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Radnych obecnych na posiedzeniu Komisji:  8 

Komisja Budżetu i Rolnictwa z uwagi na brak quorum nie brała udziału w obradach wspólnych 

Komisji. 

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. 

Zgodnie z § 50 ust. 3 Statutu Gminy posiedzeniu przewodniczyła Pani Iwona 

Machnicka – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. Otwarcia posiedzenia Komisji dokonała                     

o godzinie 09.00, witając członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdziła istnienie quorum 

w Komisji Rewizyjnej oraz w Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia, natomiast brak 

quorum w Komisji Budżetu i Rolnictwa z uwagi na obecność tylko dwóch członków Komisji tj. 

Przewodniczącego Komisji oraz Przewodniczącej Rady Gminy, będącej członkiem tejże 

Komisji. 

 

Punkt 2. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka przedstawiła proponowany 

porządek posiedzenia.  

Do przedstawionego porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Statutowej 

Przemysław Jędrzejczak zgłosił wniosek, by wprowadzić dodatkowy punkt tj. przyjęcie 

protokołu z posiedzenia Komisji Statutowej – jako ppkt 4 w pkt. 3. 

Ponadto Sekretarz Gminy zgłosił wniosek o zmianę kolejności porządku obrad z uwagi na 

obecność na posiedzeniu komisji przedstawicieli firmy EKOPERFEKT tj. pkt 11 przesunąć na 

poz. nr 4.  

Porządek posiedzenia po w/w zmianach został przyjęty przez Komisje jednogłośnie tj. 
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Komisja Rewizyjna – 5 głosów „za” 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia  – 3 głosy „za” 

i przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń:  

1) przez poszczególne Komisje - protokołu ze wspólnego posiedzenia z dnia: 17.06.2016 r.                

2) przez Komisję Rewizyjną - protokołów z posiedzeń z dnia 25.05.2016 r. i 16.06.2016 r.; 

3) przez Komisję Oświaty, Zdrowia  - protokołu z  dnia 06.06.2016 r. 

4) przez Komisję Statutową – protokołu z dnia 14.06.2016 r. 

4. Wyrażenie przez poszczególne komisje opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Cielądz na lata 2016-2020. 

5. Wyrażenie przez poszczególne komisje opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

6. Wyrażenie przez poszczególne komisje opinii do projektu uchwały w sprawie zmian 

budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok.  

7. Wyrażenie przez poszczególne komisje opinii do projektu uchwały w sprawie  zaciągnięcia 

kredytu. 

8. Wyrażenie przez poszczególne komisje opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cielądz. 

9. Wyrażenie przez poszczególne komisje opinii do projektu uchwały w sprawie zasad 

wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Cielądz. 

10. Wyrażenie przez poszczególne komisje opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym 

dzierżawcą. 

11. Wyrażenie przez poszczególne komisje opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu lokalu. 

12. Wyrażenie przez poszczególne komisje opinii do projektu uchwały w sprawie Statutu 

Gminy Cielądz. 

13. Sprawy różne. 

14. Zamknięcie posiedzenia. 
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Punkt 3. 

Przystąpiono do przyjęcia protokołów z ostatnich posiedzeń: 

1) Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji z dn. 17.06.2016 r. został wyłożony do wglądu.  

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

5 głosami „za” został przyjęty jednogłośnie. 

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

Protokół w głosowaniu 3 głosami „za” został przyjęty jednogłośnie. 

2)  Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej z dnia 25.05.2016 r. i 16.06.2016 r. zostały 

przyjęte przez Komisję jednogłośnie – 5 głosów „za”; 

3) Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Zdrowia  z  dnia 06 czerwca 2016  

został przyjęty przez Komisję jednogłośnie – 3 głosy „za”; 

4) Protokół z posiedzenia Komisji Statutowej z dnia 14 czerwca 2016 r. został przyjęty przez 

Komisję jednogłośnie – 5 głosów „za”. 

 

Punkt 4. 

Przystąpiono do realizacji punktu: wyrażenie przez poszczególne komisje opinii do 

projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Cielądz na 

lata 2016-2020. 

