
Protokół Nr 7/2019 
 

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia, 

odbywającej wspólne posiedzenie z Komisją Budżetu i Rolnictwa 

w dniu 25 czerwca 2019 roku. 

 
 Zgodnie z § 58 ust. 3 Statutu Gminy obradom wspólnego posiedzenia Komisji 

przewodniczył najstarszy wiekiem spośród przewodniczących komisji odbywających wspólne 

posiedzenie tj. Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa – Adam Michalak.  

Punkt 1. 

 Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa – Adam Michalak dokonał otwarcia 

posiedzenia Komisji o godzinie 13:00, witając członków Komisji i zaproszonych gości. 

Stwierdził istnienie kworum Komisji Budżetu i Rolnictwa – na 7 członków Komisji, obecnych                  

w chwili rozpoczęcia posiedzenia było 6 członków (nieobecny: Michał Trzciński) oraz brak 

kworum Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia – na 7 członków Komisji, obecnych                          

w chwili rozpoczęcia posiedzenia było 3 członków ( nieobecni: Mariusz Błąkała, Michał Gaca, 

Paweł Kłos i Aleksandra Lipska).   

W związku z brakiem kworum Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia – jej 

Przewodniczący Przemysław Jędrzejczak podjął działania w celu skontaktowania się                                

z nieobecnymi członkami Komisji i przekazał protokolantowi informację, że 2-óch członków 

Komisji za chwilę dotrze na posiedzenie Komisji. 

Ponadto w posiedzeniu brali udział: 

1. Wójt Gminy   - Paweł Królak 

2. Sylwester Krawczyk  - Sekretarz Gminy 

3. Gabriela Milczarska  - Skarbnik Gminy 

4. Jadwiga Mantorska  - Radna Rady Gminy Cielądz 

5. Maria Piątek    - Dyrektor SP w Sierzchowach 

6. Bogdan Batorek  - Dyrektor SP w Cielądzu 

7. Małgorzata Leszczyńska - Dyrektor SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej 

Lista obecności członków Komisji oraz pozostałych osób -  w załączeniu do protokołu. 
 
Punkt 2.  

 W dalszej kolejności Przewodniczący obrad przystąpił do punktu dotyczącego porządku 

obrad posiedzenia. Zaproponował, by w punkcie następnym, głos zabrała Pani Małgorzata 



Leszczyńska - Dyrektor SP ZOZ, która przedstawi sprawę, z którą przybyła na posiedzenie 

komisji. 

Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk wystąpił o wyrażenie zgody na uwzględnienie                      

w porządku dzisiejszych obrad dodatkowego punktu, dotyczącego projektu uchwały w sprawie 

ustalenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. Wyjaśnił, iż projekt tej uchwały był 

dostarczony radnym w materiałach na sesję, jednak z uwagi na opóźnienie dostarczenia do Biura 

Rady, nie został uwzględniony w porządku dzisiejszego posiedzenia. Sekretarz zaproponował, 

by w/w punkt wprowadzić na końcu, by jak najmniej burzyć zaproponowany w zaproszeniu 

porządek obrad. 

Innych propozycji do porządku posiedzenia nie zgłoszono. 

Zaproponowane zmiany do dzisiejszego porządku obrad zostały przez Komisję Budżetu 

i Rolnictwa przyjęte bez uwag.  

 

Wobec powyższego porządek posiedzenia przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Informacja Dyrektora SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej. 

4. Przyjęcie przez poszczególne Komisje protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

5. Ocena stanu bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych.  

6. Informacja na temat rekrutacji do klas „0” oraz oddziałów przedszkolnych. 

7. Zapoznanie się z projektami organizacyjnymi szkół na rok szkolny  2019/2020. 

8. Organizacja zajęć pozalekcyjnych oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wakacji. 

9.  Wyrażenie przez poszczególne komisje opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie 
zmiany budżetu i w budżecie na 2019 rok. 

10. Stanowiska Komisji w sprawie Raportu o stanie Gminy Cielądz w 2018 roku. 

11. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok, sprawozdania 
finansowego gminy oraz informacji o stanie mienia komunalnego gminy.  

