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Protokół Nr 6/11 
 

ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia 
oraz Komisji Budżetu i Rolnictwa w dniu 24 listopada 2011 roku. 
 

Komisję rozpoczęto o godz. 10:00 
a zakończono o godz. 11:55 

 

Radnych obecnych na posiedzeniu Komisji:  15 

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. Sylwester Woźniak  - Prezes LKS Orlęta Cielądz 

5. Marian Krawczyk  - Kierownik Referatu Budownictwa 

 

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Gminy – Bogumił Grabowski, powitał 

wszystkich i przedstawił  

porządek posiedzenia: 

1. Projekt budżetu na 2012 rok (opracowanie wniosków oraz opinii poszczególnych komisji 

o projekcie).  

2. Sprawy różne. 

 
 

Punkt 1. 
 
Skarbnik Gminy Wiesława Libera – przedstawiła projekt budżetu na 2011 rok. Projekt 

otrzymali wszyscy radni. Projekt stanowi załącznik do protokołu. Skarbnik Gminy 

poinformowała, że do Urzędu wpłynął wniosek LKS Orlęta Cielądz o dofinansowanie 

działalności na kwotę 100 tys. zł.  

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski poprosił Prezesa LKS Orlęta Cielądz o 

przedstawienie uzasadnienia tak dużych kosztów działalności.  
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Prezes LKS Orlęta Cielądz Sylwester Woźniak poinformował, że szacowany koszt transportu 

to ok. 30 tys. zł, na rozgrywki wożone są trzy drużyny, ceny paliwa jeszcze wzrosną. LKS 

ponosi również koszty opłat związkowych, wpisowego, opłat sędziowskich. Ok. 900 zł za 

msc ponosi się kosztów za sędziowanie, 12 tys. zł przewidziane jest na sprzęt sportowy (w 

tym środki na obuwie), ok. 7 tys. zł na materiały treningowe. Są również koszty materiałów i 

usług, np. szkolenia, materiały do podnoszenia kwalifikacji. Koszt zatrudnienia trzech 

trenerów to ok. 35 tys. zł. 

W dyskusji głos zabrali: 

− Radny Jarosław Budek - z wniosku wynika, że całe koszty utrzymania LKS ma 

ponieść gmina, LKS powinien szukać sponsorów. 100 tys. zł są to duże koszty.  

− Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski - powinni się znaleźć sponsorzy i 

ponieść przynajmniej połowę kosztów. Gminy nie stać na tak duże wydatki.  

− Prezes LKS Sylwester Woźniak - rozmowy ze sponsorami są prowadzone.  

− Radny Grzegorz Stępniak - powinno się zejść do dwóch trenerów i koszty byłyby 

mniejsze.  

− Prezes LKS Sylwester Woźniak –powstałby problem jak to podzielić.  

− Skarbnik Gminy Wiesława Libera – w tym roku na LKS Cielądz było 69 tys. zł. W 

projekcie na 2012 rok w rozdz. 92605 dotyczącym dotacji ceowych dla LKS wpisano 

kwotę 70 tys. zł. a są dwa LKS-y na naszym terenie: Grabice i Cielądz. Sam Cielądz 

prosi o 100 tys. zł.    

Radni jednogłośnie zdecydowali żeby pozostawić w budżecie na 2012 rok środki na obydwa 

LKS-y w kwocie 70 tys. zł.   

Skarbnik Gminy Wiesława Libera poinformowała, że wydatki bieżące są prawie na takim  

samym poziomie jak dochody bieżące, to oznacza, że niedługo nie będzie można zrobić nic a 

trzeba jeszcze spłacać kredyty. Nie będzie można wziąć kredytu i nic zrobić. W 2012 roku 

spłacić więcej się nie da niż to co jest wpisane w projekcie, w 2013 roku będzie można 

spłacić trochę więcej zadłużenia i będzie można wziąć następny kredyt i coś zrobić. Dlatego 

należy pomyśleć aby zrobić coś w inwestycjach a mniej w wydatkach bieżących. Może 

należałoby wykorzystać środki z LGD Kraina Rawki, z odnowy wsi i zrobić świetlice, które 
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będą wydatkami majątkowymi i zmniejszyć wydatki bieżące. Za jakiś czas te pieniądze 

