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Protokół Nr 9/12 
 

z odbytego posiedzenia Komisji Budżetu i Rolnictwa Rady Gminy Cielądz  

w dniu 30 listopada 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 

4. Tomasz Dewille  - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

5. Robert Kupis   - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury,  

      Sportu i Zdrowia 

 

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. Projekt budżetu gminy na 2013 rok (rozpatrzenie wniosków i opinii poszczególnych 

stałych Komisji oraz sformułowanie ostatecznej opinii o projekcie budżetu). 

4. Sprawy różne. 

5. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Punkt 1.  

Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 10:00 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  Projekt budżetu gminy na 2013 rok (rozpatrzenie 

wniosków i opinii poszczególnych stałych Komisji oraz sformułowanie ostatecznej opinii        

o projekcie budżetu). 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa poprosił Przewodniczących pozostałych 

Komisji  o przedstawienie wniosków oraz opinii o projekcie budżetu gminy na 2013 rok. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tomasz Dewille przedstawił opinię Komisji o projekcie 

budżetu oraz wnioski z posiedzenia Komisji w dn. 27.11.2012 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. 27.11.2012 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. 27.11.2012 r. Opinia wraz z wnioskami stanowi 

załącznik do protokołu.  

Przewodniczący Komisji Jarosław Budek poprosił o dyskusję.  

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Robert Kupis zgłosił 

konieczność modernizacji boisk szkolnych, przy szkołach podstawowych w Sierzchowach      

i w Cielądzu: wyrównanie nawierzchni, wysypanie gleby i posianie nowej trawy oraz 

rozważenie budowy nowej Szkoły Podstawowej w  Cielądzu.  

Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk poinformował, że  jeśli chodzi o budowę szkoły, to na 

takie zadanie nie ma żadnych środków zewnętrznych a rzeczywiście zadanie to jest naszym 

priorytetem. Obecnie prowadzone są rozmowy z zakładem energetycznym, na temat 

przesunięcia linii średniego napięcia kW15. Linia musi zostać przesunięta, aby móc 

rozbudować budynek. Inwestycja ta może wynieść nawet 4-5 mln zł, z budżetu gminy nie ma 

możliwości jej sfinansować. Obecnie szukamy poparcia politycznego.  
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Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że odnośnie boisk szkolnych wiosną trzeba będzie 

sprawdzić ich stan i poprawić nawierzchnię. Wójt dodał, że w Sierzchowach boisko 

praktycznie będzie musiało powstać od nowa, ze względu na odbytą przebudowę sieci.  

Na pytanie członka komisji Lecha Owczarka, czy remont oczyszczalni ścieków jest 

niezbędny w 2013 roku, czy nie lepiej byłoby poczekać z tą inwestycją Wójt Gminy Paweł 

Królak poinformował, że to, co zostało wpisane do projektu budżetu, jest absolutną 

koniecznością i minimum tego, co musimy wykonać. To zadanie powinniśmy wykonać już 

dwa, trzy lata temu. Opomiarowanie zrzutów, wprowadzanie powoli do zbiornika                     

i napowietrzanie jest niezbędne.  

Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk dodał, że mamy ok. 200 przydomowych oczyszczalni 

ścieków, w regulaminie zapisano, że minimum raz w roku właściciele oczyszczalni będą 

musieli wywozić ścieki. Osady są trudne do zagospodarowania, przywożone są osady zgniłe, 

bez reaktora zabijemy całą florę bateryjną w oczyszczalni a wtedy i inne rzeczy przestaną 

działać. Zaproponowana inwestycja jest niezbędnym minimum.  

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa Jarosław Budek odnośnie wniosku o zakup 

koparko-ładowarki zapytał , czy nie byłby lepszym rozwiązaniem przetarg na obsługę np. 200 

godzin. Godzina pracy kosztuje ok. 100 zł, sprzęt taki zużywa ok. 10 l ropy na godzinę pracy 

plus płaca pracownika obsługującego maszynę. Jego zdaniem przetarg na pracę za godzinę 

mógłby być lepszym rozwiązaniem.  

Sekretarz Gminy poinformował, że sprzęt ten nie służyłby tylko do usuwania awarii, 

wykorzystywany byłby do wszelakich prac, np. usuwania liści, wymiany przepustów, 

ścinania poboczy, kopania rowów. Zakup sprzętu będzie korzystniejszym rozwiązaniem.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tomasz Dewille stwierdził, że można byłoby dokupić 

łyżkę do odtwarzania rowów i faktycznie sprzęt byłby wykorzystywany do tego typu prac.  

