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Radnych obecnych na posiedzeniu w chwili otwarcia posiedzenia Komisji:  14 
Obecni na posiedzeniu wg załączonych list obecności. 
 
Ponadto w posiedzeniu brali udział: 

1. Paweł Królak   - Wójt Gminy 

2. Gabriela Milczarska  - Skarbnik Gminy 

 

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 – 4 głosy „za” 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia 5 głosów „za” 

i przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie przez poszczególne Komisje protokołu z poprzedniego wspólnego posiedzenia 
komisji. 
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4. Wyrażenie przez poszczególne komisje opinii do projektu uchwały zmieniającej uchwałę  
w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok. 

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

6. Wyrażenie przez poszczególne komisje opinii do projektu uchwały w sprawie zmian 
budżetu i w budżecie na 2018 rok. 

7. Wyrażenie przez poszczególne komisje opinii do projektu uchwały w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego (PUP).  

8. Wyrażenie przez poszczególne komisje opinii do projektu uchwały w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego (Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna) . 

9. Zamierzenia prac porządkowych i remontowych na 2018 r., ze szczególnym 
uwzględnieniem utrzymania terenów zielonych będących w posiadaniu Gminy Cielądz. 

10. Informacja w sprawie pozyskania środków pozabudżetowych przez Urząd Gminy                          
w 2017 roku na realizację zadań, np. inwestycyjnych, remontowych, itp. Udział                               
w projektach z wykorzystaniem środków UE.  

11. Sprawy różne. 

12. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Punkt 3. 

Protokół ze wspólnego posiedzenia z dnia 18 stycznia 2018 r. został opublikowany na 

stronie BIP oraz wyłożony do wglądu. Do protokołu nie wniesiono uwag i został przez komisje 

przyjęty jednogłośnie. 

  

Punkt 4. 

Przystąpiono do realizacji punktu dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały                          

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok. 

 Temat wyjaśniła Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska.  Poinformowała, iż w załączniku 

do uchwały budżetowej -  w tabeli Nr 6  „Przychody i rozchody budżetu 2018 r.” została 

mylnie wprowadzona kwota kredytów planowanych do zaciągnięcia i tabela ta nie była zgodna 

z treścią uchwały budżetowej. Po konsultacji z Regionalną Izbą Obrachunkową  i  w wyniku 

ich sugestii by było to poprawione w ciągu 30 dni, został przygotowany projekt                                

w przedstawionej pod obrady formie. Prawidłowa kwota kredytu to  1.352.434,73 zł. Treść 

uchwały budżetowej była poprawna, a tylko w załączniku był błąd. 

Do projektu uchwały nie zgłoszono zapytań. 

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

Komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały: tj: 
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Komisja Rewizyjna – 5 głosów „za” 

Komisja Budżetu i Rolnictwa – 4 głosy „za” 

Komisja Oświaty – 5 głosów „za”. 

 

Punkt 5.  

Kolejny punkt dotyczył zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 

prognozy Finansowej. 

Niniejszy temat przedstawiła Gabriela Milczarska – Skarbnik Gminy. Wyjaśniła iż 

zmiana dotyczy propozycji zwiększenia kwoty długu o kwotę 887 tys. zł  i związana jest                        

z planowaną realizacją budowy stacji uzdatniania wody w Cielądzu. W przedsięwzięciach 

łączna kwota nakładów na SUW to 3.235.839 zł, a na 2018 rok limit wydatków wynosił będzie 

1,6 mln zł. Konieczność ta wynika z faktu, iż były dwa przetargi i były one na kwotę ok. 1,6 

mln, a było 713 tys. zł, więc jeśli będzie realizacja tego zadania, to należy zwiększyć środki                             

w budżecie. Kredyt byłby rozłożony na 15 lat – do 2033 roku. Jest propozycja, by zaciągnąć                       

z WFOŚiGW pożyczkę, a wtedy jest gwarancja, że stopa oprocentowania jest stała ( ok. 2,5%), 

nie tak jak w bankach.  

Na posiedzenie przybył Michał Gaca – członek Komisji Budżetu i Rolnictwa. 

Radny Grzegorz Rogulski dopytał, ile wynosi kwota dofinansowania. 

