PROTOKÓŁ Nr 31/17
ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu i Rolnictwa
oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
w dniu 27 listopada 2017 roku.
Radnych obecnych na posiedzeniu w chwili otwarcia posiedzenia Komisji: 12
Obecni na posiedzeniu wg załączonych list obecności.
Ponadto w posiedzeniu brali udział:
1. Paweł Królak

- Wójt Gminy

2. Sylwester Krawczyk

- Sekretarz Gminy

3. Agnieszka Zielińska

- Kierownik GZEAS w Cielądzu

4. Grażyna Jarzyńska

- Dyrektor SP w Sierzchowach

5. Bogdan Batorek

- Dyrektor SP 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 10:00, 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 – 4 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 protokołu z poprzedniego wspólnego posiedzenia komisji.

4.

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

5.

Wyrażenie przez poszczególne komisje opinii do projektu uchwały w sprawie
przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Cielądz, wieś Cielądz.

6.

Wyrażenie przez poszczególne komisje opinii do projektu uchwały w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości.

7.

Wyrażenie przez poszczególne komisje opinii do projektu uchwały w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych.

8.

Wyrażenie przez poszczególne komisje opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia na
2018 rok Programu współpracy Gminy Cielądz z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.

9.

Projekt budżetu gminy na 2018 rok (opracowanie wniosków oraz opinii poszczególnych
komisji o projekcie budżetu).

10. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie posiedzenia.
13. Zamknięcie posiedzenia.

Punkt 3.
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji w dniu 02 października 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 Budżetu i Rolnictwa do protokołu nie wnieśli uwag. Protokół
w głosowaniu 4 głosami „za” został przyjęty jednogłośnie.
Członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia do protokołu nie wnieśli uwag.
Protokół w głosowaniu 3 głosami „za” został przyjęty jednogłośnie.

Punkt 4.
W kolejnym punkcie porządku posiedzenia Komisji przystąpiono do realizacji punktu
dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.
Niniejszy temat przedstawił Wójt Gminy - Paweł Królak. Stwierdził, iż zmiany mają charakter
kosmetyczny oraz dotyczą też zwiększenia na odprawę i nagrodę jubileuszową w dziale 400
które nie zostały wcześniej zaplanowane. Dodał, że na rezerwie jest jeszcze trochę środków, ale
one pozostaną z uwagi na okres zimowy przed nami.
2

Radny Grzegorz Rogulski zgłosił uwagę dotyczącą stanu drogi koło krzyża w kierunku
Rylska, że jest w fatalnym stanie i uszkodził tam zbiornik opryskiwacza.
Wójt poprosił, by takie sprawy zgłaszać w sprawach różnych. Ustosunkowując się do
niniejszego wniosku zauważył, że jest to droga powiatowa. Poinformował, że w ubiegłym
tygodniu spotkał się ze Starostą i delikatnie o tej sprawie wówczas wspomniał. Ponadto
przedsiębiorca Pan Machnicki również zgłaszał ten problem wielokrotnie.
Radny Józef Pytka podziękował za wybudowanie drogi i zwrócił się z prośbą
o dokończenie brakujących 200 m, gdyż są tam dziury, a droga jest wąska – 2,80 m.
Radny Lech Owczarek zauważył, że będzie zwrot z funduszu sołeckiego, więc będzie
można przeznaczyć te środki na ten cel.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka wyraziła sprzeciw i stwierdziła,
żeby mieszkańcy też ze swoich środków przeznaczali.
Więcej uwag w niniejszym temacie nie zgłoszono.
Przystąpiono wobec tego do głosowania nad wyrażeniem opinii do projektu uchwały.
Komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały przedstawione zmiany w budżecie: tj:
Komisja Rewizyjna – 4 głosów „za”
Komisja Budżetu i Rolnictwa – 4 głosy „za”
Komisja Oświaty – 3 głosy „za”.

