Protokół Nr 2/15
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rolnictwa Rady Gminy Cielądz
w dniu 28 września 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 8:30 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.

Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia komisji z dnia 27.07.2015 r.

4.

Zapoznanie się z ze stanem przygotowania placówek oświatowych do nowego roku
szkolnego 2015/2016 oraz z informacją z realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok
szkolny (wyjazd do placówek oświatowych).

5.

Zapoznanie się z opinią Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników na temat
zgłoszonych kandydatów do Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej.

6.

Zapoznanie się z informacją o złożonych wnioskach suszowych oraz o możliwych
formach pomocy.

7.

Informacja z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2015 roku.

8.

Wyrażenie przez komisję opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli
przystąpienia do opracowania i wdrożenia planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy
Cielądz.

9.

Wyrażenie przez komisję opinii do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i w
budżecie na 2015 rok.

10. Wyrażenie przez komisję opinii do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Powiatu Rawskiego.
11. Wyrażenie przez komisję opinii do projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do
kategorii dróg gminnych.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie posiedzenia.
Porządek został przyjęty jednogłośnie.

Punkt 3.
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji z dn. 27.07.2015 r. został wyłożony do
wglądu.
Członkowie Komisji do protokołu nie wnieśli uwag. Protokół w głosowaniu został przyjęty
jednogłośnie.

Punkt 4.
Kolejnym punktem porządku posiedzenia było zapoznanie się z ze stanem
przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2015/2016 oraz
z informacją z realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny .
Sekretarz zaproponował, by temat omawiać na sesji. Dyrektorzy szkół przedłożą
bowiem na sesji stosowną informację.
W sprawie II części punktu tj. informacji o realizacji zadań oświatowych za poprzedni
rok szkolny zaznaczył, iż informacja ta będzie już każdego roku przekazywana radnym –
zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy o systemie oświaty. Teraz, ponieważ jest po raz
pierwszy, jest może jeszcze niepełna. W roku przyszłym wystosowane zostaną do dyrektorów
odpowiednie wzorce, by była jednakowo sporządzona informacja przez placówki.
Sekretarz zauważył, że chyba najważniejszym elementem w tej informacji to ten
związany z wynikami szkół ze sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego oraz może też stan
zatrudnienia.

Przewodniczący Komisji wyraził zdanie na temat faktu, iż komisje były tylko w szkole
w Cielądzu i uznały, że nie ma potrzeby być w szkole w Sierzchowach. Jego zdaniem
powinniśmy być, a szkoły powinny być jednakowo traktowane.

Punkt 5.
Zapoznanie się z opinią Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników na temat
zgłoszonych kandydatów do Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej było kolejnym
tematem posiedzenia komisji.
Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk wyjaśnił, iż jest to autorska opinia Zespołu.
Przewodniczący Komisji Przemysław Jędrzejczak dodał, że temat ten został na poprzednich
komisjach zreferowany przez radnego Tymoteusza Damaza – przewodniczącego Zespołu.
Poinformował, iż wszystkie kandydatury zostały przez Zespół pozytywnie zaopiniowane.

Punkt 6.
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad posiedzenia Komisji przystąpiono do
omówienia kolejnego tematu tj. przedłożenia informacji o złożonych wnioskach suszowych
oraz o możliwych formach pomocy.
Sekretarz wyjaśnił, iż na posiedzeniu poprzednich komisji była przedkładana informacja, lecz
została ona zaktualizowana o pewne informacje. Dlatego prosi, by na sesji mógł tę ostateczną
wersję przedstawić.
Komisja zaakceptowała tę propozycję.

Punkt 7.
Informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku przedstawiła Skarbnik
Gminy Gabriela Milczarska.
Poinformowała o następujących danych:
- planowane dochody budżetowe w wysokości 12.733.332,31 zł osiągnięto w wysokości
7.242.569,64 zł, co stanowi 56,9 % wykonania budżetu;
− planowane dochody własne w wysokości 3.919.576,40 zł osiągnięto w wysokości
2.017.316,02 zł, co stanowi 51,5 %;
− planowane wydatki budżetowe w wysokości 12.645.958,97 zł zrealizowano w wysokości
5.859.431,38 zł, co stanowi 46,3 % wykonania planu, z tego:
−

wydatki bieżące na plan 11.708.580,16 zł wydatkowano kwotę 5.723.638,94 zł,
co stanowi 48,9 %;

−

wydatki majątkowe: plan: 937.378,81 zł, wykonanie: 135.792,44 zł, co stanowi
14,5 %.