Skarbnik Gminy oznajmiła, iż konkretnie do stacji uzdatniania wody dofinansowanie 

wynosi 372.234 zł, a do oczyszczalni – 837.338 zł. 

Radny Jarosław Budek zapytał, czy zmniejszył się zakres dofinansowania. 

Wójt oznajmił, iż wynosi 63,63 % wartości tej z wniosku. Mimo, iż wartość zadania się 

zwiększa to kwota dofinansowania pozostaje taka sama. 

Radny Józef Pytka stwierdził, że zatem budowa szkoły jeszcze bardziej się odsunie. 

Radny Grzegorz Rogulski wyraził zdanie, że problem wody jest bardzo ważny, gdyż jej 

jakość jest tragiczna. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa Przemysław Jędrzejczak zauważył, że 

wcześniej przedszkole, później pasywny, nigdy więc ze szkołą nie ruszymy, a czas leci. 

Następnie dyskutowano nad koniecznością realizacji inwestycji wodno-kanalizacyjnej, kwotą 

zadłużenia, która na koniec 2018 roku planowana jest w wysokości 4.728.066 zł.  Skarbnik 

Gminy wyjaśniła, iż nie funkcjonuje już wskaźnik możliwości  zadłużenia - 60 %. 

Poinformowała, iż można zadłużać gminę dopóki wskaźniki w WPF pozwalają. W powyższej 

kwocie jest też zawarta kwota 372 tys. zł na wyprzedzające finansowanie . Polegać to na tym, 
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że zaciąga się kredyt, a gdy otrzyma się środki z Urzędu Marszałkowskiego, wówczas 

spłacamy. 

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa zauważyła, że chyba Pan Wójt też to 

potwierdzi, że teraz jest już ostatni nabór na tego rodzaju inwestycje. 

Radny Grzegorz Rogulski zapytał o termin realizacji omawianej inwestycji. 

Wójt oznajmił, iż do końca grudnia, a drugi etap – oczyszczalnia ścieków - do końca 

lipca 2019 roku. 

Radny zapytał też, jak wyglądać będzie kwestia z dostępem wody podczas realizacji tej 

inwestycji. 

Wójt stwierdził, iż nie wiadomo na chwilę obecną, Sierzchowy i Kuczyzna czy są                    

w stanie zapewnić wody.  

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa Przemysław Jędrzejczak dopytał o 

technologię – czy pozwoli na oczyszczenie wody. 

Wójt wyjaśnił, iż dlatego też były rozmowy czy musi być podwójny stopień 

oczyszczania, czy wystarczy pojedynczy, i żeby nie okazało się że mało zaoszczędzi się, a nie 

będzie efektu. 

 Na powyższym zakończyła się dyskusja 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 – 5 głosów „za” 

Komisja Budżetu i Rolnictwa – 5 głosów „za” 

Komisja Oświaty – 5 głosów „za”. 

 

Punkt 6. 

W kolejnym punkcie porządku posiedzenia Komisji przystąpiono do realizacji punktu 

dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok. 

Niniejszy temat przedstawiła Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska. Poinformowała, iż                

załącznikiem Nr 1 zwiększa się dochody o kwotę 12.455 zł: 

- w dziale 750 – o kwotę 5.737 zł – wynikającą z umowy z PUP na organizację prac 

interwencyjnych jednego pracownika; 

- w dziale 852 i 855 – o kwotę 1.208 zł i 5.500 zł – wynikające  tytułu zwrotu świadczeń 

z pomocy społecznej nienależnie pobranych wraz z odsetkami. 
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Złącznikiem Nr 2 zwiększa się wydatki majątkowe na budowę stacji uzdatniania wody – 

o kwotę wynikającą z kredytu tj. 887 tys. zł, a ponadto :  

- w dziale 750 – zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 5.737 zł – 

kwota wynikająca z umowy z PUP; 

-  zmniejsza się wydatki w dziale – promocja – o kwotę 1.500 zł, zwiększając 

jednocześnie wydatki na poradnie psychologiczno-pedagogiczną – jest to kwota wynikająca                        

z pisma otrzymanego z Poradni o zwiększenie na 2018 rok dotacji z kwoty 900 zł na 2.400 zł – 

z przeznaczeniem na zatrudnienie lekarza psychiatry; 

- w dziale 852 i 855 – zwiększone są wydatki bieżące związane ze zwrotem świadczeń    

z pomocy społecznej i odsetek od tych świadczeń. 

