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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. Gabriela Milczarska  - Skarbnik Gminy 

3. Grażyna Jarzyńska  - Dyrektor SP w Sierzchowach 

4. Bogdan Batorek   - Dyrektor Zespołu Szkół w Cielądzu 

5. Agnieszka Zielińska  - Kierownik GZEAS w Cielądzu 

 

Punkt 1. 

Zgodnie z § 52 ust. 3 Statutu Gminy posiedzeniu przewodniczyła Pani Iwona 

Machnicka – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. Otwarcia posiedzenia Komisji dokonała                     

o godzinie 13:00, witając członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdziła istnienie quorum 

i uprawnienie Komisji do podejmowania wiążących decyzji.  

 
Punkt 2. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka przedstawiła proponowany 

porządek posiedzenia, a następnie zwróciła się z zapytaniem, czy są uwagi bądź wnioski do 

niniejszego porządku. 

Do przedstawionego porządku nie zgłoszono zmian. Porządek posiedzenia został 

przyjęty przez Komisje jednogłośnie tj. 

Komisja Rewizyjna – 5 głosów „za” 

Komisja Budżetu i Rolnictwa – 3 głosy „za” 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia – 3 głosy „za” 

i przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 
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3. Przyjęcie przez poszczególne Komisje protokołu ze wspólnego posiedzenia komisji                    
w dniu 26.06.2017 r. .  

4. Omówienie stanu przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego. 

5. Wyrażenie przez poszczególne komisje opinii do projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia 
kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu . 

6. Wyrażenie przez poszczególne komisje opinii do projektu uchwały w sprawie zmian 
budżetu i w budżecie Gminy na 2017 rok. 

7. Wyrażenie przez poszczególne komisje opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

8. Wyrażenie przez poszczególne komisje opinii do projektu uchwały w sprawie określenia 
wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się  o uzyskanie zezwolenia na 
prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych                       
i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Cielądz. 

9. Sprawy różne. 

10. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Punkt 3. 

Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji z dnia 26.06.2017 r. został wyłożony do 

wglądu.  

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 3 głosami „za” zostały przyjęty jednogłośnie. 

Członkowie Komisji Budżetu i Rolnictwa do protokołu nie wnieśli uwag. Protokół                          

w głosowaniu 3 głosami „za” zostały przyjęty jednogłośnie.  

 

Punkt 4. 

Następny punkt posiedzenia wspólnego komisji dotyczył przedłożenia informacji na temat 

przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sierzchowach Pani Grażyna Jarzyńska przedkładając 

niniejszy temat stwierdziła, iż za tydzień rozpoczyna się rok szkolny i szkoła jest przygotowana 

na przyjęcie uczniów. Trwają ostatnie prace porządkowe. 

Na powyższym Pani Dyrektor zakończyła swoje wystąpienie. 

Z kolei głos zabrał Dyrektor Zespołu Szkół w Cielądzu Pan Bogdan Batorek. 

Zapewnił, iż wszystkie zaplanowane zadania dobiegają końca, ekipy remontowe już opuściły 

budynek. Na dzień 04.09. szkoła będzie przygotowana. 
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Przewodnicząca Komisji Oświaty Beata Lewandowska zwróciła się z zapytaniem czy 

następują jakieś zmiany w kadrze. 

Dyrektor oznajmił, iż jeden nauczyciel odchodzi na emeryturę lecz będzie później na ½ 

etatu pracował i dwóch nauczycieli z końcem miesiąca września. Na odejście tych 

pracowników jest wszystko przygotowane, gdyż informacja o tym była już wcześniej znana. 

Jeśli chodzi o nowych nauczycieli to Dyrektor poinformował, iż będzie zatrudniona osoba od 

fizyki na 0,5 etatu, zmieni się logopeda i dojdą nauczyciele wspomagający: jeden do zerówki i 

jeden do I klasy.  

Członek Komisji Rewizyjnej Sylwester Stefański zapytał jakie prace remontowe zostały 

wykonane w okresie wakacyjnym. 

