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zz  ppoossii eeddzzeenniiaa  KK oommiissjj ii   BBuuddżżeettuu  ii   RRoollnnii ccttwwaa  RRaaddyy  GGmmiinnyy  CCiieelląąddzz    

ww  ddnniiuu  0055  ggrruuddnniiaa  22001166  rrookkuu..  

 

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 – 5 członków Komisji i uprawnienie Komisji do podejmowania wiążących decyzji.  

 

Punkt 2. 

W punkcie obrad dotyczącym przyjęcia porządku obrad, Przewodniczący Komisji 

Budżetu i Rolnictwa Przemysław Jędrzejczak zgłosił wniosek o wprowadzenie dodatkowego punktu – 

dotyczącego petycji złożonej przez sołtysów. 

Więcej uwag i wniosków do porządku obrad nie zgłoszono. Przewodniczący Komisji 

poddał pod głosowanie porządek obrad z uwzględnieniem wyżej wymienionego wniosku. 

Porządek posiedzenia po w/w zmianie został przyjęty przez Komisję jednogłośnie                                       

i przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3.  Analiza petycji złożonej przez sołtysów Gminy Cielądz. 
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4. Projekt budżetu gminy na 2017 rok (rozpatrzenie wniosków i opinii poszczególnych 

stałych Komisji oraz sformułowanie ostatecznej opinii o projekcie budżetu). 

5. Sprawy różne. 

6. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Punkt 3.  

W punkcie dotyczącym omówienia petycji złożonej przez sołtysów głos zabrał Wójt 

Gminy. Poinformował, iż diety dla sołtysów są w różnych wysokościach: np. w Gminie 

Regnów 70 zł, a w Gminie Rawa Maz. 100 zł. Oznajmił, iż rozmawiał ze Skarbnikiem                       

z Sadkowic oraz z pracownikami z innych urzędów i wszędzie mówiono, że wszędzie są 

sołtysi dociążeni. Ponadto do tej pory wyglądało to tak, że dieta sołtysa wynosiła połowę 

radnego. 

Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska dodała, że w budżecie zaplanowana jest kwota 

10 tys. zł na diety dla sołtysów i gdyby wszyscy sołtysi przychodzili, to nawet braknie. Przy 

założeniu, że dieta będzie wynosić 100 zł, to powinno być zaplanowane 16 tys. zł. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa Przemysław Jędrzejczak zgłosił uwagę, 

czy nie ma obawy, że sołtysi podziękują za współpracę, jak nie będzie spełniony ich wniosek. 

Członek Komisji Grzegorz Rogulski oznajmił, iż na Mazurach sołtysi mają dietę 150 

zł. 

Wójt Gminy zaznaczył, że trzeba mieć na uwadze, że radni podejmują decyzje, 

głosują, odpowiadają za pewne zadania, więc dieta powinna być wyższa niż sołtysa. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka oświadczyła, iż jest za tym, by 

podnosić wynagrodzenia ludziom. Dlatego uważa, że szkoda, że nie zostały przegłosowane 

podwyżki, o których była mowa dla pracowników. 

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa podkreśliła, że nie chodziło w tej 

sprawie o to, lecz w jaki sposób.  

Wójt wyraził podziękowanie, lecz stwierdził, iż realnie należy patrzeć na sytuację. 

Skarbnik Gminy zwróciła też uwagę na planowane zaciąganie kredytów. 

Członek Komisji Grzegorz Rogulski dodał, że należy brać pod uwagę jak pracownicy 

pracują, jak angażują się. 

Wracając do tematu podwyższenia diet dla sołtysów analizowano też kwestię formy                   

w jakiej zgłoszony został wniosek i czy nie należy rozpatrywać tej sprawy jako petycji, której 
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zasady wnoszenia i rozpatrywania są określone ustawowo. Ta kwestia zostanie jednak 

przedstawiona do analizy przez mecenasa. 

Ostatecznie Wójt stwierdził, iż mówiąc o podwyżce diety dla sołtysów to jest mowa                 

o kwocie 100 zł, czyli 25 % podwyżki.  

