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Protokół  
 

ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu i Rolnictwa oraz Komisji 

Oświaty. Kultury, Sportu i Zdrowia w dniu 22 lutego 2013 roku. 

 
Radnych obecnych na posiedzeniu Komisji: 15 
 
Obecni na posiedzeniu wg załączonych list obecności. 

Ponadto w posiedzeniu brali udział: 

1. Paweł Królak  - Wójt Gminy 

2. Sylwester Krawczyk  - Sekretarz Gminy 

3. Wiesława Libera  - Skarbnik Gminy 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Bogumił Grabowski Przewodniczący Rady Gminy. 

 

Punkt 1. 

Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 14:00 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 Rady Gminy przedstawił proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie przez poszczególne Komisje protokołu ze wspólnego posiedzenia komisji  

z dnia 22.01.2013 r.  

4. Wyrażenie opinii do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

budżetu na 2013 rok. 

 

5. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na 

działalność Klubu Pracy przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawie Mazowieckiej.  

6. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie stałych obwodów głosowania. 
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7. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Cielądz. 

8. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za 

wprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych  na terenie gminy Cielądz. 

9. Podjęcie decyzji w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków 

stanowiących fundusz sołecki i wyrażenie opinii do projektu uchwały.  

10. Rozpatrzenie wniosków i zaleceń pokontrolnych przyjętych przez Komisję Rewizyjną 

po kontroli przeprowadzonej w dniu 30 stycznia 2013 r. w zakresie prawidłowości 

realizacji zadań gospodarowania mieniem komunalnym gminy, tj. powierzchni 

dzierżawionej i faktycznie zajmowanej przez NZOZ w Cielądzu części budynku, 

stanowiącego mienie komunalne gminy Cielądz położonego na działce ewidencyjnej 

Nr 814/3 w Cielądzu oraz wypracowanie projektu uchwały w tym zakresie.   

11. Sprawy różne. 

12. 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 przyjęcia protokołu z ostatniego posiedzenia wspólnych 

komisji.  

 

Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji z dnia 22.01.2013 r.  został wyłożony do wglądu. 

Członkowie Komisji Rewizyjnej do protokołu nie wnieśli uwag.  

Protokół w głosowaniu 5 głosami „za” został przyjęty jednogłośnie. 

Członkowie Komisji Budżetu i Rolnictwa do protokołu nie wnieśli uwag.  

Protokół w głosowaniu 5 głosami „za” został przyjęty jednogłośnie. 

Członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia do protokołu nie wnieśli uwag. 

Protokół w głosowaniu 5 głosami „za” został przyjęty jednogłośnie. 
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Punkt 4. 

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu obejmującego 

wyrażenie opinii do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 

2013 rok. 

 

 Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy Wiesława Libera. Projekt uchwały 

otrzymali wszyscy radni. Skarbnik Gminy poinformowała, że ze względu na błędne 

wyliczenie rezerwy na zarządzanie kryzysowe, należy zmienić uchwałę budżetową, podjętą   

w styczniu br. W § 9 uchwały należy zmniejszyć rezerwę ogólną kwotę 450 zł i zwiększyć 

rezerwę celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe również o kwotę 450 zł.  

 

Do projektu uchwały nie zgłoszono uwag.  

Wszystkie Komisje jednogłośnie wyraziły pozytywną opinię do projektu uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok. 

 

Punkt 5. 

Następnie przystąpiono do realizacji punktu obejmującego wyrażenie opinii do uchwały                

w sprawie udzielenia pomocy finansowej na działalność Klubu Pracy przy Powiatowym 

Urzędzie Pracy w Rawie Mazowieckiej. 

 

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Wiesława Libera. Projekt uchwały 

otrzymali wszyscy radni. Skarbnik Gminy poinformowała, że wpłynął wniosek o udzielenie 

pomocy finansowej na działalność Klubu Pracy przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawie 

Mazowieckiej (na zakup materiałów edukacyjnych i promocyjnych).  W budżecie ujęte są na 

ten cel środki w kwocie 1.500 zł. Konieczna jest dodatkowa uchwała w tej sprawie.                       

Po podjęciu uchwały przez Radę Gminy Wójt Gminy będzie mógł podpisać porozumienie             

ze Starostą Powiatu Rawskiego.  

