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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. 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 8:00 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. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia wspólnego Komisji z dnia: 17.06.2016 r.                

4. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie  zaciągnięcia kredytu. 

5. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 

2016 rok.  

6. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej. 

7. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie Statutu Gminy Cielądz. 

8. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Cielądz. 

9. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Cielądz. 



10. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 

umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą. 

11. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z 

dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu lokalu. 

12. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Gminy Cielądz na lata 2016-2020. 

13. Sprawy różne. 

14. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Porządek został przyjęty jednogłośnie.  

 

Punkt 3. 

Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji z dn. 17.06.2016 r. został wyłożony do 

wglądu.  

Członkowie Komisji do protokołu nie wnieśli uwag. Protokół w głosowaniu został przyjęty 

jednogłośnie – 3 głosy „za”. 

 

Punkt 4. 

Kolejnym punktem porządku posiedzenia było zaopiniowanie projektu uchwały                          

w sprawie zaciągnięcia kredytu. Skarbnik Gminy wyjaśniła, iż planuje się zaciągnięcie kredytu 

w wysokości 298.764 zł na zakup samochodu strażackiego dla OSP Cielądz. Spłata kredytu 

nastąpi w latach 2017 – 2025. 

Wójt uzupełnił, iż kwota powyższa wynika z rozeznania cenowego oraz z tego, iż                      

w budżecie jest już zabezpieczona kwota 140 tys. zł oraz 280 tys. zł jest możliwe do 

pozyskania z Wojewódzkiego Funduszu. 

Wójt wyjaśnił też sprawę zdjęcia 50 tys. zł z OPS Sierzchowy gdyż kwota ta będzie do 

pozyskania z LGD. 

Wiceprzewodniczący Rady Michał Gaca zapytał, czy środki te będą pewne. 

Wójt potwierdził, iż są one pewne. W miesiącu wrześniu ukażą się rozporządzenia w tej 

sprawie, a w miesiącu listopadzie będzie można składać wniosek. Teraz jedynie będzie zlecone 

sporządzenie projektu (inwentaryzacja)– kwota 8.800 zł. 

Następnie Wójt poinformował, iż będzie oddane do użytku boisko w Sierzchowach. Są 

dwie małe uwagi dotyczące grubości siatki i lamp. 

 Na powyższym zakończono dyskusję w niniejszym punkcie. Komisja jednogłośnie 

pozytywnie (3 głosy „za” ) zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu. 



 

Punkt 5. 

Przystąpiono do realizacji punktu: zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian                  

w budżecie na 2016 rok. 

Niniejszy temat przedstawiła Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska. 

Poinformowała, iż zmiany w Załączniku Nr 1 dotyczą: 

 - podpisanie umowy z Województwem Łódzkim na dofinansowanie modernizacji drogi                   

w Ossowicach – 44.450 zł, 

- podpisanie umowy na zakup sprzętu p. poż. z Województwem Łódzkim – 5.000 zł, 

- zwiększenie subwencji oświatowej z przeznaczeniem na zakup wyposażenia  - 2.000 zł, 

Załącznik Nr 2 mówi o zwiększeniu wydatków w w/w zakresie. 

W załączniku Nr 3 zmiany dotyczą wydatków : 

- w dziale 400 – kwota 650 zł – oszczędności po zakupie pompy, 

- w dziale 600 – kwota 15.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w drogach, 

- w dziale 754 – zmniejszenie wydatków o 50 tys. zł na zadaniu inwestycyjnym – remont 

OSP w Sierzchowach a zwiększenie na zakup samochodu do OSP Cielądz, 

- w dziale 801 – zmniejszenie na wynagrodzenia w gimnazjum a zwiększenie na świetlice 

szkolne – 2.300 zł, 

- w rozdziale 80104 – zwiększenie o 72.000 zł dotacji dla fundacji „Familijny Poznań”. 

Załącznik nr 4 – zmiana dotyczy zaciągnięcia kredytu – kwota 298.764 zł. 

Załącznik inwestycyjny – zmiany są pochodnymi załącznika nr 1 i nr 3  i dotyczą: drogi                     

w Ossowicach, zakup samochodu p.poż. oraz dotacja na sprzęt p.poż. 

Uwag ani zapytań do projektu uchwały nie zgłoszono. Komisja  jednogłośnie 

pozytywnie ( 3 głosy „za”) zaopiniowała niniejszy projekt uchwały. 

 

Punkt 6. 

Kolejny punkt dotyczył zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2025. 

Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska wyjaśniła, iż zmieniany jest WPF głównie                        

z powodu planowanego zaciągnięcia kredytu. Zaznaczyła ponadto, iż zwrot funduszu 

sołeckiego, który otrzyma Gmina w najbliższym czasie można byłoby przeznaczyć na straże                   

i zaciągnąć mniejszy kredyt. 

Komisja pozytywnie ( 3 głosy „za”) zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany WPF. 

 

 



Punkt 7. 

Kolejny temat posiedzenia - dotyczący projektu Statutu Gminy przedstawił 

Przewodniczący Komisji - Przemysław Jędrzejczak, jednocześnie Przewodniczący Komisji 

Statutowej. Poinformował, iż Komisja pracowała na trzech posiedzeniach, na których 

opracowała projekt Statutu - również w oparciu o ramowy statut zaproponowany przez 

Wojewodę.  Przedstawił też jakie główne zmiany redakcyjne zostały zawarte w przedłożonym 

projekcie Statutu . 

Projekt Statutu Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ( 3 głosy „za”)  . 

 

Punkty:  8, 9, 10,11,12 

Następnie Komisja wyraziła pozytywne opinie ( jednogłośnie – 3 głosy „za”)  na temat 

następujących projektów uchwał: 

1) w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Cielądz. 

2) w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 

zasobu Gminy Cielądz. 

3) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości 

z dotychczasowym dzierżawcą. 

4) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej 

umowy najmu lokalu. 

5) w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Cielądz na lata 

2016-2020.  

 

Punkt 13. 

W sprawach różnych nie poruszono żadnych tematów. 

 
Punkt 14.  
 

Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Komisji – 

Przemysław Jędrzejczak o godz. 9:00 dokonał zamknięcia posiedzenia Komisji.  

 
 
 
 
Protokołowała: 
 
Bogusława Kobacka 

Przewodniczący Komisji  
Budżetu i Rolnictwa 

 
Przemysław Jędrzejczak 