W załączniku inwestycyjnym zwiększona jest kwota na zadanie na SUW i kwota na rok 

budżetowy to 1,6 mln zł. Załącznikiem „przychody i rozchody” zwiększona jest kwota 

planowanych do zaciągnięcia kredytów do kwoty  2.239.434 zł. 

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 – 5 głosów „za” 

Komisja Oświaty – 5 głosów „za”. 

 

Punkt 7. 

Kolejny punkt dotyczył zaopiniowania projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu Rawskiego. 

Niniejszy temat przedstawił Wójt Gminy Paweł Królak. 

Wyjaśnił, iż Zarząd Powiatu, podobnie jak w roku ubiegłym, wystąpił o wsparcie 

poradnictwa zawodowego. W budżecie jest już uwzględniona kwota 2.000 zł lecz jest 

wymagana odrębna uchwała w tej sprawie. Wyjaśnił jaka jest korzyść dla Gminy z tego tytułu: 

nie ma problemów ze zorganizowaniem prac interwencyjnych czy publicznych, lecz jest 

obowiązek zatrudnienia później na 1 miesiąc, a ostatnio mówi się o 3 miesiącach.  

Radny Sylwester Stefański zapytał ilu jest planowanych pracowników interwencyjnych. 

Wójt oznajmił, iż wnioskowali o 2 lub 3 pracowników, ale jeśli trzeba będzie na 

dodatkowe 3 miesiące zatrudnić, to nie wystarczy środków na 3 osoby. Ponadto jest też 

problem ludzi i to bardziej niż finansowy. 
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Radny Grzegorz Rogulski zapytał w tym miejscu, czy jest możliwość pozyskania 

środków unijnych na sprzęt do utrzymania zieleni. 

Wójt odpowiedział, iż Wojewódzki Fundusz miał taki program, ale obecnie nie jest 

pożyczka na ten cel umarzana jak kiedyś w 60 % lecz teraz chyba do 30 %. Stwierdził, iż                          

w kolejnych punktach będzie mowa na temat zieleni, to ten temat szerzej przedstawi. Zaznaczył 

jednak, że koszt zakupu takiego sprzętu tj. kosiarki i dobrego ciągnika to ok. 100 tys. zł. 

Uważa, że nowy sprzęt i tak nie wytrzyma 10 lat. Następnie dyskutowano na posiedzeniu na 

temat odśnieżania i sprzątania chodników przy posesjach. 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Komisje jednogłośnie wyraziły pozytywne opinie do projektu uchwały tj: 

Komisja Rewizyjna – 5 głosów „za” 

Komisja Budżetu i Rolnictwa – 5 głosów „za” 

Komisja Oświaty – 5 głosów „za”. 

 

Punkt 8. 

Kolejny punkt dotyczył zaopiniowania projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu Rawskiego – dla Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej. 

Niniejszy temat też przedstawił Wójt Gminy Paweł Królak. 

Wyjaśnił, iż Zarząd Powiatu, podobnie jak w roku ubiegłym, wystąpił o dofinansowanie 

działalności Poradni. W budżecie środki były najpierw zabezpieczone w kwocie 900 zł, lecz 

okazało się, że wkład Gminy wynosi 2.400 zł, co stanowi 8 % całej dotacji, przeznaczonej na 

pokrycie kosztów lekarza psychiatry. Wyjaśnił, iż wyższa kwota wynika z faktu, że wizyty 

lekarza miały być 1 lub 2 razy w miesiącu, a jest potrzeba, by były częściej – 4 razy. Cała 

dotacja na lekarza psychiatrę to kwota 30 tys. zł.  

Pytań do tematu nie zgłoszono. 

Komisje jednogłośnie wyraziły pozytywne opinie do projektu uchwały tj: 

Komisja Rewizyjna – 5 głosów „za” 

Komisja Budżetu i Rolnictwa – 5 głosów „za” 

Komisja Oświaty – 5 głosów „za”. 

