Protokół Nr 1/2018
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rolnictwa, odbywającej wspólne posiedzenie z Komisją
Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia w dniu 13 grudnia 2018 roku.
Radnych obecnych na posiedzeniu Komisji: 6 ( nieobecny Radosław Kucharski)
Obecni na posiedzeniu wg załączonej listy obecności.
Ponadto w posiedzeniu brali udział:
1.

Paweł Królak

- Wójt Gminy

2.

Sylwester Krawczyk

- Sekretarz Gminy

3.

Gabriela Milczarska

- Skarbnik Gminy

4.

Kamil Pytka

- Prezes LKS „Orlęta”

Zgodnie z § 58 ust. 3 Statutu Gminy posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy
Małgorzata Rosa i przewodniczyła obradom wspólnie obradujących Komisji - do czasu wyboru
najstarszego wiekiem przewodniczącego Komisji.

Punkt 1.
Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 10:00 dokonała Przewodnicząca Rady Gminy
Małgorzata Rosa, witając członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdziła istnienie quorum
w każdej komisji i uprawnienie Komisji do podejmowania wiążących decyzji.

Punkt 2.
Przewodnicząca Rady przedstawiła porządek posiedzenia:
1.

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.

Przedstawienie porządku obrad.

3.

Wybór przewodniczącego Komisji Budżetu i Rolnictwa.

4.

Wybór przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia.

5.

Wybór przez poszczególne Komisje Zastępców Przewodniczących Komisji.

6.

Projekt budżetu gminy na 2019 rok - opracowanie wniosków oraz opinii przez poszczególne
komisje.

7.

Sprawy różne.

8.

Zamknięcie posiedzenia.

Do przedstawionego porządku posiedzenia uwag nie zgłoszono.

Punkt 3.
Przystąpiono do realizacji punktu dotyczącego wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu
i Rolnictwa.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa poprosiła o zgłoszenie spośród członków Komisji
Budżetu i Rolnictwa kandydatów na Przewodniczącego Komisji. Na przewodniczącego Komisji Budżetu
i Rolnictwa Iwona Machnicka zgłosiła kandydaturę Adama Michalaka.
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała radnego, czy wyraża zgodę na kandydowanie. Radny Adam
Michalak wyraził zgodę na kandydowanie.

Więcej kandydatur nie zgłoszono.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa odczytała projekt uchwały w sprawie wyboru
Przewodniczącego Komisji. Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym 6 głosami „za” podjęli

uchwałę. Uchwała Komisji stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 4.
Kolejny punkt wspólnego posiedzenia Komisji dotyczył wyboru Przewodniczącego Komisji
Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa na przewodniczącego niniejszej Komisji zgłosiła
kandydaturę Przemysława Jędrzejczaka.
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała radnego, czy wyraża zgodę na kandydowanie. Radny Przemysław
Jędrzejczak wyraził zgodę na kandydowanie.

Więcej kandydatur nie zgłoszono.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa odczytała projekt uchwały w sprawie wyboru
Przewodniczącego Komisji. Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym 5 głosami „za” podjęli

uchwałę. Uchwała Komisji Oświaty Kultury, Sportu i Zdrowia w sprawie wyboru Przewodniczącego
Komisji stanowi załącznik do protokołu.

Przewodnicząca Rady Gminy – Małgorzata Rosa dalsze prowadzenie obrad przekazała
nowo wybranemu najstarszemu wiekiem Przewodniczącemu Komisji tj. rademu Adamowi
Michalakowi – Przewodniczącemu Komisji Budżetu i Rolnictwa.

Punkt 5.
W dalszej kolejności przystąpiono do realizacji punktu dotyczącego wyborów przez
poszczególne komisje Zastępców Przewodniczących Komisji.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa Adam Michalak poprosił o zgłaszanie
przez członków Komisji Budżetu i Rolnictwa kandydatur na zastępcę przewodniczącego tej
Komisji.
Radna Iwona Machnicka zaproponowała na Zastępcę Przewodniczącego Komisji
Budżetu i Rolnictwa kandydaturę radnego Sylwestra Stefańskiego.
Radny Sylwester Stefański wyraził zgodę na kandydowanie.
Prowadzący wspólne obrady Komisji Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa Adam
Michalak odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji. Członkowie
Komisji w głosowaniu jawnym 6 głosami „za” podjęli uchwałę. Uchwała Komisji Budżetu i

