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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 

 

Punkt 1. 

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

Machnicka – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. Otwarcia posiedzenia Komisji dokonała                     

o godzinie 09:00, 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. 

3. Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń:  

1) przez poszczególne Komisje - protokołów ze wspólnych posiedzeń w dniach: 27 listopada 
2017 r. i 20 grudnia 2017 r.                
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2) przez Komisję Budżetu i Rolnictwa - protokołu z dnia 01.12.2017 r. 

4. Wyrażenie przez poszczególne komisje opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia 
budżetu na 2018 rok. 

5. Wyrażenie przez poszczególne komisje opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2031. 

6. Wyrażenie przez poszczególne komisje opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych na rok 
2018. 

7. Wyrażenie przez poszczególne komisje opinii do projektu uchwały zmieniającej uchwałę               
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. 

8. Wypracowanie planów pracy stałych komisji oraz planu pracy Rady Gminy Cielądz na 
2018 rok. 

9. Sprawy różne. 

10. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Punkt 3. 

Protokoły ze wspólnych posiedzeń z dnia 27 listopada i 20 grudnia 20171 r. oraz 

protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Rolnictwa z dnia 01 grudnia 2017 r. zostały 

opublikowane na stronie BIP oraz wyłożone do wglądu.  

Członkowie Komisji Rewizyjnej do protokołów nie wnieśli uwag. Protokoły                            

w głosowaniu 5 głosami „za” zostały przyjęte jednogłośnie. 

Członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia do protokołów nie wnieśli 

uwag. Protokoły w głosowaniu 3 głosami „za” zostały przyjęte jednogłośnie 

Członkowie Komisji Budżetu i Rolnictwa do protokołów nie wnieśli uwag. Protokoły    

w głosowaniu 3 głosami „za” zostały przyjęte jednogłośnie 

  

Punkt 4. 

Przystąpiono do realizacji punktu dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały                          

w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok. 

Wójt Gminy Paweł Królak przedstawił temat, głównie skupiając się na propozycjach 

zmian do projektu budżetu. 

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

Radny Sylwester Stefański zwrócił się do Wójta o przedstawienie jakie największe 

inwestycje są zaplanowane w budżecie. 
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Wójt omówił poszczególne zadania – zgodnie z załącznikiem nr 3a do projektu uchwały 

budżetowej. 

W kwestii infrastruktury sportowej poinformował, iż Marszałek ogłosił nabór na 

poprawę tych obiektów - do końca stycznia. Pula środków wynosi tylko 4 mln zł,                            

a maksymalna kwota to 100 tys. zł, czyli najwyżej 40 gmin otrzyma dofinansowanie, lecz nie 

wiadomo, czy maksymalne kwoty będą rozdzielane. Oznajmił, iż planowane jest złożenie 

wniosku na remont boiska w Cielądzu tj. nawadnianie płyty, zakup bramek, przeniesienie 

trybun z poszerzeniem boiska. Na razie zadanie to nie będzie wprowadzane, gdyż wystarczy 

oświadczenie, a środki mogą być np. zabezpieczone w rezerwie, czy w innej pozycji. 

Radny Sylwester Stefański zapytał, jak zapisane są środki w budżecie na OZE: czy są to 

środki gminy, czy fundusze mieszkańców. 

Sekretarz wyjaśnił, iż zabezpieczona w budżecie wysokość środków ok. 1 mln zł 

wynika z wkładu własnego mieszkańców.  

Radny Grzegorz Rogulski zaznaczył, że wzrosła znacznie wartość instalacji – średnio              

o 5 tys. zł  i mieszkańcy mają zastrzeżenia dlaczego taka cena. Uważa, że po złożeniu 

deklaracji każdy uczestnik powinien otrzymać informację, być zaproszony do gminy                           

i w obecności przedstawicieli firm wyjaśnić wszystkie wątpliwości.  

Sekretarz odniósł się najpierw do kwestii ceny. Wyjaśnił, iż odbył wiele rozmów                         

i mnóstwo spotkań. Przyznał, że rzeczywiście inne ceny padły podczas spotkań z mieszkańcami 

i inne są teraz podane. Wyjaśnił, dlaczego ta kwota jest wyższa: 

- piece na biomasę  – należało skalkulować dodatkowo wkłady kominowe a to kosztuje ok. 