 

Punkt 9. 

W dalszej części posiedzenia wspólnego komisji omówiony został temat zawarty w planie 

pracy Komisji Budżetu i Rolnictwa na I kwartał 2018 roku dotyczący zamierzeń prac 



7 

 

porządkowych i remontowych na 2018 r., ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania terenów 

zielonych będących w posiadaniu Gminy Cielądz. 

Do tematu ustosunkował się Wójt Gminy Paweł Królak, udzielając wyjaśnień i odpowiedzi 

na następujące szczegółowe zagadnienia i pytania: 

1) Jak wygląda plan remontów obiektów będących własnością lub w użytkowaniu Gminy 

Cielądz na 2018 rok. Co wchodzi w jego zakres, jakie są przewidywane koszty? Jaki jest 

przewidziany termin ich wykonania? 

Wójt oznajmił, iż remonty są wykonywane na bieżąco - w ramach potrzeb. Corocznie są 

wykonywane przeglądy i zarządcy tych budynków wiedzą, co mają poprawić. Zaplanowany 

remont to wymiana dachu na OSP w Sierzchowach – długo oczekiwany remont, lecz z uwagi 

na zawirowania w LGD przesunął się termin realizacji zadania na 2018 rok. Na remont ten 

będzie grant w wysokości 50 tys. zł, a OSP ma już blachę na cały dach. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka zapytała, czy wystarczy kwota 50 

tys. zł, by nie było później, że brakuje. 

Wójt zapewnił, że wystarczy. Dodał, że rozpoczęcie prac planowane jest na miesiąc 

kwiecień – maj i trwają już wstępne rozmowy z dekarzami. 

2 ) Jak wygląda plan utrzymania terenów zielonych. Jakie fundusze są przeznaczone na jego 

realizację ? Które miejscowości są nim objęte, co wchodzi w zakres prac pielęgnacyjnych? Na 

jakiej zasadzie prace te są wykonywane, kto jest uprawiony do ich zgłaszania, kto przyjmuje te 

zgłoszenia, kto je akceptuje?  

Wójt poinformował, iż plan środków na w/w cel na 2018 rok to 18.136 zł, w tym                            

z funduszu sołeckiego 3.429 zł . Środki przeznaczyły cztery sołectwa tj. Cielądz, Sierzchowy, 

Grabice i Wylezinek. Najwięcej Sierzchowy – z uwagi na 100 – lecie Straży. W porównaniu do 

roku 2017 jest mniej tych środków o około 2.100 zł. Zgłoszenia najczęściej są dokonywane 

przez sołtysów lub radnych do P. Jadczak lub do niego. Prace wykonywane są przez 

pracowników Urzędu, a pracownicy kierowani są do wszystkich miejscowości, bez względu na 

to, czy są wyznaczone środki na utrzymanie zieleni, czy nie. Zaznaczył, że w niektórych 

miejscowościach mieszkańcy sami wykonują pewne prace społecznie, ale coraz trudniej jest już 

o społeczników?  
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Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka stwierdziła zatem, że ma rozumieć, 

że inne miejscowości też mogą wnioskować o prace przy utrzymaniu zieleni, nawet gdy nie 

przeznaczyły środków. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa Przemysław Jędrzejczak zapytał, czy każdy 

ma prawo zgłosić wniosek o koszenie. 

 Wójt potwierdził, że tak. Jednocześnie dodał, że jeśli sołectwo przeznaczyło środki na 

koszenie, to również może zlecić to firmie zewnętrznej. 

3) Czy prace te prowadzą pracownicy urzędu gminy, czy też firmy zewnętrzne. 

Wójt oznajmił, iż odpowiedź już na ten temat była. Wyłącznie pracownicy Urzędu 

wykonują wszystkie prace, jeśli chodzi o skwery, boiska i inne miejsca. Firma zewnętrzna 

świadczyła jedynie usługę wykaszania poboczy przy drogach, gdyż nie mamy swojego sprzętu, 

a Powiat nie ma czasu. 

4) Jak wygląda sprawa pozyskania pracowników z urzędu pracy, którzy mogliby te czynności 

wykonywać. 