zostaną zwrócone a gminie wzrosną wskaźniki, co będzie korzystne. Należy się również 

zastanowić nad sensem wyodrębniania funduszu sołeckiego, na 2012 rok była już podjęta 

uchwała o wyodrębnieniu środków, ale należy się nad tym ponownie zastanowić. Na drogi nie 

mamy środków a sam fundusz sołecki to jest ok. 200 tys. zł. Gdyby te 200 tys. zł zamiast na 

fundusze sołeckiego przeznaczyć na jakąś drogę i dołożyć jeszcze 200 tys. zł to za 400 tys. zł 

można byłoby zrobić asfalt i to byłby wydatek majątkowy, co poprawiłoby nam wskaźniki. W 

końcu dojdzie do tego, że nie będzie środków na żadne inwestycje.  

W dyskusji głos zabrali: 

− Radny Jerzy Pieczątka –z funduszu sołeckiego co roku dana wieś coś sobie zrobi. Już 

trzy lata działamy i pomału się coś robi na wsiach.  

− Radna Iwona Machnicka – niektóre wsie mają asfalty nawet jak jeszcze nie było 

funduszu sołeckiego, my te środki przeznaczamy na drogi a niektórzy robią sobie 

świetlice bo asfalty maja zrobione z budżetu. Takim wsiom fundusz nie jest potrzebny 

bo już mają drogi, ale są wsie, które potrzebują tych środków na drogi.   

− Radna Elżbieta Wieteska – przy ustalaniu projektów czy planów, które drogi mamy 

robić powinniśmy brać pod uwagę to, które wsie przeznaczają swój fundusz sołecki na 

drogi.  

− Radny Jarosław Budek – musimy poszukać oszczędności. Proponuję rozważenie 

likwidacji etatu sprzątaczki w Szkole Podstawowej w Cielądzu po odejściu obecnej 

osoby na emeryturę. Moim zdaniem obsługi w szkole jest za dużo.  

− Wójt Gminy Paweł Królak – będę rozmawiał z p. Dyrektor jak wygląda sprawa 

obowiązków, czy jest taka możliwość. Oszczędności można było znaleźć jak były 

ustalane projekty organizacyjne szkół. Jak panie dyrektor wnioskowały o dodanie 

godzin psychologa, pedagoga i zajęć korekcyjno-kompensacyjnych to nie mieliśmy 

obowiązku tych godzin dokładać a jednak dołożyliśmy. W związku z tym obecnie 

dokładamy ok. 178 tys. zł  na rok. Nauczyciele mają dwie godziny społeczne a my 

jeszcze dokładamy godzin i za nie płacimy. Tu była oszczędność.  

− Radny Jarosław Budek – uważam, że przy następnym  projektach organizacyjnych 

szkół musimy zmniejszyć te godziny.  
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− Radny Józef Pytka – a jak wygląda sprawa robotników z Urzędu Pracy czy nadal 

mamy dofinansowanie z Urzędu Pracy czy mają umowy już z Urzędem Gminy.  

− Wójt Gminy Paweł Królak – do października br. byli z Urzędu Pracy, obecnie do 

końca grudnia mają umowy z Urzędem Gminy i my im płacimy. 

− Józef Pytka- gdyby ich nie zatrudniać to mielibyśmy jakieś oszczędności.   

− Wójt Gminy Paweł Królak – ale oni mają co robić, nie są zbędni, pracy jest dużo. 

− Radna Renata Jakubik – ile jest wniosków na przydomowe oczyszczalnie ścieków.  

− Sekretarz Gminy Janina Ciesielska – na dzień dzisiejszy jest 176 wniosków, pięć osób 

zrezygnowało. Teraz będą robione lepsze oczyszczalnie, nie tylko same studnie 

chłonne jak poprzednio, ale również rozsączające. Jest projekt budowlany, ale musi 

odbyć się przetarg. Która firma wygra, ta wykona oczyszczalnie.  

− Radny Józef Pytka- a co z obecnie istniejącymi oczyszczalniami. Czy zostaną 

poprawione.  

− Wójt Gminy Paweł Królak – umowa została podpisana, będzie to koszt. Ok. 40 tys. zł.  