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa odnośnie wniosku o zabezpieczenie środków 

na dzierżawę szatni w parku zapytał, czy nie lepiej byłoby kupić szatnię i ile taki zakup 

mógłby kosztować.  

Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że zakup szatni to kwota ok. 90- 100 tys. zł. Wójt 

dodał, że docelowo lepiej byłoby szatnię kupić a nie dzierżawić. 
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Przewodniczący Komisji Jarosław Budek zapytał, czy koszt zakupu zmniejszy się o koszt 

dzierżawy.  

Wójt Gminy poinformował, że pracujemy nad tym, aby właściciel przekazał nam szatnię. 

Szatnia stoi już rok czasu.  

Członek Komisji Elżbieta Wieteska stwierdziła, że co rok płacić 12 tys. zł za dzierżawę nie 

ma sensu, należy się zastanowić nam kupnem.  

Skarbnik Gminy Wiesława Libera poinformowała, że również się nad tym zastanawiamy, 

należałoby się odpowiednio porozumieć z właścicielem szatni. 

Przewodniczący Komisji Jarosław Budek dodał, że może na razie należałoby podpisać 

umowę na dzierżawę z zastrzeżeniem, że po kilku latach w razie zakupu, cena zakupu 

zostanie odpowiednio zmniejszona.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej stwierdził, że nie można całego budżetu gminy 

przeznaczyć na sport.  

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa Jarosław Budek stwierdził, że skoro w tym 

roku Orlęta Cielądz miały ok. 46 tys. zł dofinansowania a w przyszłym roku chcemy 

przeznaczyć 70 tys. zł, to jest 50 % więcej. Zapytał, co w przypadku kiedy Orlęta spadną           

z 4 ligi, czy poziom dofinansowania będzie taki sam.  

Wójt Gminy poinformował, że to już mowa o przyszłym roku dofinansowania, wtedy 

będziemy wiedzieć, konkurs jest na taki okres, jaki jest okres ligi. Klub zadeklarował, że gra 

w tej lidze kosztuje ok. 70 tys. zł. Skoro tyle kosztuje, to tyle musi klubowi wystarczyć, na 

tyle maksymalnie nas stać a klub ma robić wszystko żeby się w tej lidze utrzymać.   

Po analizie wniosków Komisja Budżetu i Rolnictwa jednogłośnie zdecydowała                            

o uwzględnieniu w budżecie na 2013 rok wniosków wszystkich komisji stałych, tj: 

1. kwoty 25.000 zł na program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie, 

2. kwoty 12.000 zł na dzierżawę szatni przy boisku w parku w Cielądzu, 

3. kwoty 30.000 zł na bieżące utrzymanie dróg, 

4. kwoty 40.000 zł na zakup koparko-ładowarki, 
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5. kwoty 12.000 zł na uregulowanie stanu prawnego (przeprowadzenie postępowania 

rozgraniczającego)  drogi w Nowej Małej Wsi, 

6. zwiększenia o kwotę 10.000 zł środków przewidzianych na wykonanie dokumentacji 

na sieć wodociągową w Sierzchowach, 

7. kwoty 15.000 zł na przygotowanie dokumentacji na drogę w Komorowie ok. 800 m, 

 

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

w budżecie gminy w 2013 roku na to pozwolą, pozostałe wnioski komisji stałych wymienione 

w opiniach z posiedzeń komisji z dn. 27.11.2012 będą sukcesywnie realizowane.  

Następnie Komisja Budżetu i Rolnictwa przystąpiła do sformułowania ostatecznej opinii                

o projekcie budżetu na 2013 rok. Opinia ta stanowi załącznik do protokołu.  

Punkt 4. 

W sprawach różnych głos zabrali: 

 Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że skontrolowanie trzy hydrofornie,            

w jednym przypadku nie zastano konserwatora, w związku z czym zostaną wyciągnięte 

konsekwencje. Wójt dodał, że niebawem odbędzie się kompleksowe płukanie wodociągu           

w Sierzchowach. Jakość wody jest niezadowalająca.  

 Skarbnik Gminy Wiesława Libera dodała, że wodociągi były robione 20-25 lat temu         

i wymagają naprawy.  