   

Do projektu uchwały nie zgłoszono uwag.  

Wszystkie Komisje jednogłośnie wyraziły pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej na działalność Klubu Pracy przy Powiatowym Urzędzie Pracy 

w Rawie Mazowieckiej. 
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Punkt 6. 

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do wyrażenia opinii do projektu 

uchwały w sprawie  stałych obwodów głosowania. 

 

Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk przedstawił projekt uchwały w sprawie 

podziału Gminy na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz wyznaczenia 

siedzib obwodowych komisji wyborczych. Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 

Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk poinformował, że art. 14 przepisów wprowadzających 

ustawę Kodeks wyborczy nakłada na radę gminy obowiązek dokonania podziału gminy na 

stałe obwody głosowania. Obwody głosowania tworzy się w celu przeprowadzania 

głosowania w wyborach powszechnych oraz w wyborach przeprowadzanych w trakcie 

kadencji organów przedstawicielskich. Proponowany podział gminy na obwody głosowania 

będzie miał zastosowanie do wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, Prezydenta RP, do 

Parlamentu Europejskiego oraz referendów, od chwili jego uchwalenia. Natomiast dla 

wyborów organów samorządowych, zgodnie z art. 16 ustawy „Przepisy wprowadzające 

ustawę – Kodeks wyborczy” przyjęty podział na obwody głosowania będzie miał 

zastosowanie dopiero od kadencji 2014 – 2018. Obwód głosowania stanowi obszar działania 

jednej obwodowej komisji wyborczej przeprowadzającej głosowanie w jednym lokalu 

wyborczym. W proponowanym podziale gminy na obwody głosowania kierowano się zasadą 

określoną w art. 12 § 3 Kodeksu wyborczego, że wielkość obwodu głosowania winna mieścić 

się w granicach 500 - 3000 mieszkańców. W przypadku obwodu nr 3,w skład którego 

wchodzą miejscowości: Grabice i Stolniki, liczba mieszkańców wynosi 409 osób i jest 

mniejsza od wskazanej przez ustawodawcę, jednak pozostawienie powyższego obwodu 

głosowania ma uzasadnienie wynikające z zależności komunikacyjnych, tradycji i więzi 

funkcjonalnych. Dokonując podziału na obwody głosowania przyjęto jednocześnie zasadę, że 

obwód głosowania obejmuje swoimi granicami całe okręgi wyborcze. Proponując lokale na 

siedziby obwodowych komisji wyborczych starano się je wyznaczyć w miejscach 

zapewniających wyborcom łatwy do nich dostęp.  Sekretarz dodał, że w stosunku do 

dotychczas obowiązujących obwodów głosowania nastąpiła jedna zmiana, tj. wieś Kuczyzna 

dotychczas była w obwodzie Nr 3 z siedzibą w budynku byłej Szkoły Podstawowej                    

w Grabicach, według nowej uchwały wieś ta znajdzie się w obwodzie Nr 2 z siedzibą                  

w Szkole Podstawowej w Sierzchowach.  
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Do projektu uchwały nie zgłoszono uwag.  

Wszystkie Komisje jednogłośnie wyraziły pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie  

podziału Gminy na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz wyznaczenia 

siedzib obwodowych komisji wyborczych. 

 

Punkt 7. 

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do punktu obejmującego wyrażenie 

opinii do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 

na terenie Gminy Cielądz. 

 Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk. Projekt uchwały 

otrzymali wszyscy radni. Sekretarz Gminy poinformował, że projekt uchwały jest 

odzwierciedleniem wcześniej podjętych przez radnych decyzji. Decyzja w sprawie wysokości 

taryfy została podjęta na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy w dniu 12.11.2012 r.  

 

 Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa Jarosław Budek stwierdził, że jakość 

wody w naszej gminie jest zła. Gmina Cielądz ma najtańszą i najgorszą wodę w powiecie.  

 Członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Adam Michalak dodał,              

że również w naszej gminie ginie najwięcej wody.  

  Skarbnik Gminy Wiesław Libera stwierdziła, że radny nie może mieć takich 

informacji, ponieważ takich danych żadna gmina nie podaje.  

 Członek Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka odnośnie ustalonej stawki 2,10 zł za 1 

m3 wody stwierdziła, że to jest podwyżka o ok. 10 %, jej zdaniem jest to duża podwyżka.  