− Radny Józef Pytka -  skoro firma źle wykonała oczyszczalnie to nie my powinniśmy 

jeszcze dodatkowo płacić. 

− Wójt Gminy Paweł Królak – to jest umowa na dodatkowe zadanie, poza gwarancją. 

Do końca roku musimy wykazać efekt ekologiczny, jeśli tego nie zrobimy to 

będziemy musieli zwrócić środki.  

− Sekretarz Gminy Janina Ciesielska – ponadto umowa był zrobiona na takie 

oczyszczalnie, jakie są, nie było przewidzianego rozsączania, teraz na kolejne 

oczyszczalnie umowa przewiduje rozsączanie. Ponadto firma, która objechała i 

sprawdzała oczyszczalnie stwierdziła, że było niewłaściwe użytkowanie, źle 

ustawione napowietrzanie, nie oczyszczane (nie wybierane fekalia) i dlatego 

zamieniło się to w szambo, nie były czyszczone filtry.  
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− Przewodniczący rady Gminy Bogumił Grabowski – te oczyszczalnie, które już mamy 

maja studnie chłonne, które nie zdają egzaminu. Kolejne, które zrobimy w tym roku 

będą miały rozsączanie, więc powinny być dużo lepsze i się sprawdzać.  

Kierownik referatu Budownictwa w Urzędzie Gminy Marian Krawczyk poinformował, że 

gmina powinna przystąpić do opracowania studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy. Jest ku temu dobra okazja, ponieważ firma, 

która stara się o postawienie wiatraków na naszym terenie jest w stanie dołożyć ok. 35 tys. 

zł. Z naszej strony przynajmniej ok. 20 tys. zł należałoby na to przeznaczyć, same mapy 

kosztują ok. 10 tys. zł. 

Sekretarz Gminy Janina Ciesielska wyjaśniła, że gmina na razie nie ma planu 

zagospodarowania przestrzennego i wydawane są decyzje o warunkach zabudowy. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego byłoby pierwszym 

krokiem do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego. Takiej sprawy jak  

wiatraki nie można tego załatwić decyzją. Jak będzie studium uwarunkowań chociażby 

dla kilku wsi, to już coś będzie można w nim określić i zacząć działać. 

Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że były prowadzone rozmowy z firmą 

zajmującą się wiatrakami. Firma zadeklarowała się, że dołoży na ten cel 35 tys. zł, ok. 20 

tys. zł wyłożyć musi gmina.  

Radni jednogłośnie zdecydowali, że należy zaplanować środki w budżecie na ten cel i 

przystąpić do opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy.  

 

W dalszej dyskusji głos zabrali: 

− Radny Tomasz Dewille – zgłaszam potrzebę przygotowania projektu (dokumentacji) 

na nakładkę asfaltową na drodze: Cielądz-Ossowice, 

− Radny Józef Pytka – proszę o remont drogi w Niemgłowach w stronę p. Matysiaka i 

Zaręby oraz drogę dojazdową do pól w Niemgłowach, która miała być zrobiona w tym 

roku, 

− Skarbnik Gminy Wiesława Libera – odnośnie drogi dojazdowej do pól w 

Niemgłowach to była ona zaplanowana na 2011 rok, jednak w tym roku nie zostanie 

zrealizowana. Dlatego zadanie automatycznie zostanie wpisane w styczniu do budżetu 
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(zostaną wolne środki), istniejąca dokumentacja zostanie wykorzystana i wystąpimy 

do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie realizacji drogi w 2012 roku. 

Uzyskane środki finansowe odciążą budżet gminy i można będzie realizować kolejne 

zadania.  

− Jerzy Pieczątka – konieczny jest również remont drogi asfaltowej przez wieś 

Łaszczyn, 

− Grzegorz Stępniak – potrzebny jest asfalt na drogę w Nowej Małej Wsi koło p. Gmaja 

oraz  należy połączyć asfalt Mała Wieś z drogą w kierunku p. Piotra Króla.  