Wójt poinformował, iż dwóch – trzech pracowników na roboty publiczne jest planowanych 

do zatrudnienia i jedna osoba pracuje już teraz w ramach prac interwencyjnych. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa Przemysław Jędrzejczak zapytał, czy tylko 

Cielądz, czy inne miejscowości będą mogły korzystać z pracy tych osób. 

Wójt oznajmił, iż na pewno dużo mniej jest koszone w innym miejscowościach , gdyż np. 

doszedł teren parku, a kiedyś był to nieużytek rolny, powiększają się skwery.  

4) Jak przedstawia się sprawa utrzymania boisk sportowych? Kto za nie odpowiada i kto 

wykonuje na nich czynności pielęgnacyjne oraz jakie koszty są z tym związane? Czy boiska 

wyposażone są w kosze na śmieci, kto jest odpowiedzialny za ich opróżnianie i jak często jest 

to wykonywane? 

Wójt odpowiadając na w/w pytania poinformował, iż usługi odbioru odpadów wykonuje 

firma BUD MAX (od 2016 roku). Na boiskach znajdują się pojemniki o pojemności 120 l oraz 

worki do segregacji.  Odbiór odpadów następuje po zgłoszeniu telefonicznym. W ubiegłym 

roku odebrano w Cielądzu 4 razy, a w Grabicach 2 razy. Taka była umowa z prezesami lub 
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przedstawicielami klubów, że gdy jest potrzeba to zgłaszają, a na stanie Urzędu Gminy są 

worki i gdy jest potrzeba to wydajemy. Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa 

Przemysław Jędrzejczak zgłosił potrzebę opróżnienia pojemnika w Grabicach gdyż jest już 

pełen kosz, a prezesa teraz może nie być, gdyż z uwagi na okres zimowy nie odbywają się 

treningi. 

6) Czy sołectwa i w jakiej wysokości partycypują w kosztach utrzymania zieleni? 

Wójt stwierdził, że już wspominał o tym, ale jeszcze raz przedstawi: 4 sołectwa 

(Cielądz, Sierzchowy, Grabice, Wylezinek) – łącznie w 2018 roku z funduszu sołeckiego na 

utrzymanie zieleni przeznaczyły 3.429 zł. 

7) Czy do utrzymania zieleni w poszczególnych sołectwach zatrudniani są pracownicy na 

umowę zlecenie? Jeśli tak, to proszę wskazać te miejscowości oraz koszt tych umów. 

Wójt oznajmił, iż własnymi pracownikami wykonywane są wszystkie prace. Dodał, że 

sprzęt jest bardzo wyeksploatowany, a koszenia jest bardzo dużo. Kosiarka z Grabic jest 

zepsuta i jest w naprawie, ale najpierw firma ma przedstawić koszty naprawy, by się nie 

okazało, że nie warto. 

Punkt 10. 

Kolejny punkt posiedzenia dotyczył również tematu ujętego w planie pracy Komisji 

Budżetu i Rolnictwa na I kwartał 2018 roku i dotyczył informacji w sprawie pozyskania 

środków pozabudżetowych przez Urząd Gminy w 2017 roku na realizację zadań, np. 

inwestycyjnych, remontowych, itp. Udział w projektach z wykorzystaniem środków UE.  

Do tematu głos zabrał Wójt Gminy Paweł Królak i udzielił informacji na następujące 

tematy: 

1) jakie środki pozabudżetowe w 2017 roku pozyskał Urząd Gminu w Cielądzu na 

realizację swoich zadań - wskazać konkretne projekty, źródło finansowania oraz kwoty 

zarówno środków pozyskanych jak i jeśli występował, tzw. wkładu własnego; 

2) jakie projekty w 2017 roku były realizowane z wykorzystaniem środków UE - wskazać 

wszystkie realizowane w tym czasie projekty oraz kwoty, zarówno środków pozyskanych jak                

i jeśli występował tzw. wkładu własnego; jeśli projekt realizowany jest przez więcej niż rok, to 

przedstawić jego całość; wskazać datę rozpoczęcia i zakończenia. 
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Wójt Gminy przedstawił następującą informację na w/w pytania:  

