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Protokół Nr 7/12 
 

z odbytego posiedzenia Komisji Budżetu i Rolnictwa Rady Gminy Cielądz  

w dniu 15 marca 2012 roku. 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą 

załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

 

Ponadto w posiedzeniu brali udział: 

1. Paweł Królak   - Wójt Gminy 

2. Wiesława Libera   - Skarbnik Gminy 

3. Sylwester Krawczyk  - Sekretarz Gminy 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Jarosław Budek  – Przewodniczący Komisji Budżetu               

i Rolnictwa.  

 

Przedstawił  następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji: Nr 1/11 z dn. 05.01.2011, 2/11 z dn. 

17.01.2011 r., 3/11 z dn. 28.06.2011 r., 4/11 z dn. 19.09.2011 r., 5/11 z dn. 30.11.2011 

r. i Nr 6/12 z dn. 17.01.2012 r. oraz ze wspólnych posiedzeń: Nr 1 z dn. 10,.01.2011 r., 

2/11 z dn. 18.02.2011 r., 3/11 z dn. 24.03.2011 r., 4/11 z d. 13.05.2011 r., 5/11 z dn. 

10.11.2011 r., 6/11 z dn. 24.11.2011 r., i Nr 7/12 z dn. 08.02.2012 r.  

4. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego w 2012 roku na sfinansowanie deficytu budżetu.  

5. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy             

na 2012 rok.  

6. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu                  

w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.  

7. Sprawy różne. 

8. Zamknięcie posiedzenia. 
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Punkt 1.  

Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 12:00 dokonał Przewodniczący Komisji – Jarosław 

Budek, witając członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdził istnienie quorum                

i uprawnienie Komisji do podejmowania wiążących decyzji.  

 

Punkt 2. 

Do przedstawionego przez Przewodniczącego Komisji porządku obrad uwag nie zgłoszono. 

Porządek został przyjęty jednogłośnie. 

 

Punkt 3.  

Kolejny punkt porządku obrad dotyczył przyjęcia protokołów z posiedzeń Komisji.  Do treści 

protokołów uwag nie było. 

Protokoły zostały przyjęte jednogłośnie. 

 

Punkt 4.  

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu obejmującego 

wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego      

w 2012 roku na sfinansowanie deficytu budżetu.  

O przedstawienie projektu uchwały i wyjaśnień Przewodniczący Komisji poprosił Skarbnik 

Gminy p. Wiesławę Liberę.  

 

Skarbnik Gminy poinformowała, że kredyt był zaplanowany w uchwale budżetowej, 

natomiast żeby go teraz zaciągnąć niezbędna jest uchwała Rady Gminy. Planuje się zaciągnąć 

kredyt długoterminowy w kwocie 309.563,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie 

planowanego deficytu budżetu gminy w roku 2012, związanego z realizacją zadań 

inwestycyjnych: 

− przebudowa drogi dojazdowej Niemgłowy- Zuski w kwocie 150.000,00 zł; 

− przebudowa drogi gminnej w Gułkach w kwocie 99.563,00 zł; 

− przebudowa drogi gminnej, utwardzenie części działki, remont zjazdu (parking           

w Cielądzu) w kwocie 60.000,00 zł.  



3 

 

Kredyt ma zostać spłacony w latach 2013-2022. Środki na spłatę rat kredytu wraz z odsetkami   

będą planowane w budżetach lat następnych.  

 

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.  

Komisja Budżetu i Rolnictwa wyraziła jednogłośnie pozytywną opinię do projektu uchwały   

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2012 roku na sfinansowanie deficytu 

budżetu.  

 

Punkt 5.  

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu obejmującego 

wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 

rok.  

 

Omówienia treści projektu uchwały dokonała Skarbnik Gminy Wiesława Libera.  Proponuje 

się następujące zmiany w planie wydatków: 

 
− w planie wydatków w dz. 600 oraz w zadaniach inwestycyjnych proponuje się zmianę 

nazw zadań: 

• „remont drogi gminnej w Niemgłowach, nakładka asfaltowa” po zmianie: 

„przebudowa drogi dojazdowej Niemgłowy-Zuzki”; 

• „remont drogi, wykonanie nakładki, remont zjazdu (parking w Cielądzu)” po 

zmianie: „przebudowa drogi gminnej, utwardzenie działki, remont zjazdu 

(parking w Cielądzu)”; 

• „remont drogi w Gułkach” po zmianie: „przebudowa drogi gminnej w 

Gułkach”; 

• „remont drogi w Grabicach” po zmianie: „przebudowa drogi gminnej w 

Grabicach”; 

• „remont drogi w Nowej Małej Wsi, dokumentacja” po zmianie: „przebudowa 

drogi w Nowej Małej Wsi, dokumentacja”; 

− w planie wydatków w dz. 750 proponuje się zmianę nazwy zadania „zakup 

programów” na „zakup serwera i programów”. 

− w planie wydatków w dz. 801 proponuje się zwiększenie o kwotę 11.000 zł wydatków 

na zadania inwestycyjne, zakup komputerów a zmniejszenie wydatków na dodatkowe 

wynagrodzenie roczne.  
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Do proponowanych zmian w budżecie pytań nie było. 

Komisja Budżetu i Rolnictwa wyraziła jednogłośnie pozytywną opinię do projektu uchwały     

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 rok.  

 

Punkt 6. 

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu obejmującego 

wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu                  

w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Projekt uchwały przedstawiła 

Skarbnik Gminy Wiesława Libera.  

 

 Członek Komisji Lech Owczarek poinformował, że jego zdaniem można byłoby w 

2013 roku nie wyodrębniać funduszu sołeckiego. Jest to ponad 200 tys. zł, które są 

zablokowane w budżecie. Gdyby były te środki to można byłoby nie zaciągać wysokich 

kredytów i tym samym płacić mniejsze odsetki.  

 Więcej uwag do projektu uchwały nie wniesiono.  

 

Komisja Budżetu i Rolnictwa przy 4 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym” wyraziła 

pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu                  

w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 

 

Punkt 7.  

 W sprawach różnych Skarbnik Gminy Wiesława Libera poinformowała o możliwości 

zaciągnięcia kredytu na lepszych warunkach w Banku Ochrony Środowiska na budowę 

przydomowych oczyszczalni ścieków i budowę Gminnego Domy Kultury.  

 Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że odnośnie sprawy ogrzewania w Domu 

Nauczyciela był przedstawiciel firmy zajmującej się piecami do ogrzewania, obejrzał 

pomieszczenia w budynku, ma dać odpowiedź jaki piec byłby najlepszy i jak rozwiązać tę 

sprawę.  

 Członek Komisji Elżbieta Wieteska odnośnie remontów dróg zapytała czy drogi będą 

robione rozkładarką czy oddzielnie kamień będzie wożony i transport.  

 Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że rozesłano zapytanie o cenę kamienia, 

decyzje jeszcze będą podejmowane w tej sprawie.  
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 Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski i członek Komisji Lech Owczarek 

poinformowali, że ich zdaniem w czasie ćwiczeń strażackich dostępna powinna być jedna 

motopompa, której mogłyby używać wszystkie jednostki.  

 

 

Punkt 8. 

Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Komisji - Jarosław Budek  

o godz. 11:30 dokonał zamknięcia posiedzenia Komisji. 

 

 
 
Protokołowała: 
 
Wiesława Libera 

Przewodniczący Komisji 
Budżetu i Rolnictwa 

Jarosław Budek 