− Radny Robert Kupis – proszę o wykonanie parkingu koło kościoła w Cielądzu w 2012 

roku, miał być wykonany w tym roku. Należałoby tez zrobić boisko koło szkoły 

podstawowej i gimnazjum w Cielądzu oraz rozważyć budowę budynku szkoły 

podstawowej (przedszkole i klasy I-III).  Budynek szkoły to są ogromne koszty, więc 

może na 2013 rok, ale musimy to przemyśleć bo obecny jest w kiepskim stanie i w 

końcu się zawali.  

− Skarbnik Gminy Wiesława Libera – w 2013 roku zbudowanie budynku szkoły ze 

środków własnych gminy jest nierealne, nie stać nas na to. Prawdopodobnie na lata 

2014-2020 mają być jakieś środki na takie cele z Ministerstwa, ale to się jeszcze 

okaże. Parking w Cielądzu koło kościoła tak jak droga dojazdowa do pól w 

Niemgłowach zostanie automatycznie wpisany do budżetu na 2012 rok. Jeśli chodzi i 

inne drogi to wyjaśniam, że nie mamy ani gotowej dokumentacji na żadną konkretną 

drogę ani środków na 2012 rok. Przypominam, że rozmawiamy na razie tylko o 

dokumentacji, projektach, nic więcej. Dokumentacja jest ważna dwa lata, więc będzie 

można w 2012 zrobić dokumentacje a wykonanie w 2013 roku.  

− Radny Adam Michalak – czy jeśli będziemy chcieli uzyskać dofinansowanie z tzw. 

„schetynówki”  to możemy na dwie drogi czy tylko na jedną.  

− Wójt Gminy Paweł Królak – prawdopodobnie będzie można wystąpić z wnioskiem 

tylko na jedną drogę, ale jak to będzie naprawdę to jeszcze nie wiadomo.  

− Radny Adam Michalak – w takim razie powinniśmy mieć gotową dokumentację na 

dwie drogi i ewentualnie zrobimy tę, która przejdzie.  

− Skarbnik Gminy Wiesława Libera – przypominam, że w schetynówkach najwięcej 

punktów uzyskują drogi ważne, tzn. np. łączące drogi powiatowe czy wojewódzkie, 

takie wnioski uzyskują większą ilość punktów i mają szansę na dofinansowanie. 
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− Przewodniczący Rady Gminy  Bogumił Grabowski – do schetynówki proponuję 

przygotować dokumentacje na drogi Cielądz-Ossowice i Stolniki (od drogi 

wojewódzkiej do Stolnik), te drogi mają szansę przejść.  

− Radny Jarosław Budek – uważam, że warto przygotować dokumentacje na dwie drogi, 

mieć wszystko gotowe i która droga przejdzie to ją wykonamy. 

 

Radni jednogłośnie zdecydowali, że w 2012 roku należy wykonać projekty na nakładkę 

asfaltową na drogach: Cielądz-Ossowice oraz Stolniki (od drogi wojewódzkiej Nr 707 do 

Stolnik) i złożyć wniosek o dofinansowanie z tzw. „schetynówki”.   

  

W dalszej dyskusji głos zabrali: 

− Radna Renata Jakubik – zgłaszam remont drogi w Brzozówce koło p. Szklarczyka ok. 

300 m, asfalt do straży OSP ok. 400 m, należy również usunąć zakrzaczenia oraz  

uzupełnić kamieniem i wyrównać drogę w kierunku Wale.  

− Radna Teresa Stępniak – dziękuję za wykonanie parkingu w Sierzchowach. Zgłaszam 

również konieczność wymiany dachu na budynku OSP w Sierzchowach a także 

konieczność dostosowania Ośrodka Zdrowia do warunków unijnych do 2014 roku. 

− Radna Elżbieta Wieteska – zgłaszam remont drogi w Gortatowicach koło p. Kośki w 

kierunku Bartoszówki, oraz na parkingu w Sierzchowach asfalt jest niedokończony do 

chodnika (2 m) – należy wyłożyć ten kawałek kostką,  

− Radny Jarosław Budek – zgłaszam remont drogi w Komorowie koło p. Michała 

Czecha (od drogi Regnowskiej do krzyżówki, p. Brodowski i dalej w kierunku p. 

Zdzieszyńskiego i p. Sypki) – 2.400m, 

− Przewodniczący Rady Bogumił Grabowski – zgłaszam remont drogi we wsi Stolniki 

koło p. Michałowskiej (złożone podanie) ze środków po sprzedaży buchty w 

Stolnikach. 