1500 zł; 

- instalacje fotowoltaiczne – poszły złe informacje do mieszkańców, że mogą być w dowolnej 

wielkości, a należy oddzielić gospodarstwo rolne od domowego, gdyż nie może dochodzić do 

wsparcia gospodarstwa rolnego. Dlatego też, tam gdzie były zbyt duże instalacje, to wszędzie 

zadzwonił i zostały zmniejszone. 

(Na posiedzenie przybył radny Michał Gaca – członek Komisji Budżetu). 

Sekretarz zaznaczył też, że na chwilę obecną nie wiadomo, jak będzie wyglądał przetarg za 

osiem miesięcy. Uważa, że projekt jest trudny gdyż obejmuje też pięcioletni okres utrzymania 

tych instalacji. Dlatego prosił, by były takie rozwiązania, by były jak najbardziej inteligentne – 

jak najniższe koszty utrzymania. Stwierdził, że realne ceny określi dopiero przetarg i aby to 

właśnie mówić mieszkańcom. Cena może być niższa, lecz tego nie może powiedzieć 

mieszkańcom. Ryzyko dla mieszkańca to koszty audytu, ale o tym było mówione. Po przetargu 
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mieszkaniec może zrezygnować – zanim podpisze umowę, która będzie określała prawa                             

i obowiązki stron. Na temat zorganizowania spotkania Sekretarz wyraził wątpliwość, gdyż co 

wówczas mieszkańcom powiedzieć. Prosił, by kierować mieszkańców do Urzędu.  

Radny Grzegorz Rogulski stwierdził, iż ludzie są źle poinformowani, jest niewłaściwy 

przepływ informacji i pretensje kierują do radnych.  

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa Przemysław Jędrzejczak stwierdził, iż 

ludzie raczej nie tego się obawiają, że jest zwyżka ceny, lecz by im jasno powiedzieć, że jest 

granica tej kwoty. 

Sekretarz wyjaśnił, iż nie może powiedzieć teraz jaka będzie kwota za osiem miesięcy,     

a jedynie może powiedzieć, że mieszkaniec może zrezygnować, gdy uzna, że za wysoka będzie 

cena.  

Przewodniczący Przemysław Jędrzejczak stwierdził, że jest to więc główna informacja, 

jaka powinna trafić do mieszkańców, by się nie obawiali. 

Radny Lech Owczarek wyraził zdanie, że nikt nie jest w stanie teraz przewidzieć i dać 

gwarancji, gdyż ma swoje doświadczenia w tym zakresie z solarami.  

Radny Jarosław Budek zaproponował, by dokonać rozeznania nt. wkładów 

kominowych, gdyż niektórzy mieszkańcy już mają. Następnie podjął temat inwestycji  wodno-

ściekowej i jak wygląda w tym zakresie sytuacja. 

Sekretarz stwierdził, iż pierwszy przetarg  na stację uzdatniania wody zakończył się 

porażką – w budżecie mamy połowę tej kwoty, co zawierała oferta – była tylko jedna oferta na 

kwotę 1.650.000 zł. 

(Posiedzenie opuściła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka i prowadzenie 

obrad przejął Jarosław Budek – Zastępca Przewodniczącej tej Komisji) 

Radny Sylwester Stefański zwrócił się z zapytaniem do tematu OZE, czy jeśli podpisał 

mieszkaniec deklarację, to czy można będzie jeszcze zrezygnować z udziału.  

Sekretarz wyjaśnił, iż mieszkaniec na razie podpisał deklarację i zna warunki brzegowe, 

ale później będzie umowa, która określi szczegółowo prawa i obowiązki na okres 5 lat. 

Mieszkaniec może jednak zrezygnować i tej umowy nie podpisać i najwyżej straci 300 zł, które 

wydał na audyt. Sekretarz zaznaczył, że jest jeszcze jedna kwestia, o której się nie mówi tj. 

koszty zarządzania projektem przez pięć lat i  w tych kosztach jest to w pewnej części zawarte.  