Rolnictwa w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik do
protokołu.
Następnie prowadzący posiedzenie poprosił o zgłoszenie spośród członków Komisji
Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia kandydatów na Zastępcę Przewodniczącego Komisji.
Na Zastępcę Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia radny
Przemysław Jędrzejczak zgłosił kandydaturę - Mariusza Błąkałę. Kandydat wyraził zgodę na
kandydowanie.
Więcej kandydatur nie zgłoszono.
Prowadzący wspólne obrady Adam Michalak odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru Zastępcy
Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia. Członkowie Komisji w głosowaniu

jawnym 5 głosami „za” podjęli uchwałę. Uchwała Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 6.
Przystąpiono do realizacji punktu: projekt budżetu gminy na 2019 rok - opracowanie wniosków
oraz opinii poszczególnych komisji o projekcie budżetu.
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni dn. 22.11.2018 r.
Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska przedstawiając projekt budżetu na 2019 poinformowała
o kwotach zaplanowanych dochodów i wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe,
przedstawiła kwotę planowanego deficytu, wysokość środków z przeznaczeniem na realizację
zadań w ramach funduszu sołeckiego, planowane dotacje z budżetu gminy dla sektora finansów

publicznych, jak PUP, Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna, Biblioteka i Dom Kultury oraz
dla organizacji pozarządowych z podziałem na poszczególne zadnia tj. np. z zakresu kultury ( 24
tys. zł), kultury fizycznej i sportu (80 tys. zł) , zdrowia (30 tys. zł ) oraz wpierania rodziny ( 3
tys. zł).
W tym miejscu Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa zwróciła się do przybyłego na wspólne
posiedzenie Komisji - Prezesa klubu sportowego „Orlęta”, by przedstawił wniosek, który
wcześniej przedłożył na sesji Rady Gminy poprzedniej kadencji.
Prezes klubu „Orlęta” Kamil Pytka poinformował o wysokości dotacji, jaką klub otrzymał
w tym roku. Przedstawił też, jak kształtują się kwoty tej dotacji w przeliczeniu na jednego
zawodnika oraz w przeliczeniu na mecz i porównał je z kwotami wyliczonymi dla klubu
Grabice, z czego wynikało, że są niższe kwoty dla LKS „Orlęta”. Oznajmił, iż zwrócił się do
poprzedniej Rady o zwiększenie kwoty dotacji do 70 tys. zł. Po rozmowie z Panem Wójtem
doszli do porozumienia, że jeśli udałoby się zwiększyć do 65 tys. zł, to też może daliby radę.
Mają bowiem teraz problem z zamknięciem roku, gdyż brakuje im 5 tys. zł, ale ich sponsor
strategiczny obiecał dołożyć brakujące środki.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa zaznaczyła, że w kompetencjach Rady Gminy jest
ogólne określenie w budżecie środków na zadanie, a w gestii Pana Wójta jest już ile
poszczególny klub otrzyma środków. W roku 2018 ogólnie na sport była kwota w budżecie 73
tys. zł .
Wójt oświadczył, iż jest przekonany, że zobowiązania, które padły od poprzednich i obecnych
Radnych w stosunku do Prezesa będą zrealizowane.
Prezes Kamil Pytka zaprosił Radnych na spotkanie sprawozdawczo-wyborcze, na którym będzie
można zapoznać się na co przeznaczane są środki z budżetu Gminy.
Skarbnik Gminy kontynuując omawianie projektu budżetu oznajmiła, iż przychody i rozchody
zmieniły się z uwagi na ostatnią uchwałę o zmianach w budżecie, więc kwota długu również się
zmieni – dług będzie mniejszy.
Następnie Wójt Gminy omówił załącznik dotyczący planowanych zadań inwestycyjnych
w 2019 roku.
Radna Iwona Machnicka wyraziła zdanie, że najpierw powinny być robione drogi, a dopiero
inne zadania jak np. siłownie zewnętrzne.

Wójt zaznaczył, że jeśli zadania z funduszu sołeckiego wpisują się w zadania własne, to nie
może ich zakwestionować, mimo że z niektórymi się nie zgadza.
W dalszej części odbyła się dyskusja w sprawie planowanych do realizacji dróg.
Radna Iwona Machnicka wyraziła sprzeciw, gdyż niektóre miejscowości robią sobie inne rzeczy,
a ona już tyle czasu prosi o drogę w kierunku Małej Wsi. Dlatego prosi, by wreszcie Wójt wziął
pod uwagę drogę Wisówka –Mała Wieś, by ten temat zakończyć.
Następnie analizowano planowane zadania z zakresu oświetlenia ulicznego. W tym miejscu
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z Wojewódzkiego Funduszu i propozycje III etapów modernizacji oświetlenia na terenie Gminy,
zaproponowane w oparciu o opracowany w latach poprzednich audyt. W przypadku realizacji
tego zadania należało będzie go zaktualizować.
Poinformował też, że będą środki na modernizację oraz doposażenie stołówek szkolnych oraz
pojawią się też na budowę i rozbudowę szkół.
W sprawie drogi na terenie sołectwa Mała Wieś oznajmił, iż ze środków budżetu będzie robiona
podbudowa, z uwagi na trudne podłoże, by był sens zrobienia w przyszłości drogi betonowej.
Radna Iwona Machnicka poprosiła o jasną deklarację w sprawie tej drogi. Jeśli jest potrzeba to
zbierze podpisy.
Radny Michał Trzciński zgłosił wniosek, by wzmocnić drogę polną nad łąkami
w Mroczkowicach, gdyż droga ta jest do tego stopnia nieprzejezdna, że mieszkańcy zostawiają
samochody koło jego posesji, gdyż nie mogą dojechać do swoich posiadłości. Odcinek tej drogi
to około 300-400 metrów.
Wójt potwierdził, iż temat tej drogi był poruszany na zebraniu wiejskim, w którym uczestniczył i
jeden z mieszkańców tej drogi był. Z ustaleń na tym zebraniu wynikało, że przyszły fundusz
sołecki będzie przekazany na tę drogę.
W związku z dyskusją na temat dróg Wójt dodał, że będzie proponował dołożenie z budżetu
w dwóch miejscowościach, w tym na pewno w kierunku hydroforni w Sierzchowach.
Radna Ewa Kwiatkowska – Kielan poruszyła kwestię drogi w Brzozówce.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa oświadczyła, iż droga w Łaszczynie – Topielice
– od strony łąk też jest nieprzejezdna.