Punkt 5.
W następnej kolejności przystąpiono do realizacji punktu: wyrażenie przez poszczególne
komisje opinii do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Cielądz, wieś Cielądz.
Temat przedstawił Wójt Gminy – Paweł Królak. Oznajmił, iż w uzasadnieniu do uchwały
jest wszystko opisane, a sprawa dotyczy jednej małej działki Nr 1128, która została omyłkowo
pominięta na mapie stanowiącej załącznik do uchwały, podjętej na poprzedniej sesji. Służby
Wojewody dostrzegły to i dlatego należy uporządkować tę kwestię. Wójt wskazał członkom
Komisji gdzie na mapie jest położona przedmiotowa działka.
Do tematu nie zgłoszono zapytań.
Przystąpiono wobec tego do głosowania nad wyrażeniem opinii do projektu uchwały.
Komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały tj.:
Komisja Rewizyjna – 5 głosów „za”
Komisja Budżetu i Rolnictwa – 4 głosy „za”
Komisja Oświaty – 3 głosy „za”.
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Punkt 6.
W następnej kolejności przystąpiono do realizacji punktu: wyrażenie przez poszczególne
komisje opinii do projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
Temat przedstawił Sekretarz Gminy – Sylwester Krawczyk. Wyjaśnił najpierw z jakich
powodów jest proponowana zmiana stawek tj.:
- sąsiedzi mają wyższe stawki prawie we wszystkich grupach,
- inwestycje nie zmieszczą się w kwotach określonych w budżecie.
Poinformował, iż z dokonanych analiz wynika, że szacunkowe dodatkowe wpływy to
kwota 27 tys. zł. Stwierdził, iż jego zdaniem zaproponowane stawki są wyważone, nieduże
i poprosił o ich analizę.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa dopytała o pozycję dotyczącą podatku od pozycji
dotyczącej prowadzenia działalności pożytku publicznego – czy to dotyczy ośrodków zdrowia.
Sekretarz wyjaśnił, iż w naszym przypadku ta pozycja nie występuje.
Następnie dyskutowano, czy może dla ośrodków zdrowia - z racji planowanego remontu
w Sierzchowach, może podwyższyć, lecz ostatecznie nie zgłoszono innej propozycji.
Analizowano też jaki jest wzrost w poszczególnych pozycjach.
Wobec braku innych propozycji i więcej uwag, Komisje przystąpiły do opiniowania
projektu uchwały i następująco go zaopiniowały tj.:
Komisja Rewizyjna – 5 głosów „za”
Komisja Budżetu i Rolnictwa – 4 głosy „za”
Komisja Oświaty – 2 głosy „za” i 1 „przeciw”.

Punkt 7.
Następny punkt posiedzenia komisji dotyczył zaopiniowania projektu uchwały
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Temat wyjaśnił Sekretarz Gminy. Oznajmił, iż nie jest to podatek, który w sposób
istotny wzmacnia budżet lecz w sąsiednich gminach obowiązują dużo wyższe stawki i dlatego
proponuje się 10 % podwyżkę.

Dodał jeszcze, że ilość pojazdów do opodatkowania

nieznacznie wzrosła.
Radny Jarosław Budek zaproponował, by nie podwyższać tego podatku gdyż jego
zdaniem kierowcy mają i tak dużo innych obciążeń, a głównie podatnikami są ci, którzy
prowadzą działalność gospodarczą.
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Sekretarz wyraził zdanie, że podatek ten uderza głównie w osoby, którym ekonomicznie
się wiedzie, a Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa Przemysław Jędrzejczak zauważył,
że drogi się psują.
Radny Przemysław Gaca zaproponował, by podwyższyć podatek o 5 %.
Więcej propozycji nie zgłoszono.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka stwierdziła zatem, że są
3 propozycje i najpierw będzie poddana pod głosowanie propozycja podwyższenia stawek
podatku od środków transportowych o 10 % - czyli propozycja zawarta w przygotowanym
przez Wójta projekcie uchwały.
Komisje następująco zaopiniowały w/w propozycję: tj:
Komisja Rewizyjna –3 głosy „za” i 2 głosy „przeciw”
Komisja Budżetu i Rolnictwa – 3 głosy „za” i 1 głos „przeciw”
Komisja Oświaty – 2 głosy „za” i 1 głos „wstrzymujący się”.
Wobec powyższego wyniku odstąpiono od głosowania pozostałych dwóch propozycji.