- 10 tys. zł z Urzędu Marszałkowskiego dla OSP w Cielądz – wkład własny 5 tys. zł 

- dla OSP Sierzchowy – zakup stołów – 6 tys. zł – pozyskane 5 tys. zł 

- z LGD na 100 lecie Straży Cielądz – 5 tys. zł 

- azbest – III kwartał 2017 roku – wartość całego zadania – 42.715,15 zł, dofinansowanie 

34.172 zł 

- szkoły – projekt „Aktywna tablica” : Sierzchowy – 14 tys. zł, Cielądz – 13.950 zł – 

wartość całego projektu sfinansowana ze środków zewnętrznych 

- na remont dróg dojazdowych do pól – 307.077,13 zł wartość zadania – dofinansowanie 

67.070 zł; 

- projekty współfinansowane z EFS – SP w Cielądzu – 221.069,20 zł, SP w Sierzchowach 

– 231.944,50 zł; 

- gabinety profilaktyczne (wyposażenie) – SP Sierzchowy i Cielądz – 6.700 zł,  

- budowa stacji uzdatniania wody – kwota dofinansowania 1.209.572 zł 

- brak na chwilę obecną informacji nt. wniosku dotyczącego termomodernizacji obiektu 

Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach  

- aleja lipowa w Stolnikach – 160 tys.  zł dofinansowanie, wkład własny 24 tys. zł. 

Radny Grzegorz Rogulski zapytał kiedy będzie w tym roku odbierany eternit. 

Wójt oznajmił, iż w chwili obecnej trwa składanie wniosków. 

Następnie odbyła się dyskusja na temat Ośrodka Zdrowia i propozycji, by budować nowy 

obiekt od podstaw. Zdaniem Wójta jest wątpliwe, by za kwotę 330 tys. zł można było 

wybudować nowy budynek. Złożony wniosek jest na termomodernizację, ale zawiera też takie 

elementy jak podest, winda, wymiana elektryki, hydrauliki. Dodał, że doktor nie dokładał do 

remontu ani w Regnowie, ani w Dańkowie. Ale raczej nie warto w takie rozliczanie wchodzić. 

Podobna jest sytuacji przy SUW, też są problemy, ale później mogą być problemy większe niż 

zyski. 

Radny Tymoteusz Damaz zwrócił uwagę na fakt, że remontujemy Ośrodek Zdrowia, ale 

trzeba mieć na uwadze, że jest tam lokator - prywatne mieszkanie. Dlatego pyta, jak ta sprawa 

będzie wyglądała. 

Wójt poinformował, iż były rozmowy z lokatorem i zostało wówczas powiedziane, że 

wszystkie ustalenia i deklaracje muszą zostać spisane, by nie doszło podczas realizacji już 

inwestycji do problemów np. wymiana dachu na 5/6 powierzchni. Lokator zapoznał się z 

ponadto z wyceną.  



11 

 

Radny Jarosław Ciesielski wyraził zdanie, że lepiej budynek wystawić do przetargu, a za 

uzyskane pieniądze postawić nowy. 

Wójt uważa, że trudniej jest, by nowy obiekt zafunkcjonował, są większe wymogi. 

Punkt 11. 

W sprawach różnych głos zabrali: 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa Przemysław Jędrzejczak zgłosił, że jest 

ponownie problem z karami w szkole w Sierzchowach na zajęciach W-F. Gdy piłka odbije się 

wyżej, to jest chowana. Sądził, że ten problem jest załatwiony. 

Radny Sławomir Zaręba zgłosił wniosek by przy drodze w Kuczyźnie (do stawu) 

powycinać gałęzie.  

Wójt stwierdził, iż są osoby, które odpracowują karę w Urzędzie, więc jest szansa na 

zrobienie twego. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka zapytała, czy będą malowane 

przystanki. 

Wójt oświadczył, iż będą malowane w sezonie. Dodał jeszcze, że uzgodnione jest z Panią 

Komendant, że będzie zrobiona prowokacja, a o terminie i gdzie będą wiedziały tylko 2 czy 3 

osoby.   