−

przychody budżetu – wolne środki z lat ubiegłych – plan i wykonanie 406.054,66 zł tj.
100 %

− rozchody budżetu – tj. spłata rat pożyczek – plan 493.428,00 zł, wykonanie 246.428,00 zł,
co stanowi 49,9 %
− wydatki bieżące na obsługę długu – plan 150.000,00 zł, wykonanie 58.371,26 zł , co
stanowi 38,9 %,
− kwota długu na dzień 30.06.2015 r. wynosi 3.656.398,00 zł tj. ok. 30 % budżetu ogółem.
Więcej zapytań ani uwag nie zgłoszono. Informacja została przyjęta przez Komisję.

Punkt 8.
Temat dotyczący projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do
opracowania i wdrożenia planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Cielądz przedstawił
Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk.
Wyjaśnił, iż decyzja przystąpienia do opracowania niniejszego planu podjęta została
przede wszystkim po to, by móc sięgnąć po środki zewnętrzne.
Zaznaczył, iż WFOŚiGW w 80 % dotuje opracowanie tego Programu, lecz życzy sobie
uchwały intencyjnej w tej sprawie. Dodał, że Gmina będzie musiała legitymować się
posiadaniem takiego Programu np. przy realizacji projektu wymiany oświetlenia ulicznego na
ledowe. Sekretarz poinformował, że dla budżetu Gminy wydatek na opracowanie Programu to
kwota ok. 2 - 3 tys. zł tj. 20 % ogólnego kosztu, który będzie w granicach 13 tys. zł. Oznajmił,
że jeżeli Rada przyjmie niniejszą uchwałę, to na jedno z następnych posiedzeń Komisji
zaproszona zostanie osoba, która zajmie się tematem.
Radny Grzegorz Rogulski zapytał, czy z Programu tego będą mogli również korzystać
mieszkańcy, czy tylko gmina.
Sekretarz wyjaśnił, iż wszyscy mieszkańcy będą mogli wykorzystywać Program, jak
również

przedsiębiorcy i

gmina.

Badaniem

objęte będą nie tylko

gospodarstwa

i przedsiębiorcy, ale również ok. 30 % gospodarstw domowych.
Radny Grzegorz Rogulski zwrócił się z zapytaniem, czy ocieplanie budynku będzie
objęte tym programem.
Sekretarz poinformował,

iż po środki na termoizolację obiektów użyteczności

publicznej będzie można sięgać w ramach programu, lecz dla gospodarstw indywidualnych
takie środki znajdują się w WFOŚiGW. Nie posiada bowiem wiedzy, czy z innych źródeł będą

takie możliwości. Na chwilę obecną WFOŚiGW takiego dokumentu nie wymaga, co nie
wyklucza, że sytuacja może ulec zmianie.
Następnie Sekretarz dodał, że w niniejszym dokumencie znajdzie się min. temat
dotyczący gazyfikacji gminy, w której to sprawie zostało ostatnio podpisane porozumienie.
Ponadto będzie też temat dotyczący wiatraków. Wyraził zdanie, iż raczej kwestii
geotermalnych badań nie będzie ujmował.
Do niniejszego tematu nie zgłoszono więcej uwag ani zapytań. Komisja jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały.

Punkt 9.
Następny punkt posiedzenia komisji dotyczył projektu uchwały w sprawie zmian
budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska. Zaznaczyła
najpierw, iż po wysłaniu radnym materiałów otrzymała dotację na wybory do Sejmu i Senatu
RP w kwocie 4.655,00 zł, a także wniosek Kierownika GOPS-u w sprawie dokonania
przesunięć pomiędzy poszczególnymi paragrafami, lecz te zmiany nie skutkują zwiększeniem
planu ani dochodów ani wydatków.
Skarbnik Gminy poinformowała, iż dochody i wydatki zwiększają się zatem o kwotę
188.074, 24 zł i dochody wynosić będą kwotę 12.975.290,55 zł, a wydatki 12.887,917,21 zł.
Następnie poinformowała, iż w dochodach zmiany dotyczą:
- w dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo – w związku ze sprzedażą działek gminnych –
kwota 3.620,00 zł;
– w dziale 600 – transport i łączność – z tytułu otrzymania dotacji na drogę w
Stolnikach – kwota 64.970,00 zł;
- w dziale 700 – gospodarska mieszkaniowa – w tytułu sprzedaży nieruchomości na
rzecz użytkownika wieczystego – kwota 5.300,00 zł
- w dziale 750 –administracja – z tytułu podpisania umowy z PUP na prace
interwencyjne – kwota 2.800 ,00 zł
- w dziale 751 – w tytułu otrzymania dotacji na obsługę wyborów do Sejmu i Senatu –
kwota 4.655,00 zł;
- dziale 758 – w związku z otrzymaniem zwiększonej subwencji oświatowej na
doposażenie stołówek oraz szkół w pomoce dydaktyczne- kwota 17.000,00 zł, otrzymaniem
środków tytułem zwrotu wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego – kwoty:
66.971,79 zł oraz 6.465,45 zł;