 Następnie Wójt podał informację na temat ilości tabliczek z numeracją posesji                                  

w poszczególnych miejscowościach, zaznaczając, iż sołtysi w tę kwestię bardzo różnie się 

zaangażowali, a niektórzy w ogóle nie podali zapotrzebowania na tabliczki. 

 

Punkt 4.  

  Kolejny punkt porządku obrad dotyczył  projektu budżetu gminy na 2017 rok 

(rozpatrzenie wniosków i opinii poszczególnych stałych Komisji oraz sformułowanie 

ostatecznej opinii o projekcie budżetu). 

Skarbnik Gminy Gabriela Milczarską stwierdziła, iż projekt budżetu był omawiany na 

wspólnym posiedzeniu komisji i na chwilę obecną nie ma w nim zmian. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa Przemysław Jędrzejczak zapytał jaki 

jest koszt 3 % podwyżki. 

Skarbnik Gminy przedstawiła koszty podwyżki dla 3 %, 4 % i 5% - dla wszystkich 

pracowników tj. Urząd Gminy, GOPS, ZEAS, oświata : 

- 3 % - 66 tys. zł 

- 4 % - 88 tys. zł 

- 5 % - 111 tys. zł. 

Zwróciła uwagę na fakt, że różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi jest 

tylko 308 tys. zł. 

Podczas dyskusji w temacie podwyżek dla pracowników uczestnicy posiedzenia 

zwrócili uwagę, że nie w każdym urzędzie są co roku podwyżki, a np. w Starostwie nie było 

od kilku lat. 

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa podjęła temat zadania inwestycyjnego 

dotyczącego poprawy gospodarki wodno-ściekowej. 

Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska stwierdziła, iż nie mamy jeszcze typowego 

projektu i brak dokładnych danych jak będzie wyglądało kwotowo to zadanie. Zgodnie z tym 

co było wspomniane przez Sekretarza zmienią się lata realizacji zadania. Dokładnie jeszcze 

jednak nie wiec- czeka na informację. 
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Wójt dodał, że dlatego się to robi, gdyż po remoncie będzie o 0,5 atmosfery więcej,                   

a to zlikwiduje braki w wodzie, szczególnie w czasie największych jej poborów. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa Przemysław Jędrzejczak zapytał, czy 

poprawi się czystość wody w wyniku realizacji tej inwestycji. 

Wójt wyraził zdanie, że ta inwestycje wpłynie, gdyż jest to łańcuszek pewnych 

zdarzeń. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa Przemysław Jędrzejczak stwierdział, iż 

są to koszty, lecz czy nie lepiej zrezygnować z wieży ciśnień a wybudować hydrofornię. 

Wójt oznajmił, iż będzie kwota 600 tys. zł, ale wieża będzie służyła jako zbiornik                           

i będą 2 pompy zamontowane. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa Przemysław Jędrzejczak zapytał 

ponownie, czy przy tej wieży ciśnień problem brudnej wody zniknie. 

Wójt oznajmił, iż zbiornik wody można będzie co 2 lata przecież czyścić. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa Przemysław Jędrzejczak podjął 

następnie kwestię żywotności tej budowli. 

Wójt stwierdził, że jeszcze ze 20 lat może stać. 

Następnie Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa poprosił Przewodniczących 

pozostałych Komisji o przedstawienie wniosków oraz opinii o projekcie budżetu gminy na 

2017 rok. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka przedstawiła opinię Komisji                                       

o projekcie budżetu z posiedzenia Komisji z dn. 28.11.2016 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. 28.11.2016 r. 

Opinia stanowi załącznik do protokołu.  

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa Przemysław Jędrzejczak przedstawił 

opinię Komisji o projekcie budżetu z posiedzenia Komisji w dn. 28.11.2016 r. Opinia 

załącznik do protokołu.  

Członek Komisji Sławomir Zaręba zaproponował, że gdy będą jakieś pieniądze, to by 

pomyśleć o jego drodze. 

Wójt wyraził zdanie, że można po raz drugi składać wniosek – nic nas to nie kosztuje, 

ale raczej nic z tego nie będzie. 