Dyrektor poinformował,  iż były wykonane następujące roboty: wymieniono 6 drzwi, 

położono płytki w łazience, elewacja od strony gimnazjum, remont dwóch pracowni tzn. 

malowanie i wymiana mebli (klasa I i III), w międzyczasie odbył się przegląd techniczny 

budynku i zostały wydane drobne zalecenia, które już zostały wykonane. Zdaniem Pana 

Dyrektora szkoła jest przygotowana. 

Wójt dodając wyraził zdanie, że prawdopodobnie cały miesiąc wrzesień będzie zamęt                      

i mętlik. W oddziałach przedszkolnych jest ustalenie, by były 2 osoby. Dlatego są starania                        

o umowę z PUP na zatrudnienie osób na 6 miesięcy z deklaracją na 3 miesiące przez Gminę. 

Dyrektor Batorek oznajmił, iż są 3 oddziały przedszkolne – po 25 dzieci ( jest to maksymalna 

liczba) to w dwóch jest już pomoc nauczyciela a tylko w jednej jest jeszcze potrzebna pomoc 

np. osoby na stażu. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka zapytała, czy osoby te mają 

odpowiednie wykształcenie. 

Dyrektor wyjaśnił, iż jeśli jest to pomoc nauczyciela – to nie musi posiadać kwalifikacji, 

nauczyciel wspomagający musi być wykształcony z odpowiednimi kwalifikacjami. 

Wójt uzupełnił, że są to osoby, które są na stażu  i jest deklaracja zatrudnienia tylko na 3 

miesiące – a nie na stałe. 

Na powyższym zakończyła się dyskusja w niniejszym punkcie posiedzenia komisji. 

 

Punkt 5. 

W następnej kolejności przystąpiono do realizacji punktu: wyrażenie przez 

poszczególne komisje opinii do projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu. 
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Skarbnik Gminy wyjaśniła, iż zgodnie z tym co było przy podejmowaniu uchwały 

budżetowej – przy zadaniach inwestycyjnych i konkretnie przy zadaniu inwestycyjnym:  

remont drogi w Łaszczynie,  wpisany jest kredyt w wysokości 270.274 zł. Mimo tego zapisu                  

w uchwale budżetowej, konieczne jest podjęcie odrębnej uchwały. Kredyt ten będzie spłacany 

w latach 2018-2024.  

Do tematu nie zgłoszono zapytań. 

Przystąpiono wobec tego do głosowania nad wyrażeniem opinii do projektu uchwały. 

Komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały: tj: 

Komisja Rewizyjna – 5 głosów „za” 

Komisja Budżetu i Rolnictwa – 3 głosy „za” 

Komisja Oświaty – 3 głosy „za”. 

 

Punkt 6.  

W kolejnym punkcie porządku posiedzenia Komisji przystąpiono do realizacji punktu 

dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok. 

Niniejszy temat przedstawiła Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska. Poinformowała, iż                

w załączniku Nr 1 w dziale 010 następuje zwiększenie dochodów o kwotę 10 tys. zł  - 

wynikającą z umowy z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie projektów lokalnych                     

w Sierzchowach i Cielądzu. Ponadto zwiększa się dochody: 

- w dziale 756 - z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych,  

- w dziale 852 -  z tytułu  otrzymanych decyzji z Urzędu Wojewódzkiego,  

a w dziale 900 zmniejsza się planowane dochody, w wyniku rozliczenia dwóch zadań: 

Alei Lipowej i azbestu. 

Załącznikiem Nr 2 zwiększa się wydatki – tak jak było zwiększenie dochodów tj.                     

w dziale 750, czyli 5 tys. zł na piknik i 6 tys. zł na zakup stołów w ramach  projektu lokalnego 

wsi Sierzchowy. 

Przewodnicząca Komisji Iwona Machnicka zwróciła uwagę, że w gazecie była zawarta 

informacja że z sołeckich pieniędzy było to realizowane. 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, iż sołtys uczestniczył w podpisywaniu umowy                                    

z Marszałkiem, lecz są to środki gminne. 

