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Protokół Nr 8/12 
 

z odbytego posiedzenia Komisji Budżetu i Rolnictwa Rady Gminy Cielądz  

w dniu 21 czerwca 2012 roku. 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą 

załącznik 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 protokołu z posiedzenia Komisji Nr 7/12 z dn. 15.03.2012 r. oraz ze wspólnego 

posiedzenia Komisji z dn. 21.05.2012 r.  

4. Wyrażenie opinii w zakresie proponowanych zmian budżetu i w budżecie oraz                  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2015. 

5. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wyznaczenia przystanków 

komunikacyjnych położonych na terenie Gminy Cielądz oraz określenia warunków            

i zasad korzystania z tych przystanków. 

6. Sprawy różne. 

7. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Punkt 1.  

Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 14:00 dokonał Przewodniczący Komisji – Jarosław 

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

i uprawnienie Komisji do podejmowania wiążących decyzji.  
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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 w zakresie proponowanych zmian budżetu i w budżecie oraz w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej na lata 2012-2015. O przedstawienie proponowanych zmian i 

wyjaśnień Przewodniczący Komisji poprosił Skarbnik Gminy p. Wiesławę Liberę.  

Skarbnik Gminy Wiesława Libera poinformowała, że w związku z otrzymaniem pisma o 

przyznaniu odszkodowania za szkodę (uszkodzony płot w Sierzchowach) proponuje się 

zwiększyć dochody i wydatki o kwotę 7.181 zł. Płot zostanie wyremontowany. Proponuje się 

zmniejszenie o kwotę 11.000 zł w drogach publicznych, chodzi o parking w Cielądzu. Środki 

zostały po przetargu. Proponuje się zwiększenie o 5.000 zł środków na dokumentację na 

drogę w Grabicach. Proponuje się również zmniejszenie o kwotę 10.000 zł w dz. 710 i w dz. 

758 o kwotę 7.000 zł. Proponuje się zwiększenie w dz. 750 o kwotę 10.000 zł – na 

organizację Dożynek Powiatowych oraz zwiększenie w dz. 851 o kwotę 7.000 zł – na pomoc 

finansową powiatowi z przeznaczeniem na zakup aparatu do znieczuleń dla Szpitala 

Rawskiego. Proponuje się również zwiększenie w dz. 921 o kwotę 6.000 zł na remont  

świetlicy w Komorowie i Kuczyźnie.  

 

Wójty Gminy Paweł Królak poinformował, że wpłynęło pismo ze szpitala z prośbą o pomoc 

finansową w zakupie aparatu do znieczuleń. Proponuje się w uchwale przeznaczyć na ten cel 

7.000 zł, są to środki, które nie obciążą nadmiernie budżetu gminy a pomogą Szpitalowi w 

zakupie aparatu. Decyzja w tej sprawie zostanie podjęta przez Radę na Sesji w dniu 

25.06.2012 r. Dyrektor Szpitala został zaproszony na Sesję i potwierdził swoją obecność. 

Radni będą mogli wysłuchać argumentów i podjąć decyzję w tej sprawie.  
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Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk poinformował, że jeśli chodzi o świetlice w 

Komorowie i Kuczyźnie to należy się nad tematem poważnie zastanowić. Stan techniczny 

budynków jest bardzo zły, doprowadzenie tych budynków do stanu spełniającego wymogi 

świetlicy środowiskowej to ogromne koszty, potrzeba ok. 50 tys. zł na każdy  z obiektów, na 

obydwa nie wystarczy. Budynki wymagają całej infrastruktury. Dokumentacja jest droga, 

musi być dokumentacja na wodę, energię, kanalizację, musi być inwentaryzacja. Dlatego 

powstaje pytanie czy stać nas na remont dwóch budynków. Być może rozwiązaniem byłoby 

wykorzystanie dwóch grantów w ramach jednego projektu, wykonanie jednego budynku a 

drugiego odłożenie na przyszły rok.  

Skarbnik Gminy Wiesława Libera wyjaśniła, że okazało się, że przy Domie Kultury trzeba 

było od razu zrobić również utwardzenie placu, była dodatkowa mapka. Jest pismo w związku 

z pozwoleniem, jest mowa o parkingu i budowie. Czekamy na interpretacje z Ministerstwa 

Rolnictwa czy można dzielić: budowę domu z Urzędu Marszałkowskiego a parking w 

Leadera. Jeżeli z Leadera na parking nie będzie można dostać środków to pieniądze zostaną w 

Leaderze i można byłoby je przeznaczyć na świetlicę. Skarbnik Gminy dodała, że jeżeli 

będzie można zagospodarować teren przy domu kultury z tych środków to nie zrobimy 

świetlic, natomiast jeśli nie będzie można to te środki przeznaczymy na świetlice. Przy Domie 

Kultury trzeba zrobić zmianę harmonogramu bo tynki trzeba dać na przyszły rok, zmniejszyć 

budżet w tym roku a zwiększyć w przyszłym. Skarbnik zaproponowała aby zmianę WPF 

zdjąć z porządku obrad z Sesji 25.06.2012 r. i zapisać ją w porządku obrad kolejnej Sesji.  

Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk poinformował, że musimy zrobić wszystko aby 

parking wykonać ze środków z Leadera. Nie da się tych pieniędzy przeznaczyć na dwie 

inwestycje- świetlice, żadna z nich nie przyniesie efektu bo pieniądze są za małe.   

Skarbnik Gminy Wiesława Libera poinformowała, że z małych projektów nie można 

przeznaczyć więcej niż 25.000 zł na jeden projekt.  

Sekretarz Gminy poinformował, że mamy pulę 47.000 zł i w ramach małych projektów może 

to być na jeden projekt.  

Skarbnik Gminy Wiesława Libera poinformowała, że należy dowiedzieć się czy to w ogóle 

jest możliwe.  

 

Przewodniczący Komisji Jarosław Budek poinformował, że może zrezygnować z remontu 

świetlicy w Komorowie, ale w zamian za to prosi o drogę do kapliczki do p. Krzysztofa 

Borowskiego (od szosy regnowskiej koło p. Czecha). Kamienia jest dużo, jest już 

utwardzone, należy zrobić przynajmniej 500 m.  
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Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że te 600 m jest bardziej zasadne niż 500 m w 

Gułkach.  

Skarbnik Gminy Wiesława Libera poinformowała, że umowa na drogę w Niemgłowach 

44.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego jest już do podpisania.  

Na zapytanie Przewodniczącego Komisji Jarosława Budka odnośnie etapów budowy domu 

kultury i parkingu Skarbnik Gminy poinformowała, że przetarg byłby jeden w dwóch etapach. 

Etap surowy zaplanowany jest do końca listopada tego roku ok. 866.000 zł a na przyszły rok 

tynki wewnętrzne i zewnętrzne, instalacja elektryczna, c.o. i kotłownia.  

Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że należy już zrobić dokumentację na drogę z tzw. 

schetynówek i składać wniosek.  

Skarbnik Gminy dodała, że mamy zaplanowane po 6 tys. zł na dokumentację na drogę w 

Ossowicach i w Stolnikach.  

Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że należy wziąć pod uwagę, że wniosek nie 

przejdzie, ponieważ przy tych drogach nic nie ma, np. zjazdów, znaków poziomych, 

chodników, ścieżek rowerowych. Za takie rzeczy wnioski uzyskują najwięcej punktów. Wójt 

dodał, że uważa za zasadne przystąpić do projektu drogi w Ossowicach, ponieważ tam jeździ 

autobus szkolny.  

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski poinformował, że nie wyraża zgody na 

robienie drogi w Ossowicach, jego zdaniem droga w Stolnikach jest ważniejsza.  

Przewodniczący Komisji Jarosław Budek poinformował, że również nie zgadza się na 

robienie drogi w Ossowicach, Ossowice miały już dużo razy robione drogi asfaltowe. Popiera 

robienie drogi w Stolnikach.   

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski dodał, że w lipach drogi praktycznie już 

nie ma. 

Wójt Paweł Królak poinformował, że w każdej wsi coś jest robione, natomiast w Ossowicach 

jest tyle dróg gminnych, że kilka innych miejscowości razem nie ma tyle. Biorąc pod uwagę 

wielkość Ossowic – tam jest większy sens zrobienia drogi.  

Skarbnik Gminy Wiesława Libera poinformowała, że należy wziąć pod uwagę punktację 

wniosków i ich szansę na pozytywne przejście weryfikacji. Dodała, że jej zdaniem większe 

szanse ma droga w Ossowicach. Na następnej Sesji radni powinni przegłosować, na którą 

drogę zrobić dokumentację i złożyć wniosek. Jeśli wniosek nie przejdzie to w następnym roku 

będzie można złożyć na drugą drogę.  
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Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że jego zdaniem uzyskanie odpowiedniej punktacji 

w przypadku obu dróg będzie ciężkie.  

Przewodniczący Komisji Jarosław Budek poinformował, że sołectwo Ossowice na 

jakąkolwiek drogę nie przeznaczyło z funduszu sołeckiego nic, inne wsie się starają i 

przeznaczają środki z funduszu na drogi.   

Przewodniczący Rady Bogumił Grabowski nadmienił, że droga od lip p. Kacprzaka ma ok. 

2,5 km, do Ossowic jest 3 km.  

Skarbnik Gminy Wiesława Libera poinformowała, że radni powinni konkretnie coś ustalać i 

tego się trzymać, albo ustalić, że wpisuje się do budżetu i się to robi albo nie wpisywać zadań 

do budżetu. Obecnie jest tak, że wpisujemy jakieś zadanie do budżetu a potem zmieniamy 

decyzję i mówi się, że Wójt nic nie robi.  

Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk poinformował, że nie ma sensu robić dwóch 

dokumentacji bo wniosek i tak można złożyć na jedną drogę. Poza tym, dofinansowanie to 

raptem 30 %, a więc nie jest duże. Można również poczekać na lepsze czasy, mówi się, że 

schetynówki mogą znów mieć dofinansowanie 50%. Na Sesji radni wszystko przegłosują 

 

Na tym dyskusję zakończono. Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.  

Komisja Budżetu i Rolnictwa wyraziła jednogłośnie pozytywną opinię do proponowanych 

zmian budżetu i w budżecie gminy na 2012 rok. Natomiast zmiany w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej zostaną zaproponowane dopiero na kolejnej Sesji.  

 

Punkt 5.  

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu obejmującego 

wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wyznaczenia przystanków komunikacyjnych 

położonych na terenie Gminy Cielądz oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych 

przystanków. 

Omówienia treści projektu uchwały dokonał Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk.  

Poinformował, że uchwalona w 2010 r. ustawa o publicznym transporcie zbiorowym nakłada 

na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek określenia przystanków komunikacyjnych i 

dworców oraz warunków i zasad z nich korzystania. Uchwała taka pozwoli na opracowanie i 

zatwierdzenie rozkładów jazdy w publicznym transporcie zbiorowym. Uchwała określa 

warunki i zasady korzystania z udostępnionych przystanków komunikacyjnych. 

Środki pochodzące z opłat od przewoźników i operatorów byłyby 

w całości wykorzystane na utrzymanie czystości na terenie przystanków oraz na bieżącą ich 
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modernizację. Już dziś te przystanki malujemy, sprzątamy i utrzymujemy czystość. Po takiej 

uchwale mielibyśmy na to środki od przewoźników. Wysokości opłat jeszcze nikt nie 

wprowadził, ale podczas ich ustalania oprzemy się na refundacji kosztów. Prawdopodobnie 

odbije się to na cenie biletów, ale gmina nie może do wszystkiego dokładać.  

 

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 

Komisja Budżetu i Rolnictwa wyraziła jednogłośnie pozytywną opinię do projektu uchwały     

w sprawie wyznaczenia przystanków komunikacyjnych położonych na terenie Gminy Cielądz 

oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 

 

Punkt 6. 

W sprawach różnych członek komisji Elżbieta Wieteska zgłosiła konieczność wymiany szyby 

na przystanku w Gortatowicach.  

Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że należy założyć pleksę albo blachę, kolejna 

szyba się stłucze i znów trzeba będzie wymieniać.  

Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że LKS „Orlęta Cielądz” awansował do 4-tej Ligii. 

Aby dostać licencję klub potrzebuje szatni. Z ofert wynika, że najtańsza szatnia 6 m-11 m (3 

pomieszczenia – dla gości, sędziów, gospodarzy) to koszt ok. 80 tys. zł. Natomiast jest firma, 

która może zrobić za 40 tys. zł. Nie stać nas na razie na to, ale szatnia musi powstać do końca 

lipca.  

Przewodniczący Komisji Jarosław Budek stwierdził, że gmina nie ma obowiązku utrzymywać 

czwartej Ligii.  

Wójt Gminy Paweł Królak nadmienił, że owszem, nie ma obowiązku, natomiast jeśli nie 

zrobimy szatni to klub nie dostanie koncesji i nie będzie grał. Ale chłopcy walczyli cały rok, 

wygrali i teraz im powiemy, że to wszystko na nic.  

Przewodniczący Komisji Jarosław Budek poinformował, że trochę pieniędzy już tam zostało 

włożonych, kupiono krzesła, prysznic, podgrzewacz wody.  

Skarbnik Gminy Wiesława Libera poinformował, że można byłoby spróbować do końca roku 

dzierżawę, a środki zaplanować na następny rok.  

Na pytanie Przewodniczącego Rady Bogumiła Grabowskiego odnośnie łatania dziur Wójt 

Gminy odpowiedział, że obecnie jest grys, łatać będziemy w ramach możliwości finansowych 

i czasowych poprzez uzupełnianie ubytków emulsją asfaltową wymieszaną z grysem, we 

własnym zakresie.  
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Członek Komisji Elżbieta Wieteska zgłosiła konieczność zrobienia przepustu w 

Mroczkowicach koło p. Trzcińskiego.  

Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że przy drodze powiatowej przepust nic nie da, 

należy zrobić odpływ do rowów. 

Członek Komisji Renata Jakubik zgłosiła konieczność wycięcia krzaków przy drodze na Wale 

(w lesie, blisko żwirowni). 

Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że szerokość zostanie sprawdzona i pracownik 

zostanie wysłany.  

 

Punkt 7. 

Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Komisji - Jarosław Budek  

o godz. 15:45 dokonał zamknięcia posiedzenia Komisji. 

 

 
 
Protokołowała: 
 
Olga Kmita 

Przewodniczący Komisji 
Budżetu i Rolnictwa 

Jarosław Budek 


