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Protokół Nr 4/12 

z odbytego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sporty i Zdrowia Rady Gminy Cielądz 

w dniu 18 stycznia 2012 roku 

 

Obecni na posiedzeniu wg załączonej listy obecności. 

Ponadto udział w posiedzeniu wzięli: 

 

1. Bogumił Grabowski  - Przewodniczący Rady Gminy 

2. Paweł Królak   - Wójt Gminy 

3. Monika Kamińska  - Dyrektor GBP w Cielądzu 

4. Grażyna Jarzyńska  - Dyrektor SP w Sierzchowach 

5. Małgorzata Stolarek  - Dyrektor SP w Cielądzu 

6. Teresa Łucka    - Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Cielądzu  

7. Jadwiga Gaćkowska  - Kierownik GZEAS 

  

oraz inne osoby zgodnie z listą obecności.  

 

                   Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji – Robert Kupis, powitał wszystkich 

i zaproponował, żeby ze względu na obecność osób zaproszonych w porządku obrad zamienić 

punkt 3 na punkt 1 a pkt. 1 omówić w punkcie 3. Zaproponowana zmian została przyjęta 

jednogłośnie.  

 W związku z powyższym Przewodniczący Komisji Robert Kupis przedstawił  

porządek posiedzenia: 

 

1. Sprawy różne. 

2. Omówienie projektu budżetu gminy na 2012 rok.  

3. Ustalenie planu pracy Komisji na 2012 rok.  

 

Punkt 1. 

Przewodniczący Komisji Robert Kupis poprosił Dyrektor GBP w Cielądzu o przedstawienie 

spraw Biblioteki, w związku z którymi została zaproszona na posiedzenie komisji.  
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Dyrektor GBP w Cielądzu Monika Kamińska podziękowała za zaproszenie na posiedzenie 

komisji. Poinformowała, że Komisja powinna zainteresować się sprawą filii GBP w 

Ossowicach. Filia biblioteki znajduje się w tym samym budynku co „Klub”. Pomieszczenia 

sąsiadują ze sobą przez ścianę, mają oddzielne wejścia. Jednym z problemów jest to, że w 

klubie spotyka się młodzież, która spędza tam całe dnie, nie wiadomo kto ma klucze do tego 

pomieszczenia, po jednym z takich spotkań we wrześniu zeszłego roku był problem z instalacją 

elektryczną, ponieważ kable zostały powyrywane ze ścian, nie zostały odpowiednio 

zabezpieczone, co groziło pożarem. Kable co prawda zostały naprawione, ale należałoby 

odłączyć klub od biblioteki. Filia Biblioteki jest małą placówką, zapisanych jest 25 

czytelników, ale liczba wzrasta. Księgozbiór liczy 3.638 woluminów, których sukcesywnie 

przybywa. Warunki w budynku pozostawiają wiele do życzenia, brak jest wody bieżącej, 

toalety, ogrzewania - piec akumulacyjny przestał działać, należy też wymienić okno. Na chwilę 

obecną biblioteka ogrzewana jest tzw. farelką, również instalacja elektryczna jest w opłakanym 

stanie. Biblioteka w Ossowicach otrzymała sprzęt komputerowy (komputer, urządzenie 

wielofunkcyjne) z Programu Rozwoju Bibliotek, należy podłączyć tam Internet, warunki 

techniczne nie pozwalają na podłączenie Internetu stacjonarnego, dlatego zostanie podłączony 

bezprzewodowy. Jak sprzęt zostanie podłączony instalacja tego nie wytrzyma. Dlatego obecnie 

sprzęt znajduje się wciąż w Bibliotece w Cielądzu, ale musi zostać przekazany do filii, jeśli 

tego nie zrobimy mogą zostać nałożone kary. Warunkiem koniecznym dalszego 

funkcjonowania jest zrobienie instalacji elektrycznej, był też problem ze światłem, w zeszłym 

roku przez klub za energię elektryczną mieliśmy rachunek aż 1.700 zł do zapłacenia.  