Kontynuując temat poinformował, iż kolejne zmiany to: w dziale 754 – zwiększenie 

wydatków o 1 tys. zł i zmniejszenie o 1 tys. zł w dziale 851 – Komisja ds. profilaktyki                           

i rozwiązywania problemów alkoholowych pozytywnie zaopiniowała przeznaczenie tej kwoty 

na dofinansowanie zakupu i przeszkolenia psa do wykrywania narkotyków. Ponadto w dziale 
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852 – pomoc społeczna – zwiększono wydatki zgodnie z decyzjami Urzędu Wojewódzkiego,                       

a w dziale 900 – zmniejszono wydatki w wyniku rozliczenia projektu dotyczącego Alei w 

Stolnikach. 

Skarbnik poinformowała, iż w załączniku inwestycyjnym dołączane jest zadanie – 

zakup stołów w ramach projektu lokalnego wsi Sierzchowy. W załączniku Nr 4 są wykazane 

wydatki na projekty realizowane ze środków unijnych i jest wykazany wydatek związany                          

z projektem dotyczącym poprawy gospodarki wodno-ściekowej z uwagi na podpisanie umowy 

z Urzędem Marszałkowskim na kwotę  1.209.572 zł i będzie ta kwota rozliczana w dwóch 

transzach tj: 

I transza – budowa stacji uzdatniania wody – do 30.09.2018 r. 

II transza – kanalizacja – do 30.04.2019 r. 

W związku z tym planowany więc termin rozliczenia się z Urzędem Marszałkowskim                                   

i uzyskania dochodów to będzie prawdopodobnie rok 2019. 

Do tematu nie zgłoszono zapytań. 

Przystąpiono wobec tego do głosowania nad wyrażeniem opinii do projektu uchwały. 

Komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały przedstawione zmiany w budżecie: tj: 

Komisja Rewizyjna – 5 głosów „za” 

Komisja Budżetu i Rolnictwa – 3 głosy „za” 

Komisja Oświaty – 3 głosy „za”. 

 

Punkt 7. 

Przystąpiono do realizacji punktu dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały                          

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

Niniejszy temat przedstawiła Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska. Wyjaśniła, iż 

zmieniany jest WPF z uwagi na podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim na realizację 

projektu dotyczącego poprawy gospodarki wodno-ściekowej, które to zadanie w załączniku – 

przedsięwzięcia,  zostało wyzerowane z zadań własnych Gminy, a zostało wprowadzone jako 

zadanie inwestycyjne z udziałem środków z Unii Europejskiej. Kwota limitu się nie zmieniła, 

łączny koszt tego zadania to 2.348.007,27, z tego limit na 2017 rok wynosi – 24.600 zł,  na 

2018 – 712.168,77 zł, a na 2019 rok – 1.611.238,50 zł.  

Skarbnik poinformowała następnie, że w WPF – w załączniku Nr 1 zostały zwiększone 

dochody z tytułu planowanego uzyskania dofinansowania w 2019 roku i tym samym 

zmniejszony został deficyt i zmniejszone zostały planowane do zaciągnięcia kredyty. 
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Ponadto w WPF zostały uaktualnione dochody i wydatki zgodnie z uchwałą w sprawie 

zmian w budżecie. 

Do tematu nie zgłoszono zapytań. 

Przystąpiono wobec tego do głosowania nad wyrażeniem opinii do projektu uchwały. 

Komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały przedstawione zmiany w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej: tj: 

Komisja Rewizyjna – 5 głosów „za” 

Komisja Budżetu i Rolnictwa – 3 głosy „za” 

Komisja Oświaty – 3 głosy „za”. 

 

Punkt 8.  

 W następnej kolejności przystąpiono do realizacji punktu: wyrażenie przez poszczególne 

komisje opinii do projektu uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać 

przedsiębiorcy ubiegający się  o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy 

Cielądz. 