Punkt 8.
W dalszej części posiedzenia wspólnego komisji przystąpiono do analizy projektu
uchwały w sprawie uchwalenia na 2018 rok Programu współpracy Gminy Cielądz
z organizacjami pozarządowymi.
Tematykę projektu uchwały przedstawił Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk.
Zaznaczył, iż Program ten jest corocznie przedmiotem analiz i teraz powie o zmianach w nim
zawartych w stosunku do roku ubiegłego. Jest bowiem pozycja w Programie, która nazywa się
„działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”, która do tej pory dotyczyła tylko działań na
rzecz dzieci, a teraz obszar ten proponuje się rozszerzyć o osoby starsze w miejscu ich
zamieszkania. Kwota na realizację Programu została również zwiększona.
Wójt dodał jeszcze, że jedna z organizacji poinformowała, że będzie nadal
funkcjonowała, lecz nie będzie korzystała ze środków Gminy.
Członkowie Komisji poparli tę propozycję działań na rzecz osób starszych i stwierdzili,
że należy na taki cel przeznaczać środki.
Więcej uwag do projektu Programu nie zgłoszono. Komisje przystąpiły do głosownia
i pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt Regulaminu:
Komisja Rewizyjna – jednogłośnie 5 głosów „za”;
Komisja Budżetu i Rolnictwa – jednogłośnie 4 głosy „za” ;
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia – 3 głosy „za”.
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Punkt 9.
Kolejny punkt dotyczył przedłożenia projektu budżetu Gminy na 2018 rok.
Projekt budżetu na 2018 rok przedstawił Wójt Gminy – Paweł Królak.
Poinformował o kwotach zaplanowanych dochodów i wydatków, z podziałem na bieżące
i majątkowe, przedstawił kwotę planowanego deficytu,

