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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. 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 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 – 3 głosy „za” 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia - 4 głosy „za” 

i przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie przez poszczególne Komisje protokołu ze wspólnego posiedzenia komisji                      
w dniu 22 marca 2018 r. 
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4. Wyrażenie przez poszczególne komisje opinii do projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia 
kredytu długoterminowego. 

5. Wyrażenie przez poszczególne komisje opinii do projektu uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, 
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących 
w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym 
obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę 
Cielądz. 

6. Wyrażenie przez poszczególne komisje opinii do projektu uchwały w sprawie podziału 
Gminy Cielądz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib 
obwodowych komisji wyborczych. 

7. Informacja w sprawie wydatków finansowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg 
od XI 2017 r. do III 2018. 

8. Sprawy różne. 

9. Zamknięcie posiedzenia. 
 

Punkt 3. 

Protokół ze wspólnego posiedzenia z dnia 22 marca 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 zaciągnięcia 

kredytu długoterminowego. 

 Temat wyjaśniła Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska. Poinformowała, iż kredyt 

przeznaczony zostanie na pokrycie planowanego deficytu w związku z realizacją zadania 

inwestycyjnego: budowa drogi Stolniki – Kuczyzna. Wysokość kredytu określona została                        

w uchwale budżetowej. Uchwała niniejsza będzie upoważniała Wójta Gminy do 

przeprowadzenia procedury przetargowej na wyłonienie banku oraz do wystąpienia do 

Regionalnej Izby Obrachunkowej celem uzyskania opinii o możliwości spłaty kredytu.  

Radny Grzegorz Rogulski zapytał jakie będzie oprocentowanie odsetek. 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, iż właśnie tę kwestię określi przetarg, gdyż w formie 

przetargu będzie wyłoniony bank.  

Przewodniczący Komisji Budżetu Przemysław Jędrzejczak zapytał, czy starczy środków 

na tę inwestycję. 
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Skarbnik Gminy oznajmiła, iż na drogę Kuczyzna – Stolniki wystarczy środków oraz że 

zostanie jeszcze na inspektora nadzoru. 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa zapytała, kto będzie wykonawcą. 

Wójt odpowiedział, iż wygrała firma Zaskórscy z Gielniowa. 

Radny Sylwester Stefański zwrócił się z zapytaniem,  jakie średnio są płacone odsetki od 

kredytów. 

Skarbnik Gminy oznajmiła, iż obecnie oprocentowanie spłacanych kredytów wynosi 

około 2,6 %. 

Radny Grzegorz Rogulski zapytał z kolei o wysokość prowizji. 

Skarbnik wyjaśniła, iż banki nie pobierają prowizji. Dodała jeszcze, że marża banku jest 

określona w stałej wysokości w czasie spłaty kredytu i jest niska – niecały 1 %, a zmienia się 

tylko WIBOR, który jest kwartalnie ogłaszany. Zaznaczyła, że stałe odsetki są przy pożyczkach 

z Wojewódzkiego Funduszu. 

 Więcej zapytań do projektu uchwały nie zgłoszono. 

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

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały: tj: 

Komisja Rewizyjna – 5 głosów „za” 

Komisja Budżetu i Rolnictwa –3 głosy „za” 

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

 

Punkt 5.  

Kolejny punkt dotyczył zaopiniowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

wymiaru tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Cielądz. 

Na posiedzenie przybyła Anna Kłos – członek Komisji Oświaty. 

Do niniejszego tematu wyjaśnień udzielił Wójt Gminy Paweł Królak. Poinformował, iż 

projekt uchwały jest konsekwencją zmian wprowadzonych ustawą z dnia  27 października 

2017r. o finansowaniu zadań oświatowych. Należy bowiem ustalić tygodniowy wymiar godzin 

dla nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach: pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty 

pedagogicznego, doradcy zawodowego. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka zapytała, czy będą to dodatkowe 

stanowiska pracy. 
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Wójt wyjaśnił, iż nie wiąże się to z dodatkowymi zatrudnieniami, gdyż osoby te już są 

zatrudnione. Wyjaśniono ponadto, iż zmiana w stosunku do obowiązującej uchwały to wymiar 

pensum dla doradcy zawodowego – było 26 godzin, a proponuje się 20 i dochodzi stanowisko 

terapeuty pedagogicznego. 

Na powyższym zakończyła się analiza niniejszego tematu. 

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

Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały: tj: 

Komisja Rewizyjna – 5 głosów „za” 

Komisja Budżetu i Rolnictwa – 3 głosy „za” 

Komisja Oświaty – 5 głosów „za” . 

 

Punkt 6. 