12. Zaopiniowanie składu zespołu opiniującego kandydatów na ławników. 

13. Wyrażenie przez poszczególne komisje opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie 
rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej w 
miejscowości Cielądz. 

14. Wyrażenie przez poszczególne komisje opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie 
rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy infrastruktury drogowej w miejscowości 
Niemgłowy.   

15. Wyrażenie przez poszczególne komisje opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie 
rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie budowy domku z płyty warstwowej w miejscowości 
Zuski.     



16. Wyrażenie przez poszczególne komisje opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie 
rozpatrzenia petycji zmiany studium i planu zagospodarowania przestrzennego. 

17. Zaopiniowanie przez poszczególne Komisje projektu uchwały w sprawie wzoru wniosku o 
wypłatę dodatku energetycznego.  

18. Sprawy różne. 

19. Zamknięcie posiedzenia. 

Punkt 3. 

Dyrektor SP ZOZ Małgorzata Leszczyńska wyjaśniła cel swojego przybycia. Oznajmiła, iż 

wystąpiła do Wójta i do Rady Gminy z prośbą o wsparcie finansowe dla rawskiego szpitala. 

Zbiera bowiem środki na zakup sprzętu do sterylizacji narzędzi – autoklawu, który kosztuje ok. 

200 tys. zł. Wyjaśniła, iż posiadany przez szpital sprzęt jest bardzo wyeksploatowany i ulega 

ciągłym awariom, a naprawy są bardzo drogie. Poinformowała zebranych, iż uzyskała już 

potwierdzenie przyznania pomocy finansowej z Gminy Rawa Mazowiecka i Biała Rawska. 

Dodatkowego wsparcia w zakupie innego sprzętu (kolonoskopu)  udzieliło też Miasto Rawa 

Mazowiecka. Stwierdziła, iż byłaby bardzo wdzięczna, gdyby Gmina Cielądz też przychylnie 

spojrzała na ich prośbę. Zaznaczyła, że ciągle starają się podnosić jakość świadczeń udzielanych 

przez szpital.    

Radny Grzegorz Stępniak zwrócił się z zapytaniem, czy można uzyskać informację, jakie 

kwoty zostały przyznane przez inne samorządy. 

Dyrektor oznajmiła, iż Gmina Biała Rawska udzieliła wsparcia w wysokości 50 tys. zł,                             

a Gmina Rawa Mazowiecka – 30 tys. zł. Czeka jeszcze na odpowiedzi z Gmin: Sadkowice                      

i Regnów. 

Radni zwrócili się z zapytaniem do Skarbnika Gminy o ustosunkowanie się do wniosku. 

Skarbnik Gabriela Milczarska zaznaczyła, że trzeba mieć na uwadze wielkość planowanego 

do zaciągnięcia w roku bieżącym kredyt, który wyniesie prawie 3 mln zł, a ponadto należy 

wskazać  źródło pokrycia  dodatkowego, nie uwzględnionego w budżecie wydatku.  

Wójt Gminy potwierdził, że warunki  w  rawskim szpitalu poprawiły się, ale stwierdził też,  

że Gmina ma bardzo dużo swoich wydatków, a wsparcia z zewnątrz są różne. Podał przykład jak 

niewielką kwotę otrzyma Gmina z Urzędu Marszałkowskiego na drogi. Zwracając się do 

Dyrektora Szpitala zapytał, na jakiej wysokości środki jest oczekiwanie władz SPZOZ.  

Dyrektor oświadczyła, że każda otrzymana złotówka się liczy. Jeśli nie będzie mieć 200 tys. 

zł, od samorządów, to na brakującą część zaciągnie kredyt. Oznajmiła, iż gmina może oznaczyć 

zakupiony sprzęt, że był współfinansowany ze środków budżetowych.  Poinformowała też, że na 

zakup sprzętu i wyposażenia szpital nie może liczyć na  środki z NFZ, gdyż  zakup  sprzętu 

medycznego nie jest objęty  kontraktem.  