a następnie omówił załącznik

dotyczący planowanych zadań inwestycyjnych w 2018 roku.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa Przemysław Jędrzejczak zapytał czy coś
wiadomo na temat wniosku złożonego do Ministerstwa Sportu.
Wójt oznajmił, iż jest informacja, że wniosek nie przeszedł, ale teraz chcemy odzyskać
dokumenty, by złożyć w innym projekcie. Na zapytanie Przewodniczącego Komisji wyjaśnił, iż
w LGD nic nie było zmieniane i zaplanowane wcześniej kwoty są pozostawione. Maksymalnie
można było do 50 tys. zł na zadanie i dotyczy to Grabic, Sierzchowy (dach) oraz Sanogoszcz i
plac zabaw koło Domu Kultury oraz wyposażenie, które zostanie rozdysponowane po
świetlicach.
Następnie Wójt – na wcześniej zadane przez Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej
Iwonę Machnicką pytanie, podjął temat placu kościelnego. Wyjaśnił, iż nie jest zaplanowane to
zadanie w budżecie z uwagi na dwie sprawy: plac jest utwardzony i problemu błota raczej nie
ma, a pojawi się problem, gdy będziemy chcieli utwardzić – z odprowadzeniem wód
opadowych. Zaznaczył, że decyzja w tej kwestii należy jednak do rozwagi Rady. Dodał, że
pojawi się też na pewno niedługo temat cmentarza, z uwagi na brak miejsca.
Następnie Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka wyraziła wątpliwość
czy wystarczy zaplanowana kwota 35 tys. zł na remont placu przed OSP w Cielądzu. Zgłosiła
też propozycję, by wnieść do budżetu drogę łączącą Wisówkę z Małą Wsią. Uważa bowiem, że
mieszkańcy Wisówki zasługują, by mieć tę drogę, a nie ma nadziei, by Mała Wieś przeznaczyła
fundusz sołecki na budowę tej drogi.
Wójt zaznaczył, że należy wskazać w tej sytuacji skąd środki na to zadanie.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka zaproponowała, by ze zwrotu
z funduszu sołeckiego.
W tym miejscu głos zabrał Sekretarz Gminy. Zaznaczył, że są trzy ważne inwestycje
i jest wiadomo, że trzeba będzie dołożyć do nich około 300-400 tys. zł, gdyż widać co się dzieje
na rynku zamówień publicznych. Dlatego proponuje, by zostawić jakąś furtkę, by znaleźć na to
środki i poprosił Radę, by pamiętała o tym i ostrożnie podchodziła do nowych inwestycji.
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Wójt stwierdził, że niezaplanowanie przeznaczenia zwrotu środków z funduszu
sołeckiego nie jest przypadkowe.
Przewodnicząca Komisji Iwona Machnicka wystąpiła z prośbą, że chciałaby chociaż
jakiejś deklaracji, może nie w 100 %, ale żeby to zadanie mieć na uwadze, a na 3-4 razy było
już dzielone i ciągle nie jest do końca, podobnie w Grabicach k/P. Kuby – też nie jest do końca.
Radny Jarosław Budek stwierdził, że jego zdaniem do tych zadań z funduszu sołeckiego
braknie około 70 tys. zł.
Wójt potwierdził, że tak jest i dlatego betonówki nie będą ogłaszane wcześnie, tylko tak
jak w tym roku, by zobaczyć jak budżet będzie się kształtował.
Radny Grzegorz Rogulski zapytała jakie jest zadłużenie Gminy.
Wójt poinformował, iż wynosi 26 %.
Przewodnicząca Komisji Iwona Machnicka ponownie zabrała głos i zauważyła, że nie
otrzymała żadnej odpowiedzi, czy to zadanie będzie kiedyś poparte.
Sekretarz zwrócił w tym miejscu uwagę, by pamiętać o projekcie na OZE, gdzie po
stronie Gminy będzie VAT od dotacji. Będzie go można odzyskać, lecz na chwilę obecną
trzeba środki na to zabezpieczyć. Dlatego uważa, że w pierwszej kolejności te wydatki należy
zabezpieczyć.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa Przemysław Jędrzejczak zapytał
o Dożynki Powiatowe.
Wójt poinformował, że druga większa impreza to 100-lecie OSP Sierzchowy i na te cele
zabezpieczone są środki w wysokości 80 tys. zł – na promocję. Po rozmowie z P. Starostą jest
propozycja, by odbyły się 26 sierpnia. 100-lecie Straży jest natomiast planowane na pierwszy
weekend lipca.
Radny Jarosław Budek zapytał, czy teraz będzie tak jak kiedyś, że każde sołectwo
przygotuje wieniec, gdyż należałoby wcześniej złożyć zamówienie.
Wójt stwierdził, że odbędzie się w tej sprawie spotkanie pod koniec I lub początkiem II
kwartału, by uzgodnić wszystkie kwestie.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa zwróciła się z pytaniem – czy są jakieś realne
możliwości budowy szkoły.
Wójt oznajmił, iż w 2018 roku nie widzi realnych szans rozpoczęcia budowy szkoły, ale
w 2019 r. – to jest to jego zdaniem ostatni moment. Jest to konieczne z uwagi na
bezpieczeństwo dzieci i nauczycieli, i jest to ważniejsze zadanie niż inne np. droga. Na razie nie
ma jednak środków zewnętrznych, ale może to się zmieni. Prowadzone są pewne rozmowy,
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gdyż jeśli jest wsparcie to można uzyskać jakieś środki i podał przykład Gminy Kowiesy, gdzie
rozpoczęta jest budowa szkoły przy pomocy finansowej otrzymanej z rezerwy Premiera.
Następnie

odbyła

się

dyskusja

nad

stanem

technicznym

budynku.

