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Radnych obecnych na posiedzeniu Komisji:  10 
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 

 

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. Projekt budżetu gminy na 2015 rok (opracowanie wniosków oraz opinii poszczególnych 

komisji o projekcie budżetu).  

4. Sprawy różne. 

5. Zamknięcie posiedzenia. 

Do przedstawionego porządku posiedzenia uwag nie zgłoszono. Porządek posiedzenia              

w głosowaniu jednogłośnie - 10 głosami „za” został przyjęty. 

 

Punkt 3. 

Kolejny punkt porządku obrad dotyczył projektu budżetu gminy na 2016 rok 

(opracowania wniosków oraz opinii poszczególnych komisji o projekcie budżetu). Projekt 

budżetu na 2016 rok przedstawiła Skarbnik Gminy – Gabriela Milczarska.  
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Najpierw omówiła stronę dochodów budżetu. Zwróciła tutaj uwagę min. na dochody                          

z wynajmu pomieszczeń w Domu Kultury. Poinformowała o kwocie dotacji na funkcjonowanie 

Domu Kultury, a także o kwestii ponoszenia opłat za energię – wspólny licznik z Urzędem                           

i w związku  tym opłaty regulowane są z budżetu Gminy. 

Następnie przedstawiła zaplanowane wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji 

budżetowej. Poinformowała też, iż w projekcie został zaplanowany wzrost wynagrodzeń dla 

pracowników w wysokości 3 %.  

W dyskusji nad przedstawionym projektem budżetu głos zabrali: 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa Przemysław Jędrzejczak zwrócił uwagę na 

wzrost w wydatkach na strażach w porównaniu do roku 2015 o 200 tys. zł, a mniej o tyle w 

drogach i poprosił o wyjaśnienie tej kwestii. 

Skarbnik Gminy poinformowała, iż fundusz sołecki został przeznaczony np. na strażnice. 

Radny Grzegorz Rogulski wyraził opinię, iż lepiej żeby stołówki nie były likwidowane, gdyż 

tam gdzie to uczyniono, żywienie się bardzo pogorszyło. 

W sprawie inwestycji, które omawiane były na poprzednim posiedzeniu Komisji głos zabrał 

jeszcze Wójt Gminy. Poinformował, iż chciałby złożyć wniosek na drogę w Ossowicach, gdyż 

jest to najdłuższy i najdroższy odcinek i zwrot – dofinansowanie byłoby największe. 

Ponadto oznajmił, iż jest po posiedzeniu Zarządu LGD i ma informację, iż pojawią się środki 

na małe projekty dla np. straży, fundacji, które będą obejmowały w 100 % koszty 

kwalifikowane, w tym VAT.  Takie zadania jak dach OSP Sierzchowy, czy świetlica w 

Grabicach będą mogły być zrealizowane  z tych środków. Dla Gminy Cielądz są przydzielone 

środki w wysokości 390 tys. zł . Jednak, gdyby to Gmina bezpośrednio występowała to traci. 

Dlatego będzie to np. straż, a tytuł prawny do nieruchomości np. w formie umowy najmu. 

Radny Grzegorz Rogulski zapytał jak przedstawia się temat oświetlenia. 

Wójt wyjaśnił, iż są przymiarki, by ogłosić przetarg z umową na 2 lata, a jeśli pojawią się 

środki zewnętrzne to wówczas umowę będzie można wypowiedzieć i zawrzeć nową. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka podjęła temat wynagrodzeń 

pracowników. Przypomniała, iż na wcześniejszych posiedzeniach temat ten był już poruszany, 

by wszystkim pracownikom podwyższyć. 

Wójt ustosunkowując się do tej kwestii, najpierw pochwalił kadrę, wyraził zdanie, iż są to 

osoby kompetentne, poinformował, iż zaplanowana została 3 % podwyższa, lecz cieszy się, że 

radni zauważyli, że należy docenić pracowników. 
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Poinformował, iż jest rozważane zatrudnienie min. osoby na stanowisku animatora kultury tj. 

do prac związanych min. z organizacją imprez.  

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa Przemysław Jędrzejczak zapytał ile wynosi 

średnie wynagrodzenie pracowników. 

Sekretarz wyjaśnił, iż taka kwota daje złudne wyobrażenie, lecz może powiedzieć, że 

pracownicy po 20 latach pracy mają wynagrodzenie netto w graniach 2.300 -2.400 zł i nie jest 

ono dla nich satysfakcjonujące. Pracownicy mają bowiem nawet z powodu niskich poborów 

problem z zaciągnięciem kredytu. Młodzi pracownicy zarabiają natomiast ok.1.700 zł. netto. 

Przemysław Jędrzejczak stwierdził, iż wobec tego proponuje 5 % wzrost. 