Temat przedstawiła Magdalena Ostalska. Poinformowała, iż dotychczas obowiązująca 

uchwała z 2010 roku podjęta na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, 

sprzed nowelizacji, określała wymagania zarówno dla przedsiębiorców odbierających odpady 

komunalne jak i dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie 

działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych. W wyniku nowelizacji tej ustawy upoważniona została rada gminy jedynie do 

określania wymagań w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych.  Szczegółowe 

wymagania określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury, gdzie są przedstawione jak gdyby 3 

komponenty tj. warunki techniczne pojazdów asenizacyjnych i warunki techniczne bazy 

transportowej, warunki w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze 

świadczonymi usługami oraz wymóg określenia miejsca przekazywania tych nieczystości. 

Następnie Pani Ostalska przedstawiła zaproponowane konkretne wymagania zawarte w 

projekcie uchwały. 

Do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono zapytań. Komisje pozytywnie 

zaopiniowany niniejszy projekt uchwały: 

 Komisja Rewizyjna – 5 głosów „za” 

Komisja Budżetu i Rolnictwa – 3 głosy „za” 

Komisja Oświaty – 3 głosy „za”. 
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Punkt 9. 

W sprawach różnych głos zabrali: 

Przewodnicząca Komisji Oświaty Beata Lewandowska zwróciła się z zapytaniem na 

temat drogi Sierzchowy – Sanogoszcz – czy firma uzupełni dziury na zakrętach.  

Wójt wyjaśnił, iż firmy tej w dniu jutrzejszym już nie będzie. W ramach dobrej 

współpracy z Powiatem są wykonywane na bieżąco remonty. Poinformował też o tym, iż 

przetarg na drogę w Łaszczynie nie odbył się z uwagi na brak zainteresowania firm – nie zgłosił 

się żaden wykonawca. W innych gminach jest podobna sytuacja – firmy tłumaczą to brakiem 

czasu i pracowników. W dniu jutrzejszym będzie ogłoszony drugi przetarg ponieważ jest 

zobowiązanie czasowe wynikające ze środków Urzędu Marszałkowskiego na „drogi dojazdowe 

do pól”. Po rozmowach z firmami jest rozeznanie, że takiego zakresu pracy nie ma możliwości 

w tym czasie zrealizować. Jedyne więc rozwiązanie to robić tę drogę tak jak jest, czyli bez 

poszerzenia, co oznacza, że będzie na szerokości 3,40 m w najwęższym miejscu, a 3,80 m                   

w najszerszym. Zaznaczył, że konsekwencją zmniejszenia zakresu prac będzie też zmniejszenie 

dotacji o około 30 -40 tys. zł. Jest deklaracja firm, że bez poszerzenia może zdążą. Jednak na tę 

zmianę chce mieć zgodę Rady. 

Następnie Wójt podjął temat „schetynówki” . Poinformował, iż jest informacja od 

Wojewody o możliwości składania wniosków w terminie 1-15 września i gdy nie złożymy, to 

na pewno nie dostaniemy. Ma więc pytanie, jest bowiem gotowa dokumentacja na drogę 

Kuczyzna – Stolniki, a tutaj jest ryzyko czy dostaniemy dofinansowanie, czy robimy inną 

drogę. W jego ocenie najlepiej punktowaną drogą byłaby droga Cielądz –Ossowice, gdyż przy 

drodze wojewódzkiej znajduje się straż, szkoła, urząd itd. Ma więc pytanie, czy składać 

wniosek ( bez dokumentacji, gdyż można tylko orientacyjnie skosztorysować zadanie, na mapie 

zaznaczyć odcinek) na tę drogę, czy na Stolniki. Stwierdził też, że można składać też dwa 

wnioski lecz trzeba zaznaczyć, który jest priorytetowy. 

W dalszej kolejności Wójt przedstawił temat dotyczący budowy  „betonówek”. 

Przypomniał jakiej długości odcinki dróg są przewidziane w poszczególnych 7. 

miejscowościach i jaka jest kwota tj. 80 tys. zł z funduszu sołeckiego i 40 tys. zł z budżetu.                 

