Protokół
ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu i Rolnictwa oraz Komisji
Oświaty. Kultury, Sportu i Zdrowia w dniu 10 września 2012 roku.

Radnych obecnych na posiedzeniu Komisji: 14
Radni nieobecni:
1. Jerzy Pieczątka.
Obecni na posiedzeniu wg załączonych list obecności.
Ponadto w posiedzeniu brali udział:
1. Paweł Królak

- Wójt Gminy

2. Wiesława Libera

- Skarbnik Gminy

3. Małgorzata Stolarek

-Dyrektor SP w Cielądzu

4. Grażyna Jarzyńska

-Dyrektor SP w Sierzchowach

5. Teresa Łucka

-Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Cielądzu

6. Jadwiga Gaćkowska

-Kierownik GZEAS

Posiedzeniu przewodniczył Pan Bogumił Grabowski Przewodniczący Rady Gminy.

Punkt 1.
Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 10:00 dokonał Przewodniczący Rady Gminy –
Bogumił Grabowski, witając członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdził istnienie
quorum i uprawnienie Komisji do podejmowania wiążących decyzji.

Punkt 2.
Przewodniczący obrad przedstawił następujący porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie przez poszczególne Komisje protokołów z ostatnich posiedzeń.
4. Ocena przygotowania szkół do rozpoczęcia roku szkolnego.
5. Wyrażenie opinii w zakresie proponowanych zmian budżetu i w budżecie Gminy
na 2012 rok.
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6. Wyrażenie opinii w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające
finansowanie w ramach PROW na lata 2007-2013 operacji „Budowa przydomowych
oczyszczalni ścieków w Gminie Cielądz”.
7. Wyrażenie opinii w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej
zaciągniętych kredytów i pożyczek.
8. Informacja z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2012 roku.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie posiedzenia.

Do przedstawionego porządku obrad uwag nie zgłoszono. Porządek został przyjęty
jednogłośnie.

Punkt 3.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił

Przewodniczących

poszczególnych

Komisji

poszczególne o przegłosowanie protokołów z ostatnich posiedzeń.

Protokół Nr 13/12 z dn. 16.07.2012 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej został wyłożony do
wglądu. Członkowie Komisji Rewizyjnej do protokołu nie wnieśli uwag.
Protokół w głosowaniu 4 głosami „za” został przyjęty jednogłośnie.

Protokół Nr 8/12 z dn. 21.06.2012 r. z posiedzenia Komisji Budżetu i Rolnictwa został
wyłożony do wglądu. Członkowie Komisji Budżetu i Rolnictwa do protokołu nie wnieśli
uwag.
Protokół w głosowaniu 5 głosami „za” został przyjęty jednogłośnie.

Protokół Nr 5/12 z dn. 30.05.2012 r. z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu
i Zdrowia został wyłożony do wglądu. Członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu
i Zdrowia do protokołu nie wnieśli uwag.
Protokół w głosowaniu 5 głosami „za” został przyjęty jednogłośnie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu
ze wspólnego posiedzenia komisji z dn. 17.08.2012 r. Protokół ten został wyłożony do
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wglądu i żadnych uwag nie wniesiono. Protokół w głosowaniu przez poszczególne komisje
został przyjęty jednogłośnie.

Punkt 4.
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu obejmującego
ocenę przygotowania szkół do rozpoczęcia roku szkolnego.

