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Protokół 

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

Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia w dniu 25 marca 2015 roku. 

 

Radnych obecnych na posiedzeniu Komisji: 

- do punktu 2: 13 (radni nieobecni: Gaca Michał – członek Komisji Budżetu i Rolnictwa;   

                               Kłos Anna – członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia); 

- od punktu 3 włącznie: 14 

 

Obecni na posiedzeniu wg załączonych list obecności. 

 

Ponadto w posiedzeniu brali udział: 

1. Paweł Królak - Wójt Gminy 

2. Sylwester Krawczyk - Sekretarz Gminy 

3. Gabriela Milczarska – Skarbnik Gminy 

4. Aldona Trzcińska – kierownik GOPS 

5. Barbara Pytka – Inspektor 

 

Zgodnie z § 50 ust. 3 Statutu Gminy posiedzeniu przewodniczyła Pani Iwona Machnicka – 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. 

 
Punkt 1. 

Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 10:00 dokonała Przewodnicząca Komisji 

Rewizyjnej Iwona Machnicka, witając członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdziła 

istnienie quorum i uprawnienie Komisji do podejmowania wiążących decyzji. 

 
Punkt 2. 
 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła proponowany porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie przez poszczególne Komisje protokołów z poprzednich posiedzeń komisji. 

4. Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały dotyczącej zmian budżetu i w budżecie   

    Gminy na 2015 r. 

5. Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej   
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    dla Powiatu Rawskiego – Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej. 

6. Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej   

    dla Powiatu Rawskiego – Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej 

7. Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały dotyczącej przyjęcia programu opieki nad   

    zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy   

    Cielądz w 2015 r. 

8. Wyrażenie opinii w zakresie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy   

    Społecznej w Cielądzu. Za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. 

9. Wyrażenie opinii w zakresie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i   

    Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2014. 

10. Przedstawienie treści Skargi mieszkańców wsi Ossowice oraz opinii Komisji Rewizyjnej   

     w przedmiocie rozpatrzenia skargi. 

11. Sprawy różne. 

12. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Do przedstawionego porządku posiedzenia uwag nie zgłoszono. Porządek posiedzenia 

w głosowaniu 13 głosami „za” został przyjęty. 

Punkt 3.  

Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji z dn. 24.02.2015 r. został wyłożony do wglądu. 

Radny Jędrzejczak Przemysław stwierdził, że w protokole wspólnych Komisji w 

punkcie „sprawy różne” nie ma jego informacji o jednakowym formacie dokumentów 

pisanych w XML. Projekty uchwał przekazywane radnym miałyby być pisane w formacie 

XML.  

Członkowie Komisji Budżetu i Rolnictwa do protokołu nie wnieśli uwag. 

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

Członkowie Komisji Rewizyjnej 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 4 głosami „za” został przyjęty jednogłośnie. 

Punkt 4.  

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do wyrażenia opinii do projektu 

uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok. Projekt otrzymali 
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wszyscy radni. Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska. Skarbnik 

poinformowała, że w związku z wnioskiem z Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie 

Mazowieckiej należy zwiększyć dotacje na zadania bieżące – dofinansowanie poradnictwa 

zawodowego w wysokości 2000,00 zł, w związku z porozumieniem z Powiatowym Urzędem 

Pracy dotyczącym robót publicznych zwiększa się o kwotę 8782,00 złotych wydatki na 

wynagrodzenia. W dz. 921 należy zwiększyć plan wydatków o kwotę 9501,00 na zadania 

bieżące Gminnej Biblioteki Publicznej (dofinansowanie ½ etatu dla pracownika), a 

zmniejszyć wynagrodzenia w Domu Kultury o kwotę 9501,00 złotych. W związku z decyzją z 

Urzędu Wojewódzkiego zmniejsza się planowane dochody z budżetu państwa (świadczenia z 

funduszu alimentacyjnego) o kwotę 2766,00 złotych.  

 

W dyskusji głos zabrali: 

 

Radny Józef Pytka zapytał czy gmina musi dofinansowywać PUP. 

Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że co roku przekazujemy środki finansowe 

na Powiatowe Urzędy Pracy. Podpisujemy umowy z PUP na skierowanie na staże, obecnie 

mamy 3 stażystów, 1 pracownika na robotach publicznych oraz planujemy kolejnych 2 

pracowników skierowanych przez PUP. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka zapytała czy zatrudnienie 

pracownika  na ½ etatu do biblioteki i Domu Kultury będzie wystarczające, czy jest 

planowane zwiększenie etatów. 

Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że zwiększenia etatu na razie nie są 

planowane. Zaczynamy wynajmować sale, stowarzyszenia się wprowadziły, chcemy żeby 

ktoś czuwał nad porządkiem i czystością w budynku. Pełnienie obowiązków dyrektora będzie 

powierzone Pani Monice Kamińskiej, obecnie zajmuje się ona biblioteką, dojdą jej teraz nowe 

obowiązki i chcemy ją wzmocnić w wykonywanych czynnościach. 

Radny Tymoteusz Damaz zapytał, czy będzie ogłoszony konkurs na dyrektora Domu 

Kultury. 

Wójt Gminy Paweł Królak odpowiedział, że żadne kroki nie zostały podjęte. Na razie 

Pani Monika będzie zarządzać i będzie miała osobę do pomocy. Zobaczymy jak zacznie Dom 

Kultury na dobre  funkcjonować, wtedy będziemy wiedzieć czy jest taka potrzeba. 

Radna Beata Lewandowska zapytała na co będą przeznaczone pieniądze z wynajmu 

pomieszczeń w Domu Kultury. 
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Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że środki z wynajmu przeznaczone będą na 

bieżące wydatki; energię elektryczną, ogrzewanie, bieżące naprawy, wyposażenie. 

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej  

przeprowadziła głosowanie: 13 radnych głosowało za przyjęciem zmian w budżecie  1 radny 

z Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia  wstrzymał się od głosu. 

 

Punkt 5.  

Przystąpiono do wyrażenia opinii do projektu uchwały w sprawie dotyczącej 

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego – Powiatowego Urzędu Pracy  

w Rawie Mazowieckiej. Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. Projekt uchwały 

przedstawił Wójt Gminy Paweł Królak informując zebranych, że Powiatowy Urząd Pracy 

wystąpił z wnioskiem o wsparcie finansowe w celu dofinansowania działalności poradnictwa 

zawodowego poprzez zakup wyposażenia, materiałów biurowych i promocyjnych do 

prowadzenia zajęć z bezrobotnymi.  

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona 

Machnicka przeprowadziła głosowanie: 13 radnych wyraziło pozytywną opinię w sprawie 

projektu uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej  dla Powiatu Rawskiego, 1 radny 

z Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia wstrzymał się od głosu. 

 

Punkt 6.  

Przystąpiono do wyrażenia opinii do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu Rawskiego – Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rawie 

Mazowieckiej. Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni.  

Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk poinformował, że poradnia udziela dzieciom i 

młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W ubiegłym roku poradnia podjęła 

współpracę z lekarzem psychiatrą dziecięcym, ponieważ trudności finansowe rodzin, brak 

lekarza psychiatry dziecięcego na miejscu są przyczyną że dziecko, które wymaga 

natychmiastowej pomocy nie otrzymuje jej. Dlatego też samorządy z Powiaty Rawskiego 

uznały że trzeba wspomóc poradnię i dlatego apeluję o podjecie pozytywnej uchwały. Koszt 

Gminy Cielądz wynosi 1050,00 złotych. 

Radny Grzegorz Rogulski stwierdził, że niedawno chciał skorzystać z pomocy poradni 

ale na zwykłą konsultację czekał ponad 30 dni.  
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Radny Przemysław Jędrzejczak poinformował, że korzystał wiele razy z pomocy 

poradni i twierdzi że ich działalność jest pomocna, a kwota o jaką wnioskują jest niewielka, 

uważa że pomoc dla Poradni będzie zasadna. 