Najpierw głos w niniejszym temacie zabrały przedstawicielki firmy Ekoperfekt, które 

omówiły co zawiera opracowanie – Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Cielądz na lata 

2016-2020. Zwróciły w swoim wystąpieniu uwagę na następujące zagadnienia: 

- korzyści z wdrażania PGN dla Gminy Cielądz; 

- zakres zadań przewidzianych w Planie; 

- plan działań na rzecz gospodarki niskoemisyjnej w Gminie, w tym: planowane 

działania w budynkach użyteczności publicznej, w budynkach prywatnych i wspólnotach 

mieszkaniowych; 

- redukcja emisji CO2 po zastosowaniu proponowanych działań; 

- źródła finansowania. 

 Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa zwróciła się z zapytaniem, czy grożą 

jakieś sankcje, gdy nie spełnione zostaną wymogi i nie osiągnięte zostaną zakładane wskaźniki                         

w zakresie emisji CO2. 

Sekretarz stwierdził, iż jest to tylko plan i jest to kompleksowy dokument, na którego 

wpływ mają różne podmioty. Zakładane jest, że redukcja CO2 o 9,79 % jest dość realna, ale nie 
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będzie żadnych konsekwencji, gdyby nie zostało to osiągnięte. Podobny wskaźnik przyjęty jest 

też dla Polski. Zaznaczył, że Plan jest to dokument żywy, wymagający monitoringu                          

i możliwe, że po dwóch latach coś będzie w nim zmieniane. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa Przemysław Jędrzejczak zapytał 

natomiast co w sytuacji, gdy w czasie realizacji tego Planu pojawi się inwestor, którego 

działalność znacznie zwiększy emisję gazów. 

Sekretarz wyjaśnił, iż Plan Gospodarki Niskoemisyjnej nie jest blokadą do żadnej 

działalności i nie będzie jej ograniczał. 

Na powyższym zakończyła się dyskusja w niniejszym punkcie obrad. Komisje 

następująco  zaopiniowały niniejszy projekt uchwały tj. 

 Komisja Rewizyjna – jednogłośnie „za” – 5 głosów 

Komisja Oświaty – 2 głosy „za” i 1 głos „wstrzymujący się”. 

 

Punkt 5.  

Kolejny punkt dotyczył zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2025. 

Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska wyjaśniła, iż zmieniany jest WPF gdyż planowane 

jest zaciągnięcie kredytu w wysokości 298.764 zł, który byłby przeznaczony na zadanie 

inwestycyjne tj. na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Cielądz. Ponadto uaktualnione 

zostaną dochody i wydatki. Wynik budżetu wynosił będzie – 1.323.776,25 zł, przychody – czyli 

wraz z kredytem stanowić będą kwotę 1.671.762,25 zł, a rozchody – 348.000 zł. Według 

wskaźnika spłaty długu największe zagrożenie jest w 2018 roku.    

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka zapytała, czy Gmina jest                       

w stanie udźwignąć taki kredyt. 

Do pytania tego ustosunkował się Wójt Gminy Paweł Królak. Poinformował, iż                       

w budżecie na ten cel są już zabezpieczone środki w kwocie 140 tys. zł, ponadto 

dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu będzie w  kwocie 280 tys. zł, a jest to prawie 

kwota maksymalna, gdyż graniczna to 300 tys. zł. Zaznaczył, że więcej środków raczej nie 

dostaniemy już, gdyż prawdopodobnie pod rządami Wojewody będą już później 

rozdysponowywane. Na pewno też, nie ma możliwości otrzymania środków od Komendy 

Wojewódzkiej Straży Pożarnej. Dlatego uważa, że powinniśmy wykorzystać przydzielone 

środki - 280 tys. zł. Ponadto obecny pojazd ma 30 lat a remonty jego kosztują więcej niż 

wartość tego pojazdu. Ostatnie anomalie pogodowe pokazały, że jednak straż jest bardzo 
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potrzebna.  Wójt dodał, że niestety po Brexicie euro znacznie wzrosło, co spowodowało, że 

pojazdy są droższe o 130 tys. zł. Rok temu kosztował 660 tys. zł, a teraz 770 – 780 tys. zł. 

Planowany jest zakup średniego samochodu – MAN. Zaznaczył też, że nie ma możliwości 

pozyskania dofinansowania na zakup pojazdu używanego. 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa zapytała co w takiej sytuacji ze stacją 

uzdatniania wody w Cielądzu – czy będziemy w stanie tę inwestycję zrealizować. 

Wójt odpowiedział, że będą na te zadania środki z PROW w wysokości 63,63 %,                   

a przewidywany koszt to około 500 tys. zł.  

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa zwrócił się z pytaniem, czy będzie 

zapewnienie, że woda będzie dla mieszkańców lepsza. 