Dodał też, że przy fotowoltaice stopa zwrotu wynosi 4 lata ( przy obecnych cenach energii),                          

a żywotność urządzenia to ok. 20 lat.  
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Radny Grzegorz Rogulski jeszcze raz zaznaczył, że przepływ informacji powinien być 

bardziej przejrzysty i jasny i powinno być spotkanie, a nie indywidualne spotkania.  

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa zapytała z kolei o inwestycję budowy drogi 

Kuczyzna – Stolniki.  

Wójt poinformował, iż do końca stycznia składamy wniosek. Marszałek zmniejszył 

długość odcinka drogi do dofinansowania – max 1.500 m  i my na tyle składamy, ale robimy na 

długości 2.100 m (od mostu do byłego radnego). Przetarg zostanie ogłoszony z początkiem 

lutego lub końcem stycznia – razem z Ossowicami i parkingiem przed OSP. Planowane jest też, 

by wjazd do Domu Kultury również uwzględnić i rozmawiał na ten temat z Panią Konserwator.  

Radny Józef Pytka zadał pytanie w kwestii budowy szkoły w Cielądzu – jaką kwotą by 

się zamknęła ta inwestycja. 

Wójt stwierdził, iż nie ma co tutaj mówić o oszczędnościach kosztorysowych i jest to 

około 6  - 7 mln zł. Dodał, że nie ma co się oszukiwać, że szkoła ta postoi jeszcze.  

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa Przemysław Jędrzejczak  zgłosił uwagę, 

że należałoby też poprawić przystanek w Cielądzu. 

Wójt oznajmił, iż było zgłaszane w ubiegłym roku do Zarządu Dróg. Planowany jest 

przyjazd przedstawiciela i będą też rozmowy nie tylko o tym lecz i na temat czyszczenia 

rowów.  

Na powyższym zakończyła się dyskusja w niniejszym punkcie porządku posiedzenia 

komisji. 

Prowadzący obrady Zastępca Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Jarosław Budek 

zaproponował, by przystąpić do głosowania nad zaopiniowaniem projektu uchwały budżetowej 

na 2018 rok. 

Komisje następująco zaopiniowały projekt niniejszej uchwały: tj: 

Komisja Rewizyjna – pozytywnie - jednogłośnie 4 głosy „za” 

Komisja Budżetu i Rolnictwa – pozytywnie – jednogłośnie 4 głosy „za” 

Komisja Oświaty – pozytywnie - 3 głosy „za” i  1 „wstrzymujący się”. 

 

Punkt 5.  

Kolejny punkt dotyczył zaopiniowania projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2018-2031. 

Niniejszy temat przedstawił Wójt Gminy Paweł Królak. Zwrócił uwagę na następujące 

sprawy: 
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- planowany dług na koniec 2018 roku wynosił będzie 3.841.066 zł, co stanowi 21,81 % 

planowanych dochodów, 

 - wieloletnie przedsięwzięcia, które również ujęte są w uchwale budżetowej; 

- spłaty zadłużenia rozbite w latach 2018 – 2031. 

Brak było pytań w niniejszym temacie. 

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

Komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały przedstawione zmiany w budżecie: tj: 

Komisja Rewizyjna – 4 głosy „za” 

Komisja Budżetu i Rolnictwa – 4 głosy „za” 

Komisja Oświaty – 3 głosy „za” i 1 głos „wstrzymujący się”. 

 

Punkt 6. 

Kolejny punkt dotyczył zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych na rok 2018. 

W zastępstwie Przewodniczącego Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

temat przedstawiła Aldona Trzcińska – Kierownik GOPS – członek Komisji. 

Poinformowała, iż zgodnie z wymogiem ustawowym, Program jest corocznie 

przedstawiany do zatwierdzenia przez Radę Gminy. Następnie przedstawiła określone                            

w oparciu o diagnozę roku 2017  cele i zadania programu oraz formy realizacji poszczególnych 

zadań. Poinformowała też z jakimi jednostkami i instytucjami współpracuje Komisja. 

Zastępca Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Jarosław Budek zapytał o problem 

narkomani, czy Komisja zajmuje się tym tematem. 