Skarbnik Gminy zauważyła, że wówczas należy zadanie ująć w budżecie i rozpisać 

kredyty. 
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Wójt dodał jeszcze, że może po przetargach będą oszczędności. Teraz jednak nic nie 

wiadomo kiedy ruszy nabór, a w mediach zarzuca się samorządom, że nic nie robią. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka zwróciła się z zapytaniem 

dlaczego nie występuje się o środki z dróg dojazdowych do pól np. na drogę Wisówka – Małą 

Wieś. 

Wójt Gminy poinformował, iż około 20 – 30 % kosztów zadania dofinansowuje Urząd 

Marszałkowski, a planowana jest do dofinansowania z tych środków droga w Łaszczynie.                       

W tym roku droga Ossowice („góry”) była współfinansowania, a w latach poprzednich dwa 

razy w Stolnikach. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka zaproponowała, by te 

miejscowości zostały jednak połączone. 

Wójt wyjaśnił, iż w chwili obecnej jest zaproponowana droga w Łaszczynie. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka zauważyła, że gdyby ta droga 

połączyła miejscowości, to jeździłby tamtędy gimbus. 

Wójt zwrócił uwagę na fakt, że trudno jest utrzymać obecne drogi, a wnioski są                    

o następne. Ponadto jego zdaniem najgorsza droga to jest jednak Kuczyzna – Stolniki. Jest 

trudno utrzymać obecną infrastrukturę drogową i dlatego broni Starostę. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka zgłosiła wniosek, by do 

Wisówki było dołożone drugie tyle pieniędzy, gdyż co roku przeznaczają fundusz na drogi. 

Wójt Gminy obiecał, że przedstawi na jakie odcinki będzie przeznaczona kwota 50 

tys. zł, lecz będą to roboty łącznie z poboczami. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka zapytała kiedy będą 

realizowane pobocza. 

Wójt poinformował, iż dzisiaj jeszcze w Białej Rawskiej są, lecz jutro będą u nas . 

Dodał, że gdyby łącznie z poboczami robione były drogi, to należałoby dołożyć około 12 tys. 

zł. 

W związku z tym, iż więcej uwag i zapytań nie zgłoszono Przewodniczący Komisji 

Budżetu i Rolnictwa Przemysław Jędrzejczak zarządził, by Komisja Budżetu i Rolnictwa 

przystąpiła do sformułowania ostatecznej opinii o projekcie budżetu na 2017 rok. 

Zaproponował, by opinia Komisji była pozytywna – bez uwag, co zostało jednogłośnie przez 

Komisję zaopiniowane – 5 głosów „za”. 

Opinia Komisji stanowi załącznik do protokołu.  

Punkt 5. 
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 W sprawach różnych głos zabrano w następujących tematach: 

1)  Wójt Gminy oznajmił, iż w przyszłym roku wniosek na remont dróg dojazdowych do 

pól zostanie złożony wcześniej. 

2) Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka zaproponowała, by fundusz 

sołecki też był wcześniej realizowany. 

3) Członek Komisji Michał Gaca zgłosił, że na drodze w kierunku Chociwia są dziury.  

4) Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa Przemysław Jędrzejczak oznajmił, iż 

również są w Wisówce. 

Wójt poinformował, iż przekazał informacje do Starostwa i ma informację, że będą 

robić. 

5)  Członek Komisji Michał Gaca podjął temat nagrodzenia reprezentacji grupy 

wieńcowej na dożynkach powiatowych. 

Wójt oznajmił, iż mówił już o tym, by wcześniej zgłaszać takie sprawy, gdyż                                  

z budżetu nie można ich finansować. 

6) Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa poinformowała o spotkaniu opłatkowym, 

które planowane jest na 19 grudnia br. 

7) Członek Komisji Michał Gaca zaproponował, by podjąć działania w celu ściągnięcia 

firmy, która zajmowałaby się skupem warzyw i owoców.  

 

Punkt 6. 

Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Komisji – 

Przemysław Jędrzejczak  o godz. 11:00 dokonał zamknięcia posiedzenia Komisji. 

 

 
 
Protokołowała: 
 
Bogusława Kobacka 

Przewodniczący Komisji 
Budżetu i Rolnictwa 

Przemysław Jędrzejczak 