Wójt stwierdził, iż stacja w Cielądzu jest jedyną studnią, która nie ma uzdatniania wody. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka zauważyła, że raczej wszyscy są 

za zakupem samochodu, lecz by mieszkańcy nie mówili, że rada tylko kredyty potrafi zaciągać. 

Wójt podkreślił jeszcze, że liczba wyjazdów tej jednostki mówi sama za siebie – jest to 

trzecia jednostka najczęściej wyjeżdżająca do zdarzeń w Powiecie, a wiadomo jakie standardy 

spełnia STAR. Inny jeszcze argument – to zbliżające się 100-lecie Straży. 

Radny Jarosław Budek wyraził życzenie, by ten nowo zakupiony pojazd był takiej 

samej awaryjności jak poprzedni. 

Wójt stwierdził, że jego zdaniem, planowany do zakupu pojazd nie jest wart 750 tys. zł 

lecz około 500 tys. zł. 

Rady Józef Pytka wyraził zdanie, że może wstrzymać się jeszcze i poszukać tańszego. 

Wójt wyjaśnił, iż w pierwszych dniach września musimy dać w tej sprawie informację 

do Wojewódzkiego Funduszu. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa zapytał, czy na zakup samochodu będzie 

przetarg. Wójt oznajmił, że tak. 

Radny Józef Pytka zwrócił się z pytaniem, co będzie z samochodem STAR. 

Wójt wyjaśnił, iż w jednostce, która znajduje się w krajowym systemie ratownictwa 

muszą być dwa samochody. Ze wszystkich okolicznych jednostek, które są w tym systemie 

tylko OSP Cielądz ma jeden pojazd. Dodał, że nie chodzi tutaj o to, by iść za modą, lecz chodzi 

o bezpieczeństwo. Samochód posiadał będzie podstawowe wyposażenie. 

Radny Lech Owczarek wyraził spostrzeżenie, czy nie jest to dziwne, że ludzie narażają 

swoje życie i zdrowie, a  gmina musi kupić samochód. 
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Wójt podejmując ten temat poinformował, że pytał się Komendanta Wojewódzkiego                       

o to, komu na złość zrobi się, gdy nie dadzą pieniędzy, a jak sami twierdzą bez jednostek 

ochotniczych, nic by nie zrobili. 

Radny Tymoteusz Damaz stwierdził, iż trochę intryguje go fakt, że już wiadomo jaki to 

będzie samochód i za jakie pieniądze. Jego zdaniem winno się ogłosić przetarg, że gmina jest 

zainteresowana zakupem określonego pojazdu  i posiada na ten cel określone środki. Ma 

pytanie więc, że skoro będzie przetarg to skąd wiadomo za jakie pieniądze kupiony będzie. 

Wójt odpowiedział, że jest to rynek raczej zamknięty, hermetyczny, a ponadto było 

robione rozeznanie cenowe. 

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa zwróciła się z pytaniem do Skarbnika 

Gminy, czy budżet wytrzyma taki zakup. 

Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska stwierdziła, że planowana na ten rok spłata 

kredytów to 3 %, ale można oczywiście więcej. Dlatego gdyby były środki z oszczędności to 

wówczas można je przeznaczyć na spłatę kredytów. 

Wójt dodał, że będą na przykład środki - dotacja z tytułu zwrotu funduszu sołeckiego, 

które można byłoby przeznaczyć na inwestycje.   

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa poprosiła jeszcze o wyjaśnienie                          

w sprawie 50 tys. zł zdjętych z  inwestycji w Sierzchowach. 

Wójt wyjaśnił, iż mają się ukazać 01 września przepisy wykonawcze dotyczące środków 

z LGD i od listopada będzie rozpoczęty nabór, a realne środki będą w roku następnym.  

Dokumentacja będzie sfinansowana ze środków funduszu sołeckiego. 

Po dyskusji w niniejszym temacie Komisje następująco zaopiniowały projekt uchwały : 

Komisja Rewizyjna – 5 głosów „za” -  

Komisja Oświaty – 1 „za” i 2 „wstrzymujące się”. 

  

Punkt 6. 

Przystąpiono do realizacji punktu: zaopiniowanie przez poszczególne komisje zmian                  

w budżecie na 2016 rok. 

Niniejszy temat przedstawiła Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska. 