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski dodał, że podwyżka jest duża, tym 

bardziej, że stawki podatków zostały podniesione o 7 % podczas, gdy inne gminy podniosły 

podatki o 5 %.  Mieszkańcy gminy są niezadowoleni z tak wysokich podwyżek.  

Członek Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka dodała, że według jej wiedzy w Rawie 

Mazowieckiej mieszkańcy nie płacą podatku od budynków mieszkalnych.  

Wójt Gminy Paweł Królak stwierdził, że miasto Rawa Mazowiecka ma takie wpływy 

z podatków od budynków przeznaczonych na działalność gospodarczą, że może sobie 

pozwolić na zwolnienia z podatków od budynków mieszkalnych. Gminy Cielądz na to nie 

stać.  

Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk poinformował, że  nawet przy podwyżce 

stawek podatków o 7 %, nasza gmina nadal ma najniższe podatki w powiecie.  
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Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Józef Pytka stwierdził, że należy podjąć 

działania celem uszczelnienia sieci wodociągowej. 

Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że ma tę kwestię na uwadze, jednakże 

obecnie jest na to za wcześnie. Dodał, że zmieniono zakresy czynności konserwatorów tak, 

aby byli cały czas na miejscu, jest również więcej płukań w Sierzchowach. Jednakże nie jest 

łatwo wszystko sprawdzić i wykazać kradzież wody.  

Członek Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka stwierdziła, że należy wymieniać stare 

wodomierze. 

    

Do projektu uchwały nie zgłoszono uwag.  

Wszystkie Komisje jednogłośnie wyraziły pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie 

zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Cielądz. 

Punkt 8. 

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do punktu obejmującego wyrażenie 

opinii do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za wprowadzenie ścieków do 

urządzeń kanalizacyjnych  na terenie gminy Cielądz. 

 Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk. Projekt uchwały 

otrzymali wszyscy radni. Sekretarz Gminy poinformował, że projekt uchwały jest 

odzwierciedleniem wcześniej podjętych przez radnych decyzji. Decyzja w sprawie wysokości 

taryfy została podjęta na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy w dniu 12.11.2012 r.  

 

Do projektu uchwały nie zgłoszono uwag.  

Wszystkie Komisje jednogłośnie wyraziły pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie 

zatwierdzenia taryfy za wprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych  na terenie 

gminy Cielądz. 

Punkt 9. 

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do punktu obejmującego podjęcie 

decyzji w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki          

i wyrażenie opinii do projektu uchwały.  

 Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy Paweł Królak. Projekt otrzymali wszyscy 

radni. Wójt Gminy poinformował, że w projekcie uchwały proponuje się, aby Rada wyraziła 
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zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2014 rok środków stanowiących fundusz 

sołecki.  

 Członek Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka poinformowała, że fundusz sołecki 

jest bardzo ważny dla wsi Gułki i Wisówka. Dodała, że jak najbardziej popiera wyodrębnienie 

środków na fundusz.  

 Z-ca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Teresa Stępniak 

poparła radną Machnicką i stwierdziła, że sołectwo Sierzchowy również popiera utworzenie 

funduszu sołeckiego.  

 Członek Komisji Budżetu i Rolnictwa Renata Jakubik poparła wyodrębnienie 

funduszu.  

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

wyodrębnienie funduszu sołeckiego podkreślił, że nie tylko pieniądze są ważne, ale ważne 

jest również pobudzenie inicjatywy lokalnej.   

 Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa Jarosław Budek poinformował, że ma 

odmienne zdanie w tej kwestii, jednakże przychyli się do większości radnych.  

 Członek Komisji Rewizyjnej Grzegorz Stępniak poinformował, że nie jest przekonany 

o słuszności wyodrębniania środków na fundusz sołecki, ponieważ środki w wysokości ok. 

200 tys. są zablokowane w budżecie. Za te środki można byłoby wykonać jakiś odcinek drogi.  

 Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa Jarosław Budek dodał, że poprawiłby 

się wskaźnik inwestycyjny gminy.  

 Skarbnik Gminy Wiesława Libera dodała, że  gdyby fundusz sołecki nie został 

wyodrębniony faktycznie, w budżecie byłoby ok. 200 tys. zł na inwestycje, np. drogowe. 