Sekretarz wyjaśnił jeszcze, iż Wójt w ocenie wynagradzania pracowników stosuje dwa 

następujące dokumenty tj. regulamin wynagradzania oraz ocenę pracy pracowników.  

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka stwierdziła, iż jej zdaniem, gdy jest 

procentowa podwyżka to powinna być jednakowa dla wszystkich pracowników, a jedynie 

nagrody na koniec roku powinny być zróżnicowane. 

Radny Sylwester Stefański wyraził opinię, iż procentowa podwyżka nie jest dobra. 

Wójt podejmując ten temat zwrócił się z prośbą, by zaopiniować pozytywnie 5 % wzrost, a ile 

komu podwyższyć to pozostawić do ustalenia przez niego. 

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa zapytała, czy omawiana podwyżka dotyczyłaby 

wszystkich pracowników. 

Wójt oznajmił, że wszystkich – również w oświacie. 

W dalszej części posiedzenia dyskutowano nad podwyżką dla Wójta.  

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka przedstawiła propozycję, by dołożyć 

odcinek w Grabicach do P. Kuby, by dokończyć rozpoczęty odcinek drogi; 

Wójt wyraził zdanie, iż chciałby by przyjąć tę tabelę. Nie ma w niej Herco, placu kościelnego 

czy Mroczkowic. Te zadania jak będą oszczędności. Dodał, iż prawdopodobnie Sierzchowy uda 

się zrobić z LGD, więc 50 tys. zł zostanie. Jednak teraz tego nie da się teraz zapisać                                       

w budżecie.  

W sprawie drogi w Łaszczynie Wójt stwierdził, iż byłoby celowe zrobienie dokumentacji na 

cały odcinek,  a później ubiegać się o dofinansowanie z dróg dojazdowych do pól. Dlatego 

lepiej poczekać rok i za 30 tys. zł zrobić 1 km drogi. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka zapytała o jaki odcinek chodzi w 

Brzozówce.  
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Wójt odpowiedział, iż nie wie, gdyż jest to zadanie z funduszu sołeckiego, a nie rozmawiał 

jeszcze o tym z sołtysem. 

Radny Jarosław Budek wyraził wątpliwość w sprawie tzw. wąwozu w Ossowicach – czy będzie 

to celowe. 

Wójt zwrócił jeszcze uwagę na dwa ważne tematy, które czekają by je rozstrzygnąć                                      

w przyszłym roku: 

-  plan zagospodarowania przestrzennego – tzw. „góry” w Ossowicach; 

Radny Jarosław Budek zauważył w tym miejscu, że firmy będą mogły wystąpić                                

o odszkodowanie. 

- plan pod wiatraki – też trzeba się określić.  

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa stwierdził, iż chce zauważyć, że już kolejny rok  

ponad 90 % środków, które są przeznaczane na organizacje pozarządowe na kulturę i sport jest 

dla miejscowości Cielądz. 

Radny Jarosław Ciesielski zauważył, iż w Grabicach jest jedna drużyna, a w Cielądzu są trzy. 

Wójt ustosunkowując się do powyższej uwagi stwierdził, iż przecież klub w Cielądzu zrzesza 

mieszkańców z innych miejscowości np. z Niemgłów. Poprosił by uaktywnili się również  

mieszkańcy w innych miejscowościach.  

Przewodnicząca Komisji Oświaty Beata Lewandowska poruszyła temat boiska przy szkole                            

w Sierzchowach. 

Wójt zaznaczył, iż w Cielądzu jest wcale nie lepsza infrastruktura sportowa, ale dopiero po 

budowie szkoły będzie ten temat podjęty. Dodał, że jeśli pojawią się jakieś środki zewnętrzne 

to będzie można myśleć o boisku w Sierzchowach, lecz też trzeba mieć na uwadze, że muszą 

być też własne w budżecie. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka poruszyła temat oznakowania 

miejscowości: ile miejscowości, w jaki sposób i czy będą jakieś rozmowy w radnymi                                 

i sołtysami w tym temacie. 

Wójt wyjaśnił, iż w późniejszym czasie będą przeprowadzane rozważania na temat kolorystyki, 

nazewnictwa itp. 

Na zakończenie dyskusji, Komisje przeprowadziły najpierw głosowanie nad podwyższeniem do 

5 % wynagrodzeń.  Komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały powyższy wniosek,                         

a następnie  każda Komisja Rady Gminy przystąpiła do opracowania opinii do projektu budżetu 

na 2014 rok.  
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Opinie zostały jednogłośnie przyjęte przez każdą komisję. Stanowią one załączniki                           

do protokołu. 

 

Punkt 4.  

W sprawach różnych nie podjęto żadnych tematów. 

 

Punkt 5.   

Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodnicząca obrad o godz. 11:00 

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 

 


