PROTOKÓŁ Nr 43/18
ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu i Rolnictwa
oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
w dniu 04 października 2018 roku.
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. 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 9:00, witając członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdziła istnienie kworum
wszystkich Komisji tj. Rewizyjnej, Budżetu i 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 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.

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

4.

Wyrażenie przez poszczególne komisje opinii do projektu uchwały w sprawie zmian
budżetu i w budżecie Gminy na 2018 rok.
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5.

Sprawy różne.

6.

Zamknięcie posiedzenia.

Punkt 3.
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 uchwale
budżetowej podjętej 19 stycznia 2018 r. – w§8, który dotyczył uchwalenia limitów
zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów
wartościowych

brakuje

zapisu

dotyczącego

finansowania

planowanego

deficytu

na

wyprzedzające finansowanie działań, finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej w wysokości 428.100 zł. Zapis ten jest niezbędny, by móc dalej procedować
sprawę pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie na zadanie
inwestycyjne – budowa stacji uzdatniania wody w Cielądzu.
Na posiedzenie Komisji przybył członek Komisji Budżetu Sławomir Zaręba.
Do projektu uchwały nie zgłoszono zapytań. Przystąpiono wobec tego do głosowania nad
wyrażeniem opinii do projektu uchwały. Komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały
projekt uchwały: tj.:
Komisja Rewizyjna – 5 głosów „za”
Komisja Budżetu i Rolnictwa – 4 głosy „za”
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia – 3 głosy „za”.

Punkt 4.
Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku posiedzenia tj. zaopiniowanie
projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.
Niniejszy temat przedstawiła Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska. Poinformowała, iż
załącznikiem Nr 1 wprowadza się do budżetu Gminy dochody w wysokości 80 tys. zł – jest to
dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy i modernizacji dróg
dojazdowych do pól i dotyczy to drogi Kuczyzna –Stolniki. Ponadto w dziale 926 proponowane
jest dokonanie zmiany klasyfikacji budżetowej w celu zgodności z otrzymanymi środkami
z Urzędu Marszałkowskiego.
Następnie poinformowała, iż

w załączniku nr 2 otrzymane 80 tys. zł z Urzędu

Marszałkowskiego przeznacza się na drogi i jednocześnie dokonywane jest przeniesienie tych
środków, gdyż zadanie droga Kuczyna –Stolniki jest już zrealizowane i przeznacza się je na
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budowę dróg betonowych, co jest również wykazane w załączniku Nr 3. W związku z tym
łączna wartość zadania tj. drogi betonowe wynosi 307.741 zł, w tym fundusz sołecki 121.964
zł, a środki z budżetu Gminy – 185.776 zł.
Ponadto wpłynęły wnioski o zmianę funduszu sołeckiego wsi Grabice o zmianę zadania –
zdjęcie wykupu działki, a zwiększenie środków na remont świetlicy – kwota 1.000 zł.
Ta zmiana zawarta jest w załączniku Nr 4 dotyczącym Funduszu Sołeckiego.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka zwróciła się z pytaniem do Wójta
Gminy - do których dróg będą dołożone środki finansowe i czy do Brzozówki, i w jakiej
wysokości.
Wójt odpowiadając na pytanie wyjaśnił, iż może określić jedynie przybliżoną kwotę, gdyż
przetarg się jeszcze nie odbył i będzie to kwota ok. 43 tys. zł i dokładane będzie do wszystkich
miejscowości, z tym że do niektórych więcej, by zakończyć pewne etapy. Dołożone więc
będzie 50 - 80 metrów i w zależności jeszcze od tego, na jaki odcinek była opracowana
dokumentacja.
Członek Komisji Sylwester Stefański zapytał jaki jest koszt 1 metra.
Wójt oznajmił, iż 31 zł wraz z poboczem.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka zapytała, czy w Gułkach też będą
robione pobocza.
Wójt potwierdził, że wszędzie będą robione pobocza.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka zapytała o drogę w Gaju – czy
część tylko będzie robiona, czy całość.
Wójt poinformował, że prawdopodobnie 200 - 210 metrów. Dodał też, że trzeba będzie
w przyszłości zastanowić się nad funduszem sołeckim gdyż zwrot jest coraz mniejszy.
Na powyższym zakończono dyskusję w niniejszym punkcie komisji. Przystąpiono więc 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 – 4 głosy „za” i Komisja Oświaty – 3 głosy „za”.

Punkt 5.
W sprawach różnych poruszono następujące sprawy:
Członek Komisji Budżetu i Rolnictwa Michał Gaca zapytał czy coś wiadomo na temat
kolektorów .
Wójt odpowiedział, iż nie ma decyzji w sprawie złożonego wniosku – czeka jeszcze na
rozpatrzenie.
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Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka zwróciła się do radnych, by
pamiętali o poparciu w przyszłej kadencji budowę drogi łączącej Wisówkę z Małą Wsią.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa przedstawiła pismo w sprawie konkursu
„Fundusz Sołecki” organizowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, a dotyczące
zgłoszenia najciekawszego projektu finansowanego w ramach funduszu sołeckiego.
Wójt Gminy poinformował, iż „Cymbarka” otrzymała nagrodę za udział w konkursie
pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego, która wręczona zostanie w Łódzkim Domu Kultury
16 października i fajnie się łączy z jubileuszem 10 - lecia jej funkcjonowania.
(Na posiedzenie przybył członek Komisji Oświaty Lech Owczarek)
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa Przemysław Jędrzejczak poinformował,
iż jest inicjatywa mieszkańców Grabic, by na budynku gospodarczym umieścić mural
o tematyce patriotycznej i w związku z tym pytanie, czy jest na to zgoda.
Wójt stwierdził, iż kiedyś już była podobna propozycja, by na przystankach to
zaistniało. Uważa, że nie ma problemu. Jednak należy być ostrożnym , gdyż przekaz może
zostać różnie odczytany.
Na zakończenie Przewodnicząca Rady Małgorzat Rosa zapoznała członków komisji
z zaproszeniem Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego do udziału w szkoleniu w dniu
16.10.2018 r.
Punkt 14.
Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
o godz. 9:30 zamknęła wspólne posiedzenie Komisji.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Iwona Machnicka

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa
Przemysław Jędrzejczak

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu
i Zdrowia
Beata Lewandowska
Protokołowała:
Bogusława Kobacka
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