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Radnych obecnych na posiedzeniu w chwili otwarcia posiedzenia Komisji:  13 
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 

4. Agnieszka Zielińska  - Kierownik GZEAS w Cielądzu 

 

Punkt 1. 

Zgodnie z § 52 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 

i uprawnienie Komisji do podejmowania wiążących decyzji.  

 
Punkt 2. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka przedstawiła proponowany 

porządek posiedzenia, a następnie zwróciła się z zapytaniem, czy są uwagi bądź wnioski do 

niniejszego porządku. 

Do przedstawionego porządku posiedzenia Wójt Gminy zgłosił wniosek                                           

o wprowadzenie dodatkowego punktu dotyczącego wyrażenia opinii w sprawie określenia 

wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na 

bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci do lat 5. Poinformował, że temat przedstawi 

Kierownik ZEAS-U Agnieszka Zielińska – jako punkt 7 porządku. 

Więcej uwag i wniosków do porządku obrad nie zgłoszono. Prowadząca wspólne 

obrady komisji Iwona Machnicka - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, poddała pod 

głosowanie porządek obrad z uwzględnieniem wyżej wymienionego wniosku. Porządek 

posiedzenia po w/w zmianie został przyjęty przez poszczególne Komisje jednogłośnie tj.: 

Komisja Rewizyjna – 5 głosów „za” 
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Komisja Budżetu i Rolnictwa – 3 głosy „za” 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia – 5 głosów „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 28.11.2016 r.                

2) przez Komisję Rewizyjną - protokołu z dnia 07.11.2016 r. 

4. Wyrażenie przez poszczególne komisje opinii do projektu uchwały w sprawie zmian 
budżetu i w budżecie na 2016 rok. 

5. Wyrażenie przez poszczególne komisje opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych na rok 
2017. 

6. Wyrażenie przez poszczególne komisje opinii do projektu uchwały w sprawie ustalenia 
diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy 
Cielądz. 

7. Wyrażenie przez poszczególne komisje opinii do projektu uchwały w sprawie określenia 
wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem 
przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci do lat 5. 

8. Sprawy różne. 

9. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Punkt 3. 

Protokoły ze wspólnego posiedzenia komisji z dnia 28.11.2016 r., oraz z posiedzenia 

Komisji Rewizyjnej z dnia 07.11.2016 r. zostały wyłożone do wglądu.  

Wymienione protokoły zostały przyjęte przez poszczególne komisje jednogłośnie.  

 

Punkt 4. 

Przystąpiono do realizacji punktu dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały                          

w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok. 

Niniejszy temat przedstawiła Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska. Poinformowała, iż 

zmiany dotyczą przeniesienia wydatków z bieżących na inwestycyjne i dotyczą funduszu 

sołeckiego w Małej Wsi. W wyniku rozeznania ofertowego okazało się, że trzeba 1 tys. zł 

przesunąć na inwestycyjne wydatki, by zrealizować zadanie. Zmiana ta skutkuje też zmianą                       

w załączniku inwestycyjnym. 
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Skarbnik Gminy poinformowała ponadto, iż Kierownik ZEAS w dniu 22 grudnia złożyła 

wniosek o przesunięcia w wydatkach bieżących między szkołą podstawową a przedszkolami                                 

w celu zabezpieczenia środków na dotacje za dzieci uczęszczające do innych przedszkoli                                 

- w wysokości 7 tys. zł. 

Przewodnicząca Komisji Iwona Machnicka zapytała, czy zadanie zrealizowane przez 

sołectwo Mała Wieś zmieściło się w swoim funduszu sołeckim. 

Skarbnik Gminy oświadczyła, iż zadanie zostało sfinansowane tylko ze środków funduszu 

sołeckiego. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa Przemysław Jędrzejczak zapytał, czy 

wydatki na zakup sprzętu komputerowego zostały zrealizowane. 

Skarbnik Gminy oznajmiła, iż w ramach tych środków jest realizowana strona 

internetowa. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa Przemysław Jędrzejczak zauważył, iż                         

w roku poprzednim też nie został zrealizowany zakup komputerów. Uważa, że komputery dla 

pracowników powinny być dobrej jakości. 

Członek Komisji Budżetu i Rolnictwa Grzegorz Rogulski zapytał co dzieje się                                    

z przestarzałymi komputerami. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa Przemysław Jędrzejczak wyraził zdanie, 

iż te komputery są tak stare, że do niczego się nie nadają. 

