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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. Gabriela Milczarska   - Skarbnik Gminy 

3. Iwona Machnicka  - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 

4. Beata Lewandowska   - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury,  

      Sportu i Zdrowia 

 

Punkt 1.  

Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 9:00 dokonał Przewodniczący Komisji – 

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

quorum – 4 członków Komisji i uprawnienie Komisji do podejmowania wiążących decyzji.  

 

Punkt 2. 

 Przewodniczący Komisji – Przemysław Jędrzejczak, przedstawił  następujący 

porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Projekt budżetu gminy na 2016 rok (rozpatrzenie wniosków i opinii poszczególnych 

stałych Komisji oraz sformułowanie ostatecznej opinii o projekcie budżetu). 

4. Sprawy różne. 

5. Zamknięcie posiedzenia. 

Do przedstawionego przez Przewodniczącego Komisji porządku obrad uwag nie 

zgłoszono. Porządek został przyjęty jednogłośnie. 
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Punkt 3.  

Kolejny punkt porządku obrad dotyczył  projektu budżetu gminy na 2016 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 2016 rok. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka przedstawiła opinię Komisji                                       

o projekcie budżetu z posiedzenia Komisji z dn. 23.11.2015 r. Opinia stanowi załącznik do 

protokołu.  

Przewodnicząca Komisji Oświaty Kultury, Sportu i Zdrowia Beata Lewandowska 

przedstawiła opinię Komisji o projekcie budżetu z posiedzenia Komisji  z dn. 23.11.2013 r. 

Opinia stanowi załącznik do protokołu.  

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa przedstawił opinię Komisji o projekcie 

budżetu z posiedzenia Komisji w dn. 23.11.2013 r. Opinia załącznik do protokołu.  

Następnie Przemysław Jędrzejczak Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa 

zwrócił się z zapytaniem do Wójta i Skarbnika, czy coś zmieniło się w projekcie budżetu. 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, iż podwyżka dla pracowników o 5 %, która została 

pozytywnie zaopiniowana przez komisje będzie uwzględniona na etapie przygotowywania 

budżetu. 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa zgłosiła wniosek, by w przypadku pojawienia 

się dodatkowych środków, ująć w budżecie drogę w Łaszczynie. 

Wójt poinformował, iż dokonany został objazd dróg i teraz jesteśmy na etapie 

wyciągania map, by móc złożyć wniosek na dofinansowanie do dróg dojazdowych do pól. 

Planowane jest, by objąć wnioskiem jak największy odcinek. 

Przemysław Jędrzejczak Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa zgłosił 

wniosek, aby ująć w budżecie jak pojawią się nowe środki, remont świetlicy w Grabicach. 

Pani Iwona Machnicka Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej oraz Pan Przemysław 

Jędrzejczak Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa zgłosili również wniosek                      

o uwzględnienie w budżecie: wykonanie drogi łączącej miejscowości Gułki i Grabice. 
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Wójt stwierdził, iż najdłuższy odcinek będzie w Ossowicach. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka wyraziła opinię, iż też jest za 

tym, by zrobić jeden dłuższy odcinek a nie tylko krótkie.  

Członek Komisji Sławomir Zaręba zapytał o drogę Kuczyzna –Stolniki. 

Po niniejszej dyskusji, Komisja Budżetu i Rolnictwa przystąpiła do sformułowania 

ostatecznej opinii o projekcie budżetu na 2016 rok.  

Komisja jednogłośnie - 4 głosy „za” pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt budżetu 

na 2016 rok. Opinia ta stanowi załącznik do protokołu.  

Punkt 4. 

 W sprawach różnych głos zabrano w następujących tematach: 

1)  Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa poinformowała, iż ma informację telefoniczną 

od mieszkańców Gębiny, iż na drodze są ostre kamienie. Dodała też, że mieszkańcy 

mają pretensje, lecz nie uczestniczą w zebraniach wiejskich. 

2) Przemysław Jędrzejczak podjął temat ubezpieczenia budynków – w jakiej firmie są 

ubezpieczane gminne budynki. Zaproponował też, by świetlicę w Grabicach 

wyposażyć w gaśnicę, gdyż jest to budynek drewniany. 

Wójt w tym miejscu ustosunkował się do kwestii najmu i braku gospodarzy obiektów 

gdyż nikt nie chce tego się podjąć. 

3) Iwona Machnicka Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zapytała, czy były spotkania           

z organizacjami pozarządowymi z Cielądza. 

Wójt odpowiedział, że odbyło się spotkanie podczas którego zadeklarował pomoc                          

i wsparcie w innych formach  niż finansowych. 

4) Beata Lewandowska Przewodnicząca Komisji Oświaty poruszyła sprawę terenu za 

szkołą, gdyż jest on tam bardzo nierówny i zbiera się woda i by ten problem 

rozwiązać. 

Wójt oświadczył, iż ma ten temat na uwadze. 

5) Iwona Machnicka Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poruszyła sprawę przystanku 

w Wisówce. 

Wójt oznajmił, iż chyba zakupiony zostanie nowy – koszt ok. 2.500 zł. 

6) Przewodnicząca Komisji podjęła też temat zbyt wczesnego dowozu uczniów do szkół. 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa zwróciła się z zapytaniem, czy nie jest 
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możliwe wynegocjowanie z PKS przeznaczenia większej ilości busów do dowozu 

dzieci. 

 Wójt ustosunkowując się do tej kwestii poinformował, iż trwają rozmowy z Panem 

Prokopczykiem dotyczące przywozów na trasie Stolniki-Grabice –Gułki. 

 

Punkt 5. 

Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Komisji – 

Przemysław Jędrzejczak  o godz. 10:00 dokonał zamknięcia posiedzenia Komisji. 

 

 
 
Protokołowała: 
 
Bogusława Kobacka 

Przewodniczący Komisji 
Budżetu i Rolnictwa 

Przemysław Jędrzejczak 