Wójt ustosunkowując się do kwestii przeniesienia do innego obiektu zwrócił uwagę na fakt, że
nie jest to problem kilku czy kilkunastu dzieci lecz sześciu oddziałów.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa Przemysław Jędrzejczak wyraził zdanie,
że trzeba szukać jakiegoś zastępczego rozwiązania, by nie doszło do zawalenia.
Wójt zauważył, że gdyby nie inwestycje wod.kan., to budowa szkoły – I etap byłby
realizowany.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka zwróciła uwagę członkom
Komisji, że w budżecie jest zaplanowana 3 % podwyżka dla pracowników.
Wójt wyjaśnił, że dla nauczycieli podwyżka jest zapowiadana przez Panią Minister, że
będzie w wysokości 15 % w ciągu dwóch najbliższych lat, a dla obsługi w szkołach też jest
przewidywana podwyżka 3%.
Na powyższym zakończyła się analiza projektu budżetu na 2018 rok.
Komisje przystąpiły do opracowania opinii do projektu budżetu na 2018 rok. Komisje
pozytywnie jednogłośnie zaopiniowały przedstawiony projekt budżetu :
Komisja Rewizyjna – 5 głosów „za”
Komisja Budżetu i Rolnictwa – 4 głosy „za”
Komisja Oświaty i Kultury, Sportu i Zdrowia – 3 głosy „za”.
Opinie stanowią załączniki do protokołu.

