
Protokół Nr 1/15 

z odbytego posiedzenia Komisji Budżetu i Rolnictwa Rady Gminy Cielądz  

w dniu 16 stycznia 2015 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. Sylwester Krawczyk  - Sekretarz Gminy 

3. Gabriela Milczarska  - Skarbnik Gminy 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Przemysław Jędrzejczak – Przewodniczący Komisji Budżetu i 

Rolnictwa.  

 

Punkt 1.  

Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 10:00 dokonał Przewodniczący Komisji – 

Przemysław Jędrzejczak, witając członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdził istnienie 

quorum i uprawnienie Komisji do podejmowania wiążących decyzji.  

 

Punkt 2. 

Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 

 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Projekt budżetu gminy na 2015 rok (rozpatrzenie wniosków i opinii poszczególnych 

stałych Komisji oraz sformułowanie ostatecznej opinii o projekcie budżetu). 

4. Sprawy różne. 

5. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Do przedstawionego porządku posiedzenia uwag nie zgłoszono. Porządek został przyjęty 

jednogłośnie.  

 

 



Punkt 3.  

Kolejny punkt porządku obrad dotyczył budżetu gminy na 2015 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 i opinii o projekcie budżetu gminy na 2015 rok.  

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka przedstawiła opinię o projekcie 

budżetu gminy na 2015 rok z dn.12.01.2015 r. Opinia stanowi załącznik do protokołu.  

 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Beata Lewandowska 

przedstawiła opinię o projekcie budżetu gminy na 2015 rok z dn.12.01.2015. Opinia stanowi 

załącznik do protokołu.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa przedstawił opinię o projekcie budżetu gminy na 

2015 rok z dn.12.01.2015 r. Opinia stanowi załącznik do protokołu.  

 

Komisja przystąpiła do sformułowania ostatecznej opinii o projekcie budżetu na 2015 rok. 

Opinia ta stanowi załącznik do protokołu.  

 

Punkt 4. 

W sprawach różnych głos zabrali: 

 Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa Przemysław Jędrzejczak poruszył 

kwestię przetargu dotyczącego odpadów oraz zabierania koszy przez firmę.  

 Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że w przetargu oferty złożyły dwie firmy 

Veolia (ok. 880 tys. zł) i Budmax (ok. 840 tys. zł). Wygrała firma Budmax, wobec czego firma 

Veolia zabiera swoje pojemniki. Okazało się jednak, że firma zabiera nie tylko swoje 

pojemniki, ale również prywatne kosze mieszkańców. Zajmiemy się tą sprawą. Natomiast na 

czas przestoju firma Veolia zostawi worki na poczet tych odpadów kilkudniowych. Firma 

Veolia złożyła wniosek o zapoznanie się z dokumentacją. 

 Przewodniczący Komisji Przemysław Jędrzejczak stwierdził, że należy zadbać o to, 

żeby firma nie zabierała prywatnych pojemników.  



Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk poinformował, że umowa wygasła w końcu 

grudnia,  a kosze odebrane zostały w stycznie, a więc już po umowie. Umówiliśmy się, że nie 

zostawimy mieszkańców bez pojemników.  

Przewodniczący Komisji stwierdził, że brak było dostatecznych informacji, mieszkańcy 

byli zdezorientowani, to nie powinno odbywać się w ten sposób, ponieważ cierpi na tym 

wizerunek Wójta i Rady.  

Wójt Gminy poinformował, że nie da się takich sytuacji przewidzieć, gdyby firma 

Veolia wygrała przetarg nie byłoby tego problemu, od wtorku rusza nowa firma.  

 Przewodniczący Komisji zapytał, co z różnicą w środkach po przetargu.  

 Wójt Gminy poinformował, że tak naprawdę tej różnicy nie ma, nie ma żadnych 

oszczędności, ponieważ są jeszcze koszty administrowania na poziomie ok. 50 tys. zł.                    

(w budżecie zabezpieczone jest tylko 25 tys. zł, a resztę dokłada gmina). Jak mówiono na 

komisjach, zwiększamy wydatki, a dochodów nie bo podatki zostały na tym samym poziomie, 

mamy 20 tys. zł niedopłaty plus koszty obsług, nie ma możliwości obniżyć stawek bo system            

i tak się nie bilansuje. Jeżeli odejmiemy oszczędności po przetargu i podzielimy to na trzy lata 

(plus długi) oraz koszty utrzymania to mamy nadzieję, że to się zbilansuje.  

 
Punkt 5.  
 
Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Komisji – Przemysław 

Jędrzejczak o godz. 11:00 dokonał zamknięcia posiedzenia Komisji.  

 
 
 
Protokołowała:     
mgr Olga Kmita 
 
 
 

Przewodniczący Komisji  
Budżetu i Rolnictwa 

 
Przemysław Jędrzejczak 