Przewodniczący Rady poprosił panie Dyrektor o przedstawienie informacji dotyczących
przygotowania szkół do nowego roku szkolnego.
Dyrektor Publicznego Gimnazjum Teresa Łucka poinformowała, że w gimnazjum dokonano
napraw: elewacji budynku, kostki chodnikowej przy wejściu do szkoły, lamperii w niektórych
klasach i na korytarzu szkolnym. Poza tym pomalowano sanitariaty, znajdujące się w
budynku szkoły oraz drzwi wejściowe. W Gimnazjum odbyły się kontrole, m.in.:
- przegląd stanu technicznego budynków – zalecono oczyszczenie rynien dachowych przed
okresem zimowym i ich naprawę (zalecenia te wykonano);
- kontrola hydrantów i sprzętu gaśniczego (dokonano remontu jednej gaśnicy);
- przegląd przewodów kominowych (sprawne);
- badanie instalacji elektrycznej (bez uwag);
- kontrola instalacji sanitarnej i kanalizacyjnej (nie było zaleceń).
W szkole uczyć się będzie 138 uczniów:
klasa I A – 19,
klasa I B – 20,
klasa II A – 24
klasa II B – 24
klasa III A – 24
klasa III B – 27
Łącznie z Dyrektorem w szkole zatrudnionych jest 15 nauczycieli, w tym psycholog na 4/20
etatu. Na wakat 12 godzin wychowania fizycznego przyjęto stażystę p. Karola Jakubczaka.
Ze względu na to, że jedna z nauczycielek przebywa na zwolnieniu lekarskim, godziny tej
pani (język polski – 15, świetlica – 4 oraz 1 godzina z wych. ) zostały przydzielone innym
nauczycielom.

Zmieniła

się

zatem

liczba

godzin

ponadwymiarowych,

godzin

ponadwymiarowych wyszło 42 (w tym: 24 godziny szkolne, 14 godzin świetlicowych i 4
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godziny biblioteki), wszystkich godzin: 262. Gimnazjum Publiczne jest przygotowane do
roku szkolnego 2012/2013.

Na pytanie Skarbnik Gminy czy stażysta, który został przyjęty jest z Urzędu Pracy i
czy jest w związku z tym refundacja jego zatrudnienia Dyrektor Teresa Łucka wyjaśniła, że
stażysta nie jest z Urzędu Pracy i nie ma refundacji kosztów zatrudnienia. Nauczyciel stażysta
musi mieć odpowiednie przygotowanie pedagogiczne, inaczej być nie może.
Kierownik GZEAS Jadwiga Gaćkowska dodała, że koszt zatrudnienia stażysty to ok.
2.000 zł miesięcznie.
Dyrektor Teresa Łucka dodała, że obecnie pracuje się nad zmianami w Karcie
Nauczyciela, podejmowane są próby ulepszenia przepisów bo faktycznie pojawia się
problem, kiedy nauczyciel przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia.

Następnie głos zabrała p. Małgorzata Stolarek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cielądzu.
Dyrektor poinformowała, że w czerwcu odbyła się kontrola SANEPIDU, po której szkoła
otrzymała zalecenia:
− doprowadzić do właściwego stanu sanitarno technicznego powierzchnię ścian w
pomieszczeniach bloku żywieniowego,
− zabezpieczyć pomieszczenia bloku żywieniowego przed dostępem szkodników w
zakresie uszczelnienia drzwi zewnętrznych do pomieszczenia zmywalni,
− zapewnić gładką, łatwą do utrzymania w czystości powierzchnię drzwi zewnętrznych i
wewnętrznych w pomieszczeniach,
− zapewnić właściwy stan sanitarno-techniczny powierzchni kontaktujących się
z żywnością w procesach technologicznych w zakresie wymiany garnków z
uszkodzoną powłoką emalii oraz uszkodzonych zużytych desek do krojenia żywności.
Zalecenia zostały wykonane do dnia 30.08.2012 r.
W listopadzie 20111 roku odbyła się kontrola stanu technicznego obiektów. Zalecenia
pokontrolne, dotyczące małego budynku tj. wymiana lub demontaż podsufitówki nad
wejściem głównym oraz zdemontowanie osłony elewacji, znajdujące się przy rynnach zostały
wykonane do 30.08.2012 r. Natomiast zalecenie również dotyczące małego budynku, w
zakresie zdemontowania uszkodzonych płyt azbestowych, elewacyjnych nie zostało
wykonane, ze względu na to, że inspektorzy stwierdzili, że należałoby zdemontować całą
płytę. Jednakże należy rozpatrzeć możliwość wymiany tej płyty i zalecenie wykonać.
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Zalecenia dotyczące dużego budynku, tj. przemurowanie komina i wylanie czap betonowych
zostały wykonane w maju 2012 roku. W czerwcu 2012 r. odbył się przegląd instalacji
elektrycznej – bez uwag, w sierpniu przegląd sprzętu gaśniczego – bez uwag a także kontrola
instalacji sanitarnej i kanalizacyjnej – również bez uwag.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cielądzu poinformowała również, że w roku szkolnym
2012/2013 w szkole uczy się 132 uczniów w klasach I-VI oraz 23 dzieci w oddziale
przedszkolnym. Dyrektor przedstawiła liczebność poszczególnych oddziałów:
Klasa „O”

