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Radnych obecnych na posiedzeniu Komisji:  12 
Obecni na posiedzeniu wg załączonych list obecności. 
 
Ponadto w posiedzeniu brali udział: 

1. Sylwester Krawczyk  - Sekretarz Gminy 

2. Gabriela Milczarska  - Skarbnik Gminy 

 

Punkt 1. 

Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 9:00 dokonała Przewodnicząca Komisji 

Rewizyjnej – Iwona Machnicka, witając członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdziła 

istnienie quorum i uprawnienie Komisji do podejmowania wiążących decyzji.  

 

Punkt 2. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka przedstawiła proponowany 

porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń:  

1) przez Komisję Rewizyjną - protokołu z posiedzenia z dnia 03.11.2015 r.; 
2) przez poszczególne Komisje - protokołów ze wspólnych posiedzeń z dnia: 16.11.2015 r.                
    i 23.11.2015 r. ; 

3) przez Komisję Budżetu i Rolnictwa  - protokołu z posiedzenia z dnia 30.11.2015 r.  

4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XI.70.15 Rady Gminy Cielądz            
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 

5. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016. 

6. Wyrażenie opinii do uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok. 

7. Sprawy różne. 

8. Zamknięcie posiedzenia. 
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Do przedstawionego porządku posiedzenia Przewodnicząca zgłosiła uwagę, by wprowadzić 

dodatkowy punkt dotyczący zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej.  Temat ten wynika z 

rozmów przeprowadzonych z Regionalną Izbą Obrachunkową. Więcej uwag nie zgłoszono. 

Porządek posiedzenia po zmianie został przyjęty w głosowaniu jednogłośnie - 12 głosami „za” i 

przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń:  

1) przez Komisję Rewizyjną - protokołu z posiedzenia z dnia 03.11.2015 r.; 
2) przez poszczególne Komisje - protokołów ze wspólnych posiedzeń z dnia: 16.11.2015 r.                
    i 23.11.2015 r. ; 

3) przez Komisję Budżetu i Rolnictwa  - protokołu z posiedzenia z dnia 30.11.2015 r.  

4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XI.70.15 Rady Gminy Cielądz            
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 

5. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały o opłacie targowej. 

6. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016. 

7. Wyrażenie opinii do uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok. 

8. Sprawy różne. 

9. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Punkt 3. 

Protokoły z następujących posiedzeń komisji zostały wyłożone do wglądu: 

1)  Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 03.11.2015 r.  

Członkowie Komisji Rewizyjnej do protokołu nie wnieśli uwag. Protokół w głosowaniu 5 

głosami „za” został przyjęty jednogłośnie. 

2) ze wspólnego posiedzenia komisji z dn. 16.11.2015 r. i 23.11.2015 

Członkowie Komisji Rewizyjnej do protokołów nie wnieśli uwag. Protokoły w głosowaniu 5 

głosami „za” zostały przyjęte jednogłośnie. 

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

Protokoły w głosowaniu 4 głosami „za” został przyjęty jednogłośnie. 

Członkowie Komisji Budżetu i Rolnictwa do protokołów nie wnieśli uwag. Protokoły w 

głosowaniu 3 głosami „za” został przyjęty jednogłośnie. 

3) Z posiedzenia Komisji Budżetu i Rolnictwa z dn. 30.11.2015 r. 
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 Członkowie Komisji Budżetu i Rolnictwa do protokołu nie wnieśli uwag. Protokół w 

głosowaniu 3 głosami „za” został przyjęty jednogłośnie. 

 

Punkt 4.  

Temat dotyczący projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zaliczenia 

dróg do kategorii dróg gminnych przedstawił Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk. 

Stwierdził, iż  do projektu uchwały załączone zostało uzasadnienie o przyczynie dokonania 

zmiany, która związana jest z działką nr 112/2, a która w rzeczywistości stanowi ciąg działki 

112/1. Działka 112/2 nie stanowi jednak własności Gminy Cielądz lecz osoby prywatnej – p. 

Jurczaka. Wyjaśnił, iż analizując temat dotyczący nadania numerów drogom ze służbami 

Wojewody wychwycony został ten błąd i należy usunąć te działkę z wykazu i załącznika 

graficznego. 

Komisje nie zgłosiły uwag do powyższego tematu i jednogłośnie pozytywnie 

zaopiniowały przedłożony projekt uchwały. 

 

Punkt 5.  

Kolejny punkt porządku posiedzenia komisji dotyczący zmiany uchwały w sprawie 

opłaty targowej został przedstawiony przez Sekretarza Gminy Sylwestra Krawczyka. 

Sekretarz poinformował, iż temat ten jest wynikiem rozmów z Regionalną Izbą 

Obrachunkową. Zdaniem RIO wskazane byłoby, by katalog opłaty targowej było otwarty i 

przewidywał wszystkie możliwości sprzedaży, od których powinna być pobierana opłata 

targowa. 

Do niniejszego tematu nie zgłoszono zapytań. Komisje pozytywnie zaopiniowały 

projekt uchwały. 

Od tego miejsca w posiedzeniu wspólnym Komisji uczestniczył radny Tymoteusz 

Damaz. 

 

Punkt 6.   

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 2016 rok przedstawił Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk. 