Stwierdzeniem wyrażonym przez prowadzącego obrady Adama Michalaka, że jakaś kwota na 

pewno wpłynie, zakończyła się dyskusja w niniejszym temacie.  

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa przedstawiła następnie treść pisma od Komendanta 

Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej o wyższą pomoc finansową  

na zakup wozu strażackiego, niż została zaoferowana. 

Dyrektor SP ZOZ  opuściła posiedzenie Komisji 

 

Na posiedzenie przybył członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia - Paweł Kłos. 

Prowadzący obrady Adam Michalak stwierdził, iż w związku z tym, Komisja Oświaty, Kultury, 

Sportu i Zdrowia uzyskała kworum tj. 4-ech członków Komisji i obrady wspólne Komisji są 

prawomocne.  

Punkt 4. 

Protokoły z poprzedniego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Zdrowia oraz 

Komisji Budżetu i Rolnictwa  z dnia 28 maja 2019 r. zostały opublikowane na stronie BIP oraz 

wyłożone do wglądu. Do swoich protokołów Komisje nie wniosły uwag i zostały protokoły 

przyjęte jednogłośnie tj.  

-  protokół dot.  Komisji Budżetu i Rolnictwa – 6 głosów „za” 

- protokół dot. Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia –  4 głosy „za”. 

Punkt 5. 

Przystąpiono do realizacji punktu dotyczącego oceny stanu bezpieczeństwa na terenie 

placówek oświatowych. 

Informację na ten temat w obszarze Szkoły Podstawowej w Cielądzu przedstawił Dyrektor 

Bogdan Batorek. Stwierdził, iż ocenia stan bezpieczeństwa w swojej placówce jako dobry. Nie 

będzie mówił, że jest idealny, gdyż to nie będzie możliwe, ale też tak jest ze względu na 

infrastrukturę. Szkoła jest bowiem złożona z trzech części i są trzy wejścia. Uważa, że dużo jest 

zrobione, by wszyscy czuli, że bezpieczeństwo dzieci nie jest zagrożone. W dalszej części swojej 

wypowiedzi dyrektor poinformował, iż była przeprowadzona w dniu 11 czerwca br. kontrola 

przez przedstawicieli Kuratorium Oświaty w zakresie działalności profilaktycznej związanej 

z ryzykiem bezpieczeństwa w szkołach. Z treści protokołu  kontrolnego wynika, że uwag nie 

stwierdzono i nie wydano zaleceń. 

Dyrektor podziękował za usunięcie linii energetycznej nad boiskiem szkolnym, które 

dzięki temu od września będzie działać. Stwierdził, że w celu zwiększenia bezpieczeństwa jest 

sprawowany większy nadzór przy wejściach do szkoły. Dzieci dowożone, też są objęte opieką od 

początku do końca. Zaznaczył też, że bezpieczeństwo ucznia zależy też od niego samego. Należy 



bowiem z umiarem stosować pewne ograniczenia. Podał przykład rozwiązań w szkole                   

w Niemczech, gdzie jest dość duża swoboda i brak kontroli, a dyrektor tej szkoły stwierdził, iż to 

jest cena wolności. 

Następnie głos zabrała Pani Maria Piątek - Dyrektor SP w Sierzchowach. Też wyraziła 

opinię, iż stan bezpieczeństwa w jej szkole jest na dobrym poziomie. Budynek szkoły ma 3 

wejścia, są wyznaczone drogi ewakuacyjne. Były przeprowadzane próbne alarmy. Odbywały się 

też liczne prelekcje, spotkania z policją i strażą oraz ćwiczenia z zakresu udzielania pierwszej 

pomocy. Poinformowała, iż w celu poprawy stanu bezpieczeństwa została zmieniona lokalizacja 

placu zabaw oraz przy przywozach i odwozach korzysta się z bocznej dróżki. Stwierdziła też, że 

nie ma w szkole sprzętu zagrażającego bezpieczeństwu dziecka, a jeśli pojawiają się nowe 

zagrożenia to na bieżąco są  one likwidowane. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Przemysław Jędrzejczak 

zwrócił się z zapytaniem do Dyrektorów Szkół, na co chcieliby zwrócić uwagę i jakie widzą 

potrzeby w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa. 