Kierownik GOPS Aldona Trzcińska wyjaśniła, iż kwestie związane z przeciwdziałaniem 

narkomanii reguluje inny Program. 

Radny Sylwester Stefański zwrócił się z zapytaniem, czy statystyka w zakresie 

spożywania alkoholu zwiększa się, czy zmniejsza. 

Kierownik GOPS stwierdził, iż trudno powiedzieć, ale chyba tendencja idzie w tym 

kierunku, że zmniejsza się ilość spożywania mocnych alkoholów, a większe jest spożycie piwa 

czy wina. 

Sekretarz zabierając głos w niniejszym punkcie zwrócił uwagę, że nastąpiły zmiany w 

prawodawstwie i jest nowelizacja ustawy, która daje Radzie Gminy kompetencje do określania 

nie tylko liczby punktów sprzedaży alkoholu, ale również określania czasu sprzedaży. Komisja 

zatem będzie musiała przeanalizować, czy wykorzystać to narzędzie do regulacji. 
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Zastępca Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Jarosław Budek zapytał, czy wpłynęły                         

w ostatnim czasie jakieś nowe podania o wydanie koncesji. 

Pani Kierownik stwierdziła, iż były to podania na przedłużenie i tylko jedna nowa                    

w Komorowie.  

Na powyższym zakończyła się dyskusja w niniejszym punkcie porządku posiedzenia. 

Członkowie przystąpili do głosowania nad wyrażeniem opinii do projektu uchwały, który 

Komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały tj.: 

Komisja Rewizyjna – 4 głosy „za” 

Komisja Budżetu i Rolnictwa – 4 głosy „za” 

Komisja Oświaty – 4 głosy „za”. 

 

Punkt 7. 

Kolejny punkt dotyczył zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały               

dotyczącej 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  

Komentarza do niniejszego tematu udzielił Sekretarz Gminy. Przypomniał, iż                              

29 listopada była podjęta uchwała w tej sprawie i w międzyczasie otrzymaliśmy informację od 

Pana Wojewody o uwagach do niniejszego programu. Stwierdził, iż nie bardzo rozumiał to 

pismo, więc skontaktował się telefonicznie z pracownikami Wojewody i ustalone zostało, by 

uszczegółowić o dopisanie konkretnej ustawy tj. ustawy o działalności pożytku i publicznego                  

i wolontariacie w rozdziale 5 paragraf 5 pkt 1. Złożona została deklaracja, że zrobimy to                             

w ramach autokorekty. 

Do tematu nie zgłoszono pytań. 

Komisje następująco w wyniku głosowania zaopiniowały niniejszy projekt uchwały: 

Komisja Rewizyjna – pozytywnie – jednogłośnie 4 głosy „za” 

Komisja Budżetu i Rolnictwa – pozytywnie – jednogłośnie 4 głosy „za” 

Komisja Oświaty – pozytywnie – 3 głosy „za” i 1 „przeciw”. 

 

Punkt 8. 

 W dalszej części posiedzenia wspólnego komisji przystąpiono do wypracowania planów 

stałych komisji oraz planu pracy Rady Gminy Cielądz na 2018 rok. 

(Posiedzenie Komisji opuścił radny Lech Owczarek) 
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Najpierw Zastępca Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Jarosław Budek przedstawił 

projekt planu pracy tej Komisji na 2018 rok.  

 Następnie Przewodniczący Komisji Przemysław Jędrzejczak przedstawił projekt Planu 

pracy Komisji Budżetu i Rolnictwa. 

 Przewodnicząca Komisji Beata Lewandowska przedstawiła projekt Planu pracy Komisji 

Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia. 

 Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa przedstawiła propozycje tematów do 

ujęcia w planie pracy Rady Gminy. 

Do projektów planów pracy nie zgłoszono uwag.  

 

Punkt 9. 

W sprawach różnych głos zabrali: 

Radny Józef Pytka zapytał, ile budżet Gminy mógłby wyłożyć, a ile potrzeba z zewnątrz 

na budowę szkoły. 