Biblioteka czynna jest w poniedziałek, wtorek i środę w godzinach 14:30 – 17:00 oraz w piątki 

w godz. 10:30-14:30. Jeśli chodzi o Bibliotekę w Cielądzu to przybywa środków na książki, 

kupujemy woluminy, w tym roku zakupiono 522 woluminy za kwotę 7.780 zł. Obecnie 

Biblioteka w Cielądzu posiada 9.711 woluminów. 

W dyskusji głos zabrali: 

− Wójt Gminy Paweł Królak – klub jest odłączony od biblioteki, posiada osobne wejście, 

jest ściana oddzielająca.  

−  Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski – jest rada sołecka i radny w 

Ossowicach, powinni tego dopilnować. Czyli obecnie należy założyć oświetlenie? 
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− Dyrektor GBP Monika Kamińska – w tej chwili w klubie jest zamontowany osobny 

licznik na zewnątrz a w bibliotece jest oddzielny w środku. Głównie chodzi o wymianę 

instalacji elektrycznej w bibliotece, ponieważ już nie wytrzymuje.  

−  Wójt Gminy Paweł Królak – sołectwo z funduszu sołeckiego ma przeznaczyć 13 tys. zł 

na remont klubu.  

− Skarbnik Gminy Wiesława Libera – prąd tam jest oddzielnie. 

− Dyrektor Biblioteki Monika Kamińska – tak, są tam oddzielne dwa liczniki.  

Przewodniczący Komisji Robert Kupis podziękował Dyrektor GBP w Cielądzu za zabranie 

głosu, poinformował,  że komisja zainteresuje się tematem. Następnie poprosił Dyrektorów 

Szkół o zabranie głosu.  

Dyrektor Publicznego Gimnazjum Teresa Łucka poinformowała, że szkoła funkcjonuje 

normalnie, nie ma żadnych zmian, wszystko jest w porządku. 

Przewodniczący Komisji Robert Kupis zapytał czy szkoła będzie działała w ferie.  

Dyrektor Gimnazjum Teresa Łucka poinformowała, że to zależy od młodzieży, jeśli będzie 

chciała korzystać, to jeden tydzień ferii szkoła może funkcjonować, jeśli młodzież nie będzie 

chciała to szkoła nie będzie dostępna, ważne są też warunki atmosferyczne.  

Przewodniczący Robert Kupis podziękował za zabranie głosu i poprosił Dyrektor SP w 

Cielądzu o zabranie głosu.  

Dyrektor SP w Cielądzu Małgorzata Stolarek, poinformowała, że w dniu 20.02.2012 r. wraca 

do pracy z urlopu zdrowotnego nauczycielka, p. Janeczek. W związku z tym potrzebny będzie 

aneks do arkusza organizacyjnego. Wraca również do szkoły uczeń, który (był w I klasie) 

wymaga indywidualnego nauczania. Stąd prośba o rozważenie kwestii przyznania mu godzin 

indywidualnego nauczania, przynajmniej 2 godziny w tygodniu.    

W dyskusji głos zabrali: 

− Przewodniczący Komisji Robert Kupis – popieram prośbę p. Dyrektor, temu dziecku 

należy przyznać godziny indywidualnego nauczania.  
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− Wójt Gminy Paweł Królak – jeśli chodzi o Rafałka to prawdopodobnie będzie on 

uczęszczał do SP w Sierzchowach, tam ma bliżej do szkoły. Zwracam uwagę aby nie 

podejmować decyzji pochopnie, finanse są jakie są i dwie godziny tygodniowo  to tylko 

dwie godziny albo aż dwie godziny. Godziny nam się mnożą, musimy się również 

przyjrzeć, co z godzinami społecznymi.  