Poinformowała, iż zmiany w Załączniku Nr 1 wynikają z następujących okoliczności: 

 - podpisanie umowy z Województwem Łódzkim na dofinansowanie modernizacji drogi                   

w Ossowicach – 44.450 zł 

- podpisanie umowy na zakup sprzętu p. poż. z Województwem Łódzkim – 5.000 zł 
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- zwiększenie subwencji oświatowej z przeznaczeniem na zakup wyposażenia  - 2.000 zł 

Załącznik Nr 2 mówi o zwiększeniu wydatków w w/w zakresie. 

W załączniku Nr 3 zmiany wynikają z przeniesień w planie i dotyczą: 

- w dziale 400 – kwota 650 zł – oszczędności po zakupie pompy; 

- w dziale 600 – 15.000 zł przeznaczane na wydatki bieżące w drogach; 

- w dziale 754 – zmniejszenie wydatków o 50 tys. zł na zadaniu inwestycyjnym – remont 

OSP w Sierzchowach a zwiększenie na zakup samochodu dla OSP Cielądz; 

- w dziale 801 – zmniejszenie na wynagrodzenia w gimnazjum a zwiększenie na świetlice 

szkolne – 2.300 zł; 

- w rozdziale 80104 – zwiększenie o 72.000 zł dotacji dla fundacji „Familijny Poznań”. 

Załącznik nr 4 – zmiana dotyczy zaciągnięcia kredytu – kwota 298.764 zł. 

Załącznik inwestycyjny – zmiany wynikają z załącznika Nr 2 i 3 tj. w dziale 400 (pompa), 

600 (droga Ossowice) oraz 754 (OSP Sierzchowy, zakup samochodu p.poż. oraz dotacja na 

sprzęt p.poż.). 

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa zapytała o drogę Kuczyna – Stolniki. 

Skarbnik odpowiedziała, iż nie ma jeszcze decyzji w tej sprawie z Urzędu 

Marszałkowskiego. 

 Wójt dodał, że weryfikacja jest pozytywna naszego wniosku. Podobnie jest w sprawie 

boiska z MEN, lecz nie ma w tych sprawach jeszcze umów. 

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa dopytała się jeszcze, czy dalsze zaciąganie 

kredytów nie zaburzy inwestycji planowanych na następny rok. 

Wójt odpowiedział, że małych inwestycji to raczej nie, ale te duże – typu szkoła to raczej 

ich realizacja zostanie zablokowana. W tej sprawie dokumentację raczej wykonamy. 

Pozwolenie jest ważne 2 lata, a później można zlecić aktualizację projektu. W tej chwili nie ma 

bowiem nigdzie środków na taką inwestycję. 

Więcej zapytań do projektu uchwały nie zgłoszono. Komisje następująco ustosunkowały 

się do projektu uchwały tj: 

Komisja Rewizyjna – 5 głosów „za” 

Komisja Oświaty – 1 głos „za” i 2 głosy „wstrzymujące się”. 
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Punkt 7. 

W następnej kolejności przystąpiono do realizacji punktu: wyrażenie przez 

poszczególne komisje opinii do projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu. 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, iż zgodnie z tym co było przedstawione przy omawianiu 

WPF i zmianach budżetu, temat dotyczy kredytu w wysokości 298.764 zł. Spłata kredytu 

zaplanowana na lata 2017 – 2025. 

Radny Sylwester Stefański zapytał - dlaczego nie jest określona równa kwota np. 300 tys. zł. 

Skarbnik odpowiedziała, iż taka kwota wynika z budżetu. 

Opinie Komisji na temat w/w projektu uchwały były następujące: 

 Komisja Rewizyjna – 5 głosów „za” 

Komisja Oświaty – 1 głos „za i 2 głosy „wstrzymujące się”. 

 

Punkt 8. 

Przystąpiono do realizacji punktu: wyrażenie przez poszczególne komisje opinii do 

projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Cielądz. 

Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk wyjaśnił dlaczego projekt tej uchwały jest                            

w porządku sesji. Poinformował, iż jednym z powodów jest fakt, iż kolejna nowelizacja ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dała czas samorządom na wdrożenie pewnych 

przepisów z niej wynikających. Ponadto Wojewoda jako organ nadzoru nad działalnością gmin 

umieścił wzór regulaminu na stronie internetowej Urzędu Wojewódzkiego.  W związku z tym, 

nie chcemy poddać się weryfikacji przez służby Wojewody i sami proponujemy by dopasować 

się do zaproponowanego wzorca. Regulamin ten ponadto porządkuje takie obszary jak: 

minimalna pojemność pojemników na odpady, inaczej jest uregulowana kwestia deratyzacji 

ujęta w dziale VII, uregulowana też jest sprawa zwierząt domowych, a szczególnie zapis 

dotyczący wyprowadzania psa na smyczy, który zgodnie z orzecznictwem może dotyczyć tylko 

ras groźnych. Jednak ogólnie Regulamin ten jest odzwierciedleniem obowiązującego do tej 

pory regulaminu. 