- 23

Klasa I

- 25

Klasa II

- 17

Klasa III

- 18

Klasa IV a

- 15

Klasa IV b

- 14

Klasa V

- 20

Klasa VI

- 23

Ogółem jest 277 godzin, w tym ponadwymiarowych: 6,5 godz. , niepełnozatrudnionych: 28,5
godz.

Dyrektor SP w Cielądzu poprosiła o poważne podejście do kwestii boiska szkolnego,
boisko jest nierówne, pozostawia wiele do życzenia, konieczne jest przyspawanie
i zabetonowanie uszkodzonych w czasie wakacji bramek, występuje nieszczelność ogrodzenia
przy transformatorze, linia energetyczna przechodzi przez boisko szkolne, a tak być nie
powinno.
Dyrektor Gimnazjum Teresa Łucka poinformowała, że odbyła się kontrola NIK-u i
nie było co do tego zastrzeżeń, linia może tak przebiegać.
Dyrektor SP w Cielądzu - Małgorzata Stolarek poinformowała, że jest poważny
problem z dziećmi 5-letnimi, odnośnie spełniania przez nie obowiązku rocznego
przygotowania przedszkolnego. Obecnie z oddziale „O” w szkole podstawowej w Cielądzu
jest 23 dzieci. Obowiązkiem Dyrektora jest skontrolowanie do dnia 10 września, czy dzieci 5letnie spełniają obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego a organ prowadzący ma
obowiązek zapewnić miejsce w oddziale przedszkolnym. Jest więcej dzieci 5-letnich, które
muszą zostać przyjęte, w tej chwili jest 30 dzieci a oddział przedszkolny nie może mieć
więcej, niż 25 dzieci. Dlatego powstał problem. Należałoby utworzyć drugi oddział, a z tym
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wiążą się niemałe pieniądze. Natomiast w przedszkolu jest jedenaścioro 5-letnich dzieci.
Należy coś z tym zrobić, tak nie może być a w tym roku ma odbyć się kontrola dotycząca m.
in. prawidłowości organizacji oddziałów przedszkolnych.
Radny Robert Kupis zapytał jaką mamy w tej sytuacji alternatywę.
Dyrektor Małgorzata Stolarek stwierdziła, że trzeba znaleźć logiczne wyjście z tej sytuacji,
dwa oddziały wiążą się z kosztami. Z kolei przywilejem rodziców jest wybór przedszkola, np.
nawet jeśli dziecko ma pobyt stały w Gdańsku, ale mieszka na terenie naszej Gminy to tu
dyrektor musi dziecko przyjąć, nie ma innego wyboru.
Radna Iwona Machnicka stwierdziła, że gdyby dzieci 5-letnie z przedszkola przeszły
do oddziału w szkole, w przedszkolu byłoby miejsce dla innych dzieci, dla których obecnie
nie ma miejsca. Obecnie nie ma miejsca dla młodszych dzieci, których rodzice pracują i nie
ich mają z kim zostawić tych dzieci.
Dyrektor SP Małgorzata Stolarek poinformowała, że faktycznie w przedszkolu nie dla
wszystkich dzieci są miejsca.
Skarbnik Gminy Wiesława Libera poinformowała, że nie wszystkie dzieci muszą być
w przedszkolu. W przedszkolu 5-latkow jest jedenaścioro. Koszt drugiego oddziału to ok. 70
tys. zł albo 80 tys. zł.
Radny Grzegorz Stępniak zapytał, czy skoro w szkole w Sierzchowach jest 19 dzieci a
w Cielądzu powyżej dozwolonej liczy, czy można zapewnić miejsce dzieciom
w Sierzchowach, żeby rodzice przenieśli dzieci do drugiej szkoły.
Radny Tomasz Dewille dodał, że można byłoby zaproponować rodzicom szkołę
w Sierzchowach, skoro tam jest miejsce bo w Cielądzu musielibyśmy tworzyć drugi oddział.
Dyrektor SP Małgorzata Stolarek poinformowała, że nie ma takiej możliwości,
ponieważ to rodzic decyduje, gdzie dziecko ma spełniać obowiązek rocznego przygotowania
przedszkolnego. Jeśli rodzic zgłasza dziecko do jednej szkoły – Dyrektor nie może mu
odmówić i odesłać do drugiej szkoły. Można jedynie zaproponować, ale musi to odpowiadać
rodzicom, to oni wybierają szkołę dla dziecka.
Na zapytanie radnej Iwony Machnickiej ile jest dzieci zapisanych, dla których nie ma
miejsca w przedszkolu Dyrektor SP odpowiedziała, że nie posiada takich informacji.