− Dyrektor Małgorzata Stolarek – była u mnie mama tego chłopca i deklarowała, że jej 

syn będzie uczęszczał do SP w Cielądzu. W tej klasie oprócz niego jest jeszcze jedno 

dziecko, które jest autystyczne, to już dwoje dzieci w jednej klasie, z którymi trzeba 

indywidualnie pracować. Dzieci same, bez pomocy nauczyciela nie zrobią nic a 

przecież w klasie są też inne dzieci, nauczyciel nie może na lekcji pracować tylko z 

tymi dziećmi. Orzeczenie chłopca pojawiło się w ciągu roku szkolnego, praca z takimi 

dziećmi jest naprawdę bardzo trudna. Każdemu dziecku trzeba stworzyć warunki, 

przygotować je chociaż do tego aby radziło sobie w życiu, nauczycielka bierze również 

dziecko na świetlicę i tam  z nim pracuje.   

− Radna Teresa Stępniak – uważam, że nie będziemy przeciwni przyznaniu tych godzin, 

w takich sytuacjach nie powinniśmy oszczędzać.  

− Wójt Paweł Królak – myślę, że po feriach wrócimy do tego tematu.  

Przewodniczący Komisji Robert Kupis podziękował p. Dyrektor za zabranie głosu, 

poinformował, że do sprawy komisja jeszcze wróci i poprosił o zabranie głosu p. Dyrektor SP 

w Sierzchowach.  

Dyrektor SP w Sierzchowach Grażyna Jarzyńska poinformowała, że szkoła funkcjonuje w 

porządku. Jesienią był drobny remont. Poinformowała, że przypomina o konieczności remontu 

chodnika wokół szkoły, są dziury, z płyt może 10 % jest dobrych, reszta połamana, chodnik ma 

ponad 60 lat. Budowlaniec w zaleceniach wpisuje budowę/remont chodnika. Poprosiła o 

zrobienie remontu choćby w jakichś niewielkich odcinkach, nie musi być od razu całość, ale 

remontować trzeba zacząć.  

Przewodniczący Komisji Robert Kupis poinformował, że na pewno na ten temat prowadzone 

będą rozmowy i jakieś decyzje podejmowane. Podziękował p. Dyrektor za przybycie na 

Komisję. Następnie przystąpił do punktu 2.   
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Punkt 2  

Skarbnik Gminy Wiesława Libera przedstawiła projekt budżetu na 2012 rok. Poinformowała, 
że zaplanowane było więcej kredytu ok. 2 mln zł, ale został zmniejszony, obecnie jest 
1.981.838 zł, wolne środki w wysokości 698.387,40 zł a rozchody w wysokości 905.662,40 zł. 
Zadania inwestycyjne wpisano zgodnie z ustaleniami po Komisjach. W kopalnictwie 
zwiększono opłaty ze żwirowni, zwiększono również wpływy za wodę i ścieki. 
Poinformowała, że Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 05.01.2012 r. wnioskowała o 
wpisanie wykonania dokumentacji na drogę w Nowej Małej Wsi. Wpisano kwotę 5 tys. zł, 
dokumentacja jest ważna dwa lata, można to zrobić. Droga ta jest w opłakanym stanie, jest tam 
jeden konfliktowy mieszkaniec i może się to nie odbyć bez udziału geodety. Dokumentacja jest 
wpisana żeby móc cokolwiek rozpocząć, ale może się okazać, że nawet nie zaczniemy, jeśli 
będą konflikty.  

Wójt Paweł Królak poinformował, że na początku drogi jest szerokość 6 m, ale potem się 
zwęża do 4 m. Chodzi o wytyczenie odcinka, p. Plaskota nawet nie pozwolił zakładowi 
energetycznemu podciąć pod liniami, kiedy chcieli wejść na jego teren, teraz pojawiają się 
spięcia i iskry.  

W dyskusji głos zabrali: 

− Radny Krzysztof Żatkiewicz – czy pomiary trzeba będzie zrobić całej drogi czy tylko 

tego zwężonego do 4 m odcinka. Wymierzanie dróg geodezyjnych przydałoby się 

wszędzie, ale nie stać nas na to, budżet jest jaki jest.  