Wójt stwierdził, iż będą starania wszelkimi możliwymi kanałami, a każda kwota                            

z zewnątrz się liczy. Długo z Sekretarzem analizowali, czy wejść w projekt budynków 

pasywnych, ale wszyscy do tego ich zniechęcali. Ten projekt co jest, to nie jest na budynek 

pasywny, a po drugie budynek pasywny to nie koszt 7 mln  a 12 mln zł, a może i więcej. 

Ponadto są bardzo wysokie koszty utrzymania takiego obiektu. Budynek pasywny to np. 

maksymalne ograniczone zużycie energii, czy wykorzystywanie wody opadowej do toalet, 

wentylacją zmniejszane są koszty ogrzewania. 

Radny Józef Pytka oznajmił, iż posiada 5 lamp i zapytał, czy Gmina mogłaby 

zamontować te lampy. 

 Sekretarz stwierdził, iż na nowe punkty świetlne jest odpowiednia procedura, musi być 

odpowiednia dokumentacja i zgoda właściciela konstrukcji na zamontowanie. 

Wójt oświadczył, iż zobaczymy co w tej sprawie, jak przyjedzie prezes firmy.  

Radny Grzegorz Rogulski zgłosił wniosek o 2 -3 wywrotki piachu na drogę do Gaju, gdyż 

są głębokie koleiny. 

Wójt oznajmił, iż w funduszu sołeckim jest zaplanowane około 2,5 tys. zł, więc do 

sołtysa da informacje. 

Radny Sylwester Stefański też zgłosił wniosek o naprawę drogi z uwagi na doły na 

drodze, a szczególnie jest jeden niebezpieczny na moście. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa zwrócił się do Wójta z dwoma sprawami: 
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1) poinformował, iż był w Wydziale Ochrony Środowiska jest decyzja na usunięcie drzew 

przy przystanku – ma zatem pytanie na jakich zasadach to się odbędzie, gdyż mieszkańcy nie są 

w stanie sami usunąć, a teraz nadają śnieżyce i wichury, by nie było sytuacji, że drzewo samo 

się przewróci. 

2) szeroko była rozpatrywana na posiedzeniu Komisji Budżetowej na którym nie było 

Wójta i ma pytanie jak zostanie załatwiona sprawa przejęcia działki w Grabicach przez 

zasiedzenie. Mieszkańcy ci nie będą robić żadnych problemów w zamian  za przyłącze do Pani 

Błąkała. Sprawa wygląda bowiem tak, że gdyby Pani Błąkała miała przyłącze wiosną, to 

mogliby ogrodzić teren. 

Wójt oświadczył, że najpierw przejmujemy działkę, a dopiero potem kopiemy- nie 

odwrotnie. Dodał, że rozmawiał z P. Jackiem na temat ogrodzenia, by nie robił sprzeciwu, by 

pociągnąć ogrodzenie w jedną całość i zapewnił wtedy, że sprawa idzie w tym kierunku by było 

przyłącze. Jednak będzie to robione tak, by nie zrobić komuś wszystkiego, a potem nic z tego 

nie będzie. Dlatego pokażemy najpierw, że mamy dokumentację .  

Przewodniczący Komisji Przemysław Jędrzejczak zapytał, czy podanie w tej sprawie,                       

z powołaniem na trudną sytuację, czy pomogłoby w tej sprawie. 

Wójt stwierdził, iż sądzi, że nie zaszkodzi, choć już jest po rozmowie z Panią Kierownik, 

by jakieś środki przeznaczyła na ten cel. Pracownicy GOPS pojadą na wywiad i wszelkie 

sprawy proceduralne będą załatwione. 

Przewodniczący Komisji Przemysław Jędrzejczak zapytał, czy jest określony jakiś realny 

czas wykonania tego przyłącza.  

Wójt oświadczył, iż chce wprost to powiedzieć, że zrobi dokumentację, a jak będzie 

przejęcie działki to dopiero będzie realizacja, by uniknąć później nieporozumień i sprzeczek. 

 Przewodniczący Komisji Przemysław Jędrzejczak zauważył, że przecież Gmina robiła 

przyłącza. 

Wójt stwierdził, iż nie robione były za jego kadencji przyłącza osobom prywatnym. 

