PROTOKÓŁ Nr 39/18
ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu i Rolnictwa
oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
w dniu 11 czerwca 2018 roku.
Radnych obecnych na posiedzeniu w chwili otwarcia posiedzenia Komisji: 12
Obecni na posiedzeniu wg załączonych list obecności.
Ponadto w posiedzeniu udział wziął Paweł Królak - Wójt Gminy
Punkt 1.
Zgodnie z § 52 ust. 3 Statutu Gminy posiedzeniu przewodniczyła Pani Iwona
Machnicka – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. Otwarcia posiedzenia Komisji dokonała
o godzinie 8:00, witając członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdziła istnienie dwóch
Komisji tj. Rewizyjnej i Komisji Oświaty i uprawnienie tych 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 Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia - 4 głosy „za”
Komisja Budżetu i Rolnictwa -

z uwagi na brak kworum nie brała udziału

w głosowaniu.
i przedstawiał się następująco:
1.

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.

Przyjęcie porządku obrad.

3.

Określenie potrzeb inwestycyjnych w zakresie budynków szkół i dróg gminnych.

4.

Sprawy różne.
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5.

Zamknięcie posiedzenia.

Punkt 3.
Kolejny punkt porządku posiedzenia dotyczył wyjazdu Komisji w teren celem
określenia potrzeb inwestycyjnych w zakresie budynków szkół i dróg gminnych.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka zgłosiła wniosek, by najpierw
pojechać do Gułek, by obejrzeć ścięte lipy.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa poinformowała, iż na jej ręce wpłynęło pismo
od Pana Starosty Józefa Matysiaka skierowane do Rady Gminy Cielądz dotyczące szpitala
w Rawie Mazowieckiej. Następnie Przewodnicząca Rady zapoznała radnych z treścią
niniejszego pisma.
W dalszej części posiedzenia, Komisje z udziałem Wójta Gminy – Pawła Królaka udały
się w teren.
Zgodnie z ustaleniem, najpierw Komisje dokonały oględzin terenu ze ściętymi
drzewami przy drodze w kierunku Gułek. Tutaj Komisje wypracowały wniosek, by wystąpić do
Starostwa o zajęcie stanowiska w tej sprawie tj. by jednoznacznie odpowiedziano, czy drzewa
rosły w prywatnej działce, czy w pasie drogowym.
Następnie Komisje dokonały przeglądu dróg w następujących miejscowościach: Gułki,
Wisówka ( Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka zgłosiła wniosek, by na
uwadze w następnej kadencji była droga łącząca Wisówkę z Małą Wsią), Mała Wieś,
Brzozówka. W miejscowości Brzozówka Komisje spotkały się z mieszkańcami posesji przy
drodze w kierunku Eko -Osady, którzy wnioskowali o utwardzenie asfaltem lub betonem tego
odcinka o długości ok. 350 m. Członkowie Komisji wyrazili zdanie, by najpierw sołectwo
przeznaczyło środki z funduszu sołeckiego na to zadanie, a dopiero wtedy będzie można
wnioskować o dołożenie środków z budżetu.
Następnie Komisje udały się do Szkoły w Sierzchowach, gdzie dokonały oględzin
obiektu szkoły i terenu wokół min. boiska. Wyciągnięty został wniosek, iż elewacja szkoły
wymaga naprawy.
Komisje w dalszej kolejności skierowały się na drogi do miejscowości Mroczkowice,
Stolniki, Niemgłowy, Łaszczyn, Komorów i Ossowice.
Na posiedzenie przybył członek Komisji Budżetu Grzegorz Rogulski.
Ostatnim punktem była szkoła w Cielądzu, gdzie Komisja szczególnie dokładnie
obejrzała starą część szkoły.
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Po dokonaniu objazdu dróg gminnych oraz oględzin obiektów szkół, w trakcie dyskusji
zostały zgłoszone następujące uwagi i wnioski:
- Komisje jednogłośnie wypowiedziały się, by wystosować pismo do Starostwa Powiatowego
w Rawie Mazowieckiej o zajęcie stanowiska, czy ścięte drzewa znajdowały się w pasie
drogowym, czy nie;
- szkoła w Sierzchowach – oceniono, iż stan elewacji szkoły wymaga dokonania termoizolacji;
- konieczna jest budowa szkoły w Cielądzu.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa odczytała petycję mieszkańców wsi Brzozówki
w sprawie budowy drogi na odcinku ok. 350 m w kierunku Eko-osady.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka wyraziła zdanie, by najpierw sołectwo
przeznaczyło na ten cel środki w ramach Funduszu Sołeckiego, a później Gmina może dołożyć
z budżetu. Propozycja ta, została poparta przez Komisje.

Punkt 4.
W sprawach różnych głos zabrali:
Przewodnicząca Rady Iwona Machnicka zgłosiła uwagę na temat uskoku przy drodze
w Sutku.
Przewodnicząca Komisji Oświaty Beata Lewandowska zwróciła się z zapytaniem, czy
jest ogłoszony konkurs na Dyrektora szkoły w Sierzchowach.
Wójt oznajmił, iż złożone zostały pisma do wszystkich organów: Kuratorium
nauczyciele, rodzice – o wytypowanie osób do komisji.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa Przemysław Jędrzejczak zapytał kto będzie
w składzie komisji ze strony Gminy.
Wójt oznajmił, iż na pewno Pani Kierownik GZEAS oraz Sekretarz.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa Przemysław Jędrzejczak zaznaczył, że był
składany wniosek, by Przewodnicząca Komisji Oświaty była w składzie komisji.
Wójt wyjaśnił, iż nie pamięta ile osób musi być z Gminy
Radny tym Tymoteusz Damaz zwrócił się z zapytaniem, czy budynek w Stolnikach
będzie sprzedawany lub wydzierżawiany. Jest bowiem dość duże zainteresowanie tą
nieruchomością.
Wójt stwierdził, iż nie ma na dzień dzisiejszy żadnej decyzji w tej kwestii. Uważa, że na
zebraniu sołeckim należałoby ten temat podjąć.
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Punkt 5.
Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
o godz. 11:50 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
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