− Wójt Paweł Królak – na razie o tym nie rozmawiamy, na razie w budżecie wpisaliśmy 

5 tys. zł na dokumentację.  

−  Radny Michał Trzciński – czy na drodze od Gortatowic do krzyżówki za  

Mroczkowicami koło p. Jadczaka gmina coś wytyczała, ponieważ pojawiły się słupki.  

− Wójt Gminy Paweł Królak – gmina nic nie robiła, firma, która chce postawić wiatraki 

chce zrobić nam i gminie Rzeczyca  drogę (asfalt), taki jakby łącznik. W Rzeczycy ma 

być prawdopodobnie 16-18 wiatraków, u nas 8.  

− Radny Adam Michalak – a co z przetargiem na dom kultury.  

− Wójt Gminy Paweł Królak – jeszcze nie robimy przetargu, ale na razie jest decyzja na 

przyznanie środków,  jak będziemy mieli na biurku już podpisaną umowę - wtedy 

zrobimy przetarg. Do czerwca przyszłego roku mamy czas na wykończenie. 

Maksymalnie umowa ma być podpisana do połowy lutego.   Dziś p. Bobrowski przysłał 
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poprawioną dokumentację na przydomowe oczyszczalnie ścieków i ogłosimy już 

przetarg.  

− Skarbnik Gminy Wiesława Libera – w projekcie jest 176 sztuk oczyszczalni, Urząd 

Marszałkowski ma 60 dni na sprawdzenie czy wszystko w przetargu było porządku i 

wtedy podpiszemy umowę.  

− Radny Adam Michalak – a jak wygląda sprawa schetynówek.  

− Wójt Gminy Paweł Królak – na ten rok wniosek musiał być złożony do końca września 

2011 roku, na ten rok są pieniądze a czy na następny rok będą będziemy wiedzieć w 

czerwcu tego roku. Na przyszły rok chciałbym Sierzchowy OSP. Mamy dwie drogi 

Stolniki i Ossowice, których stan jest opłakany, zrobimy objazd, musimy te drogi 

zrobić.  

− Radny Krzysztof Żatkiewicz – droga w Ossowicach musi być zrobiona porządnie bo 

znów się rozleci, muszą być rowy i pobocza.  

−  Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski – środki ze sprzedaży w Stolnikach 

należałoby przeznaczyć na kamień do Stolnik.  

− Skarbnik Gminy Wiesława Libera – kamień to będziemy wozić ze środków bieżących.  

− Wójt Gminy Paweł Królak - chciałbym poinformować, że jest potencjalny kupiec 
buchty w Stolnikach. Jest zainteresowany kupnem, deklaruje, że nadal będzie tam 
prowadzony skup żywca. Obecnie mamy czynszu 770 zł miesięcznie, ale w tym roku 
musimy to ogrodzić a czynsz tego nie pokryje. Dlatego należy zastanowić się czy 
chcemy to sprzedać czy nie. Potencjalny klient ma do wyboru Regnów albo Stolniki, 
ale wolałby kupić u nas. Trzeba porozmawiać z panią mecenas bo p. Kucharski jest 
obecnym dzierżawcą i może on chciałby to kupić. Na razie poprawiliśmy tam tylko 
dach, obecnie to jest nasze mienie, korzystamy, ale z biegiem czasu trzeba będzie do 
niego dokładać i je utrzymywać. Potrzebna będzie zgoda wsi. Powierzchnia to ok. 70 
arów, samo ogrodzenie (słupki, siatka, brama) to najmniej koszt 10 tys. zł. Również 
ściana jest tam w złym stanie.  

− Radny Adam Michalak – uważam, że skoro jest chętny kupiec to należy to sprzedać.  

− Wójt Gminy Paweł Królak – najpierw wieś powinna się wypowiedzieć.  