Przystąpiono do realizacji punktu dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały                          

w sprawie podziału Gminy Cielądz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic 

oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 

Temat przedstawił Wójt Gminy Paweł Królak. Stwierdził, iż na poprzedniej sesji Rada 

nie podjęła uchwały w sprawie podziału na obwody, sugerując by zostało po staremu. 

Poinformował, iż był z Panem Sekretarzem u Pani Komisarz w Skierniewicach i był 

zaskoczony wtedy faktem, iż wiedziano już tam, co się u nas wydarzyło. Przedstawił sytuację, 

że Rada jest za pozostawieniem obwodów w takim kształcie jak dotychczas tzn. trzy obwody   

w lokalizacjach po staremu. Stwierdził, iż nie wie, co Pani Komisarz zrobi lecz 

prawdopodobnie uchwała będzie odesłana do Państwowej Komisji Wyborczej, by to ten organ 

podjął decyzję. Uchwała nie będzie bowiem spełniała przesłanek ustawowych w zakresie 

dostosowania lokali wyborczych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także co do ilości osób 

uprawnionych do głosowania.  

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka przedstawiła propozycję, że 

można wszystkie trzy lokale zrobić w Cielądzu: w Ośrodku Zdrowia, w Domu Kultury                               

i w szkole. Wszystkie mają podjazdy. 

Wójt zauważył, że równie dobrze mogłyby być też lokale w Komorowie, czy innej 

miejscowości. 

   Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka oznajmiła, że w tych 

miejscowościach nie było wcześniej lokali.  
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Po powyższej dyskusji, przystąpiono do głosowania nad wyrażeniem opinii do projektu 

uchwały. Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały: tj: 

Komisja Rewizyjna – 5 głosów „za” 

Komisja Budżetu i Rolnictwa – 2 głosy „za”, 1 głos „przeciw” 

Komisja Oświaty – 5 głosów „za” . 

 

Punkt 7. 

 W następnym punkcie posiedzenia Komisji przedłożona została informacja na temat  

wydatków finansowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg od XI 2017 r. do III 2018. 

Informację przedłożyła Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska informując, iż łącznie na 

zimowe utrzymanie dróg w okresie od października 2017 r. do marca 2018 r. wydatkowano 

kwotę 17.534,88 zł. Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła następujące informacje: 

 pierwsze odśnieżanie było w m-cu grudniu 2017 r., a następne odbyły się w 2018 roku; 

 pierwsza faktura – z dnia 31.01.2018 r. na kwotę 8.767,44 zł  za sypanie piaskiem                   

z solą – przejechany odcinek dróg to 148 km i obejmował trzy wyjazdy: 21.12.207 r., 

18 i 23.01.2018 r.; 

  druga faktura – z dn. 22.02.2018 r. były dwa wyjazdy : 10 i 16.02.2018 r. – łącznie 

sypano na odcinku 98 km na kwotę 5.844,96 zł; 

 ostatnia faktura – z 31.03.2018 r. – na kwotę 2.922,48 zł, jeden wyjazd – 19 .03.2018r. 

przejechane 49 km; 

  umowa zawarta została 8 grudnia 2018 r. i na okres do 30 kwietnia 2019 roku. 

Do informacji nie zgłoszono zapytań i na powyższym zakończone zostały obrady w tym 

punkcie posiedzenia Komisji. 

 

Punkt 8. 

W sprawach różnych głos zabrali: 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa Przemysław Jędrzejczak podziękował 

Wójtowi za usunięcie drzewa przy przystanku oraz Radzie Gminy za przychylenie się do 

stanowiska odnośnie pozostawienia w Grabicach obwodu wyborczego, a następnie przedstawił 

następujące kwestie związane również z uroczystością Bożego Ciała: 

 na dzień 28 maja zaplanowane jest sprzątanie i prosi o worki lub kontener; 
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 w funduszu sołeckim uwzględnione było koszenie i by nie było realizowane                         

w ostatnim tygodniu lecz np. w środę czy czwartek w tygodniu poprzedzającym, gdyż                           

w poniedziałek sami wykonaliby już ostatnie porządki; 

 jak wygląda kwestia remontu kapliczki, gdyż podobno był Pan Sekretarz                          

w Grabicach i było spotkanie z Panem Słodkim; 

 sportowcy przypominają o ławkach, gdyż z powodu obowiązujących przepisów nie 

mogą być drewniane lecz plastikowe; 

 zapytał o temat ogniw fotowoltaicznych i solarów – czy coś wiadomo w tej sprawie.               

W tym miejscu Wójt oznajmił, iż nie ma jeszcze żadnej informacji w tym temacie. 

Przewodnicząca Komisji Oświaty Beata Lewandowska zwróciła się z zapytaniem, czy 

jest ogłoszony konkurs na Dyrektora szkoły w Sierzchowach. 