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa zapytała, czy były już odbiory robót 

światłowodowych. 

Wójt odpowiedział, że jeszcze nie ma odbiorów, gdyż nie są zakończone roboty. 

Przewodnicząca Rady stwierdziła zatem, by uważać na robotę tych pracowników, gdyż              

u niej na wsi zniszczyli na odcinku 200 m pobocze drogi. 
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Zastępca Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Jarosław Budek też potwierdził, że                     

w Komorowie taka sama była sytuacja. Prosił, by zagęszczarką utwardzali na bieżąco, ale nie 

robili w ten sposób. 

Przewodniczący Komisji Przemysław Jędrzejczak wracając do tematu przyłącza zapytał, 

czy jest określony jakiś czas na wykonanie projektu tego przyłącza. 

Wójt oznajmił, iż nie wie, czy projektant był już u P. Jadczak, która miała wskazać 

lokalizację, a on nie rozmawiał z projektantem, więc nie powie ile czasu. Prosił o kontakt                               

z Panią Jadczak. 

Następnie podjęty został temat gazociągu. Wójt poinformował, że firma tylko do 

podmiotów gospodarczych robi sieć. Nie liczą na osoby indywidualne gdyż nie mają czasu na 

projektowanie sieci. 

Przewodnicząca Komisji Oświaty Beata Lewandowska zapytała, czy prawdą jest, że 

odchodzi z pracy jeden kierowca z gimbusa. 

Sekretarz odpowiedział, iż umowa z tą osobą była zawarta na czas próbny i obie strony 

nie wyraziły woli jej kontynuacji. 

Następnie zapytała, kto jest odpowiedzialny za dopilnowanie wyprowadzania dzieci                         

z ostatnich zajęć, gdyż ostatnio dwa razy musiała przyjeżdżać po dziecko, gdyż gimbus 

odjechał, nie czekając na dzieci. 

Wójt oświadczył, iż należy to zgłaszać do Pana Dyrektora. 

Przewodniczący Komisji Przemysław Jędrzejczak zapytał, czy będzie nabór na to 

stanowisko i czy dotychczasowa osoba, która przeszła na emeryturę nie jest zainteresowana. 

Wójt oznajmił, iż była złożona propozycja jednemu pracownikowi, czy chciałby 

poszerzyć swoje kwalifikacje na przewóz osób, ale nie wyraził chęci, a P. Tadeusz również nie 

jest zainteresowany. Będziemy może przez Urząd Pracy zatrudniać opiekuna, a kierowcę może 

w razie potrzeby. Na chwilę obecną jest zainteresowanych dwóch kandydatów, lecz jeden się 

waha. 

Przewodnicząca Komisji Oświaty Beata Lewandowska poruszyła następnie sprawę, że                 

u niej na wsi ma miejsce niemiła sytuacja, że osoba zajmująca się usługami asenizacyjnymi 

wylewa na pole ścieki. Zapytała też o odśnieżanie, czy zgłaszać do Urzędu gdy np. jest ślisko. 

Zauważyła kiedyś, że P. Gos przejechał, a za chwilę słońce rozpuściło lód na drogach. 

Zastępca Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Jarosław Budek jeszcze raz podkreślił, by 

dopilnować uporządkowania poboczy po światłowodach. 
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Sekretarz poinformował, iż w sprawie utrzymania dróg, to jest taka procedura, że decyzję 

podejmuje bezpośrednio Wójt.  

Następnie dyskutowano jeszcze nad zimowym utrzymaniem dróg w Gminie Cielądz 

przez firmę świadczącą usługi w tym sezonie oraz nad innymi rozwiązaniami, jakie funkcjonują 

w innych gminach w tym zakresie np. umowy z rolnikami na świadczenie usług.  

 

Punkt 10. 

Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Zastępca Przewodniczącej Komisji 

Rewizyjnej o godz. 12:10 zamknął wspólne posiedzenie Komisji. 

 

 

      Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej  
 
       Iwona Machnicka 

      Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa  
 
       Przemysław Jędrzejczak 
 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu 
i Zdrowia 
 
 Beata Lewandowska 

Protokołowała: 
 
Bogusława Kobacka 