− Radna Teresa Stępniak – proszę o wpisanie remontu ośrodka zdrowia w Sierzchowach, 
konieczna jest wymiana dwoje drzwi, drzwi wejściowe, daszek nad schodami może się 
zawalić. 
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− Skarbnik Gminy Wiesława Libera - ale nie mamy na to pieniędzy, teraz nie da się tego 
wpisać. Drzwi jako zadania inwestycyjnego się nie wpisze, ewentualnie jako zadania 
bieżące.  

− Wójt Gminy Paweł Królak – z lekarzem będę rozmawiał na temat - co dalej z 
ośrodkiem. Odnośnie sprawy mieszkań w Domu Nauczyciela odbyło się spotkanie z 
mieszkańcami, którzy nie wykupili mieszkań. Mieszkańcy zadeklarowali, że są 
zainteresowani wykupem. Składają oświadczenia na piśmie, zobligowali się do końca 
2012 roku wykupić mieszkania, oświadczenia na piśmie nie złożyli jeszcze p. Cieślak i 
lekarz Musiał, ale ustnie wszyscy się zadeklarowali. Nie chcemy płacić za wycenę 
mieszkań bez potrzeby. 

− Radny Adam Michalak – drzwi w OSP w Cielądzu muszą być zrobione, zawias już nie 
wytrzymuje. To może być koszt ok. 10 tys. zł 

− Wójt Gminy Paweł Królak – wszędzie jest jeszcze pompa zepsuta. 

− Radny Krzysztof Żatkiewicz – uważam, że powinna być jedna porządna pompa na 
teren całej gminy, nie ma sensu ciągle naprawiać. Na czas zawodów można jedną 
potrzebną motopompę postawić i wystarczy.  

− Wójt Gminy Paweł Królak – w Mroczkowicach motopompa jest zatarta, pompy nie 
psułyby się tak, gdyby były porządnie i solidnie użytkowane.  

− Przewodniczący Komisji Robert Kupis – czy jakieś rozmowy są prowadzone odnośnie 
remontu budynku SP w Cielądzu.  

− Wójt Gminy Paweł Królak – tego budynku nie da się remontować, tu wchodzi w grę 
budowa nowego budynku, na którą nas na razie nie stać. Ale drobne remonty mogą 
sami wykonywać, tam jest trzech mężczyzn.  

− Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski – podstawowe, drobne remonty p. 
Dyrektor może sama robić.  

− Radny Michał Trzciński – należałoby może chociaż etami robić chodnik koło szkoły w 
Sierzchowach.  

− Wójt Gminy Paweł Królak – uważam, że na bieżąco odcinkami nie ma sensu tego 
robić, lepiej zaplanować całe zadanie za ok. 40-50 tys. zł jako zadanie inwestycyjne, 
polepszymy sobie wskaźniki związane z budżetem.   

− Przewodniczący Robert Kupis – czy gmina posiada jakieś grunty pod zabudowę do 

sprzedaży. 

− Wójt Gminy Paweł Królak – w granicach parku w Cielądzu, może jakaś aleja, 

proponowałem wydzielenie tego terenu, żeby nie należał do zabytków, myślę, że do 
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dziesięciu ładnych działek można byłoby tam zagospodarować, działka jest uzbrojona, 

jest droga dojazdowa. 

− Skarbnik Gminy Wiesława Libera – występowaliśmy już żeby zmieniono tam 

klasyfikację i teren ten nie należał do zabytków, nie uzyskaliśmy zgody, ale to było 

dawno. Możemy jeszcze raz próbować. 

− Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski – co ze Stolnikami, majątek został 

sprzedany, coś trzeba im zrobić, można kamień zawieść, utwardzić.  

− Wójt Gminy Paweł Królak – najpierw musimy zobaczyć czy nie lepiej będzie 

równiarką. 

Skarbnik Gminy poinformowała, że projekt budżetu na 2012 rok zostanie jeszcze 
przedstawiony Radzie do przeanalizowania i podjęcia uchwały w tej sprawie Na Sesji Rady 
Gminy w dniu 20.01.2012 r.  

