  

− Radna Iwona Machnicka stwierdziła, że wiele rzeczy trzeba mówić publicznie, nie po 

cichu. 

− Sekretarz Gminy dodał, że teraz firma musi to wywieść, ma czas do końca września.  

− Przewodniczący Komisji Tomasz Dewille stwierdził, że to jest tak wysoko, że wszystko 

spłynie z wodami gruntowymi, np. do stawów.  

− Radny Grzegorz Stępniak zapytał, kiedy wożony będzie kamień i jaka wyszła cena.  

− Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska poinformowała, że na pewno wyszło taniej po 

przetargu, ale w tej chwili nie pamięta dokładnej ceny.  

− Radna Iwona Machnicka poinformowała, że fundusz sołecki Gułek z poprzedniego roku 

został zrealizowany.  

− Radny Józef Pytka dodał, że jak jest wożony kamień, ktoś powinien tego pilnować, była 

taka sytuacja, że przywieziono kamień, rozsypano na kilka razy, a radnemu kazano 

podpisać, że przywieziono i rozsypano tyle, ile napisano na papierze. Zdaniem radnego 

kamienia wcale nie było tyle, ile wykazano w dokumencie.   

− Radna Iwona Machnicka dodała, że w urzędzie są budowlańcy, którzy powinni być na 

miejscu i dopilnować, czy przywieziono, np. kamienia tyle, ile odnotowano                          

w dokumentach.  

− Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk stwierdził, że wszyscy musimy tego pilnować, jak 

przyjeżdża samochód z transportem, to my mamy mu wskazać gdzie wysypać, a nie sam 

gdzieś wysypie, a nam każe podpisać, że wysypał daną ilość.   

− Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski dodał, że jak jest rozkładarka, jest          

o wiele lepiej, jego zdaniem lepiej zrobić mniej, ale rozkładarką bo tak będzie się 

trzymać. 

− Radna Iwona Machnicka  zwróciła uwagę, że należy naprawić i udrożnić przejazd drogi 

w Grabicach (prowadzącej do p. Kłosa) na odcinku ok. 100 – 200 m, chodzi o odcinek, 
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gdzie właścicielka miała usunąć drzewa. Droga jest wąska, kamień spływa na łąkę, 

należy to zrobić tak, żeby nie spływało. Jej zdaniem wysypanie kamienia nic nie da.  

− Przewodniczący Komisji Tomasz Dewille zgłosił, że należy usunąć gałęzie z drzew         

w Ossowicach (odcinek: do p. Królaka, na skrzyżowaniu jak się zjeżdża w dołek i jedzie 

w łąki. Firma stwierdziła, że nie będzie odbierać odpadów bo nie da się tam wjechać.    

− Radna Iwona Machnicka poinformowała, że ktoś powinien zadbać o to, żeby Grabice 

były finansowane, np. kamień przez Grabice. Sołectwo Gułki może coś dać z funduszu 

sołeckiego, ale nie cały czas, niech Grabice też coś przeznaczają. Sołtys z Grabic nie 

przynosi na Sachalin (Grabice) kartek tylko, Gułki. Jeśli Gułki im czegoś nie przekażą,             

to mieszkańcy nic nie wiedzą. Tam mieszka tylko jedna osoba, a Gułki zrobiły drogę. 

Radna dodała, że zwracała uwagę radnemu Grabic, ale to nic nie daje.  

− Przewodniczący Komisji Tomasz Dewille stwierdził, że w dużej mierze jest to wina 

mieszkańców, że nie chodzą na zebrania sołeckie, wiejskie.  

− Radna Iwona Machnicka poinformowała, że mieszkańcy na zebrania przychodzą 

częściej do Gułek niż do Grabic, Gułki zawsze im dokładają z funduszu. 

− Przewodniczący Komisji Tomasz Dewille stwierdził, że mieszkańcy powinni 

przychodzić na zebrania swojego sołectwa czyli Grabic, a nie Gułek.  

− Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski poruszył kwestię turbin wiatrowych                       

i poinformował, że akurat ten wiatrak, który najmniej przeszkadzałby mieszkańcom nie 

będzie postawiony.  

− Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk  poinformował, że rzeczywiście z uwagi na  raport 

oddziaływania na środowisko jeden wiatrak nie może być postawiony w planowanej 

lokalizacji. Chodzi o oddziaływanie na ptaki. Rozmawialiśmy z firmą, co w takiej 

sytuacji, gdzie jeden wiatrak już odpada i gdyby wypadły jeszcze te dwa, których 

mieszkańcy nie chcą.  Firma odpowiedziała, że nadal będzie zainteresowana. Trzeba 

spróbować rozmawiać z mieszkańcami i przedstawić sytuację. Może należy 

zaproponować umowę społeczną, że jeśli zrobimy pięć czy sześć wiatraków i będziemy 

mieć z tego dochody, np. ok. 200 tys. zł, to część z tych środków będzie przeznaczona 

dla tych miejscowości, które będą w oddziaływaniu. Np. można zaproponować 40 %              

z tych dochodów (wysokość do negocjacji).  

− Radny Grzegorz Stępniak stwierdził, że wiatraki trzeba skierować na działki tych, którzy 

są przeciwni.  

− Sekretarz Gminy poinformował, że Ci, których działki będą bezpośrednio w sąsiedztwie 

działek, na których są wiatraki i średnica turbiny będzie sięgać ich działek,  również 

będą mieli liczoną dzierżawę, firma im zapłaci. Natomiast odległość między turbinami 
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musi być zachowana. Sekretarz dodał, że może warto byłoby spotkać się z p. 