Radny Tymoteusz Damaz poinformował, że kiedyś też chciał skorzystać z porady 

psychologa ale w przychodni leczą tylko uzależnienia alkoholowe. 

Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk wyjaśnił, że są dwie poradnie, a my mówimy o 

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i rozszerzeniu jej działalności na zatrudnienie 

psychiatry dla dzieci z powiatu rawskiego.  

Radny Tymoteusz Damaz stwierdził, że powiat powinien starać się o dofinansowanie 

z NFZ.  

Radny Przemysław Jędrzejczak powiedział, że NFZ nie finansuje wszystkiego, a my 

musimy dołożyć żeby poradnia mogła lepiej funkcjonować. Warunki lokalowe poprawiły się, 

ale brak wyposażenia. 

Kierownik GOPS Aldona Trzcińska poinformowała, że kwota o jaką wnioskuje 

powiat jest adekwatna do liczby dzieci z naszego terenu.  

Radny Józef Pytka stwierdził, że kwota 1050,00 złotych to kwota na cały rok i te 

pieniądze trzeba przekazać Poradni. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka przeprowadziła głosowanie: 

13 radnych wyraziło pozytywną opinię w sprawie projektu uchwały dotyczącej udzielenia 

pomocy finansowej  dla Powiatu Rawskiego, 1 radny z Komisji Budżetu i Rolnictwa 

wstrzymał się od głosu. 

 

Punkt 7.  

Przystąpiono do realizacji punktu: wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały 

dotyczącej przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy. Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 

Inspektor Barbara Pytka poinformowała zebranych, że zapewnienie opieki dla 

zwierząt jest zadaniem własnym gminy, a rada gminy zobowiązana jest do określenia w 

drodze uchwały programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu 

bezdomności zwierząt. Projekt został przekazany do zaopiniowania powiatowemu lekarzowi 

weterynarii, organizacjom społecznym, oraz dzierżawcom obwodów łowieckich działających 

na obszarze naszej gminy. Opinię przysłał lekarz weterynarii z informacją, że wszystkie 

zwierzęta powinny być chipowane, lecz według mnie chipowanie powinno być zrobione w 
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całym kraju. Koszt jednego chipowania wynosi 50,00 złotych. Obwody Łowieckie i Fundacja 

AZYL przyjęły projekt trybem milczącym. 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa zauważyła, że w Łaszczynie jest problem z 

psami bezdomnymi. Wiele razy sygnalizowała, może przeprowadzić sterylizację, w Rawie 

jest program bezpłatnej sterylizacji. 

Inspektor Barbara Pytka poinformowała, że trzeba zlokalizować pieski, bo osoba ze 

schroniska musi wiedzieć gdzie one przebywają. My płacimy za przyjazd schroniska. Ja 

byłam dwa razy i piesków nie było. W schronisku obecnie jest 5 psów z Łaszczyna i 

mieszkańcy pomogli je złapać.  

Radny Jarosław Ciesielski zauważył, że przy blokach jest podobny problem z psami, 

jest niebezpiecznie. 

Radny Grzegorz Rogulski zapytał, czy jest osoba odpowiedzialna za łapanie psów? 

Inspektor Barbara Pytka odpowiedziała, że urząd kontaktuje się z schroniskiem i 

wtedy osoba przyjeżdża i wyłapuje psy. Od prywatnych osób schronisko nie przyjmie. 

Radna Beata Lewandowska zauważyła, że w Małej Wsi u pana Plaskoty też biega 

mnóstwo psów i tam również jest niebezpiecznie bo te psy biegają po drodze. 

Radny Michał Gaca odpowiedział, że ta sprawa była zgłoszona na policję, ale 

stwierdzili że psy są powiązane. 

Ponieważ nikt więcej głosu nie zabrał Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie nad 

Projektem uchwały dotyczącej przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy. 

Wniosek w głosowaniu 14 głosami „za” został przyjęty. 

 

Punkt 8.  