 Dyrektor Bogdan Batorek stwierdził, że pierwszą sprawą wymagającą rozwiązania jest 

monitoring przy wejściu, pozwalający na identyfikację osób wchodzących i wychodzących z 

placówki. Ponadto chciałby połączyć szkołę w jeden system alarmowy. Te zadania chciałby 

wykonać w okresie wakacji. 

Dyrektor Maria Piątek też wyraziła zdanie, że szczególnie monitoring zewnętrzny byłby 

dobrym rozwiązaniem.  

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa zwróciła się z zapytaniem do Dyrektora SP                         

w Sierzchowach, czy w okresie wakacji będą mogły korzystać dzieci z boiska przyszkolnego. 

Dyrektor oznajmiła, że tak. 

Przewodnicząca Rady zapytała zatem, czy ktoś będzie czuwał nad bezpieczeństwem tych 

dzieci. 

Dyrektor wyraziła zdanie, że byłoby dobrze, gdyby ktoś opiekował się dziećmi, ale czegoś 

takiego nie ma. Dzieci przychodzą same lub z rodzicami. Regulamin reguluje kwestie 

korzystania dzieci z boiska. 

Na powyższym zakończona została debata nad niniejszym punktem posiedzenia Komisji. 

Punkt 6. 

Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu dotyczącego informacji na temat rekrutacji do 

klas „0” oraz oddziałów przedszkolnych.  

Najpierw głos zabrał Dyrektor Bogdan Batorek. Oznajmił, iż w tym roku również odbyła 

się rekrutacja. Wszystkie zadeklarowane dzieci zostały przyjęte do przedszkola. Do tej pory było 



5 oddziałów, począwszy od dzieci 2,5 letnich. Są jeszcze wolne miejsca w grupach 

najmłodszych, trudniej w starszych grupach. 

Dyrektor SP w Sierzchowach Maria Piątek poinformowała, iż liczebność dzieci                          

w oddziałach przedszkolnych przestawia się następująco: 

- 11 dzieci – 3 i 4 latki 

- 20 dzieci – 5 i 6 latki ( „0”) 

Przewodniczący Komisji Oświaty Przemysław Jędrzejczak zapytał, jak przedszkola 

działają w okresie wakacji. 

Dyrektor Maria Piątek oznajmiła, iż przedszkole będzie pracować do 26 lipca, w takim 

wymiarze jak dotychczas tj. 7:30 -16:30. Na okres wakacji zapisanych zostało 13 dzieci. Dzisiaj 

i wczoraj było 9. Nie było zatem wszystkich zapisanych dzieci, a ponadto rodzice odbierają 

dzieci w różnym  czasie, gdyż nie ma obiadów w okresie wakacji. 

Dyrektor Bogdan Batorek poinformował, iż w jego szkole też do 26 lipca funkcjonuje 

przedszkole w godzinach 7:30 -16:30. Pracuje w tym czasie dwóch nauczycieli, gdyż jedno 

dziecko jest niepełnosprawne. Zadeklarowanych zostało 18 dzieci, a dzisiaj było obecnych 12 

dzieci. 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji na tym zakończono punkt obejmujący 

informację na temat rekrutacji do klas „0” oraz oddziałów przedszkolnych. 

Punkt 7. 

Zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono następnie do realizacji punktu obejmującego: 

„Zapoznanie się z projektami organizacyjnymi szkół na rok szkolny 2019/2020”. 

O przedłożenie stosownej informacji w tym zakresie został najpierw poproszony Dyrektor 

Szkoły Podstawowej w Cielądzu – Bogdan Batorek.  