Trzeba jednak wziąć pod uwagę też fakt, że ok. 20 % środków jest potem zwracanych.  

 Członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Krzysztof Żatkiewicz zapytał, co 

się dzieje ze środkami z funduszu sołeckiego, jeśli dane sołectwo nie złoży wniosku i nie 

wykorzysta środków.  

Skarbnik Gminy Wiesława Libera poinformowała, że w takiej sytuacji środki zostają 

w budżecie gminy.  

 

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.  

Wszystkie Komisje jednogłośnie wyraziły pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie 

funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2014. 
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Punkt 10. 

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do punktu obejmującego Rozpatrzenie 

wniosków i zaleceń pokontrolnych przyjętych przez Komisję Rewizyjną po kontroli 

przeprowadzonej w dniu 30 stycznia 2013 r. w zakresie prawidłowości realizacji zadań 

gospodarowania mieniem komunalnym gminy, tj. powierzchni dzierżawionej i faktycznie 

zajmowanej przez NZOZ w Cielądzu części budynku, stanowiącego mienie komunalne gminy 

Cielądz położonego na działce ewidencyjnej Nr 814/3 w Cielądzu oraz wypracowanie 

projektu uchwały w tym zakresie.  

 Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniu 30 stycznia 2013 roku wraz z wnioskami 

i zaleceniami pokontrolnymi przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tomasz 

Dewille.  

 Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk podziękował Komisji Rewizyjnej za rzetelne 

przeprowadzenie kontroli oraz za podzielenie zdania Wójta, że władze gminy obowiązane są 

właściwie i starannie gospodarować mieniem komunalnym. Wyjaśnił, że zgodnie z prawem 

należy podpisać umowę dzierżawy na faktycznie zajmowaną przez dzierżawcę powierzchnię.  

 Członek Komisji Budżetu i Rolnictwa Lech Owczarek zapytał, czy kontrola i pomiary 

dokonane przez Komisję Rewizyjną wniosły coś nowego do sprawy.  

 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że kontrola Komisji wykazała, że 

istnieje rozbieżność między powierzchnią faktycznie zajmowaną przez dzierżawcę a zgodą 

Rady Gminy wyrażoną w uchwale z grudnia zeszłego roku. Gdyby Wójt miał podpisać 

umowę dzierżawy na powierzchnię wykazaną w uchwale Rady Gminy, nie odzwierciedlałoby 

to stanu faktycznego. Powierzchnia w uchwale z grudnia zeszłego roku nie obejmuje łącznika 

oraz jednego gabinetu lekarskiego, które są zajmowane przez NZOZ, obejmuje natomiast 

pomieszczenie, które obecnie jest użytkowane przez Bibliotekę. Tak nie może być. 

Przewodniczący podkreślił, że Komisja wnioskuje o podjęcie przez Radę Gminy uchwały 

wyrażającej zgodę na powierzchnię faktycznie zajmowaną przez dzierżawcę oraz                         

o podpisanie odpowiedniej umowy przez Wójta.  

 Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Józef Pytka podkreślił, że rolą komisji 

jest kontrola działalności Wójta. Komisja przeprowadziła kontrolę, wykazała 

nieprawidłowości, które należy niezwłocznie usunąć i doprowadzić do stanu zgodnego           
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z prawem. Skoro NZOZ faktycznie zajmuje powierzchnię 139,15 m 3, to za taką powierzchnię 

powinien płacić. Inaczej być nie może.  

 Członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Adam Michalak zaproponował, 

aby za powierzchnię łącznika NZOZ płacił obniżoną stawkę.  

 Skarbnik Gminy wyjaśniła, że takie ustalenia byłyby niezgodne z prawem.  

Członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Adam Michalak poinformował, 

że powiat dokłada do służby zdrowia. Gmina powinna wziąć przykład i również dbać o służbę 

zdrowia na swoim terenie.  

Z-ca Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rolnictwa Elżbieta Wieteska stwierdziła, 

że owszem gmina powinna dbać o służbę zdrowia, ale obecna sytuacja jest nie do przyjęcia. 

