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Protokół Nr 1/11 
 

z odbytego posiedzenia Komisji Budżetu i Rolnictwa Rady Gminy Cielądz  
w dniu 05 stycznia 2011 roku. 

 
 
Obecni na posiedzeniu wg załączonej listy obecności. 
 
Ponadto udział w posiedzeniu wzięli: 
 

1. Paweł Królak   - Wójt Gminy 

2. Wiesława Libera  - Skarbnik Gminy 

3. Janina Ciesielska  - Sekretarz Gminy 

 
                   Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji - Jarosław Budek, powitał 

wszystkich i przedstawił porządek posiedzenia: 

 
1. Ustalenie planu pracy Komisji na 2011 rok. 

2. Projekt budżetu na 2011 rok. 

3. Sprawy różne. 

 
Punkt 1. 
 

Przewodniczący Komisji Jarosław Budek  przedstawił proponowany plan pracy Komisji 

na 2011 rok: 

 
1. Styczeń   Projekt budżetu Gminy na 2011 rok. 

2. Marzec   Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 rok. 

3. Maj    Projekt organizacji szkół na rok szkolny 2011/2012. 

Sprawdzenie stanu dróg na terenie gminy i mienia 

komunalnego (objazd dróg). 

4. Sierpień   Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 

 2011 roku. 

5. listopad   Projekt budżetu gminy na 2012 rok.  

6. Grudzień   Opracowanie planu pracy na 2012 rok. 

 

Przewodniczący Komisji poinformował, że proponowany plan pracy niewiele różni się od 

planu z zeszłego roku, ponieważ zarówno Komisja jak i Rada Gminy działa wg przepisów i 

wiele spraw określonych jest w ustawach. Na maj proponuje się dodatkową Komisję 
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objazdową celem sprawdzenia stanu dróg, mienia i ustalenia dalszych działań dotyczących 

dróg. Przedstawiony plan pracy jest jedynie ramowy i określa główne działania Komisji, w 

trakcie roku wyniknie na pewno wiele spraw, nad którymi Komisja będzie pracować.  

Do proponowanego planu pracy członkowie komisji nie wnieśli uwag i plan pracy został 

przyjęty jednogłośnie. Plan pracy komisji stanowi załącznik do protokołu.  

 

Punkt 2.  

Skarbnik Gminy – Wiesława Libera przedstawiła projekt budżetu gminy na 2011 rok. Projekt  

otrzymali wszyscy członkowie komisji Projekt budżetu stanowi załącznik do protokołu. 

 
 W dyskusji głos zabrali: 
 

− Elżbieta Wieteska – proszę o ok. 6 tys. zł na oświetlenie w Gortatowicach, w 

Wylezinku ze środków funduszu sołeckiego jest zakupione i będzie zrobione do górki 

a dalej mógłby dołożyć Urząd z budżetu.  

− Jarosław Budek – droga w Ossowicach koło Detkowskich jest w strasznym stanie, ale 

czy ona się w ogóle kwalifikuje do zrobienia asfaltu, trzeba robić te drogi, gdzie już 

jest podbudowa.  

− Renata Jakubik – zgłaszam utwardzenie kamieniem drogi w Sanogoszczy (za panem 

Nowickim, Misztal).  

− Skarbnik Gminy – to musi być projekt, mapa i można złożyć wniosek o 

dofinansowanie, jeżeli nie to pieniądze przepadną. I trzeba robić drogi, które są 

utwardzone bo wtedy są mniejsze koszty.   

− Jarosław Budek – w Komorowie jest już tłuczeń, nawet bez mierzenia będzie ok. 6 

km, dlaczego takich dróg się nie robi. Tam jest 21 gospodarstw a nie 11 jak na 

Górach. Koło p. Wojtka Maciejewskiego (od drogi Regnowskiej) droga była 

wytyczana i jest utwardzona kamieniem. Droga z Komorowa do Podskarbic 

Szlacheckich (Korbus, Lasota, Beta).    

− Skarbnik Gminy – ale na więcej niż na dwie drogi nie możemy złożyć wniosku o 

dofinansowanie. 

− Bogumił Grabowski -  w Stolnikach droga koło p. Zająca w kierunku Strzałek.  

− Elżbieta Wieteska – a kiedy otrzymamy pieniądze na dom kultury. 

− Skarbnik Gminy - dom kultury ma kosztować ok. 2,5 mln zł, ale środki otrzymamy na 

koniec zadania.  
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− Wójt Gminy – mapy są już zrobione.  

− Jarosław Budek – czy na przyszłe lata asfalty i nakładki będą planowane.  

− Skarbnik Gminy – na razie starcza na tylko na tyle, nie wiem jak długo będzie działał 

Fundusz Ochrony Gruntów.  

− Elżbieta Wieteska – ale jakbyśmy razem z Gminą Rzeczyca wystąpili z wnioskiem to 

jest łatwiej dostać środki (na drogę  Gortatowice – Mroczkowice – Bartoszówka).  

− Skarbnik Gminy – przypominam, że wszyscy Państwo zgłaszacie drogi do zrobienia, 

ale budżet mamy jaki mamy, aby zrobić coś co nie jest w budżecie to albo trzeba 

pozyskać środki albo nie robić czegoś innego. Mamy jeszcze zapisane dwa parkingi  

przy kościołach do zrobienia, w Sierzchowach kosztorys opiewa na ok. 80 tys. zł na 

800 m2 a w Cielądzu parking jest dużo większy i wyjdzie pewnie ok. 180 tys. zł. 

Ksiądz w Cielądzu nie zrobił żadnego projektu.  

− Elżbieta Wieteska – powinniśmy zrobić parkingi, ale w granicach rozsądku.  

− Bogumił Grabowski – uważam, że gmina powinna te parkingi zrobić,  ale nie kostką 

brukową, to już jest przesada. A czy buchta w Stolnikach jest zaplanowana do 

sprzedaży. 

− Skarbnik Gminy – magazyn zbożowy jest już wydzielony do sprzedania, ale buchta 

zostaje.  

− Jarosław Budek – uważam, że droga w Ossowicach nie powinna być  teraz robiona, 

dopiero w Ossowicach było robione, w Parolicach, w Małej Wsi, w Zuskach.  

Komorów latami czeka na cokolwiek a innym wsiom się robi rok po roku.  

− Skarbnik Gminy – Zuski miały robiony tylko projekt za ok. 1800 zł a drogę robił 

powiat a nie gmina.  

− Jarosław Budek – mamy wspólne komisje 10 stycznia, opracujemy wnioski i opinie o 

projekcie budżetu.  

 

Punkt 3. 

W sprawach różnych głos zabrali: 

− Elżbieta Wieteska – co z Internetem w naszej gminie. 

− Jarosław Budek – Starosta obiecał, że do każdej wsi będzie doprowadzony Internet 

szerokopasmowy.  

− Bogumił Grabowski – dobrze byłoby żeby były solary słoneczne. 

− Skarbnik Gminy – przypominam, że jeszcze przedszkole będzie do zrobienia.  
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Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie Komisji 

Budżetu i Rolnictwa. 

 

       
  
Protokołowała: 
 
mgr Olga Kmita. 
 
          
 

Przewodniczący Komisji 
Budżetu i Rolnictwa 

Jarosław Budek 