Dyrektor szkoły poinformował, iż w związku z realizowaną reformą oświaty, w tym roku 

zostało wygaszone gimnazjum, a to spowodowało, że w tym roku odeszły 3 klasy, a przyjdzie 

tylko 1. Ponadto w strukturze szkoły nie będzie jednego rocznika dzieci, było bowiem 9, a teraz 

będzie 8. Jednak nikt nie stracił pracy w szkole. Z uwagi na coraz większa liczbą dzieci                                

z orzeczeniami o stopniu niepełnosprawności, tworzone są klasy integracyjne lub zatrudniani są 

nauczyciele wspomagający. Zaznaczył, że arkusz organizacyjny, który przekazał do Urzędu 

Gminy jest już teraz nie aktualny. Ponadto jest mowa o tym, że zmienione zostanie pensum dla 

nauczycieli od września.  

Protokolant stwierdza, że w tym miejscu na posiedzenie  przybył Michał Gaca - członek 

Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia. Liczba obecnych na posiedzeniu członków tej 

Komisji od tej chwili wynosi.   



Kontynuując przedstawianie informacji na temat organizacji szkoły w Cielądzu na nowy rok 

szkolny dyrektor poinformował, iż w szkole będzie mniej o dwa oddziały, a szkoła będzie liczyła 

ok. 300 dzieci.  

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa Adam Michalak zapytał, czy jest zatem 

potrzeba zatrudniać nowych nauczycieli i czy nie lepiej byłoby wykorzystać tych już 

zatrudnionych i kierować ich na odpowiednie dokształcanie się. 

Dyrektor Batorek stwierdził, iż tak można postąpić przy nauczycielach przedmiotów, ale nie 

przy nauczycielach wspomagających. Ale tam, gdzie będzie zagrożenie utraty pracy, to będzie 

kierował. Stwierdził, że w przypadku jego szkoły jest dobra sytuacja, gdyż jest dużo godzin 

świetlicowych, z uwagi na dojeżdżające dzieci. 

Następnie Dyrektor Maria Piątek poinformowała, iż w SP w Sierzchowach będzie od 

września 8 oddziałów szkolnych i 2 oddziały przedszkolne. Łącznie będzie 121 dzieci i jest 

zauważalny wzrost. W klasach I-VIII będzie 90 dzieci. Zatrudnionych będzie 20 nauczycieli,                 

w tym 15 na pełnym etacie i 5 na część etatu. Będzie prowadzona nauka języków obcych, w tym 

od klasy IV język rosyjski. Zaplanowane są zajęcia pozalekcyjne, pomoc psychologiczno-

pedagogiczna. 

Dyrektor Bogdan Batorek dodał, że w SP w Cielądzu łącznie wszystkich pracowników będzie 

45 oraz 11 w obsłudze i administracji, z tym, że nie wszyscy nauczyciele będą zatrudnieni na 

pełen etat. 

 Na powyższym zakończyła się analiza niniejszego tematu obrad Komisji. 

Punkt 8. 

Kolejny temat posiedzenia dotyczył informacji o organizacji zajęć pozalekcyjnych oraz                         

o wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wakacji. 

Dyrektor Maria Piątek zaznaczyła, że na takie zadania potrzebne są fundusze i dlatego zakres 

zajęć wynika z możliwości finansowych i kadrowych. W wakacje ich oferta to możliwość 

korzystania z placu zabaw i boiska przyszkolnego.  

Radna Iwona Machnicka zapytała, czy nie ma żadnych kolonii. 

Dyrektor Maria Piątek wyjaśniła, iż szkoła nie jest bezpośrednio organizatorem takiego 

wypoczynku, lecz KRUS czy GOPS.  

Dyrektor Bogdan Batorek potwierdził, iż instytucje, które organizują wypoczynek dla dzieci, 

też dla dzieci z Gminy Cielądz to: GOPS, Gminna Komisji ds. Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, KRUS oraz Kuratorium Oświaty. 

 Radna Iwona Machnicka zauważyła, że nie jest nagłaśniana informacja o możliwości 

wyjazdu organizowanego przez KRUS. 



Dyrektor Bogdan Batorek wyjaśnił, że od czasu kiedy jest dyrektorem szkoły w Cielądzu 

KRUS nie zwrócił się do nich z jakąkolwiek ofertą. Nie wie, jak dzieci są rekrutowane. Wie 

tylko, jak odbywa się to z GOPS-u, z Komisji Alkoholowej oraz z Kuratorium. 