− Radny Krzysztof Żatkiewicz – proszę o przygotowanie dokumentacji i remont drogi w 

Grabicach (koło p. Kazimierza Zaręby ok. 300 m) – asfalt, destrukt oraz dokończenie 

drogi do pól – równiarką ok. 400 m. 
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− Radny Michał Trzciński – proszę o utwardzenie drogi w Mroczkowicach ok. 300 m od 

wsi do krzyżówki koło p. Łaskich.  

− Radna Iwona Machnicka – proszę o przygotowanie dokumentacji i remont drogi w 

Gułkach (od p. Jakubczaka do p. Marczaka ok. 500 m) oraz drogi w Grabicach do p. 

Józefa Kłosa (ok. 600 m) – asfalt lub powierzchniówka, 

Radni jednogłośnie zdecydowali, że w 2012 roku należy przygotować dokumentację i remont 

drogi w Gułkach (od p. Jakubczaka do p. Marczaka ok. 500 m) oraz w Grabicach (koło p. 

Kazimierza Zaręby ok. 300 m) – asfalt, destrukt. 

W dalszej dyskusji głos zabrali: 

− Piotr Libera pracownik UG – są jeszcze jakieś środki z tzw. małych projektów z LGD 

Kraina Rawki. Można zrobić jeszcze prawie dwa projekty i otrzymać dofinansowanie. 

Z tych środków nie można zrobić strażnic OSP, ale można zrobić świetlice.   

− Radny Jarosław Budek – zgłaszam wniosek o przygotowanie wniosku do LGD Kraina 

Rawki o dofinansowanie z „małych projektów”  i remont świetlicy w Komorowie. 

− Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski – zgłaszam wniosek również o 

przygotowanie wniosku do LGD Kraina Rawki o dofinansowanie z „małych 

projektów”  i remont świetlicy w Kuczyźnie, tam nawet nie światła bo jest odcięte. 

− Radna Renata Jakubik – zgłaszam remont świetlicy w Sanogoszczy w ramach ‘małych 

projektów” z LDG Kraina Rawski.  

− Radny Lech Owczarek – zgłaszam konieczność naprawy kortu tenisowego w parku w 

Cielądzu, kort się wręcz rozpada, kamienie wystają, co grozi upadkami.  

− Radny Adam Michalak – należy dokonać naprawy asfaltu koło remizy w Cielądzu, 

trzeba również wymienić drzwi w garażu i ocieplić część garażową OSP w Cielądzu.  

Radni jednogłośnie zdecydowali aby przygotować dwa wnioski do LGD Kraina Rawki           

o dofinansowanie z tzw. „małych projektów”  i zrobić remont świetlic w Komorowie                  

i Kuczyźnie. 
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Następnie każda Komisja Rady Gminy we własnym gronie przystąpiła do opracowania 

wniosków i opinii do projektu budżetu na 2012 rok.  

Wnioski i opinie zostały jednogłośnie przyjęte przez każdą komisję. Stanowią one załącznik 

do niniejszego protokołu.   

Punkt 2. 

Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że we wrześniu była podjęta uchwała w sprawie 

aplikowania gminy o środki z Programu Innowacyjna Gospodarka, Priorytetu: Społeczeństwo 

Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, na realizację przez Gminę Cielądz 

projektu pod nazwą „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla osób 

zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie gminy Cielądz”. Jednak projekt ten upadł, 

ponieważ okazało się, że osoby prywatne nie będą mogły się do Internetu podłączyć. W 

związku z powyższym zarówno Wójt Gminy Cielądz jak i pozostałe gminy nie widzą sensu 

wydawać tak dużych środków tylko dla określonej grupy osób. W gminie Cielądz byłoby to 

ok. 100 tys. zł przez dwa lata a podłączyłoby się ok. 10 rodzin. Gdyby w późniejszym 

terminie, nawet po zakończeniu projektu mogli inni się podłączyć były sens, ale dla tylko 

wąsko określonej grupy osób są to zbyt duże koszty.  

 

Na tym Przewodniczący Rady Gminy zamknął wspólne posiedzenie komisji.  

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Protokołowała: 

mgr Olga Kmita. 