Następnie głos zabrała p. Grażyna Jarzyńska Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sierzchowach.
Dyrektor przedstawiła liczbę uczniów w roku szkolnym 2012/2013, łącznie 102 uczniów:
Klasa 0 – 19,
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Klasa I – 12,
Klasa II – 8,
Klasa III – 13,
Klasa IV – 12,
Klasa V – 14,
Klasa VI – 24.
Liczba godzin zatwierdzonych w projekcie nie uległa zmianie: 240 godzin, w wymiarze
obowiązkowym 194 godziny, godzin ponadwymiarowych: 26, niepełnozatrudnieni – 30
godzin. W szkole zatrudnionych jest piętnastu nauczycieli, kwestia zatrudnienia zmieniła się
na pewien okres bo jeden nauczyciel przebywa na zwolnieniu lekarskim, na czas zwolnienia
została zatrudniona osoba na pól etatu. Dziesięciu nauczycieli jest zatrudnionych jest w
pełnym wymiarze – 210 godzin, czterech nauczycieli zatrudnionych jest w niepełnym
wymiarze (w tym zatrudniony na czas zwolnienia lekarskiego)– 23 godziny, jeden nauczyciel
uzupełniający etat innej szkoły – 7 godzin.
Infrastruktura szkoły została przygotowana do rozpoczęcia roku szkolnego a po
przeprowadzonych kontrolach zaleceń nie było.
Dyrektor Grażyna Jarzyńska poinformowała, że od wielu lat prosi o remont chodnika
wokół szkoły, jest bardzo niebezpiecznie. Ponownie zwróciła się z prośbą o remont. Dyrektor
miała nadzieję, że podbitki na dwóch daszkach zostaną zrobione, ale nie było możliwości bo
wyceniono to na 3.000 zł a szkoła tyle nie miała. Daszki – przy wejściach do szkoły, nie mają
podbitek. Te dachy są dosyć strome, jak spada śnieg to jeden się uszkodził. Zwróciła się z
prośbą o zainteresowanie się tematem i zrobienie podbitek.
Radny Grzegorz Stępniak stwierdził, że z chodnikami wokół szkoły w Sierzchowach
trzeba poczekać.
Radny Robert Kupis zaproponował aby nasi pracownicy z robót wykonywali takie
drobne prace.
Dyrektor Grażyna Jarzyńska poinformowała, że ilekroć są jakieś remonty to materiały
i tak są kupowane na faktury, nikt nie robi swoimi materiałami.
Skarbnik Gminy stwierdziła, że można kupić materiały a nasi pracownicy wykonaliby
prace w ramach umowy o pracę, bez dodatkowego wynagrodzenia za pracę.