Radna Iwona Machnicka zapytała, jakie są zasady z Kuratorium. 

Dyrektor oznajmił, iż to szkoła dobiera uczniów do tej oferty. W tym roku dwoje dzieci jedzie 

na tego typu wypoczynek.  

Na powyższym zakończono obrady w tym punkcie posiedzenia. 

Punkt 9. 

Następny punkt posiedzenia Komisji dotyczył zaopiniowania projektu uchwały w sprawie 

zmiany budżetu i w budżecie na 2019 rok. 

Niniejszy temat przedstawiła Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska. Poinformowała, iż 

proponowane zmiany dotyczą min.: 

- wprowadzenia dochodów w wysokości 40 tys. zł, z tego 30 tys. zł – są to dotacje 

bieżące i majątkowe z Urzędu Marszałkowskiego na granty dla sołectw – po 10 tys. zł dla 

sołectw:  

1) Sierzchowy – na budowę siłowni zewnętrznej,  

2) Sanogoszcz – na projekt i zakup urządzeń na plac zabaw oraz materiał na budowę 

altany, 

3) Cielądz - na organizację pikniku bezpieczeństwa  

oraz 10 tys. zł darowizna; 

- załącznikiem nr 2 zmienia się wydatki : 

1) w dziale 750 – wydatki bieżące – na organizacje pikniku bezpieczeństwa,  

2) w dziale 754 – wydatki majątkowe – dotacja dla OSP Sierzchowy – na dofinansowanie 

konstrukcji dachu – ta pozycja znajduje się też w załączniku Nr 3 oraz Nr 4 

3) w dziale 758 – na udziały członkowskie i wpisowe związane z powołaniem 

Spółdzielni Socjalnej „Pracuj z nami”, oraz  

4) w dziale 900- zmiany w funduszu sołecki sołectwa Łaszczyn – zmniejszenie z zieleni 

40 zł, a zwiększenie zadania inwestycyjnego – plac zabaw – zmiana też wykazana w załączniku 

inwestycyjnym, oraz zmiany wynikające z otrzymanych grantów dla sołectw Sierzchowy                      

i Sanogoszcz. 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa zapytała o powód dofinansowania do wymiany 

dachu na OSP w Sierzchowach. 



Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, iż wynika to z faktu, iż dach nad garażem musi 

być finansowany ze środków własnych, a nie z dotacji z Krainy Rawki, gdyż jest to wydatek 

niekwalifikowany z uwagi na to, że w garażu stoi samochód strażacki. 

Więcej uwag lub zapytań nie zgłoszono. 

Przystąpiono do głosowania nad wyrażeniem opinii do projektu uchwały w sprawie 

zmiany w budżecie. Komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały: tj: 

Komisja Budżetu i Rolnictwa – jednogłośnie - 6 głosów „za” 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia – jednogłośnie - 5 głosów „za”. 

Punkt 10. 

W następnym punkcie Komisje wyraziły pozytywne stanowiska w sprawie Raportu                        

o stanie Gminy Cielądz za 2018 rok. 

Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk zaproponował, by stanowiska Przewodniczący 

Komisji przedstawili na sesji, w punkcie dotyczącym debaty nad Raportem.  

Przewodniczący Komisji zaakceptowali tę propozycję. 

Punkt 11. 

W kolejnym punkcie posiedzenia komisji  omówione zostało sprawozdanie z wykonania 

budżetu gminy za 2018 rok, sprawozdanie finansowe gminy oraz informacja o stanie mienia 

komunalnego gminy. 

Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska zaznaczyła, że ze sprawozdaniem zapoznała się już 

wcześniej Komisja Rewizyjna i wydała w tym temacie opinię. Następnie omówiła następujące 

zagadnienia dotyczące sprawozdania za 2018 rok: 

1) plan i wykonanie dochodów, w tym dochodów własnych, 

2) plan i wykonanie wydatków: bieżących i majątkowych, 

3) wydatki na wynagrodzenia i pochodne, 

4) wydatki na zadania statutowe, 

5) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, 

6) wysokość wydatków na obsługę długu publicznego, 

7) wydatki bieżące z udziałem środków unijnych, 

8) kwota spłaty kredytów i pożyczek, 

9) odsetki od kredytów i pożyczek 

10) stan zadłużenia Gminy na koniec 2018 roku, 

11) wykonane większe inwestycje w 2018 roku. 