Skarbnik Gminy stwierdziła, iż nikt z pracowników nie zgłaszał zapotrzebowania                           

w sprawie komputerów, a zbędne jednostki i jeszcze sprawne, zostały między innymi 

przekazane do Domu Kultury. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa Przemysław Jędrzejczak wyraził obawę, 

żeby nie było w przyszłości, że trzeba wszystko wymienić, a modernizacja starego sprzętu nie 

ma sensu. 

W dyskusji głos zabrał Sekretarz Gminy, który ustosunkował się do kwestii 

poruszonych przez Przewodniczącego Komisji Przemysława Jędrzejczaka. 

Najpierw podjął temat strony internetowej. Poinformował, iż zostało zlecone zadania 

wykonania nowej strony, by spełnione zostały nasze oczekiwania. Koszt zadania to 4,5 tys. zł. 

Trochę potrwają prace, lecz chodzi o to, by być zadowolonym z jej wykonania.  

W sprawie sprzętu komputerowego Sekretarz poinformował o działaniach związanych 

ze składaniem wniosków, w ramach których Urząd byłby doposażony w nowe komputery. 

Przypomniał, iż był złożony wniosek w ramch RPO, który uzyskał akceptację lecz nie została 
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podpisana umowa z uwagi na fakt podwójnego finansowania. Dlatego w lutym będzie składany 

kolejny wniosek. W tym celu poprawione zostanie studium wykonalności np. wyeliminujemy 

elektroniczny obieg dokumentów. Kolejny projekt związany również z wymianą sprzętu – to 

dotyczący obsługi podmiotów gospodarczych. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa Przemysław Jędrzejczak zauważył, że ten 

sprzęt nie będzie dla całego Urzędu.  

Sekretarz potwierdził, że wyposażone w ten sprzęt będą stanowiska odpowiedzialne za 

realizację zadań związanych z obsługa podmiotów gospodarczych, lecz będzie można 

poprzesuwać lepszy sprzęt na inne stanowiska. Sekretarz podsumował, że właśnie z uwagi na te 

działania nie podejmowane są decyzje w sprawie zakupu sprzętu. 

 Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa Przemysław Jędrzejczak stwierdził, że 

od dwóch lat nie został zakupiony żaden komputer, a środki w budżecie były. 

Sekretarz zaznaczył, że to z uwagi na realizowane projekty. 

Przewodniczący Komisji Przemysław Jędrzejczak stwierdził, że przesuwa się to jednak 

w czasie. 

Sekretarz wyraził zdanie, iż nie ma podbramkowej sytuacji, a czekamy na środki 

zewnętrzne. 

 Przewodniczący Komisji Przemysław Jędrzejczak stwierdził, że nie ma więc potrzeby 

rezerwowania w budżecie środków. 

Sekretarz wyjaśnił, iż jest to jako zabezpieczenie, gdyby nie udało się pozyskać  sprzętu 

komputerowego w ramach projektów. 

Przewodniczący Komisji Przemysław Jędrzejczak wyraził obawę, żeby nie było 

sytuacji, że trzeba będzie jednocześnie wymienić np. aż 10 komputerów. 

Wójt oznajmił, iż nad zabezpieczeniem w sprzęt czuwa informatyk. Obecnie nie 

zachodzi potrzeba, by koniecznie zakupić nowy sprzęt. Dodał, że on i Sekretarz pracują na 

swoich laptopach.  

Przewodniczący Komisji Przemysław Jędrzejczak wyraził zdanie, że nie powinni na 

swoich pracować. 

Na powyższym zakończyła się dyskusja w niniejszym punkcie porządku posiedzenia 

komisji. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka zaproponowała, by przystąpić do 

głosowania nad zaopiniowaniem przedstawionych zmian w budżecie. 

Komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały przedstawione zmiany w budżecie: tj: 
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Komisja Rewizyjna – 5 głosów „za” 

Komisja Budżetu i Rolnictwa – 3 głosy „za” 

Komisja Oświaty – 5 głosów „za”. 

 

Punkt 5.  

Kolejny punkt dotyczył zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych na rok 2017. 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa wyjaśniła, iż by dwa razy nie przedstawiać 

tematu, to Przewodniczący Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Pan Lucjan 

Stolarek na sesji omówi szczegółowo temat. 