Do przedłożonego projektu uchwały uwag nie zgłoszono. Komisje wyraziły jednogłośnie 

pozytywne opinie do projektu uchwały:  

Komisja Rewizyjna - 5 głosów „za” 

Komisja Oświaty – 3 głosy „za”. 
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Punkt 9. 

W następnej kolejności przystąpiono do realizacji punktu: wyrażenie przez poszczególne 

komisje opinii do projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych. 

Temat przedstawił Sekretarz Gminy. Wyjaśnił, iż przedłożony projekt uchwały jest po 

części wynikiem zaleceń Regionalnej Izby Obrachunkowej. Mamy bowiem uchwalony 

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy, który reguluje kwestie 

gospodarowania substancją lokalową. Ustawodawca w ustawie o ochronie praw lokatorów, 

mieszkaniowym zasobie gminy, określił też dla rady gminy obowiązek ustalenia zasad 

wynajmowania lokali mieszkalnych. Zdaniem Sekretarza duże miasta potrzebują, by takie 

zasady były określone. Jednak uznano, że dla małych gmin jest też  obowiązek uregulowania tej 

kwestii. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka poprosiła o informację, które 

lokale wchodzą w zasób mieszkaniowy Gminy. 

Sekretarz poinformował, iż lokale te są wymienione w uchwale o mieszkaniowym zasobie 

gminy i są to lokale w : Kuczyźnie, Komorowie ( socjalne) oraz w Sierzchowach i Sanogoszczy 

– mieszkalne. Jest też Dom Środowiskowy w Gułkach zamieszkały przez 3 osoby, a jeden lokal 

jest pusty. Do tej pory kwalifikacja osób odbywała się przez GOPS. 

Do przedstawionego projektu uchwały więcej zapytań nie zgłoszono. Komisje pozytywnie 

zaopiniowały niniejszy projekt uchwały: 

Komisja Rewizyjna – 5 głosów „za” 

Komisja Oświaty – 3 głosy „za”. 

  

Punkt 10, 11 

Kolejny punkt porządku osiedzenia Komisji dotyczył zaopiniowania uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy 

nieruchomości. 

O przedstawienie tematu poproszony został Sekretarz Gminy. 

Sekretarz wystąpił z prośbą, by mógł omówić jednocześnie i następny projekt uchwały -

dotyczący zawarcia kolejnej umowy najmu lokalu. 

Sekretarz poinformował, iż w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy udało się przekonać 

dotychczasowego dzierżawcę, by wystąpił z wnioskiem o przedłużenie umowy. Z tytułu 

wpływu podatku jest to kwota około 6 tys. zł rocznie. 
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Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa Przemysław Jędrzejczak zapytał, czy nie było 

innych osób zainteresowanych wydzierżawieniem. 

Sekretarz wyjaśnił, iż wykaz będzie opublikowany gdyż taki jest wymóg.  

Radny Tymoteusz Damaz stwierdził, że skoro nikt się skarżył, to nie ma przeciwwskazań, by 

wydzierżawić dalej. 

Wójt dodał, że przez ostatnie 3 lata nikt inny nie interesował się tą działką. 

Następnie Sekretarz wyjaśnił, iż drugi projekt uchwały dotyczy lokalu w budynku Urzędu 

Gminy. Od dłuższego czasu wynajmowany jest Telekomunikacji. Umowy są na krótkie odcinki 

czasu, by móc negocjować każdorazowo stawki czynszu. Ostatnia podwyżka czynszu była                             

o 100 % gdyż nie udało się od firmy uzyskać połączenia światłowodowego.  

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa Przemysław zapytał dlaczego firma nie chce 

dać dostępu do sieci. 

Sekretarz stwierdził, iż nie pamięta w teju chwili jaki to był powód, gdyż to informatyk 

prowadził rozmowy w tej sprawie. Dodał, że jeżeli nadal nie będzie chęci współpracy to 

czynszem będzie regulowana ta kwestia. 