Punkt 10.
Następny punkt posiedzenia wspólnego komisji dotyczył przedłożenia informacji na temat
stanu realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018.
Najpierw głos zabrała Kierownik GZEAS Agnieszka Zielińska. Kierownik stwierdziła, że
temat rozbudowany, na poprzedniej sesji była przedstawiana informacja za poprzedni rok
szkolny, ale dyrektorzy szkół obecni na posiedzeniu przedstawią, jak ruszyła praca w szkołach
i co teraz się w nich dzieje.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa Przemysław Jędrzejczak zapytał
dyrektorów czy w związku reformą oświaty są jakieś problemy i trudności.
Dyrektor SP w Cielądzu Bogdan Batorek wyraził zdanie, że na razie w szkole nic się nie
zmieniło. Mają jedynie obowiązek zmienić statut. Jego zdaniem problemy pojawią się dopiero
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za dwa lata, jak trzy klasy odejdą, a dojdzie jedna klasa i pojawi się problem jak
rozdysponować nauczycieli.
Przewodnicząca Komisji Oświaty Beata Lewandowska zapytała jaka będzie liczba
dzieci.
Dyrektor stwierdził, że trudno jest określić, gdyż nie wiadomo ilu będzie
przedszkolaków, gdyż rodzice się przeprowadzają, a też z innych obwodów oraz z ościennych
gmin są dzieci.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa Przemysław Jędrzejczak zauważył, że
przecież mamy chyba własne zasoby.
Dyrektor Bogdan Batorek wyraził zdanie, że szybko zmienia się sytuacja i nie wiadomo
też ilu rodziców zgłosi dzieci do przedszkola. W końcu miesiąca kwietnia będzie dopiero
wiadomo na 90 % ile będzie dzieci.
Dyrektor poinformował następnie, że w szkole dużo się również dzieje poza samą
edukacją. Realizowane są projekty, dokończone zostały remonty (np. wymiana drzwi).
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa Przemysław Jędrzejczak zapytał, czy
planowane są jakieś remonty - jeśli chodzi o przedszkolaków.
Dyrektor stwierdził, że ciągle jest pytanie, czy remontować tę starą część. Stwierdził,
że ta stara część szkoły wymaga wybudowania nowej części.
Przewodniczący Komisji Przemysław Jędrzejczak zapytał następnie, że skoro nie ma
perspektywy na budowę szkoły, to jak rozwiązać ten problem oraz jak dyrektor widzi
przeniesienie przedszkola do innej lokalizacji np. Domu Kultury.
Dyrektor wyraził zdanie, iż przeniesienie przedszkola jest dla niego niewyobrażalne
z kilku powodów np. kuchni, stołówki, a także dlatego, że należałoby sześć klas wyłączyć
i przerobić na potrzeby przedszkola.
Radny Lech Owczarek oświadczył, że jego zdaniem adaptacja innych pomieszczeń na
przedszkole jest wyrzucaniem pieniędzy w błoto.
Dyrektor dodał jeszcze, że przeprowadzane są kontrole np. przez SANEPID i inne
instytucje i te raczej przymykają oko na obecne pomieszczenie, ale gdy będzie przedszkole
w innym miejscu to wówczas byłyby bardzo wielkie wymagania. Dlatego robione jest wszystko
by przetrwać.
Przewodniczący Komisji Przemysław Jędrzejczak zapytał, czy są jakieś potrzeby, które
nie są przez Radę uwzględnione.
Dyrektor oznajmił, iż cieszą się z każdej złotówki, a szkoła jak widać na ile można jest
dofinansowywana.
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Przewodniczący Komisji Przemysław Jędrzejczak podjął następnie kwestię prowadzenia
zajęć dla przedszkolaków w okresie wakacji.
Dyrektor SP w Sierzchowach stwierdziła, iż trudno to teraz przewidzieć. W lipcu tego
roku, przedszkole w jej placówce było czynne.
Dyrektor Batorek poinformował, iż w jego placówce do końca lipca będzie czynne
przedszkole, a w sierpniu będzie zależało, czy będzie zapotrzebowanie rodziców. Dodał, że
poprzednio wszyscy rodzice napisali oświadczenia, że nie będą dzieci posyłać.
Przewodniczący Komisji Przemysław Jędrzejczak zapytał, czy rodzice o tym wiedzą.
Kierownik ZEAS Agnieszka Zielińska potwierdziła, że wszyscy rodzice złożyli
odpowiednie oświadczenia.
Dyrektor uzupełnił, że na zebraniach będzie informacja przekazana na ten rok, ale
w poprzednim roku rodzice również wiedzieli, lecz nie było zainteresowania. Wiedzieli gdyż
podpisywane były stosowne umowy.
Następnie na posiedzeniu analizowana była kwestia posiłków dla przedszkolaków.
Dyrektor Grażyna Jarzyńska przedstawiła, jak wygląda w jej szkole ta kwestia.
Stwierdziła też, że pomysł drugiego dania to jest to świetna sprawa, lecz u niej jest mała
kuchnia, jest tylko taboret gazowy, na którym gotuje się zupę i nie ma odpowiedniego
wyposażenia.
Dyrektor Bogdan Batorek wyraził zdanie, że bardzo dobrze, że w jego szkole jest