Członkowie Komisji wyrazili na powyższe zgodę, a następnie przystąpili do głosowania 

nad wyrażeniem opinii do projektu uchwały, który Komisje jednogłośnie pozytywnie 

zaopiniowały tj.: 

Komisja Rewizyjna – 5 głosów „za” 

Komisja Budżetu i Rolnictwa – 3 głosy „za” 

Komisja Oświaty – 5 głosów „za”. 

 

Punkt 6. 

Kolejny punkt dotyczył zaopiniowania projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla 

sołtysów. 

Komentarza do niniejszego tematu udzielił Wójt Gminy Paweł Królak. 

Przypomniał, iż sołtysi na poprzedniej sesji złożyli pismo o podniesienie im diet. 

Dotychczasowa dieta wynosiła 80 zł. Po dyskusjach w komisjach i analizie możliwości, 

zaproponowana została podwyżka o 20 zł tj. o 25 % - do kwoty 100 zł. Wójt dodał jeszcze, że 

w ramach tej kwestii pojawił się jeszcze jeden aspekt, dotyczący diet dla sołtysów będących 

jednocześnie radnymi. Zaznaczył, że mamy dwie osoby pełniące jednocześnie dwie funkcje. 

Były różne propozycje dla tych osób. Osoby te zadecydowały o symbolicznej kwocie – 10 zł. 

W związku  tym, iż jest obligatoryjne przyznawanie diety sołtysowi, który jest też radnym, 

należy jakąś kwotę przyznać. Sekretarz i urzędnicy proponowali wyższą kwotę, ale osoby, 

których dotyczy sprawa zadecydowały inaczej. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka wyraziła zdanie, że według niej 

to trochę poniżająca kwota 10 zł i że tak nisko się cenią te osoby. Uważa, że jest to wstydliwe                     

i poniżające. 
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Wójt Gminy wyraził zadnie, że jest to szlachetne, a nie poniżające, że osoby nie chcą 

pobierać dwóch diet za udział w jednej sesji. 

Członek Komisji Oświaty Tymoteusz Damaz zwrócił się z pytaniem, czy zostało to 

bardzo dokładnie sprawdzone, by można brać za jedną sesję dwie diety. 

Wójt podał przykład sytuacji w Rawie Mazowieckiej, gdzie sołtys będący jednocześnie 

radnym wygrał w sądzie sprawę, gdyż pobierał tylko jedną dietę. 

Na powyższym zakończyła się dyskusja  w niniejszym punkcie porządku obrad komisji. 

 Komisje jednogłośnie wyraziły pozytywne opinie do projektu uchwały tj: 

Komisja Rewizyjna – 5 głosów „za” 

Komisja Budżetu i Rolnictwa – 3 głosy „za” 

Komisja Oświaty – 5 głosów „za”. 

 

Punkt 7. 

W kolejnym punkcie posiedzenia komisji zaopiniowany został projekt uchwały                 

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza 

czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci do lat 5. 

 Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Agnieszka 

Zielińska przedkładając temat przypomniała najpierw iż 30 listopada była podejmowana 

uchwała w tej sprawie. Jednak w dniu 9 grudnia weszła w życie ustawa, która art. 2 zmienia 

ustawę o systemie oświaty w zakresie art. 14 ust. 5, który był podstawą prawną wspomnianej 

uchwały. Kierownik GZEAS-u przytoczyła poprzednie i nowe brzmienie w/w artykułu                      

i stwierdziła, że należy wprowadzić nowy zapis do naszej uchwały, że opłata za przedszkole 

dotyczy dzieci do lat 5. Dodała też, że Gmina otrzymała pismo z Urzędu Wojewódzkiego                                 

o konieczności dokonania zmiany uchwał, gdyż w związku ze zmianą przepisów, 

dotychczasowe uchwały tracą one moc. 

 Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa Przemysław Jędrzejczak zaznaczył wobec 

powyższego, że 6- latki nie płacą już za przedszkole tylko 5 - latki. 

 Kierownik GZEAS-u potwierdziła, że tylko dzieci do lat 5 obowiązuje opłata. 

 Członek Komisji Budżetu i Rolnictwa zapytał ile dzieci jest w przedszkolu. 

 Kierownik GZEAS oznajmiła iż są 3 oddziały, w tym w Cielądzu – 2, a dzieci jest 24 i 23          

i jest jeden oddział w Sierzchowach, który liczy 17 dzieci. 