Radna Iwona Machnicka złożyła wniosek, by w budżecie zapewnić środki na podwyżki dla
pracowników nie 3 %, a 5 %. Zaznaczyła, żeby dla wszystkich pracowników były podwyżki.
Skarbnik Gminy oznajmiła, iż zaplanowane są środki w wysokości 3 %, a kwestia rozdzielenia
komu i ile, to już decyzja Wójta Gminy.
Radna wyraziła zdanie, że jeśli jest podwyżka w równej wysokości - po 5 % dla wszystkich, to
starszy pracownik czuje się dowartościowany.
Radny Mariusz Błąkała wyraził opinię, by nie wchodzić w kompetencje Wójta. Uważa, że musi
być element motywacji i dzielenia według pracy.
Sekretarz Gminy zabierając głos wystąpił z zapytaniem, że rozumie, że wniosek radnej jest taki,
żeby średnia podwyżka dla pracownika wynosiła nie 3 %, a 5 %. W związku z tym podziękował
za ten wniosek, gdyż chciał również wystąpić w tej sprawie. Zaznaczył, że wskaźniki na 2019
rok mówią, że wzrost minimalnego w 2019 roku wyniesie 7,14 %,

a emerytur

6,82 %, średnie wynagrodzenie w serze budżetowej–4.800 zł, a u nas niecałe 3.400 zł. Dlatego
zasadne jest, by Wójt miał możliwość podwyższenia wynagrodzeń, by pracownicy nie
odchodzili z Urzędu.
Wójt podał przykład, że Urząd dla osób z wykształceniem, nie jest konkurencyjny w stosunku do
innych firm. Przykładem jest nabór na stanowisko ds. budownictwa, gdzie nie było chętnych.
Radna Iwona Machnicka zauważyła, że w przypadku emerytur i rent każda osoba otrzymuje
jednakową podwyżkę, jeśli jest ustalona podwyżka procentowo. Uważa, że motywującym
środkiem jest nagroda roczna i to jest dla Wójta sprawa indywidualna, a podwyżka pensji jest
czymś innym.
Sekretarz wyjaśnił jeszcze, że są dwie kwestie, które determinują wysokość wynagrodzenia tj.
najniższe wynagrodzenie - podwyższane odgórnie, oraz zmiana od 1 stycznia stawek
zaszeregowań w odpowiednich kategoriach zaszeregowania, a nie wszyscy pracownicy
zmieszczą się w tych co mają kwotach.
Przewodniczący Komisji Oświaty Przemysław Jędrzejczak zapytał o wielkość kwoty
stanowiącej 2 % podwyżki.
Skarbnik oznajmiła, iż na następną komisję przygotuje informację, a ponadto należy
przegłosować wniosek o zwiększenie kwoty na podwyżki z 3 na 5 %.

Przystąpiono do głosowania w sprawie zapewnienia w budżecie środków na podwyżki dla
wszystkich pracowników w wysokości 5 %.
- Komisja Budżetu i Rolnictwa – wynik głosowania: 5 głosów „za i 1 głos „wstrzymujący się”;
- Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia – wynik głosowania : 5 głosów „za”.
Następnie Komisje zaopiniowały w formie głosowania projekt budżetu na 2019 rok:
- Komisja Budżetu i Rolnictwa – wynik głosowania: jednogłośnie 6 głosów „za”;
- Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia – wynik głosowania: jednogłośnie 5 głosów „za”.

Punkt 7.
W sprawach różnych głos zabrali:
1) Radny Jarosław Budek zgłosił propozycję, by opracować strategię remontu i budowy dróg
betonowych.
2) Radna Ewa Kwiatkowska-Kielan zaproponowała, by rozdzielić kwestię diet dla radnego,
który jest sołtysem, by były dwie odrębne diety.
Wójt stwierdził, że na następne posiedzenie komisji przedstawione będą propozycje, po
dokonaniu rozeznaniu jak ten temat kształtuje się u sąsiadów.

Punkt 8.
Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa
o godz. 11:30 zamknął wspólne posiedzenie Komisji.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa
Adam Michalak
Protokołowała:
Bogusława Kobacka