 Przewodniczący Komisji Jarosław Budek poinformował, że według jego wiedzy 

wśród pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych jest osoba, co do której są 

wątpliwości, czy znajduje się w odpowiednim stanie w czasie pracy. Przewodniczący Komisji 

stwierdził, że należy coś z tym zrobić, aby nie doszło do takiej sytuacji, że wydarzy się coś 

złego i Wójt jako pracodawca będzie za to odpowiadał i płacił, np. odszkodowanie.   

 Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk poinformował, że problem z nadzorem nad 

pracownikami z robót publicznych, pracownik, który ma powierzony nadzór na tymi ludźmi 

niestety nie spełnia tej roli i musimy ten problem rozwiązać.  

 Przewodniczący Komisji Tomasz Dewille poinformował, że należałoby się 

zabezpieczyć przed ewentualną odpowiedzialnością, np. kontrolować przed rozpoczęciem 

pracy stan trzeźwości tych pracowników i jeśli badanie byłoby pozytywne nie dopuszczać 

takiego pracownika do pracy.  
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 Skarbnik Gminy poinformowała, że jeśli przed rozpoczęciem pracy badanie nie 

wykazałoby spożycia alkoholu, pracownik zostałby dopuszczony do pracy a później coś się 

wydarzyło i okazało się, że w czasie pracy spożywano alkohol, wtedy pracodawca nie 

odpowiada za takiego pracownika.  

 Na pytanie Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rolnictwa odnośnie –planowanych 

zatrudnień w 2013 roku Wójt Gminy poinformował, że w budżecie gminy na 2013 rok 

zaplanowano dwie odprawy emerytalne. Zgodnie z deklaracjami odejść na emeryturę planuje 

p. Skarbnik oraz Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Społecznych. Wójt dodał, że 

Skarbnika powołuje Rada Gminy na wniosek Wójta Gminy, natomiast na Kierownika 

Referatu będzie musiał odbyć się konkurs, chyba, że ktoś z obecnych pracowników zostanie 

awansowany.  

 Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa Jarosław Budek poinformował, że radni 

chcą wiedzieć, jaką pensję otrzyma nowa osoba powołana na Skarbnik Gminy. Jego zdaniem 

młoda osoba nie powinna zarabiać tyle, co obecna p. Skarbnik.   

 Wójt Gminy poinformował, że osoba, która zostanie Skarbnikiem Gminy musi 

zarabiać stosownie do piastowanego stanowiska, osoba ta będzie pełnić taką samą funkcję jak 

obecna p. Skarbnik.   

 Skarbnik Gminy dodała, że co do wynagrodzenia może być różnica w dodatku 

stażowym, w zależności od przepracowanych lat pracy, ale wysokość wynagrodzenia 

zasadniczego czy dodatek funkcyjny zależą od zajmowanego stanowiska.  

 Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa Jarosław Budek zapytał o możliwość 

pozyskania dofinansowania na odrestaurowanie starych, zabytkowych grobów na cmentarzu.  

 Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że chcemy poprawić stan pewnych grobów, 

prowadzone były rozmowy z konserwatorem zabytków o ewentualnej dotacji na ten cel, 

rozmawiano również z p. Grochowalskim, który ma nam pomóc. Należy odrestaurować groby 

osób ważnych dla naszej gminy.  

 Członek Komisji Budżetu i Rolnictwa Elżbieta Wieteska poprosiła o kamień z 

piachem, natomiast członek Bogumił Grabowski stwierdził, że należy zrobić remonty 

ubytków w asfalcie (konieczność remontu drogi we wsi Kuczyzna z jednego i drugiego końca 

wsi,  w środku droga była remontowana, ale został początek i koniec drogi).   

 Wójt Gminy poinformował, że zostało trochę kamienia, w 2013 roku dokupimy 

emulsji i będziemy robić. W tym roku tak było, kupowaliśmy emulsję przez Powiat i nasi 

pracownicy robili, wyszło to sporo taniej. 
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 Skarbnik Gminy dodała, łaty, które wykonali nasi pracownicy dobrze się trzymają       

a wyszło to taniej.  

  

Punkt 5. 

Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Komisji - Jarosław Budek  

o godz. 12:00 dokonał zamknięcia posiedzenia Komisji. 

 

 
 
Protokołowała: 
 
Olga Kmita 

Przewodniczący Komisji 
Budżetu i Rolnictwa 

Jarosław Budek 


