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Radnych obecnych na posiedzeniu w chwili otwarcia posiedzenia Komisji:  11 
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. Grażyna Jarzyńska  - Dyrektor SP w Sierzchowach 

5. Bogdan Batorek  - Dyrektor Zespołu Szkół w Cielądzu 

6. Agnieszka Zielińska  - Kierownik GZEAS w Cielądzu 

 

Punkt 1. 

Posiedzeniu komisji przewodniczył Jarosław Budek – Zastępca Przewodniczącej 

Komisji Rewizyjnej. Otwarcia posiedzenia Komisji dokonał o godzinie 09.00, witając 

członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdził istnienie quorum i uprawnienie Komisji do 

podejmowania wiążących decyzji.  

 
Punkt 2. 

Jarosław Budek – Zastępca Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej przedstawił 

proponowany porządek posiedzenia, a następnie zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi bądź 

wnioski do niniejszego porządku. 

Do przedstawionego porządku posiedzenia nie zgłoszono uwag. Porządek posiedzenia został 

przyjęty jednogłośnie przez poszczególne Komisje tj. 

Komisja Rewizyjna- 5 głosów „za” 

Komisja Budżetu i Rolnictwa – 3 głosy „za” 

Komisja Oświaty – 3 głosy „za 

i przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 
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3. Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń:  

1) przez poszczególne Komisje - protokołu ze wspólnego posiedzenia z dnia 23.09.2016 r.                

2) przez Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia  - protokołu z dnia 05.09.2016 r. 

3) przez Komisję Statutową – protokołu z dnia 27.09.2016 r. 

4. Przedstawienie informacji z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016. 

5. Wyrażenie przez poszczególne komisje opinii do projektu uchwały w sprawie zmian 
budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok.  

6. Wyrażenie przez poszczególne komisje opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany 
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Cielądz na lata 2016-2020. 

7. Sprawy różne. 

8. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Punkt 3. 

Protokoły ze wspólnego posiedzenia komisji z dnia 23.09.2016 r., z posiedzenia Komisji 

Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia z dnia 05.09.2016 r. oraz z posiedzenia Komisji Statutowej 

z dnia 27.09.2016 r. zostały wyłożone do wglądu.  

Wymienione protokoły zostały przyjęte przez poszczególne komisje jednogłośnie.  

 

Punkt 4. 

 Przystąpiono do realizacji punktu: Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok 

szkolny 2015/2016. 

(Na posiedzenie przybył radny Lech Owczarek – członek Komisji Oświaty). 

W pierwszej kolejności głos zabrała Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sierzchowach Grażyna 

Jarzyńska. Zaznaczyła, iż poprzedni rok szkolny był to ważny rok, gdyż wykonano ważne dla 

szkoły prace remontowe tj.: 

- wyasfaltowano wjazd do szkoły, 

- założono kostkę wokół szkoły,  

a przede wszystkim powstało boisko wielofunkcyjne. 

Dyrektor szkoły przedstawiła następnie liczebność uczniów w szkole, stan zatrudnienia: 

nauczyciele i obsługa. Poinformowała o stopniach awansu zawodowego nauczycieli i o fakcie, 

iż nauczyciele ciągle doskonalą swoje umiejętności, uczestnicząc w różnych formach 

doskonalenia zawodowego. Na zakończenie omówiła osiągnięcia uczniów w konkursach                          

i olimpiadach oraz przedstawiła wyniki sprawdzianu szóstoklasistów. 
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 Następnie głos zabrał Dyrektor Zespołu Szkół w Cielądzu Bogdan Batorek, który 

przedstawiając informację na temat zrealizowanych zadań w ubiegłym roku szkolnym, zwrócił 

uwagę na wykonane prace remontowe w szkole, zakup nowego wyposażenia, poinformował o 

znaczących osiągnięciach uczniów ( nawet na szczeblu ogólnopolskim) oraz zaznaczył duże 

sukcesy sportowe uczniów. Poinformował też o kontrolach przeprowadzonych przez instytucje 

zewnętrzne. 

 Prowadzący obrady Komisji Jarosław Budek zwrócił się z zapytaniem do Dyrektora 

Zespołu co sądzi o planowanej nowej ustawie. 

 Dyrektor oznajmił, iż nie tak dawno była z wizytacją w szkole Dyrektor Delegatury 

Kuratorium Oświaty, która zapewniała nauczycieli, że nie ma obaw przed utratą pracy. 

Dyrektor jednak uważa, że należy do tego tematu podchodzić ostrożnie. Do tej pory nie ma 

bowiem żadnych informacji, a o wszystkim dowiadują się z mediów. Dyrektor Delegatury też 

nie podała żadnych konkretnych informacji, tylko propozycje i przypuszczenia. 

Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk zauważył, że bardzo duże znaczenie ma podstawa 

programowa, która jest bazą wszystkiego.  

  

Punkt 5.  

Kolejny punkt dotyczył zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie 

na 2016 rok. 

Niniejszy temat przedstawiła Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska. Poinformowała, iż 

przekazała dzisiaj nowy projekt uchwały gdyż przekazane zostały środki na akcyzę.  