- w dziale 900 – gospodarka komunalna – w związku z podpisaniem umowy z
WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie do wykonania dokumentacji projektowej rewitalizacji
alei lipowej zabytkowej w Stolnikach – kwota 10.282,00 zł;
- w dziale 921- kultura – z wynajmu pomieszczeń w Domu Kultury – kwota 6.000,00 zł.
Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła zmiany w wydatkach:
- w dziale 400 – zwiększenie wydatków na zakup pompy głębinowej do hydroforni
Sierzchowach – kwota 8.920,00 zł;
- w dziale 600 – transport – w związku otrzymaną dotacją Urzędu Marszałkowskiego
zwiększenie wydatków na drogę w Stolnikach – kwota 64.970 zł oraz na nowe zadanie remont
drogi w Brzozówce – 73.437,24 zł.;
- w dziale 750 – administracja – zwiększenie wydatków na wynagrodzenia pracownika
interwencyjnego – kwota 2.810 zł oraz na promocję gminy – kwota 6.000,00 zł.
- w dziale 751 – zwiększenie wydatków na przeprowadzenie wyborów− do Sejmu
i Senatu – kwota 4.655,00 zł;
- w dziale 801 – oświata – zwiększenie na doposażenie stołówek i pomieszczeń
szkolnych – 17.000 zł;
- w dziale 900 – gospodarka komunalna – zwiększenie wydatków na wykonanie
dokumentacji projektowe alei lipowej – dotacja WFOŚiGW – kwota 10.282,00 zł.
Następnie Skarbnik stwierdziła, iż zmiany zawarte w kolejnym załączniku tj. Nr 3, to zmiany
dotyczące przesunięć między działami i rozdziałami. Zaznaczyła, że najważniejsze zmiany to
wydatki na remont drogi w Brzozówce i zwiększenie wydatków na wykonanie dokumentacji
na budowę szkoły w Cielądzu o kwotę 36.000 zł.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa zapytała skąd taka kwota na
dokumentację.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, iż zgodnie z przeprowadzonym rozeznaniem i rozmowami
z projektantami, koszt sporządzenia dokumentacji będzie wynosił około 80 tys. zł.
Przewodniczący Komisji Przemysław Jędrzejczak zadał pytanie dlaczego poprzednia
kwota za opracowanie dokumentacji podana została w wysokości 39 tys. zł.
Sekretarz wyjaśnił, iż to jest właśnie kwota, która wynikała z rozeznania projektu
budowlanego. Jednak mając doświadczenie po realizacji Domu Kultury, by nie zrobić tego
błędu co poprzednio, dokumentacja projektowa będzie kompleksowa i zawierała będzie całą
dokumentację branżową wraz z udzielonym pozwoleniem na budowę. Stwierdził, że cena ich
też przeraziła.

Przewodniczący Komisji Przemysław Jędrzejczak zauważył, iż z tego co mówił Wójt,
zmieni się tylko to, że będzie kolejna kondygnacja.
Sekretarz wyjaśnił, iż z uwagi na to, że teraz są możliwości pozyskiwania środków na
przedszkola, to zostało zaproponowane, że jest to rozbudowa Zespołu szkół z przedszkolem.
Sekretarz dodał, że Wójt był na spotkaniu z Ministrem w tej sprawie.
Radny

Michał

Gaca

zgłosił

uwagę,

że

należałoby chociaż

jedno

boisko

w Sierzchowach zrobić.
Sekretarz

zaznaczył,

iż

teraz

jest

przerwa

w

okresach

programowania

w dofinansowaniu do budowy boisk. Poinformował, iż wybudowane w ramach programu Orlik
boiska są bardzo kosztowne w utrzymaniu. Dlatego może zastanowić się ,czy nie lepiej
z własnych środków.
Sekretarz podkreślił, iż teraz najbardziej ważnym tematem jest gospodarka wodnościekowa (stacja Sierzchowy, oczyszczalnia).
Więcej uwag ani zapytań do projektu uchwały nie zgłoszono. Komisja jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