Wojciechowskim, wyjaśnić, może pomógłby nam rozmawiać z mieszkańcami.  

− Przewodniczący Rady Bogumił Grabowski dodał, że mieszkańcy sami zrobili sobie 

zebranie, nikogo nie zaprosili, nie zaprosili ani Wójta, ani Przewodniczącego.   

− Sekretarz Gminy poinformował, że jest program unijny dotyczący alternatywnych źródeł 

energii, gdzie refundacja kształtuje się na poziomie 40%, reszta w kredycie 1 % na 16 

lat. Z energetyką odbywałoby się to na zasadzie wzajemnego rozliczenia, np. w sezonie 

letnim energii jest za dużo, w okresie zimowym można to sobie odebrać. Jest już ustawa, 

która to reguluje. Do 2025 mamy osiągnąć odpowiedni poziome energii odnawialnej. 

Jeśli do końca tego roku udałoby nam się znaleźć 50 mieszkańców, którzy byliby chętni 

i złożyliby wniosek,  dostaliby 40 % umorzenia. Trzeba zrobić wspólną kampanię. Koszt 

to ok. 25 tys. zł,  z czego można uzyskać 40 % umorzenia, zostałoby ok. 16 tys. zł          

w kredycie na 16 lat przy oprocentowaniu 1 %. Może udałoby się stworzyć projekt            

o wartości 1,5 mln zł na terenie gminy.  

− Radny Józef Pytka stwierdził, że wcześniej energetyka nie zgadzała się na takie 

rozliczanie. 

− Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk poinformował, że teraz są przepisy, które to 

regulują, energetyka została do tego zmuszona. Unieszkodliwianie ogniw 

fotowoltaicznych po okresie 25 lat jest bardzo drogie, do ogniw fotowoltaicznych nie 

wymagana jest zgoda sąsiada, nie jest również wymagany raport oddziaływania na 

środowisko.  

− Radny Józef Pytka zapytał, czy na paliwo do samochodów należących do gminy robiony 

był przetarg, czy zapytanie o cenę.  

− Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk poinformował, że w zeszłym roku odbył się 

przetarg na paliwo w pełni na wszystkie samochody (w tym strażackie, gimbus). 

Wiadomo, że cena paliwa jest ruchoma, dlatego głównie chodziło o wysokość bonifikaty 

od ceny.  

− Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski poruszył kwestię wody                              

w Sierzchowach. Przewodniczący poinformował, że w Kuczyźnie jest bardzo złe 

ciśnienie, należy coś z tym zrobić, ponieważ jest to bardzo uciążliwe, nie można 

jednocześnie odkręcić kranu w kuchni i w łazience.  

− Radna Iwona Machnicka poinformowała, że w Gułkach tak było, okazało się, że na 

hydrancie ktoś coś przestawił, więc należałoby sprawdzić, czy nie jest tak samo                       

w Kuczyźnie.  
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− Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk poinformował, że w sprawie wody                               

w Sierzchowach umówiony jest na spotkanie. Natomiast o złym ciśnieniu w Kuczyźnie 

dotąd nie było sygnałów. Zwrócimy na to uwagę i zajmiemy się sprawą.  

− Skarbnik Gabriela Milczarska poinformowała, że w domu kultury kupiony był 

wielofunkcyjny piec, w którym można palić różnym opałem zamiennie, teraz 

zwiększaliśmy środki w związku ze zmianą pieca i zmianą materiału (cokół).  

− Przewodniczący Rady Bogumił Grabowski poruszył kwestię sprzedaży mieszkań                 

w Domu Nauczyciela. Zapytał, czy mieszkańcy wykupią mieszkania.  

− Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk poinformował, że temat będzie omawiany na 

wspólnym posiedzeniu komisji w dn. 09.06.2014 r. Mieszkańcy zapoznali się z wyceną 

mieszkań. Wycena jest dużo wyższa niż się spodziewali, zwrócili się formalnie                      

z wnioskiem o zwiększenie wysokości bonifikaty (poprzednio było 10 %). 

− Przewodniczący Rady Bogumił Grabowski stwierdził, że zwiększenie bonifikaty byłoby 

niesprawiedliwe w stosunku do mieszkańców, którzy kupili mieszkania z bonifikatą 10 

%. Mogli wykupić mieszkania wtedy. Powstaje jednak pytanie, czy teraz kupią. 

− Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk poinformował, że czynsz ma być 

odzwierciedleniem faktycznych potrzeb, jakie trzeba będzie zaspokoić. Tam, gdzie 

inwestycje będą w częściach wspólnych, mieszkańcy, którzy wykupili mieszkania 

partycypują proporcjonalnie do wielkości udziału, a np. własne lokale już nie. 

Mieszkańcy podnoszą, że budynek jest nieocieplony, że dach przecieka itd.  

− Radna Iwona Machnicka poinformowała, że miała problem z salą w Sanogoszczy. 

Wynajęła salę, zapłaciła i zwrócono jej uwagę, że po godz. 22:00 ma nie być muzyki. 

Powinna zostać uprzedzona, że nie wolno grać, wtedy nie wynajmowałaby sali.  

− Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk poinformował, że zezwolenie mają, ustalono,             

że mają nas poinformować, że w tym i tym dniu będzie impreza, a my informujemy 

właściciela, że będzie głośniej. 

 

Punkt 7. 

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tomasz 

Dewille zamknął posiedzenie Komisji o godz. 13:15. 

 

Protokołowała: 

mgr Olga Kmita 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

Tomasz Dewille 