Następnie poinformowała, iż dochody – załącznik Nr 1- zwiększone zostają o kwotę 

216.261,06 zł, a zmniejszone o 9 zł i są to środki: 

- dotacja z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego – 174.350,06 zł; 

- na wyposażenie szkół w podręczniki – 25 zł zwiększenie i 9 zł zmniejszenie; 

- dotacja na zasiłki okresowe i stałe – 41.886 zł. 

Załącznik Nr 2 – wydatki-  jest pochodną załącznika Nr 1, więc jest zwiększenie o 216.261,06 

zł i zmniejszenie o 9 zł. 

Załącznik nr 3 dotyczy: 

- zmniejszenia wydatków o 3 tys. zł w Komendach Policji, a zwiększenia na wydatki bieżące o 

2 tys. zł – propozycja Wójta jest przeznaczenie 2 tys. zł na drukarkę dla Policji; 
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Przewodniczący Komisji Budżetu Przemysław Jędrzejczak zauważył, że Wójt Gminy 

przychylił się jednak do opinii Rady. 

Kolejne zmiany to: 

- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w funduszu sołeckim wsi Sierzchowy a zwiększenie 

w zadaniach bieżących – 5.065,29 zł; 

- dotacja dla OSP Cielądz i Sierzchowy – 1.565 zł; 

- zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w szkołach podstawowych.  

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa zapytała co dalej z zadaniem - 

przebudowa drogi Stolniki, skoro nie dostaliśmy dofinansowania. 

Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska oznajmiła w tym miejscu, że nie jest jeszcze 

dokładnie wiadomo, czy będzie szansa. W listopadzie prawdopodobnie zostanie dokonana 

zmiana w budżecie. Nasz wkład to 12 tys. zł – na dokumentację. 

Wójt dodał, że korespondencyjne otrzymaliśmy od Marszałka informację, że raczej listy 

rezerwowej nie będzie. Oficjalnego pisma jeszcze Gmina nie ma. Jednak z pism między 

parlamentarzystami a Panem Jurgielem wynika, że nie ma jednak szans. Dodał też, że po 

analizie dróg, które planowane były do dofinansowania z PROW wynika, że nie mają szans, 

gdyż decyduje też liczba mieszkańców. Dlatego też stwierdził, że dopóki nie podliczy się 

punktów i nie będzie potwierdzenia, to jest zdania, by nie brnąć w kolejne dokumentacje, jeśli 

nie będzie z PROW szans. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Grzegorz Rogulski podziękował za 200 metrowy 

odcinek betonówki na „nowym osiedlu”. Zwrócił też uwagę, że rów nie jest wyczyszczony, 

podsiąka woda i załamuje się asfalt przy nowym chodniku. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka zapytała, czy będą wykonane 

pobocza. 

Wójt potwierdził, że będą i dodał, że następne betonówki będą nie do kantu brzegi, lecz 

ze schyłkiem. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka zwróciła uwagę jeszcze na 

kwestię, że jest mowa, że fundusz sołecki powinien być dla wsi, ale zaznaczyła że gmina 

dokłada przecież do tych dróg, gdyż środki z funduszu sołeckiego nie wystarczają. Niektórzy 

bowiem mówią, że to Wójt powinien robić drogi. 

Wójt Gminy podał przykład sołectwa, które przeznaczyło 700 zł z funduszu sołeckiego 

na dokumentację, której koszt całkowity to 7.000 zł. Dlatego prosi o większą aktywność 

sołtysów w niektórych sołectwach. 
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Prowadzący obrady wspólnego posiedzenia komisji Jarosław Budek zaproponował, by 

przystąpić do głosowania nad zaopiniowaniem przedstawionych zmian w budżecie. 

Komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały przedstawione zmiany w budżecie: tj: 

Komisja Rewizyjna – 5 głosów „za” 

Komisja Budżetu i Rolnictwa – 3 głosy „za” 

Komisja Oświaty – 4 głosy „za”. 

 

Punkt 6. 

Przystąpiono do realizacji punktu: zaopiniowanie przez poszczególne projektu uchwały 

w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Cielądz. 

Sekretarz przedkładając temat stwierdził, że jest problem z tym Planem. Temat ten 

został ujęty w porządku obrad, gdyż zgodnie z umową z WFOŚiGW na środki w wysokości ok. 

10 tys. zł na ten cel, mają być do końca października br. – czyli w tym też terminie WFOŚiGW 

powinien skończyć kontrolę Planu. W WFOŚiGW powstała nowa komórka – audytor planów             

i otrzymaliśmy od nich informację, że jest konieczne uzupełnienie Planu. Otrzymał już co 

prawda od P. Leszczyka z WFOŚiGW informację ( w piątek), że wszystkie uzgodnienia są już 

przez WFOŚiGW zaakceptowane. Jednak nie jest do końca przekonany, że ta piątkowa wersja 

będzie ostateczna i dlatego jej nie przekazuje. 

