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Protokół Nr 5/11 
 

z odbytego posiedzenia Komisji Budżetu i Rolnictwa Rady Gminy Cielądz  

w dniu 30 listopada 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 

4. Tomasz Dewille  - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  

5. Robert Kupis   - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury,  

      Sportu i Zdrowia 

                   Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji - Jarosław Budek, powitał 

wszystkich, następnie przedstawił porządek posiedzenia: 

1. Projekt budżetu gminy na 2012 rok (rozpatrzenie wniosków i opinii poszczególnych 

stałych Komisji oraz sformułowanie ostatecznej opinii o projekcie budżetu). 

2. Sprawy różne. 

 

Punkt 1.  

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa poprosił Przewodniczących pozostałych 

Komisji  o przedstawienie wniosków oraz opinii o projekcie budżetu na 2012 rok. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tomasz Dewille przedstawił opinię Komisji o projekcie 

budżetu oraz wnioski z posiedzenia Komisji w dn. 24.11.2011 r. Opinia wraz z wnioskami 

stanowi załącznik do protokołu.  

Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury, Sportu i Zdrowia Robert Kupis przedstawił opinię 

Komisji o projekcie budżetu oraz wnioski z posiedzenia Komisji w dn. 24.11.2011 r. Opinia 

wraz z wnioskami stanowi załącznik do protokołu.  

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa przedstawił opinię Komisji o projekcie budżetu 

oraz wnioski z posiedzenia Komisji w dn. 24.11.2011 r. Opinia wraz z wnioskami stanowi 

załącznik do protokołu.  

Żadnych uwag do opinii nie wniesiono.  
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Po analizie wniosków Komisja Budżetu i Rolnictwa jednogłośnie zdecydowała o 

uwzględnieniu w budżecie na 2012 rok wniosków wszystkich komisji stałych, tj: 

1. przygotowania projektów na nakładkę asfaltową na drogach: Cielądz-Ossowice oraz 

Stolniki (od drogi wojewódzkiej Nr 707 do Stolnik), w związku z możliwością 

złożenia wniosku o dofinansowanie z tzw. „schetynówki”, 

2. przygotowania dokumentacji i remont dróg w Gułkach (od p. Jakubczaka do p. 

Marczaka ok. 500 m) oraz w Grabicach (koło p. Kazimierza Zaręby ok. 300 m) – 

asfalt, destrukt, 

3. przygotowania dwóch wniosków do LGD Kraina Rawki o dofinansowanie z tzw. 

„małych projektów”  i remont świetlic w Komorowie i Kuczyźnie, 

4. wystąpienia z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego o środki finansowe na drogę 

dojazdową do pól we wsi Niemgłowy, 

5. przystąpienie do opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

gminy.  

 

Ponadto Komisja Budżetu i Rolnictwa jednogłośnie zdecydowała, że jeśli środki finansowe w 

budżecie gminy w 2012 roku na to pozwolą, pozostałe wnioski komisji stałych wymienione w 

opiniach z posiedzeń komisji z dn. 24.11.2011 r. będą sukcesywnie realizowane. 

Zgłoszono również wnioski o uwzględnienie w budżecie gminy na 2012 rok: 

− Robert Kupis – remont drogi w Cielądzu na osiedlu, między blokami a komórkami 

(sprawa asfaltu).  

− Bogumił Grabowski – remont drogi  we wsi Stolniki koło p. Michałowskiej (złożone 

podanie) ze środków po sprzedaży gruntów z budynkami magazynu nawozów w 

Stolnikach.  

− Bogumił Grabowski – wykonanie ogrodzenia buchty w Stolnikach. 

− Renata Jakubik – remont drogi na Ossówek.    

Wójt Gminy poinformował, że remont parkingu w Cielądzu (koło kościoła), który miał być 

wykonany w 2011 roku  będzie realizowany.  

Skarbnik Gminy Wiesława Libera poinformowała, że 110 tys. zł z funduszu sołeckiego 

przeznaczone jest na remonty dróg. 
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Komisja Budżetu i Rolnictwa jednogłośnie zdecydowała, że jeśli środki finansowe w 

budżecie gminy w 2012 roku na to pozwolą, w/w wnioski będą rozpatrywane i realizowane na 

bieżąco. 

Następnie Komisja Budżetu i Rolnictwa przystąpiła do sformułowania ostatecznej opinii o 

projekcie budżetu na 2012 rok. Opinia ta stanowi załącznik do protokołu.  

Punkt 2.  

W sprawach różnych głos zabrali: 

− Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tomasz Dewille – należy wyciąć gałęzie przy 

drodze na Ossówek od drogi powiatowej.  

− Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa Jarosław Budek – zgłaszam budowę ok. 

500 m asfaltu koło p. Nagórki, p. Bety. Proszę również o sprawdzenie gwarancji dot. 

drogi od mostu do Komorowa – droga jest popękana i jeśli jest możliwość to w 

ramach gwarancji firma powinna to zalać, zabezpieczyć aby dalej nie pękało.  

− Wójt Gminy Paweł Królak – sprawa likwidacji etatu sprzątaczki w Szkole 

Podstawowej w Cielądzu po odejściu obecnej osoby jest w trakcie uzgadniania, będę 

rozmawiał z Dyrektorem szkoły.  

− Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa Budek – może należy ponownie 

rozważyć sprawę utworzenia Zespołu Szkół w Cielądzu.   

− Wójt Gminy Paweł Królak – dopóki nie będę miał potwierdzenia, że Kurator Oświaty 

zatwierdzi ten wniosek nie będę podejmował żadnych działań.  

 

Zaproponowano również rozważenie kwestii utworzenia ulic w Cielądzu.  

 

Ponieważ nikt więcej głosu nie zabrał Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie Komisji 

Budżetu i Rolnictwa. 

 
 
Protokołowała: 
 
Janina Ciesielska 

Przewodniczący Komisji 
Budżetu i Rolnictwa 

Jarosław Budek 