W tej kwocie też są koszty przygotowania dokumentacji – na dłuższe odcinki niż ujęte w tym 

roku do budowy. Poinformował, iż w Białej Rawskiej została zaproponowana stawka 25 zł/m               

z poboczami. W związku z tym u nas przewidywany koszt to około 132 tys. zł, więc 

powinniśmy się zmieścić w zaplanowanym budżecie.  Poruszył też Wójt problem drogi koło 
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P.Pawlikowskich, gdzie blisko drogi jest ogrodzenie, a droga jest tam 3 metrowa i w związku                  

z tym jak budować drogę i co z poboczami. 

Radny Józef Pytka zauważył, że w zeszłej kadencji były zbierane podpisy w sprawie 

zgody na odsunięcie się o 1 metr. 

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa zaproponowała, by może zorganizować 

spotkanie z właścicielami tych gruntów. 

Wójt stwierdził, że rozważane było na tej drodze czy nie lepiej powierzchniowe 

utrwalenie, lecz wykonawcy  uważali, że grunt jest tam taki, że konieczny jest kamień. 

Zaznaczył, że trzeba być świadomym faktu, że pobocza będą nie na gminnym gruncie. 

Radny Sylwester Stefański wyraził zdanie, że drogę robić, a jeśli rolnik porwie siatkę 

ogrodzenia innemu rolnikowi to będzie to ich sprawa. 

Radny Józef Pytka zapytał o termin budowy tej drogi. 

Wójt oznajmił, iż po otrzymaniu zwrotu z Urzędu Wojewódzkiego z tytułu funduszu 

sołeckiego i będzie trzeba prawdopodobnie też ogłosić drugi przetarg. 

Wójt podjął temat przyszłorocznego budżetu. Wspomniał o takich zadaniach jak: budowa drogi 

Stolniki – Kuczyzna, inwestycja z zakresu wod.-kan., Dożynki Powiatowe (jubileuszowe – 20 –

te) oraz 100 lecie OSP w Sierzchowach. 

Następnie poruszona została kwestia budowy drogi w Ossowicach. Oznajmił, iż fundusz 

sołecki – 15 tys. zł jest przeznaczone na asfalt. Posiada wycenę jednej firmy na 56 tys. zł,                        

a druga około 36 tys. zł, a betonówka kosztowałaby około 23 tys. zł więc brakowałoby 8 tys. zł.  

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka wyraziła zdanie, żeby robić taki 

odcinek na ile starczy z funduszu sołeckiego lub ostatecznie dołożyć 8 tys. zł. 

Wójt zwrócił też uwagę na kwestię 4 tys. zł funduszu sołeckiego Małej Wsi 

przeznaczonego na asfalt i by w tej sprawie coś zrobić oraz zwrócił się z prośbą, by rozmawiać 

z sołtysami, by informować o zebraniach. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa Przemysław Jędrzejczak podjął temat 

uregulowania kwestii działki w Grabicach. 

Wójt poinformował o ofercie firmy, która na terenie Gminy Cielądz chce położyć ( lub 

powiesić) światłowód – również w pasach dróg gminnych. Największym dla nich problemem 

to jest kwestia za ile będą mogli umieścić urządzenia w pasie drogowym, a chcieliby za 

przysłowiową złotówkę. Czekamy na opinię prawną w tej sprawie. Przyłącze do domu byłoby 

za 99 zł – bez względu na to czy korzysta, czy nie korzysta się z telefonu, czy Internetu.  

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa Przemysław Jędrzejczak dodał, że takiej 

możliwości chyba nie będzie długo. Firma też była w Powiecie i stwierdzili, że za taką stawkę, 
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jaka obowiązuje za zajęcie pasa drogowego, to inwestycja nie jest do zrealizowania. Trzeba 

mieć na uwadze, że są to trzy usługi w jednym: telefon, telewizja i Internet.  

 

 Punkt 10. 

Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej                    

o godz. 15.05 zamknęła 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 