Do przedstawionych projektów uchwał więcej zapytań nie zgłoszono. Komisje pozytywnie 

zaopiniowały projekty uchwał tj. 

Komisja Rewizyjna – 5 głosów „za” 

Komisja Oświaty – 3 głosy „za”. 

 

Punkt 12. 

Kolejnym tematem posiedzenia komisji było zaopiniowanie przez poszczególne komisje   

projektu uchwały w sprawie Statutu Gminy Cielądz. 

Przewodniczący Komisji Statutowej Przemysław Jędrzejczak wyjaśnił, iż przedłożony 

projekt Statutu jest to efekt pracy tej Komisji, która pracowała nad nim na trzech posiedzeniach. 

Następnie Przewodniczący stwierdził, iż po konsultacjach z Komisją Statutową przychylają się 

do wniosku Sekretarza na temat zapisu par. 45, by dodać zapis, „w miarę posiadanych 

możliwości”. Komisja postanowiła bowiem, by nie utrudniać pracy Urzędu to ten zapis jednak 

zamieścić.  

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa dodała ponadto, że opracowany projekt 

Statutu oparty jest na bazie wzorcowego, opublikowanego przez Urząd Wojewódzki. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka zaproponowała, by wyjaśnić 

radnym co to znaczy, że uchwały mają być przygotowywane w „xml”. 
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Przemysław Jędrzejczak wyjaśnił na czym polega opracowywanie projektu uchwały w tym 

programie, a następnie poinformował o ważniejszych kwestiach inaczej uregulowanych                         

w przedłożonym projekcie Statutu, między innymi: publikacja projektów protokołów na BIP, 

dostarczanie radnym materiałów na sesje, usankcjonowana kwestia klubów radnych, 

przynależność do komisji, wymienione nazwy komisji, możliwość nagrywania sesji. 

  Z uwagi na brak dyskusji w niniejszym punkcie Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 

Iwona Machnicka zarządziła przeprowadzenie głosowania nad wyrażeniem opinii przez 

poszczególne Komisje do przedłożonego projektu Statutu, z uwzględnieniem zmiany zapisy 

paragrafu 45, który przedstawił Przemysław Jędrzejczak – Przewodniczący Komisji Statutowej. 

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt Statutu tj. 

Komisja Rewizyjna – 5 głosów „za” 

Komisja Oświaty – 3 głosy „za”. 

 

Punkt 13. 

W sprawach różnych głos zabrali: 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka powitała przybyłego na 

posiedzenie Komisji Dyrektora Zespołu Szkół w Cielądzu Bogdana Batorka. 

Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, iż zgłosiła się duża liczba rodziców                             

z orzeczeniami o niepełnosprawności swoich dzieci i na sesji będzie przedłożony w związku  

tym temat. 

Dyrektor Zespołu Szkół Bogdan Batorek zaznaczył, iż szkoła jest bardzo żywym 

organizmem i w ostatniej chwili przedkładane są rzez rodziców orzeczenia. Rodzice 

zapominają bowiem o tym, że szkoła powinna mieć czas na przygotowanie się w tym zakresie. 

Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami, dla dziecka z zespołem Aspargera jest 

obowiązek zatrudnienia drugiego nauczyciela tzw. wspomagającego. W związku z tym, iż 

takich dzieci jest troje, to będzie stworzona klasa integracyjna. Jest też dziecko w klasie szóstej 

i dla niego również musi być przydzielony nauczyciel wspomagający. Dlatego ma prośbę do 

Rady Gminy, by ustaliła pensum dla nauczyciela wspomagającego.  

Dyrektor wspomniał jeszcze, że zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami była 

to wola organu, by zatrudniać takich nauczycieli. Obecnie jest to już obowiązek. Dobrze jest 

chociaż tyle, że troje dzieci jest z jednej klasy i będą więc dwa etaty dodatkowe. 

 Radny Sylwester Stefański zapytał, czy zwiększona zostanie subwencja w związku                  

z zatrudnieniem tych dwóch nauczycieli.  
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Wójt odpowiedział, że owszem zwiększy się lecz dopiero od 1 stycznia przyszłego roku. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zwróciła się z kolejną sprawą do Wójta – kto 

powinien poprawić drogę Grabice – Stolniki – są wielkie dziury w tej drodze. 