Wyjaśnił, iż zaproponowane zostało wprowadzenie w Programie tematu wspierania 

punktu konsultacyjnego przez zewnętrznego konsultanta. Komisja nie wypracowała jeszcze 

stanowiska ile godzin  i ile razy w tygodniu będzie pracował konsultant, lecz jest uzgodnione, 
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że celowe jest zatrudnienie takiej osoby. Sekretarz poinformował, iż na sesji Przewodniczący 

Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych szczegółowo przedstawi temat. 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa zapytała, czy zatrudniony psycholog będzie 

miał wyznaczone dyżury. 

Sekretarz oznajmił, iż kandydat spotka się z pełnym składem komisji, by omówić min. 

ten tę kwestię. Wstępnie jest określone, by były to 2 godziny w miesiącu i pracowałby z częścią 

komisji.  

Następnie Przewodnicząca Rady zapytała czy komisji będzie dyżurowała nadal bez 

zmian. 

Sekretarz poinformował, że tak jak dotychczas dyżury będą się odbywały raz w 

tygodniu – po godzinie 16-tej. 

Grzegorz Rogulski zwrócił się z zapytaniem, czy płacenie zasiłku będzie zależne od 

współpracy z psychologiem. 

Sekretarz wyjaśnił, iż członkiem komisji jest min. Kierownik  GOPS, aby miał wiedzę 

jak wygląda sytuacja. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zapytała, czy zmieniła się liczba członków 

komisji. 

Sekretarz poinformował, iż skład komisji uległ zmianie w ten sposób, że w skład 

komisji wchodzi dyrektor Zespołu Szkół ( lub wice – nie pamięta dokładnie) oraz z urzędu P. 

Agnieszka Miniak. 

Więcej uwag ani zapytań do projektu uchwały nie zgłoszono. Komisje następująco 

zaopiniowały niniejszy projekt uchwały. 

Komisja Rewizyjna –jednogłośnie  5  głosów „za” 

Komisja Oświaty – jednogłośnie - 5 głosów „za” 

Komisja Budżetu – jednogłośnie 3 głosy „za”. 

 

Punkt 7. 

Następny punkt posiedzenia komisji dotyczył projektu uchwały w sprawie zmian 

budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok.  

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska. Zaznaczyła, iż projekt 

uchwały otrzymali radni w dniu dzisiejszym. Zmiany w załączniku nr 1 związane są z 

aktualizacją planu dochodów, a w załączniku nr 2 dokonane są przeniesienia między działami 

min. w celu opłacenia zobowiązań, które wystąpią do końca roku. 
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Przewodniczący Komisji Budżetu Przemysław Jędrzejczak zapytał o wydatki w kulturze 

fizycznej. 

Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska wyjaśniła, iż zmniejszenie wynika z faktu, iż nie 

zostały wykorzystane środki i w związku  z tym zostały przesunięte na rozdział 75023. 

Członek Komisji Jarosław Ciesielski poprosił o wyjaśnienie  tematu dochodów ze 

żwirowni. 

Skarbnik Gminy poinformowała, iż zmniejszenie planu zostało zaktualizowane do 

wysokości osiągniętych wpływów z tego tytułu. Na koniec zaznaczyła, iż zawarte w projekcie 

uchwały maja charakter kosmetyczny – czysto księgowy. 

Więcej uwag ani zapytań do projektu uchwały nie zgłoszono. Komisje następująco 

zaopiniowały niniejszy projekt uchwały. 

Komisja Rewizyjna –jednogłośnie  5  głosów „za” 

Komisja Oświaty – jednogłośnie - 5 głosów „za” 

Komisja Budżetu – jednogłośnie 3 głosy „za”. 

 

Punkt 8. 

W sprawach różnych poruszono następujące tematy: 

Przewodnicząca Komisji Oświaty Beata Lewandowska zgłosiła problem dotyczący 

drogi w Niemgłowach ( koło p. Leszczyńskiego) i stwierdziła, iż jest to tragiczny odcinek 

drogi. Jechała w święta tą drogą i zauważyła, że kamień wyszedł na wierzch i bardzo trudno 

jest jechać tą drogą. 

Radny Józef Pytka uzupełnił, iż do czasu gdy pilnował, jak było wożone kruszywo, to 

było dobrze, a jaka przestał to robić, gdyż były uwagi, że jest ciągle na drogach, to nawieziono 

grubego kruszywa. Prosił o równiarkę, by poprawić stan tej drogi. 

Sekretarz zapewnił, iż temat zostanie przekazany Wójtowi, by odniósł się to problemu. 

Radny Józef Pytka dodał jeszcze, iż było uzgodnione, by ze żwirem wymieszać tłuczeń, 

by się zasklepiło.  

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka zaproponowała, by może 

przeznaczyć na te drogę fundusz sołecki. 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa zaznaczyła by pamiętać, że radni nie są radnymi 

jednej wsi lecz całej gminy.  
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Punkt 9.   

Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodnicząca obrad Iwona 

Machnicka o godz. 9:35 dokonała zamknięcia posiedzenia wspólnych Komisji. 

 

      Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  
 
       Iwona Machnicka 

 

      Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa  
 
       Przemysław Jędrzejczak 
 
 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu 
i Zdrowia 
  
            Beata Lewandowska 

 
Protokołowała: 
 
Bogusława Kobacka 

 