jeszcze kuchnia, gdyż w innych szkołach jest catering, a wtedy koszty są wyższe, a obiady
trudno zjeść. W sprawie drugiego śniadania oznajmił, iż zada pytanie rodzicom na zebraniu,
czy widzą potrzebę przygotowywania takiego posiłku.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa Przemysław Jędrzejczak poruszył
następnie sprawę czy udało się przenieść plac zabaw.
Dyrektor Bogdan Batorek stwierdził, iż czekają na wiosnę gdyż teraz jest krótki dzień,
a ponadto jest problem, w które miejsce przenieść. Zaznaczył, że przeniesienie placu zabaw nie
jest to prosta sprawa. Są to odbiory techniczne i są to dodatkowe koszty. Uważa, że nic się nie
stanie, jak poczekamy 2-3 miesiące, skoro w nieodległej przyszłości ma być przeniesienie linii
energetycznej, a mamy przecież salę gimnastyczną.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa Przemysław Jędrzejczak zapytał, czy
w Sierzchowach nie ma lepszej lokalizacji na plac zabaw.
Dyrektor Grażyna Jarzyńska stwierdziła, że jest osobne wejście na plac zabaw, więc
teren jest jak gdyby wyłączony. Ewentualnie należałoby odgrodzić plac zabaw od parkingu.
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Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa Przemysław Jędrzejczak wystąpił
następnie z zapytaniem na temat zajęć pozalekcyjnych na boisku.
Dyrektor Grażyna Jarzyńska poinformowała, iż odbywają się na boisku zajęcia. Boisko
było otwarte do 20- tej gdy było ciepło i dłuższe dni i jest wyznaczona osoba, która nadzoruje
obiekt. Tegoroczna jesień nie jest zbyt sprzyjająca, by odbywały się zajęcia na powietrzu.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa Przemysław Jędrzejczak zgłosił wniosek,
by radni mogli zapoznać się z projektem budowy szkoły.
Wójt oznajmił, iż projekt nie był jeszcze nikomu udostępniany i jak najbardziej można
go będzie radnym pokazać.
Następnie Przewodniczący Komisji zwrócił się też do Dyrektora szkoły w Cielądzu, by
listę z propozycjami podziału na grupy ogłaszać wcześniej, gdyż dopiero przez rozpoczęciem
roku to jest zbyt późno.
Dyrektor Bogdan Batorek zapewnił, iż lista przyjętych do przedszkola dzieci będzie
ogłoszona zgodnie z prawem, ale nie będzie można w kwietniu czy maju podzielić już na
grupy. Grupy przedszkolaków ciągle się bowiem zmieniają. W tym momencie ma np. jakieś
logiczne kryterium, ale później ono będzie nie do spełnienia. Dlatego koło 20 sierpnia była ta
informacja do wglądu i uważa, że wcześniej nie będzie.
Radny Jarosław Budek zapytał w kwestii rekrutacji jakie są kryteria przydziału do tej
czy innej grupy.
Dyrektor oznajmił, iż chcieliby, by pierwszym kryterium było to, by dzieci były w tym
samym wieku w jednej grupie. Ale pojawia się problem, że było więcej pięciolatków niż na
jedną grupę, a czterolatków było na niepełną grupę. Wyjaśnił, iż dyrektor - zgodnie z
przepisami, może mieszać dzieci, więc przyjęte zostało kryterium – jego zdaniem zasadne
i wpisało się idealnie w liczbę uczniów tj. pięciolatki z obwodu Cielądza są w jednej grupie,
a pięciolatki spoza obwodu – są w grupie z czterolatkami.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwna Machnicka zapytała, czy nie lepiej byłoby
gdyby wiekowo podzielić np. pięciolatki do czerwca.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa Przemysław Jędrzejczak zauważył, że
przy tego typu podziale, jego córka trzeci raz trafiła do grupy o tym samym poziomie. Ma
zatem pytanie, dlaczego dzieci z obwodu cielądzkiego - które przyszły pierwszy rok, mają
lepsze warunki.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa zauważyła, że gdy było przedszkole
prowadzone przez Familijny Poznań to wówczas jej dziecko też chodziło do grupy mieszanej,
lecz cieszyła się, że jest przedszkole.
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W podjętej kwestii głos zabrał Wójt Gminy. Poinformował, iż był na zebraniu
z rodzicami i jak pamięta nie było wówczas zarzutów ze strony rodziców. Decyzja w sprawie
podziału na grupy jest to suwerenna decyzja dyrektora szkoły i zdaniem Wójta jest to właściwe.
Cieszy się natomiast z tego, że starczyło miejsca dla wszystkich dzieci i na tym chciałby by
temat został zamknięty.
Radny Jarosław Budek zaproponował, czy nie można byłoby np. zrobić losowania w tej
grupie, gdzie jest za dużo dzieci.
Dyrektor zaznaczył jeszcze, że dzieci te będą dojeżdżać razem więc byłoby lepiej by
terytorialnie uwzględniać też.
Przewodnicząca Komisji Oświaty Beata Lewandowska podjęła następnie kwestię