Sekretarz zaznaczył, że obawia się, że pomimo, iż poprzednia wersja Planu była 

opiniowana przez RDOŚ i SANEPID, to może się okazać, że po przesłaniu Planu do nadzoru, 

Wojewoda nie uwzględni tego faktu, gdyż zmiany, chociaż nie mające bardzo ważnego 

charakteru, nie były ponownie opiniowane i uchyli uchwałę. Jednak dla 10 tys. zł zdaniem 

Sekretarza można spróbować i przyjąć teraz - na potrzeby dotacji. 

Sekretarz zaproponował, że zmiany do Planu omówi na sesji, gdyż do tego czasu mogą 

jeszcze ulec zmianie pewne kwestie. 

Na uwagę Wiceprzewodniczącego Grzegorza Rogulskiego, że gospodarka 

niskoemisyjna będzie miała wpływ na oszczędność przez mieszkańców, Sekretarz oznajmił, iż 

trzy najważniejsze cele spełniał będzie Plan: 

- jest to dokument niezbędny do ubiegania się o środki na termomodernizację 

- możliwa będzie modernizacja oświetlenia, w tym ulicznego, 

- pozostałe inwestycje będą mogły być realizowane, również przez osoby prywatne –                         

a bez tego dokumentu będzie raczej trudno. Docelowo pomoże więc też mieszkańcom, jak 

pojawi się odpowiedni program. 
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Radny Józef Pytka zgłosił uwagę na temat czasu działania oświetlenia ulicznego: zapala 

się o w pół do 5, a gaśnie o w pół do 7 – kiedy najbardziej potrzebne. 

Przewodnicząca Komisji Oświaty Beata Lewandowska dodała, że część lamp nie 

świeci, a niektóre zapalają się i gasną. 

Na powyższym zakończyła się dyskusja w niniejszym punkcie. Prowadzący obrady komisji 

Jarosław Budek zarządził głosowanie nad zaopiniowaniem przestawionego projektu uchwały,               

a Komisje jednogłośnie pozytywnie go zaopiniowały tj: 

Komisja Rewizyjna – 5 głosów „za” 

Komisja Budżetu i Rolnictwa – 3 głosy „za” 

Komisja Oświaty – 4 głosy „za”. 

 

Punkt 7. 

W sprawach różnych głos zabrali: 

Przewodniczący Komisji Budżetu Przemysław Jędrzejczak zgłosił uwagę, by nie 

przeoczyć terminu składania wniosków o dofinansowanie z Krainy Rawki. 

Wójt oznajmił, iż listopad – to będzie czas składania wniosków oraz dodał, że 

przydzielona naszej gminie pula nie zmieni się. 

Przewodniczący Komisji Budżetu Przemysław Jędrzejczak podjął temat odbioru 

eternitu. 

Sekretarz wyjaśnił dlaczego jeszcze nie został odebrany azbest. Została późno 

podpisana umowa z WFOŚiGW gdyż dużo jest kontrahentów. Firmie, wykonującej to zadanie 

nie dano zgody na demontaż, gdyż są to wówczas znaczne koszty, a firma miałaby roszczenie 

gdyby coś się nie udało. W tym tygodniu ma być zrealizowany demontaż w dwóch 

problemowych nieruchomościach, a przewidywany termin zrealizowania zadania to koniec 

przyszłego tygodnia. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka zapytała kiedy będzie wykonane 

odkrzaczanie przy drodze w Wisówce i Gułkach i malowanie przystanków i oczyszczenie drogi 

z piachu. 

Wójt stwierdził, iż w Wisówce jest już chyba zrobione, a w Gułkach – będzie                               

w najbliższym czasie z uwagi na nieobecność pracowników. Malowanie natomiast jest na razie 

niemożliwe z uwagi na niesprzyjające pogody. 

Rady Tadeusz Miazga zgłosił wniosek o naprawę dachu na przystanku. 
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Członkowie Komisji dyskutowali nad funduszem sołeckim. Skarbnik Gminy dodała, że 

coraz mniejszy jest procentowy zwrot wydatków z tego funduszu. Przewodnicząca Rady 

zauważyła, że po tegorocznym zebraniu też ma uwagę, że fundusz zamiast zjednywać, to dzieli. 

Rady Józef Pytka zauważył, że radni na temat przeznaczenia funduszu nie maja wpływu gdyż 

większość mieszkańców decyduje. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zapytała kiedy plac kościelny będzie utwardzony. 

Wójt zauważył, że jest  to kwota 20 -24 tys. zł na ten cel potrzebna. 

Jarosław Budek zasugerował, że może przy okazji parkingu też plac przy OSP zrobić. 

Małgorzata Rosa Przewodnicząca Rady Gminy zgłosiła wniosek o odkrzaczenie dróg                      

w Łaszczynie . 

  

Punkt 8. 

Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, prowadzący obrady 

Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Jarosław Budek o godz. 11:05 zamknął wspólne 

posiedzenie Komisji. 

 

 

      Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej  
 
       Iwona Machnicka 

 

      Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa  
 
         Przemysław Jędrzejczak 
 
 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury,  
                     Sportu i Zdrowia 
 
       Beata Lewandowska 

Protokołowała: 
 
Bogusława Kobacka 
 