Wójt wyjaśnił, iż jest to droga powiatowa. Poradził też, by zbierać wszelką 

dokumentację gdy doszło do jakiegoś zdarzenia podczas prawidłowej jazdy, a wskutek tych 

dziur coś zostało uszkodzone. Można bowiem występować o odszkodowanie z tego tytułu. Na 

temat stanu tej drogi zgłaszał uwagę już około półtora miesiąca temu i na razie nie ma żadnej 

reakcji. 

Radny Józef Pytka zgłosił uwagę, że na zakręcie koło P. Nowickich gałęzie zasłaniają 

widoczność.  

Wójt odpowiedział, że Pan Grochowalski rusza w tym tygodniu w teren i na trasie, którą 

jeździ zostaną wycięte gałęzie. 

Radny Tymoteusz Damaz podjął temat sprzedaży obiektu po byłej buchcie                                 

w Stolnikach. 

Wójt stwierdził, iż jest możliwa dzierżawa, a jeśli sprzedaż to po wycenie, gdyż była 

wykonana już dawno temu i w drodze przetargu. 

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa przedstawiła Komisjom podanie Pana     

K. Słodkiego w sprawie zakupu działki 187 w Cielądzu. 

Wójt wyjaśnił, iż nie ma nic przeciwko sprzedaży, gdyż teraz trzeba ją tylko kosić. 

Uważa jednak, że należałoby wydzielić przed sprzedażą kilka metrów na przejście od szkoły do 

Domu Kultury. W tej sytuacji nie jest też wiadomo, czy P. Słodki byłby zainteresowany 

zakupem takiej działki. Ponadto trzeba mieć też na uwadze czy warto, mając na względzie 

koszty podziału. 

Ostatecznie ustalono, iż najpierw należy się rozeznać, czy będzie zainteresowanie tą 

działką gdy będzie mniejsza o przejście ze szkoły do Domu Kultury, a następnie przedstawić 

temat sprzedaży działki na zebraniu sołeckim. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka zgłosiła wniosek, by poprawić 

drogę prowadząca do Biblioteki. 

Radny Tymoteusz Damaz powrócił do tematu obiektu w Stolnikach. Wyraził zdanie, iż 

należało go sprzedać gdy był jeszcze w dobrym stanie, a teraz niszczeje gdyż woda leci na mur 

i zimą mróz go rozsadza. Zdaniem radnego co zima, to gruzu jest coraz więcej. 

Wójt Gminy Paweł Królak zaproponował, by temat przedstawić na zebraniu sołeckim. 

Gdy mieszkańcy przegłosują, to można będzie temat dalej podjąć. 
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Radny Tymoteusz Damaz zauważył, że przecież to nie Rada Sołecka będzie decydować. 

Wójt wyraził zdanie, że byłoby dobrze, by mieszkańcom powiedzieć, że przymierzamy 

się do takiej sprzedaży. 

Przewodnicząca Rady Iwona Machnicka potwierdziła, iż należy mieszkańców 

informować o takich sprawach.  

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa zapoznała radnych z treścią pisma, które 

wpłynęło od Państwa Kitlińskich, dotyczącego budowy kurników we wsi Łaszczyn. 

Radny Józef Pytka w kontekście niniejszego pisma zwrócił się z zapytaniem gdzie ma 

pójść mieszkaniec, gdy chce się rozwijać. 

Sekretarz wyjaśnił, iż ograniczenia są zaproponowane do 15 jednostek, a ponadto 

należało mieć na uwadze fakt, iż pod takim protestem podpisała się tak duża liczba 

mieszkańców. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa Przemysław Jędrzejczak zwrócił się                       

z zapytaniem, czy planowana jest modernizacja strony internetowej, a jeśli nie, to by należało 

zaplanować na ten cel środki w budżecie. 

Radny Jarosław Budek wyraził zdanie, że dobrze jest, że w ogóle jest taka strona. 

Przewodniczący Komisji Przemysław Jędrzejczak stwierdził, że nie spełnia ona 

pewnych wymagań. 

Sekretarz stwierdził, iż zawiera takie elementy jak kontrast, czy większa czcionkę. 

Więcej spraw nie poruszono. 

  

Punkt 11. 

Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej                    

o godz. 12:07 zamknęła wspólne posiedzenie Komisji. 

 

      Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej  
 
       Iwona Machnicka 

       
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu 
i Zdrowia 
 
 Beata Lewandowska 

Protokołowała: 
 
Bogusława Kobacka 