Dyrektor Gimnazjum Teresa Łucka zwróciła się z prośbą o zrobienie w następne
wakacje parkietu i uzupełnienie szczeliny na sali gimnastycznej oraz o pomalowanie.
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Zwróciła uwagę, że parkiet jest mocno zniszczony. Poinformowała również o konieczności
zlikwidowania studzienki kolo kotłowni. Dyrektor zwróciła się również z prośbą o ławeczki
wokół szkoły, obecnie są tylko trzy (dobre byłyby takie, które na sezon jesienno-zimowy
można byłoby schować). Zwróciła się również z prośbą o przydzielenie jakiejś puli pieniędzy
na stypendia motywacyjne dla uczniów. Stypendia byłyby związane z wysokimi wynikami w
nauce, nie byłyby to duże pieniądze, byłaby to kwota nie większa niż 2 tys. zł.
Poinformowała, że takie stypendia ma gmina Regnów i Sadkowice.
Kierownik GZEAS Jadwiga Gaćkowska poinformowała, że na takie stypendia można
przeznaczyć wyłącznie środki własne Gminy. Do obecnych stypendiów socjalnych już
dokładamy 25 %, do tych, które już otrzymaliśmy będziemy musieli dołożyć jeszcze 8 tys. zł.
Dyrektor SP Małgorzata Stolarek poinformowała, że stypendium motywacyjne nie
przysługiwałoby uczniom klas od I do III i w 1 semestrze IV klasy, dopiero potem.
Stypendium nie może przekraczać więcej niż dwukrotności zasiłku rodzinnego na dziecko
czyli 112 zł. Uczniów ze średnią powyżej pięciu mamy niewielu.
Radny Grzegorz Stępniak zapytał czy szczelina na sali gimnastycznej się powiększa.
Dyrektor Gimnazjum Teresa Łucka poinformowała, że była badana, nie powiększa się, ale
trzeba ją załatać i powtórzyć badanie.
Dyrektor SP w Cielądzu Małgorzata Stolarek poinformowała, że w przyszłym roku
będą kolejne kontrole, chodzi o kwestię bezpieczeństwa dzieci i mały budynek (nauczania
zintegrowanego). Dyrektor poinformowała, że jest świadoma, jak duże są to pieniądze, ale
trzeba ułożyć jakiś program działania. Musimy myśleć o budowie szkoły, dalej tego tematu
nie da się już przeciągać. Musimy zastanowić się, skąd wziąć pieniądze, może uda się zdobyć
jakieś środki zewnętrzne na budowę szkoły.

Dyrektor SP w Cielądzu Małgorzata Stolarek zapytała czy można uzgodnić z firmą
obsługującą elektryczność, że jeśli jest jakaś awaria w szkole, żeby przyjeżdżali szybciej niż
po trzech tygodniach.
Skarbnik Gminy poinformowała, że firma ta nie ma obsługi szkół w umowie, przetarg
był na oświetlenie uliczne, szkoły są obsługiwane przez tę firmę tylko grzecznościowo. Nie
można wymagać od nich przyjazdów do szkół. Jeśli szkoły chcą mieć firmę obsługującą,
muszą oddzielnie wysłać, np. zapytania o ofertę.
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Punkt 5.
Kolejny punkt porządku obrad dotyczył wyrażenia opinii w zakresie proponowanych zmian
budżetu i w budżecie Gminy na 2012 rok. Proponowane zmiany budżetu i w budżecie Gminy
przedstawiła Skarbnik Gminy, zgodnie z przedstawionym projektem uchwały.
Skarbnik

poinformowała,

że

projekt

uchwały

otrzymali

wszyscy

radni.

Poinformowała, że w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody proponuje się zwiększyć
plan dotacji celowych/ zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w
2011 roku) oraz w dz. 600 dofinansowanie robót publicznych z Urzędu Pracy. Proponuje się
zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia (prace publiczne) na remonty dróg i
inwestycje, ze względu na to, że zostały przyjęte trzy osoby na roboty publiczne. Proponuje
się również zgodnie z załącznikiem Nr 3 do projektu uchwały zwiększenie o kwotę 5.000 zł w
dz. 900 rozdz. 90095, tj. gospodarka komunalna i ochrona środowiska na zadania statutowe,
zwiększenie o kwotę 20.000 zł w dz. 750 administracja publiczna (z czego 10.000 zł na
wynagrodzenia, ponieważ Sekretarzowi należy się nagroda jubileuszowa) oraz zmniejszenie
w dz. 600 o kwotę 25.000 zł.