dojazdów dzieci PKS do szkół. Stwierdziła, iż są kupowane bilety, a nie są wykorzystywane.
Zapytała, czy jest taka możliwość, by rodzice składali deklaracje, by kupować bilety np. tylko
w jedną stronę, lub są sytuacje, że są kupowane bilety, a dzieci codziennie są dowożone
i odbierane.
Wójt poinformował, iż kupowanych jest 121 biletów za kwotę około 100 tys. zł w skali
roku, z czego dowóz to 40 % , a na odwozach jest to zdecydowanie lepiej – tj. 90 % . W tej
ilość można przyjąć, że np. 10 % choruje. Jeśli chodzi o deklaracje, to Wójt wyraził zdanie, że
rodzice raczej zadeklarują, że dzieci będą dojeżdżać.
Agnieszka Zielińska – Kierownik ZEAS podała w tym miejscu przykład, że 95 %
rodziców dzieci przedszkolnych zadeklarowało, że dzieci będą do 16-tej w przedszkolu, a tylko
kilkoro przebywa do tej godziny.
Dyrektor Bogdan Batorek dodał, że na spotkaniach z rodzicami mówi o tym, lecz widzi
że rodzice dowożą.
Głos zabrał następnie Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk. Stwierdził, iż
przysłuchując się tej dyskusji uważa, że są cztery obszary, w których można coś zmienić, by
zmniejszyć koszty:
- dowóz uczniów – 420 tys. zł – trzeba się zastanowić nad taką sytuacją, czy jeśli gmina sama
realizuje dowóz, to nie jest w gorszej sytuacji, gdyż przewoźnik publiczny otrzymuje 50 %
dofinansowania z budżetu państwa;
- racjonalizacja zatrudnienia – należy przypatrzeć się siatce godzin;
- obniżenie opłat przedszkolnych na rzecz innych gmin – wydajemy na ten cel 180 tys. zł –
należy sprawdzić, czy rzeczywiście wszyscy rodzice mieszkają na naszym terenie;
- obniżenie rachunków za energię elektryczną, które wynoszą 57 tys. zł – uważa, że nie zawsze
to światło musi tak wszędzie świecić się.
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Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa Przemysław Jędrzejczak zwrócił się
z propozycją, by może powołać zespół, składający się z pracowników gminy i oświaty, aby
przeanalizować temat oraz może też stworzyć strategię rozwoju oświaty na terenie Gminy
Cielądz, skoro stan budynku jest bezsporny i jest pilna potrzeba rozwiązania tego problemu,
a jak słyszymy na nową szkołę nas nie stać.
Głos zabrała następnie Agnieszka Zielińska – Kierownik ZEAS. Zaznaczyła, że każdy
arkusz organizacyjny jest sprawdzany. Są jednak takie sytuacje, że nauczyciel może korzystać
z różnego rodzaju urlopów np. zdrowotnego – teraz jest dwóch takich nauczycieli. Ta sytuacja
generuje kolejne godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli, którzy mają zastępstwa. Ponadto
jest coś takiego jak specjalna organizacja nauki, a orzeczeń jest bardzo dużo i nauczycieli do
tych zajęć jest już sześciu plus pomoc nauczyciela.
Dyrektor Bogdan Batorek wyraził zdanie, że poczuł się trochę urażony gdyż arkusze
organizacyjne są sprawdzane przez Urząd Gminy a ponadto przez Kuratorium Oświaty. Każda
zmiana jest konsultowana i każda godzina jest przemyślana. Stwierdził, że nauczyciele chorują
i rzeczywiście to jest duży problem i dla szkoły są to koszty. Na górze też nikt nie pyta, że
musi być nauczyciel wspomagający. Ale tego nie jesteśmy w stanie zmienić.
Wójt podkreślił jeszcze, że dobrze jest gdy nauczyciel ma chociaż jedną czy dwie
godziny ponadwymiarowe, gdyż inaczej - zgodnie z Kartą Nauczyciela, należałoby dać dodatki
uzupełniające. Dlatego jeśli chodzi o nauczycieli to godziny są przydzielane oszczędnie.
Szukając innych oszczędności to możemy np. zastanowić się nad ogrzewaniem na pelet.
W przypadku dowozów widzi rzeczywiście już 100 tys. zł, lecz nie wie czy będzie miał na to
zgodę.
Dyrektor Bogdan Batorek podziękował za zaproszenie na posiedzenie komisji i za
skierowane pytania. Stwierdził, że jak widać jest to trudny temat. ……
Dyrektor Grażyna Jarzyńska podkreśliła, że w przypadku dowozów dużo zależy od
podejścia i uczciwości rodziców.
Na powyższym zakończyła się dyskusja w niniejszym punkcie posiedzenia wspólnego komisji.

Punkt 11.
W sprawach różnych głos zabrali:
Przemysław Jędrzejczak podziękował za udrożnienie przepustów.
Wójt przekazał radnym i sołtysom zaproszenie firmy AVIVA na spotkanie.
Radny Michał Gaca zapytał o monitoring w Sierzchowach.
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Wójt odpowiedział, iż posiada już wycenę i pod koniec roku zorientuje się, czy zostaną
jeszcze jakieś wolne środki.

Punkt 12.
Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
o godz. 14:15 zamknęła wspólne posiedzenie Komisji.
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