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka następnie poruszyła temat drogi 

Wisówka – Mała Wieś (utwardzenie betonem), a radny Grzegorz Rogulski wystąpił                               

z wnioskiem o naprawę drogi do „gaju”.  

Wójt podejmując kwestie dróg stwierdził, iż rok 2017 był trudny jeśli chodzi                                 

o utrzymanie dróg gruntowych, a teraz też jest niedobrze gdyż mróz jest, a za chwilę go nie ma. 

W sprawie drogi tzw. zielonej, to sądzi że będzie zrobiona w ramach funduszu sołeckiego, gdyż 

Cielądz przeznaczył 2,5 tys. zł na bieżące utrzymanie. Poinformował następnie, że ogłaszany 

będzie niedługo przetarg na asfalty, ale nie będzie ogłaszany na betonówki , gdyż jest mało 

środków gminnych (3 tys. zł). Dla porównania w ubiegłym roku było zabezpieczone 50 tys. zł 

oraz zrobiony też został odcinek za 40 tys. zł więc razem za 90 tys. zł. Jeśli będą oszczędności  

z asfaltów to będą dwie możliwości: przeznaczyć je nie na wydatki bieżące lecz na majątkowe 

lub pomniejszyć kredyt. Żadnemu sołectwu nie starczy bowiem na te odcinki, które 

wyznaczyli. 

Radny Sławomir Zaręba zapytał, czy został złożony wniosek na drogę Kuczyzna – 

Stolniki. 

Wójt oznajmił, że jest złożony, lecz zmniejszyli odcinek do dofinansowania do 1.500 m.  
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Radny Tymoteusz Damaz poruszył temat dotyczący drogi do P.Szklarek, która w tej 

chwili jest jakby już odcięta od świata, gdyż odcinek tej drogi jest zarośnięty. 

Wójt zauważył, że do tej Pani są trzy drogi dojazdowe.  

Radny wyraził zdanie, że problem dotyczy nie żeby wypiaskować drogę, lecz by tylko wyciąć 

krzaki.  

Wójt wyjaśnił, iż jest tam problem z przebiegiem drogi. Powinna bowiem przebiegać                  

w innym miejscu.  Dlatego tam nie chodzi tylko o wycięcie krzaków, ale o wytyczenie                        

i wykorytowanie.  

Radny stwierdził, iż wytyczenie tego kawałka drogi powinno być w gestii Gminy.  

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka zaproponowała, by mieszkańcy 

z fundusz sołeckiego przeznaczyli środki na taki cel.  

Radny Tymoteusz Damaz wyraził zadnie, iż fundusz sołecki nie jest od finansowania 

takich celów. 

Wójt wyjaśnił, iż fundusze sołeckie są sołectw i mogą sołectwa przeznaczać na jaki chcą 

cel. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa poruszył problem drzewa przy 

przystanku, gdyż przed wiosną należałoby to drzewo usunąć. 

Wójt oznajmił, iż ktoś dzwonił w tej sprawie, że chce usunąć drzewo. 

Radny Tymoteusz Damaz zwrócił się z zapytaniem na temat przystanków, czy jest 

kwestia własności prawnie uregulowana. 

Wójt potwierdził, że jest właśnie paradoks w tym zakresie, gdyż SANEPID kontroluje 

przystanki, a są one oficjalnie własnością PKS-u.  

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka zgłosiła wniosek, że jeśli będzie 

wytyczanie dróg, to jest do wytyczenia droga od P. Kuby przez pola aż do P. Polnej.   

Radny Tadeusz Miazga też stwierdził, iż ma drogę – na Kuczyznę, która powinna być 

wytyczona, gdyż pewne osoby nie dają przejechać innym tą drogą. 

Radny Jarosław Budek poruszył temat drogi do parku rozrywki. 

Wójt oznajmił, iż prawdopodobnie zrobi ją właściciel tego parku.  

Wójt wyraził zdanie w kwestii wytyczenia, że jest tak dużo dróg do wytyczenia, gdyż są 

albo nie w tym miejscu co być powinny lub nie o prawidłowych szerokościach i musiałby być 

ogłoszony przetarg na geodetę. 
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Punkt 12. 

Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej                

o godz. 15:10 zamknęła 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 