Drugi podmiot w Sierzchowach płaci za wszystko, już złożył wniosek o zwolnienie, skoro 

ośrodek w Cielądzu nie płaci za część powierzchni. To jest niesprawiedliwe. Gmina musi 

wszystkie podmioty traktować równo i sprawiedliwie. Radna podkreśliła, że lekarz Musiał nie 

jest uczciwy i oszukał radnych twierdząc, że sprzęt do rehabilitacji należy do KRUS.  

Z-ca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Teresa Stępniak 

podkreśliła, że Komisja Rewizyjna miała sprawdzić stan faktyczny, dokonała kontroli                    

i przedstawia wnioski i zalecenia pokontrolne. W zaleceniach jest jasno przedstawione 

stanowisko Komisji Rewizyjnej i Rada musi się z tym stanowiskiem liczyć. Wójt musi 

rzetelnie i gospodarnie zarządzać mieniem gminy. Rada musi to wziąć pod uwagę.  

W wyniku dyskusji jednogłośnie ustalono, że na Sesji Rady Gminy Rada wysłucha 

opinii radcy prawnego i zdecyduje o przyjęciu wniosków i zaleceń pokontrolnych oraz                 

o podjęciu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie na okres do trzech lat części budynku stanowiącego mienie komunalne 

gminy Cielądz.  

Punkt 11. 

W sprawach różnych: 

 

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski poinformował, że na posiedzenie 

Komisji zaproszony został p. Zdzisław Socha w związku z pismem dotyczącym wsparcia 

finansowego w wysokości 2.000 zł na bieżące finansowanie rozwoju „Sochowej Zagrody”, 
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które wpłynęło do Rady Gminy. Pan Zdzisław Socha dokonał prezentacji swojej działalności 

oraz zbiorów, jakie posiada. Zwrócił się z prośbą o wsparcie finansowe jego działalności.  

  Z-ca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Teresa Stępniak 

poparła wniosek Zdzisława Sochy i stwierdziła, że Rada Gminy powinna przeznaczyć środki 

na jego działalność.   

 Członek Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka zapytała, czy Rada Gminy może                  

z budżetu finansować działania osoby prywatnej.  

Skarbnik Gminy Wiesława Libera poinformowała, że Rada nie może z budżetu gminy 

przeznaczyć środków dla osoby prywatnej. Gdyby wniosek był ze stowarzyszenia, byłaby 

taka możliwość. Poprzez stowarzyszenie byłaby szansa. Pan Socha może ubiegać się                       

o wsparcie finansowe w ramach „grantów Krainy Rawki”.  

Członek Komisji Rewizyjnej Jerzy Pieczątka poruszył temat szkół na terenie gminy 

Cielądz. Zwrócił uwagę, że poziom nauczania w naszych szkołach jest bardzo zły. Należy 

sprawować lepszy nadzór nad dyrektorami szkół. Stwierdził, że dyrektorów należy 

zobowiązać do dopilnowania poziomu nauczania w szkołach. Jego zdaniem zbyt dużo jest 

mało ważnych spraw, np. bale karnawałowe, wycieczki, pieczenie ciast, itp. zamiast nauki. 

Szkoła Podstawowa w Cielądzu zajmuje pod względem nauczania ostatnie miejsca w 

powiecie.  

Członek Komisji Budżetu i Rolnictwa Lech Owczarek dodał, że zdarza się często, że 

woźne zajmują się całymi klasami. Tak nie może być. 

Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Józef Pytka poruszył też sprawę 

nadgodzin p. dyrektor ze szkoły podstawowej w Cielądzu. Podkreślił, że dyrektor ma bardzo 

dużo nadgodzin, należałoby dawać nadgodziny również nauczycielom.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przypomniał, że kiedyś już był ten temat 

poruszany i p. dyrektor stwierdziła, że bez nadgodzin miałaby mniejszą pensję niż 

nauczyciele dyplomowani. 

Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Józef Pytka dodając, że dyrektor wciąż 

bierze nadgodziny nie dając ich nauczycielom zapytał, czy ma takie prawo.   

Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk poinformował, że jeśli chodzi o poziom 

nauczania, nadzór merytoryczny nad szkołami sprawuje Kuratorium Oświaty. Co trzy lata 

przeprowadzana jest ocena pracy szkoły i my niewiele możemy. Co do zastępstw Sekretarz 

poinformował, że jeśli nauczyciel nie osiągnie średniego wynagrodzenia na poszczególnych 

szczeblach awansu zawodowego w danym roku, do końca stycznia roku następnego trzeba 
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wypłacać jednorazowy dodatek uzupełniający. Dlatego staramy się rozkładać równo godziny, 

żeby nie dopłacać do wszystkich grup. Gmina ostatnio dopłacała ok. 50 tys. zł. Jest również 

tak, że nie każdy nauczyciel może wszystkiego uczyć i czasem tak wychodzi. Zastanawiamy 

się, czy nie odebrać dyrektorowi godzin a dać dodatek funkcyjny, żeby dyrektor zajmował się 

zarządzaniem szkołą a nie nauczaniem. Prawdopodobnie ma się zmienić rozporządzenie, 

wtedy postaramy się zorganizować wszystko tak, żeby nie dopłacać. Na razie czekamy i 

próbujemy znaleźć najlepsze rozwiązanie.     

Z-ca Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rolnictwa Elżbieta Wieteska zapytała, czy 

faktycznie władze nie mają wpływu na poziom nauczania w szkołach.  

Sekretarz Gminy poinformował, że mamy wpływ poprzez rozstrzygnięcia personalne.  

 

Członek Komisji Rewizyjnej  Iwona Machnicka zgłosiła potrzebę wywrotki kamienia 

na drogę w Gułkach (na odcinku od Gułek do p. Kłosa) i na Sutek wiosną. Dodała również, że 

obiecany był kamień w Wisówce. 

Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że kamień do Wisówki nie był dowieziony, 

ponieważ z funduszu sołeckiego był źle rozdysponowany. Takie rzeczy należy ustalać na 

bieżąco z sołtysem, kiedy realizowane są zadania przewidziane z funduszu sołeckiego.  

Na pytanie radnego Krzysztofa Żatkiewicza, co dalej z Domem Kultury Wójt Gminy 

poinformował, że obecnie czekamy 14 dni na uprawomocnienie się decyzji o pozwoleniu na 

budowę. Przygotowujemy  specyfikację istotnych warunków zamówienia i przetarg powinien 

zostać ogłoszony w kwietniu.  

Radny Krzysztof Żatkiewicz podniósł temat tragicznego stanu dróg powiatowych na 

terenie naszej gminy.  

Wójt Gminy poinformował, że Starosta obiecał, że będzie w marcu na Sesji Rady 

Gminy. Była natomiast p. Kilman, objechano drogi. Trwają rozmowy, żeby ewentualnie 

powiat dał worki z masą a my pracowników, którzy załataliby wyrwy. Na razie powiat nie ma 

masy.  

Radna Iwona Machnicka stwierdziła, że w Sutku zamiast kamienia można łatać tą 

masą.  

Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że masą łatane będą najpierw drogi 

asfaltowe.  

Radna Teresa Stępniak zgłosiła konieczność naprawy parkingu w Sierzchowach, 

obecnie jest tam lodowisko.  
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Wójt Gminy poinformował, że wiosną będzie to priorytet. Wójt Gminy poinformował 

również, że staniemy przed dylematem odnośnie samochodu strażackiego dla OSP                 

w Sierzchowach.  Obecnie OSP ma jelcza, ale jest kiepskim stanie, są nawet dziury                       

w podłodze, w kabinie są tylko miejsca dla kierowcy i pasażera, nie ma miejsc dla załogi. 

Powstaje dylemat co dalej. Wysłane zostało zapytanie o karosację pojazdu, tj. wymianę 

kabiny z montażem. Koszty karosacji wyniosłyby ok. 26 tys. zł. Rozważana jest również 

koncepcja pozyskania 5-6 letniego samochodu strażackiego, wycofanego z państwowej straży 

pożarnej dla OSP w Cielądzu i przekazania obecnego samochodu z OSP w Cielądzu dla OSP 

w Sierzchowach.  

 Radny Józef Pytka stwierdził, że poprzedni samochód dla OSP w Sierzchowach 

zakupiony został za ok. 50 tys. zł i okazał się niesprawny. Nic z tego nie wyszło.  

 Wójt Gminy poinformował, że na kolejnych posiedzeniach wróci do tematu.    

 

Punkt 12.  

Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący obrad o godz. 16:30 

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. 