Wójt Gminy Paweł Królak dodał, że jest to umowa z Urzędem Pracy, gdzie
pracownicy są przez okres sześciu miesięcy finansowani przez ten Urząd a my
zobowiązujemy się zatrudnić ich w przyszłym roku na co najmniej jeden miesiąc.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że oprócz tego trzeba będzie wypłacić im „trzynastkę”,
ponieważ nabywa się do niej uprawnienia, po przepracowaniu u jednego pracodawcy
minimum pół roku.
Radny Józef Pytka zapytał czy jest sens zatrudniać ich na okres zimowy, jakie w tym
okresie mieliby obowiązki.
Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że pracownicy już pomalowali
w Sierzchowach klasy, WC itp., zbierali śmieci, są dla nich zajęcia. Obecni nasi pracownicy
będą do grudnia br., natomiast ci do końca lutego przyszłego roku.
Skarbnik Gminy Wiesława Libera stwierdziła, że była mowa o stypendiach
w gimnazjum, pracownikom Urzędu Gminy też można dać fundusz nagród.

Na tym dyskusję zakończono. Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Wszystkie Komisje wyraziły jednogłośnie pozytywną opinię do proponowanych zmian
budżetu i w budżecie Gminy na 2012 rok.
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Punkt 6.
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu obejmującego
wyrażenie opinii w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające
finansowanie w ramach PROW na lata 2007-2013 operacji „Budowa przydomowych
oczyszczalni ścieków w Gminie Cielądz”.
Skarbnik Gminy poinformowała, że nie ma jeszcze podpisanego aneksu na
przydomowe oczyszczalnie ścieków, dlatego jest propozycja pożyczki z Banku Gospodarstwa
Krajowego Oddział w Łodzi w wysokości 1.634.748 zł. Pożyczka zostanie przeznaczona na
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy na rok 2012, spłata nastąpi po
otrzymaniu środków z budżetu Unii Europejskiej. Jak będzie aneks to będziemy zmniejszać,
do końca października oczyszczalnie mają zostać wykonane a my do końca listopada mamy je
rozliczyć. Urząd Marszałkowski zwróci środki w przyszłym roku.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Wszystkie Komisje wyraziły jednogłośnie pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie
zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW
na lata 2007-2013 operacji „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie
Cielądz”.

Punkt 7.
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu obejmującego
wyrażenie opinii w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej
zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Skarbnik

Gminy

poinformowała,

że

wszyscy

radni

otrzymali

projekt

uchwały.

Poinformowała, że proponuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 207.275 zł na
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Kredyt zostałby spłacony w latach 2013-2020 a
środki na spłatę będą zaplanowane w budżetach lat następnych.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Wszystkie Komisje wyraziły jednogłośnie pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie
zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
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Punkt 8.
Kolejny punkt porządku obrad dotyczył Informacji z wykonania budżetu Gminy za I półrocze
2012 roku. Informację otrzymali wszyscy radni w dniu 30.08.2012 r. Informację z wykonania
budżetu Gminy za I półrocze 2012 roku przedstawiła Skarbnik Gminy Wiesława Libera.

Skarbnik Gminy poinformowała, że firma Herco nie zapłaci części podatków od
nieruchomości, ze względu na to, że zostały nadpłacone w 2010 roku. W związku z tym nie
osiągniemy dochodów w kwocie ok. 50 tys. zł. Ogólnie rzecz biorąc wydatki w I półroczu są
wykonane bardzo źle ogólnie, bo przydomowe oczyszczalnie ścieków będą wykonane
dopiero w październiku, domu kultury nie będzie, jeszcze nie ma również wykonania dróg w
Niemgłowach i Gułkach.
Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że drogi w Niemgłowach i Gułkach będą
skończone w październiku.
Na pytanie Przewodniczącego Rady Bogumiła Grabowskiego odnośnie świetlic z
małych projektów, Skarbnik Gminy odpowiedziała, że dokumentacja jest przygotowywana.
Radny Jarosław Budek poprosił o wyjaśnienie zwrotów środków z małych projektów
i z odnowy wsi.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że finansowanie odbywa się na zasadzie: 75 % wartości
zadania netto dla UE a 25 % netto dla Gminy, ale ponieważ trzeba jeszcze dołożyć podatek
VAT to wychodzi 60 % i 40 %. Skarbnik Gminy poinformowała, że odnośnie zbiorników do
Kuczyzny była mowa o kwocie ok. 2 – 3 tys. zł, ale prawdopodobnie jeden zbiornik może
kosztować ok. 10 tys. zł a potrzebne są dwa.
Radny Grzegorz Stępniak zapytał czy zdążymy zrealizować wszystkie inwestycje
zaplanowane w tym roku.
Skarbnik Gminy poinformowała, że