Więcej pytań do projektu uchwały nie zgłoszono. Komisje wyraziły jednogłośnie 

pozytywne opinie do projektu uchwały: 
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Komisja Rewizyjna – 5 głosów „za” 

Komisja Budżetu i Rolnictwa – 3 głosy „za” 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia – 5 głosów „za”. 

 

Punkt 8. 

W sprawach różnych głos zabrali: 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa Przemysław Jędrzejczak podziękował 

Sekretarzowi Gminy za szybką reakcję w sprawie oświetlenia ulicznego, które zostało 

naprawione przed świętami. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka również podjęła kwestię 

oświetlenia ulicznego. Oznajmiła, iż 4 lampy były zgłoszone i do tej pory nie zostało 

wymienione. 

Członek Komisji Budżetu i Rolnictwa Grzegorz Rogulski wystąpił z kwestią, czy jest 

możliwość zamontowania dodatkowych latarni z fotowoltaiki na takich samych zasadach jak 

osoby prywatne – gdyby wieś się zadeklarowała i rolnicy zgodziliby się na swoich działkach je 

postawić. 

Członek Komisji Rewizyjnej Józef Pytka zadał pytanie czy umarło śmiercią naturalną 

jego oświetlenie. 

Wójt odpowiedział, że przecież w budżecie nie było ujęte, a ponadto Pan radny był przy 

wycenie. Ponadto Wójt zwrócił też uwagę na fakt, że przecież sklep nie bierze 

odpowiedzialności, a ponadto należy doliczyć koszty montażu. Zapyta się Pana Konrada 

podczas przerwy o wycenę – jaka jest kwota instalacji. 

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa zwróciła się z zapytaniem na jakim 

etapie jest plan zagospodarowania dla Łaszczyna i czy jest złożony do Komisji Urbanistycznej. 

Sekretarz poinformował, iż ostateczny tekst został wypracowany dwa tygodnie temu.  

Stwierdził, iż nie zna terminu Komisji i Pan Bargiełła też nie. Poinformował, iż są informacje, 

że nie będzie w przyszłości powiatowej komisji, ale w tym roku ma być jeszcze jedno 

posiedzenie. Sądzi, że umowa zostanie zrealizowana zgodnie z zapisami. 

Wójt Gminy poinformował, iż skomplikowana jest sytuacja terenu w Grabicach. 

Okazało się, że 100 m2 tej działki jest własnością osoby prywatnej. Ustalenie granic byłoby 

trudne i kosztowne. W wyniku rozmów doszło do umowy, że Gmina odkupi za 3 tys. zł i będzie 

to stanowiło jak gdyby koszt podłączenia wody (około 3,5 tys. zł), a Gmina na gruntach 
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prywatnych nie może przecież  realizować tych robót. Wyjaśnił, iż mówi o tym, by radni pocztą 

pantoflową nie dowiedzieli się o tej sprawie. 

Członek Komisji Oświaty Tymoteusz Damaz zabierając głos poinformował, iż chce 

poruszyć sprawę zmiany „kapitana” w szkole w Sierzchowach. Stwierdził, iż Pani 

Lewandowska próbowała lecz nie miała wsparcia. Wcześniej nie mógł działać, z uwagi na 

dzieci, lecz teraz może. Zaproponował, by tę sprawę tak załatwić, by dyrektor odeszła w świetle 

chwały i z podziękowaniami. Jednak jak będzie się upierała, to będzie wyciągał wszystkie 

brudy. 

Wójt wyraził zdanie, że jest to dyskusja na trochę dłużej, a sołtysi czekają, by wejść na 

salę. Prosi zatem o przesunięcie tego tematu na najbliższą komisję. Przedstawi wtedy do kiedy 

jest umowa itd. 

Prowadząca posiedzenie Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka 

zwróciła się z zapytaniem do radnego Tymoteusza Damaza, czy jest zadowolony z tej 

propozycji Wójta. 

Radny Tymoteusz Damaz potwierdził, że jest. 

 

Punkt 9. 

Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej                    

o godz. 9.45 zamknęła wspólne posiedzenie Komisji. 

 

 

      Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej  
 
       Iwona Machnicka 

      Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa  
 
       Przemysław Jędrzejczak 
 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu 
i Zdrowia 
 
 Beata Lewandowska 

Protokołowała: 
 
Bogusława Kobacka 