Punkt 10.
Kolejny projekt uchwały dotyczący udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Rawskiego przedstawiła Gabriela Milczarska Skarbnik Gminy. Poinformowała, iż Starosta
wystąpił z pisemnym wnioskiem o dofinansowanie w 25 % do realizacji inwestycji, która na
terenie gminy będzie dotyczyła trzech odcinków tj: mostek w Gułkach, zakręt w Grabicach
i skrzyżowanie przy stawie w Sierzchowach. Będzie to odcinek łącznie o długości łącznie
niecałe 2 km. Wysokość dofinansowania to 175.100 zł, a wartość kosztorysowa to kwota
700.400 zł.
Przewodniczący Komisji Przemysław Jędrzejczak zauważył, iż Wójt wyjaśniał na
poprzednich komisjach, że kwota – wartość zadania jest z kosztorysu i wiadomo jest, że po
przetargu będzie niższa.
Sekretarz przedstawił następnie wysokość dofinansowania przez poszczególne gminy
w powiecie:
- Miasto Rawa Mazowiecka – 262.500 zł,
- Gmina Rawa Mazowiecka – 193.225 zł,
- Miasto i Gmina Biała Rawska – 241.825 zł,
- Gmina Sadkowice – 188.000 zł,
- Gmina Regnów – 70.825 zł.

Na powyższym zakończyła się dyskusja w niniejszym punkcie posiedzenia komisji.
Przedstawiony projekt uchwały został przez Komisję jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany.

Punkt 11.
Następny punkt posiedzenia komisji dotyczył zaopiniowania projektu uchwały
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
Temat przedstawił Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk. Wyjaśnił, iż niniejszy projekt
uchwały wynika z dwóch powodów:
- podatkowy, gdyż teraz sami sobie płacimy podatek,
- porządkowy, gdyż w jakimś czasie trzeba nadać drogom status dróg gminnych, by
uporządkować obecny stan, ważne jest to także dla celów ubezpieczeniowych;
Sekretarz dodał, iż zgodnie z wymogami jest pozytywna w tej sprawie opinia Zarządu
Powiatu Rawskiego. Kolejnym krokiem po podjęciu tej uchwały będzie wystąpienie do
Wojewody o nadanie poszczególnym drogom numeru.
Przewodniczący Komisji Przemysław Jędrzejczak zaznaczył, że na posiedzeniu
poprzednim komisji padło stwierdzenie, że przez samoopodatkowanie mamy niższą
subwencję.
Radny Grzegorz Rogulski zapytał, co to znaczy ubezpieczenie drogi.
Sekretarz wyjaśnił, iż w przypadku ubezpieczenia drogi, wszystkie zdarzenia losowe,
które na niej wystąpią, w wyniku których np. uszkodzi się auto będą objęte odszkodowaniem.
Na pytanie radnych, czy w wyniku np. dzikich zwierząt, Sekretarz wyjaśnił, że tylko
domowe zwierzęta kwalifikują się.
Do przedstawionego tematu nie zgłoszono więcej zapytań. Komisja jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.

Punkt 12.
W sprawach różnych poruszono następujące tematy:
Przewodniczący Komisji Budżetu Przemysław Jędrzejczak przypomniał, że na
poprzednim posiedzeniu Komisji poprosił o sprawozdanie RbNDS.
Skarbnik Gminy zauważyła, iż to wszystko zawarte jest w sprawozdaniu, które
przedkładała.
Przewodniczący Komisji poruszył w tym miejscu kwestię wolnych środków z lat
ubiegłych.

Skarbnik wyjaśniła, iż kwota ta została wprowadzona do budżetu na spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań.
Przewodniczący Komisji zauważył, że gdy są takie środki, to można wskazać ich
przeznaczenie.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa zwróciła się z wnioskiem o oznakowanie
miejscowości. Podała przykład , że karetka do jej miejscowości jechała przeszło godzinę, gdyż
nie mogła zlokalizować jej posesji.
Sekretarz zaznaczył, że kompleksowe wykonanie oznakowania w całej gminie to koszt
ok. 25 tys. zł. Ponadto czekamy też na herb, by ten element umieścić w oznakowaniu. Ważne
jest też wykonanie, by oznakowanie spełniało funkcje pomocnicze, a nie mylące. Dodał, że
temat ten uważa za bardzo ważny.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa podjęła też temat zasad rozliczania się za
wykonanie altany ze środków funduszu sołeckiego: kiedy płatność za jej wykonanie i czy
potrzebne zgłoszenie do Starostwa.
Skarbnik wyjaśniła, iż płatność po wykonaniu, a tematem zgłoszenia zajmuje się
pracownik Urzędu.
Punkt 13.
Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Komisji –
Przemysław Jędrzejczak o godz. 9:30 dokonał zamknięcia posiedzenia Komisji.

Protokołowała:
Bogusława Kobacka

Przewodniczący Komisji
Budżetu i Rolnictwa
Przemysław Jędrzejczak