parking w Cielądzu jest zrobiony, droga w

Niemgłowach jest robiona, dokumentacja na drogę w Gułkach jest zrobiona i droga będzie
realizowana, dokumentacja na drogę w Grabicach jest w trakcie, dokumentacja na drogę
Cielądz-Ossowice jest robiona, świetlice również.
Wójt Gminy Paweł Królak dodał, że jeśli chodzi o dokumentację na Nową Małą Wieś,
w większości jest szerokość 6 m ale na pewnym odcinku zmniejsza się do 4 m. Zobaczymy
jak podejdą do tego właściciele gruntów, jeśli byłaby wola oddać te 2 m, można byłoby
zrobić 6 m.
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Ponieważ nikt więcej głosu nie zabrał przystąpiono do kolejnego punktu.

Punkt 9.
W sprawach różnych głos zabrali:
Przewodniczący Rady Bogumił Grabowski poinformował, że z Zarządu Powiatu
wpłynął wniosek dotyczący potwierdzenia udziału finansowego Gminy w wysokości 75.200
zł w „Remoncie drogi powiatowej nr 4306E (Wiechnowice)-Cielądz-Regnów-Lesiew, na
odcinku Cielądz-Regnów, od km 8+635 do km 13+270”. Przewodniczący Rady przedstawił
treść wniosku.
Skarbnik Gminy Wiesława Libera przekazała radnym projekt uchwały w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego dot. tego wniosku.
Poinformowała, że we wniosku wskazano, że kwota 75.200 zł stanowi 6 % wartości całości
zadania, jednakże p. Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury w Starostwie
Powiatowym w Rawie Mazowieckiej wyjaśniła, że jest to 3 %, a 6% dotyczy dwóch gmin:
Cielądz i Regnowa razem (po 3 % na gminę). Skarbnik Gminy dodała, że na tej drodze jest
zaplanowany również chodnik po lewej stronie (od Cielądza) do końca zabudowań. Jeśli
kwota po przetargu wyjdzie mniejsza to udział Gminy również się zmniejszy. Wniosek o
dofinansowanie Starostwo musi złożyć do 27 września, jeśli będą uchwały gmin o udzieleniu
pomocy to wniosek ma większe szanse na uzyskanie wymaganej liczby punktów, ponieważ
dofinansowania gmin również się liczą w punktacji. Gmina nie ma obowiązku tego remontu
dofinansować, ale byłoby dobrze gdybyśmy to zrobili, wtedy wniosek ma szansę otrzymać
dofinansowanie.
Na pytanie radnego Józefa Pytki, co gmina będzie z tego miała, Wójt Gminy
odpowiedział, że na Sesję Rady Gminy przyjedzie Dyrektor Wydziału Infrastruktury ze
Starostwa p. Killman i wszystko dokładnie wyjaśni, poinformuje, jakie korzyści będzie miała
Gmina. Dłuższy odcinek jest na terenie naszej gminy, krótszy na terenie gminy Regnów,
planowane są dwie zatoki autobusowe w Łaszczynie.
Radna Iwona Machnicka zgłosiła konieczność malowania przystanku autobusowego
w Gułkach.
Radna Elżbieta Wieteska zgłosiła konieczność wycięcia gałęzi przy alei lipowej,
w Stolnikach.
Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że przystanek zostanie pomalowany
a wycięcie gałęzi przy alei zostanie zgłoszone do konserwatora zabytków.
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Dyrektor SP w Cielądzu Małgorzata Stolarek poinformowała, że miał miejsce
nieprzyjemny incydent, okazało się, że na boisku szkolnym lekarz zrobił skocznię do skoków
w dal, bez jakichkolwiek uzgodnień, nikt o tym nie wiedział, skocznia bez żadnych atestów.
Mogło się coś stać jakiemuś dziecku i my ponieślibyśmy tego konsekwencje. Tak nie można.
Radny Józef Pytka poinformował, że lekarz na parkingu namalował swoją rejestrację,
twierdząc, że miejsce jest jego i ubliża ludziom, którzy się tam zatrzymują. Tak nie powinno
być, chyba, że rezerwuje miejsce i płaci za nie.