Punkt 3. 

Przewodniczący Komisji Robert Kupis  przedstawił proponowany plan pracy Komisji na 

2012 rok: 

Lp. Termin posiedzenia 
(miesiąc) 

Tematyka 

1. styczeń Omówienie projektu budżetu gminy na 2012 rok. 
 

2. marzec Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2011. 
 

  Opracowanie kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych. 
 

3. kwiecień Projekty organizacji szkół na rok szkolny 2012/2013. 
 

4. maj Stan kultury na terenie gminy Cielądz (imprezy kulturalne, 
działalność Stowarzyszeń, Biblioteki)  
 

  Sprawdzenie stanu dróg na terenie gminy i mienia komunalnego 
(objazd dróg).  
 

5. sierpień Przygotowanie szkół do rozpoczęcia  nowego roku szkolnego. 
 

6. październik Problem zdrowia i opieki zdrowotnej na terenie gminy. 
7. listopad Projekt budżetu gminy na 2013 rok. 

 
8. Grudzień Opracowanie planu pracy komisji na 2013 rok i podsumowanie 

pracy komisji za 2012 rok 
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Przewodniczący Komisji Robert Kupis poinformował, że w zeszłym roku miała być 

zorganizowana impreza sportowa związana z biegami, jednak nie udało się tego zrealizować. 

Wójt natomiast odnowił zawody o Puchar Wójta co było słuszne.  Zaproponował aby wspólnie 

z Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych spróbować zrobić w tym roku 

zawody w biegach. Nie byłyby to duże koszty, potrzeba trochę organizacji i jakieś drobne 

środki na dyplomy. Zaproponował aby już dziś ustalić termin takich zawodów.  

 

Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że potrzebna będzie również współpraca z 

nauczycielami WF-u, trzeba będzie stworzyć jakiś regulamin. Klub LKS Orlęta Cielądz 

zaproponował pomoc, chodzi np. o rozstawienie osób na trasie.  

 

Radny Krzysztof Żatkiewicz poinformował, że na terenie ośrodka można będzie zrobić 

dwie pętle.  

Przewodniczący Komisji Robert Kupis poinformował, że powinna to być impreza 

otwarta dla wszystkich, nie tylko dla dzieci szkolnych, również dla dorosłych, warto byłoby 

żeby piłkarze też wzięli w tym udział.  

Radna Teresa Stępniak zaproponowała aby taką imprezę zorganizować w niedzielę 3 

czerwca 2012 roku. 

Przewodniczący Robert Kupis poinformował, że skoro impreza ma być zorganizowana 

wspólnie z Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, nazwa tej imprezy 

powinna być związana z działalności tej Komisji. Zaproponował aby imprezę tę nazwać 

„Trzeźwy bieg po zdrowie”.  

Komisja jednogłośnie zdecydowała, że impreza zostanie zorganizowana w 

zaproponowanym dniu i o zaproponowanej nazwie.  

 

Przewodniczący Komisji Robert Kupis poinformował, że trzeba będzie również 

zorganizować imprezy towarzyszące, np. jakiś konkurs żonglerki. Trzeba będzie zorganizować 

namiot, biurko dla sędziów, może jakiś poczęstunek (zupę, ciasto). Dla zwycięzców jakieś 

nagrody a dla pozostałych drobne upominki.  

Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że można byłoby zwrócić się do OSiR-u w 

Rawie Mazowieckiej i wypożyczyć od nich koszulki z numerami.  
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Do proponowanego planu pracy uwag nie zgłoszono i plan pracy został przyjęty 

jednogłośnie. Plan pracy komisji na 2012 rok stanowi załącznik do protokołu.  

 
 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

 

Protokołowała: 

mgr Olga Kmita.        

Przewodniczący Komisji Oświaty, 
Kultury, Sportu i Zdrowia 

Robert Kupis 