Wójt oznajmił, iż jeszcze nie, ale teraz są przygotowywane pisma informujące do rady 

pedagogicznej, rodziców, kuratorium, związki zawodowe. 

Następnie omawiane były inne kwestie kadrowe w oświacie. 

Z kolei Wójt Gminy przedstawił następujące informacje: 

 odejście z pracy z Urzędu Gminy w połowie miesiąca maja, pracownik ds. planowania 

przestrzennego; 

 wykup dwóch działek w Ossowicach pod drogę za kwotę około 2-3 tys. zł  z uwagi na 

fakt, iż są już postawione płoty, a droga gminna znajduje się w działkach prywatnych; 

 remont dachu na strażnicy w Sierzchowach – po zawirowaniach, które nastąpiły                          

w Lokalnej Grupie Działania przesuwa się termin realizacji wypłaty środków, które 

były zabezpieczone dla każdej Gminy. Dlatego będą rozmowy z firmami, czy zgodzą 

się na dłuższe terminy płatności. Ma nadzieję, że w tym tygodniu zostanie ta kwestia 

rozstrzygnięta i dopiero będzie wiadomo, czy musimy szukać środków w budżecie; 

 zachodzi konieczność zakupu kosiarki, dokonane zostało rozpoznanie i jest kosiarka 

powystawowa za kwotę ok. 58 tys. zł (John Deere) plus kosiarka bijakowa   - jest 

możliwość zapłaty w dwóch ratach; 

  szpital w Rawie Mazowieckiej i spółka samorządowa – odbyło się już kilka spotkań                

w tej sprawie, a jutro jest kolejne. Biznesplan określił, i ż na start jest potrzebne 3 mln zł, 

a w drugim roku 4,7 mln. Wójt oznajmił, iż chciałby uzyskać od Rady Gminy zdanie na 

ten temat. Dodał jeszcze, że była mowa o składce 20 zł od osoby, a teraz jest 40 zł, czyli 

dla naszej Gminy byłaby to kwota 160 tys. zł na starcie.  
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Radny Sylwester Stefański zaproponował, by Wójt przedstawił, jak inne samorządy na 

ten temat się wypowiadają. 

Wójt oznajmił, iż Sadkowice i Regnów bardzo się wahają, zadeklarowało się Miasto 

Rawa Mazowiecka, a nie wie jeszcze dokładnie jak Gmina Rawa Mazowiecka. Burmistrz 

Białej Rawskiej upiera się natomiast nad budową nowego pawilonu.  

Radny Jarosław Budek zapytał, czy będzie SOR. 

Wójt oznajmił, iż nie będzie, a nawet tak duży szpital jak w Skierniewicach ma 

problemy z utrzymaniem SOR-u. 

Wójt stwierdził też, że spółka samorządowa, czy z naszą Gminą, czy bez, to musi być 

założona, by szpital funkcjonował. Uważa, że największymi podmiotami jest Miasto Rawa                        

i Powiat. 

Radny Lech Owczarek wyraził zdanie, że skoro Gmina Rawa Mazowiecka się 

zastanawia, to o czym jest mowa. 

Podsumowując dyskusję w tym temacie Wójt stwierdził, iż przedstawi wobec tego takie 

stanowisko, że jakiś udział w kosztach na start Gmina owszem może ponieść, ale nie 

partycypowanie co roku w kosztach utrzymania spółki i inwestycjach.  

Radny Józef Pytka wyraził zdanie, iż lepiej wyłożyć kwotę z „wolnej stopy” ale nie 

wchodzić w spółkę. 

Następnie Wójt przedstawił następujące informacje dotyczące spraw bieżących: 

 zostało załatanych kilka dziur na drogach gminnych i powiatowych (materiał czyli masa 

na zimno Powiatu, a nasi pracownicy); 

 równiarka przez trzy dni równała najgorsze odcinki dróg i za około tydzień będzie 

kontynuowana praca; 

 będą zatrudnieni dwaj pracownicy za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy. 

Radna Anna Kłos przekazała, że strażacy dziękują za zakup żyrandoli do strażnicy                                  

w Brzozówce. 

Radny Tadeusz Miazga zgłosił wniosek o dodatkowe tablice kierunkowe                                     

w Mroczkowicach. 

Radny Jarosław Budek zgłosił uwagę na temat czasu włączania i wyłączania oświetlenia 

ulicznego i zaproponował, by ujednolicić ten czas we wszystkich miejscowościach. 

Wójt oznajmił, iż są pewne problemy z oświetleniem i planowane jest spotkanie z firmą 

na temat wymiany oświetlenia na ledowe, by zorientować się jaki to będzie koszt. 
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Punkt 9. 

Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej                

o godz. 11:35 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 