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Cielądzu za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 r. szczegółowo przedstawiła Kierownik 

GOPS- Aldona Trzcińska. Sprawozdanie otrzymali wszyscy radni, sprawozdanie to stanowi 

załącznik do protokołu.  

Do sprawozdania uwag nie zgłoszono.  

 
Wszystkie Komisje jednogłośnie wyraziły pozytywną opinię do sprawozdania z 

działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cielądzu. 
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Punkt 9. 

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 

2014 szczegółowo przedstawił Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych – Lucjan Stolarek. Sprawozdanie otrzymali wszyscy radni, sprawozdanie to 

stanowi załącznik do protokołu.  

Wszystkie Komisje jednogłośnie wyraziły pozytywną opinię do sprawozdania z 

realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

Punkt 10. 

Następnie przystąpiono do punktu: przedstawienie treści Skargi mieszkańców wsi Ossowice 

oraz opinii Komisji Rewizyjnej  w przedmiocie rozpatrzenia skargi. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka przeczytała treść skargi. 

Następnie poinformowała zebranych, że Komisja Rewizyjna rozpatrzyła skargę. Jednak został 

odnaleziony dokument, którego nie było w sprawdzanych przez nas dokumentach – 

Postanowienie z dnia 12.01.2012 r. 

Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk wyjaśnił, że ten dokument było już omawiany 

na poprzednim posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. Ktoś pisząc skargę pomylił sygnaturę, co na 

posiedzeniu komisji ustaliliśmy. Przedstawiony tu dokument dotyczy innego postępowania, 

firmy CPO Pro-Las, a zarzuty w skardze dotyczyły spółki CPO sp. z o.o. To negatywna 

opinia dotycząca innego postępowania, innej spółki. Spółka CPO Pro-Las obecnie nie istnieje. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka wyjaśniła, że członkowie 

komisji chcą żeby dokumenty zgadzały się z zarzutami ze skargi, a tu pojawił się dokument, 

którego nie widzieliśmy. 

Radny Sylwester Stefański poinformował, że mieszkańcy wsi piszą w skardze o tym 

dokumencie z 2011 roku i chcemy to wyjaśnić. 

Inspektor Barbara Pytka przyniosła dokumenty dotyczące spółki CPO. 

Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk wyjaśnił, że znak postanowienia dla spólki 

CPO Pro-Las został pomylony z postanowieniem dla spółki CPO. 

Radny Sylwester Stefański zapytał czy dla dwóch firm było wydane negatywne 

postanowienie ? 

Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk potwierdził i poprosił Przewodniczącą Komisji 

Rewizyjnej Iwonę Machnicką o przeczytanie projektu opinii dotyczącej skargi mieszkańców 

wsi Ossowice,  przygotowanej przez Komisję Rewizyjną. 
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Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka przeczytała projekt opinii 

dotyczącej skargi złożonej przez mieszkańców miejscowości Ossowice  na działalność Wójta 

Gminy Cielądz. 

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa zaproponowała, żeby wydłużyć termin 

rozpatrzenia o 30 dni. 

Radny Sylwester Stefański stwierdził, że do usunięcia jest jeszcze mnóstwo odpadów, 

proces wywożenia jest rozpoczęty i chcemy jeszcze tę sprawę wyjaśniać. 

Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że to świadczy o profesjonalizmie. 

Spędziliśmy cały dzień na analizie skargi i dokumentów. Spokojnie możecie jeszcze 30 dni 

się temu przyglądać. Osobiście uważam, że 30 dni nie wniesie do sprawy. 

Radny Jarosław Budek poparł wypowiedź Wójta, że przedłużenie terminu 

rozpatrzenia nic nie zmieni. Mieszkańcy byli na posiedzenie komisji i wyrazili swoje 

zaniepokojenie. Żadne instytucje kontrolne WIOŚ czy sanitarne nie potwierdziły zarzutów w 

skardze. Uważam, że odwlekanie nic nie zmieni, a będzie świadczyło o naszej nieudolności. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka stwierdziła, że opinia konisji 

nie była przegłosowana na poprzednim posiedzeniu komisji rewizyjnej, a Pan Sekretarz mógł 

nam powiedzieć, że powinniśmy takie głosowanie przeprowadzić. 

Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk odparł, że opinia wtedy nie była napisana i nie 

było nad czym głosować. Teraz projekt opinii jest. Przedłużenie terminu niczemu nie służy. 

Byliście na gruncie, problem powoli rozwiązujemy, staje się przeszłością.  

Radny Józef Pytka stwierdził, że każdy członek komisji rewizyjnej na posiedzeniu 

ustosunkował się do skargi, każdy z nas wie co mówił. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka stwierdziła, że Radny 

Sylwester Stefański ma wątpliwości. 

Radny Józef Pytka odpowiedział, że cały dzień spędziliśmy na analizie dokumentów i 

wszystkie wątpliwości powinny zostać rozwiane.  

Radny Sylwester Stefański zapytał czy na terenie po cegielni będzie jeszcze 

śmierdziało? 

Radny Jarosław Budek odpowiedział, że jak będzie przewożone to zapachy 

nieprzyjemne będą, gdy nie jest przewożone to nie śmierdzi.  

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka przeprowadziła głosowanie 

wśród członków Komisji Rewizyjnej: w głosowaniu 4 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw” 

opinia został przyjęta. 
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Punkt 11. 

W sprawach różnych głos zabrali:  

Radny Przemysław Jędrzejczak poinformował, że w Wisówce całą noc palą się lampy.  

Radny Jarosław Ciesielski zapytał, czemu wymieniono lamy na ledowe przy drodze 

do Sanogoszczy? 

Wójt Gminy Paweł Królak odpowiedział, że od zewnętrznej firmy na próbę 

dostaliśmy 10 szt. lamp. Chcemy modernizować całe oświetlenie i te lampy są do testu. 

Radny Jarosław Ciesielski zwrócił uwagę że w statucie Domu Kultury miał znaleźć się 

zapis Dotyczący Społecznej Rady Programowej składającej się z 5 członków, w tym 1 radny. 

Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk wyjaśnił, że w regulaminie organizacyjnym, a 

nie w statucie znajdzie się taki zapis. Przy tworzeniu regulaminu organizacyjnego będziemy 

to ustalać. 

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa zapytała co ze ściekami 

przemysłowymi? 

Wójt Gminy Paweł Królak odparł, że zbieramy informacje. Przygotowujemy 

propozycje na posiedzenie następnych komisji.  

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa zapytała czy będzie objazd dróg z 

radnymi? 

Wójt Gminy Paweł Królak odpowiedział, że jest dużo dróg do objechania, jeżeli 

chcemy naprawdę wszystkie objechać to zajmie cały dzień. Niektóre odcinki dróg będą 

robione z funduszu sołeckiego. 

Radny Jarosław Budek poruszył kwestię podcięcia gałęzi przy drogach np. droga do 

Domu Starców w Gułkach. 

Radny Przemysław Jędrzejczak Stwierdził że przy drodze Gułki – Wisówka gałęzie 

zostały wycięte, ale nie zabrane. 

Radny Tymoteusz Damaz stwierdził, że droga w Stolnikch powinna być lepsza, 

szersza, zrobione pobocze i rów. Chciałby również wiedzieć jakie drogi będą robione i przez 

którą firmę. 

Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk poinformował, że czekają nas do zrobienia trzy 

duże projekty ocena i prace pielęgnacyjne w Aleji Lipowej w Stolnikach, program usuwania 

azbestu oraz studium wykonalności na które nie mamy pieniędzy i trzeba pomyśleć skąd 

pozyskać środki.  
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Punkt 12. 

Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodnicząca o godz. 13:30 

zamknęła posiedzenie wspólnych Komisji. 

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 

/-/  Iwona Machnicka 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa 

                                                                            /-/ Przemysław Jędrzejczak 

 

 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu 

                                                           i Zdrowia 

                                                           /-/   Beata Lewandowska 

 

Protokołowała: 

/-/ mgr Ewelina Biernacka 

 

 