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił pismo z Urzędu Skarbowego dot.
oświadczeń majątkowych. Poinformował radnych o konieczności dokonania uzupełnień.
Również Wójt Paweł Królak poinformował p. Małgorzatę Stolarek o konieczności dokonania
uzupełnienia.

Kierownik GZEAS Jadwiga Gaćkowska poinformowała, że Rada Gminy Rawa
Mazowiecka dnia 29 maja 2012 roku podjęła uchwałę Nr XVIII/90/12, która zmieniła granice
obwodów szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Rawa Mazowiecka. Uchwała ta
włączyła w skład obwodu Szkoły Podstawowej w Pukininie miejscowości: Matyldów,
Bogusławki Małe, Bogusławki Duże i Świnice. Dotychczas miejscowości te należały do
obwodu publicznej Szkoły Podstawowej w Cielądzu, dlatego też należy podjąć uchwałę
zmieniającą obwód szkoły podstawowej w Cielądzu w ten sposób, aby wyłączyć wymienione
miejscowości. Kierownik GZEAS przekazała wszystkim radnym projekt uchwały
i poinformowała, że Wójt poprosi Radę o dodatkowy punkt na Sesji Rady Gminy dotyczący
tej uchwały.
Dyrektor SP w Cielądzu Małgorzata Stolarek poinformowała, że dzieci z tych
miejscowości chodzą do szkoły w Cielądzu. Mimo, że gmina Rawa włączyła te miejscowości
do obwodu szkoły w Pukininie, dzieci i tak uczęszczają do naszej szkoły. Dyrektor wyraziła
swoje zdziwienie faktem, że gmina Rawa podjęła taką uchwałę bez uzgodnienia z naszą
gminą.
Skarbnik Gminy Wiesława Libera zapytała czy fakt, że Gmina Rawa zmieniła obwód
szkoły w Pukininie coś zmienia, skoro dzieci i tak chodzą do naszej szkoły.
Radny Tomasz Dewille poinformował, że jeśli my zmienimy obwód i wyłączymy te
miejscowości to będzie tak, jakbyśmy tych dzieci nie chcieli w naszej szkole.

13

Skarbnik Gminy Wiesława Libera poinformowała, że czy wprowadzimy te
miejscowości do obwodu czy nie i tak dzieci mogą chodzić do naszej szkoły.
Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski zapytał czy musimy tę uchwałę
podejmować.
Kierownik GZEAS Jadwiga Gaćkowska poinformowała, że powinniśmy, ponieważ te
same miejscowości nie powinny być w obwodach kilku szkół.
Dyrektor Gimnazjum Teresa Łucka dodała, że gminie Rawa Mazowiecka nie było na
rękę dowozić dzieci do swojej szkoły, wtedy wyrazili zgodę żeby dzieci wziąć do szkoły w
Cielądzu.
Kierownik GZEAS Jadwiga Gaćkowska poinformowała, że te miejscowości nie mogą
być u nas i w Rawie w obwodzie, ale dzieci mogą nadal chodzić do naszej szkoły, mimo
obwodu w Rawie.
Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski poinformował, że na Sesji
zaproponuje dodatkowy punkt w tej sprawie.

Punkt 10.
Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący obrad o godz. 12:30
dokonał zamknięcia posiedzenia wspólnych Komisji.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Tomasz Dewille

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa
Jarosław Budek
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu i Zdrowia
Robert Kupis

Protokołowała:
mgr Olga Kmita.
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