Następnie Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska przedstawiła informację o stanie mienia 

komunalnego Gminy i poinformowała o łącznej wartości środków trwałych na dzień 31.12.2018 

r. oraz o zmianach, jakie nastąpiły w ciągu roku w poszczególnych grupach środków trwałych. 

Przedstawiając sprawozdanie finansowe za 2018 rok Skarbnik Gminy poinformowała, iż 

obejmuje ono: bilans z wykonania budżetu gminy, bilans jednostki budżetowej, rachunek 

zysków i strat jednostki, zestawienie zmian w funduszu jednostki, a następnie omówiła 

poszczególne sprawozdania. 

Do przedłożonego sprawozdania nie zgłoszono uwag ani zapytań. 

(Posiedzenie opuścił Michał Trzciński – członek Komisji Budżetu i Rolnictwa. Liczba 

obecnych na posiedzeniu członków tej Komisji od tej chwili wynosi 5.)   

Punkt 12. 

Przystąpiono do realizacji punktu dotyczącego zaopiniowania składu zespołu ds. 

zaopiniowania kandydatów na ławników. 

Zgłoszone zostały przez Komisje następujące osoby do pracy w w/w Zespole,  

1) Iwona Machnicka  

2) Małgorzata Rosa 

3) Grzegorz Stępniak 

4) Sylwester Stefański  

5) Paweł Kłos. 

W/w osoby wyraziły zgodę na członkostwo w Zespole. 

Punkt 13. 

W dalszej kolejności przystąpiono do realizacji punktu dotyczącego zaopiniowania 

projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy oświetlenia ulicznego przy 

drodze wojewódzkiej w miejscowości Cielądz. 

Wyjaśnienia do tego tematu udzielił Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk. Poinformował, 

iż projekt uchwały dotyczy petycji zgłoszonej przez mieszkańców miejscowości Cielądz                               

w sprawie budowy oświetlenia ulicznego w kierunku Rawy Mazowieckiej. Jest to rejon, gdzie 

budownictwo jednorodzinne zaczęło się rozwijać. Poinformował, iż Komisja Skarg, Wniosków   

i Petycji uznała, że mieszkańcy mają prawo oczekiwać, że oświetlenie zostanie zrealizowane. 

Członkowie tej Komisji zwracali też uwagę na potrzebę wybudowania na tym odcinku chodnika 

w celu poprawy bezpieczeństwa. Komisja rozpatrywała tę petycję w powiązaniu z 

możliwościami finansowanymi gminy oraz z dużym zadaniem inwestycyjnym, które będzie 

składało się z 3 elementów i będzie się kształtowało na poziomie ok. 900 tys. zł i obejmować 

będzie dwie nowe inwestycje w oświetlenie - do Herco oraz w Ossowicach, a także wymianę 



opraw na ledowe na terenie całej Gminy. Dlatego Komisja proponuje, by petycja była 

rozpatrzona pozytywnie, gdyż oczekiwania mieszkańców są zasadne, ale z uwagi na ograniczone  

możliwości finansowe i z uwagi na inne wydatki zaplanowane już w budżecie w tym samym 

obszarze, będzie mógł być ten wniosek zrealizowany w okresie późniejszym.                      

Wójt Gminy dodał, że wniosek na oświetlenie uliczne musi obejmować nie tylko wymianę 

oświetlenia ulicznego, lecz także jego budowę. Dlatego jest propozycja by włączyć odcinek do 

Herco, który już był wcześniej zaplanowany, a ponadto odcinek Ossowice –Komorów – 9 lamp, 

gdyż jest już projekt.  

Uczestnicząca w posiedzeniu radna Jadwiga Mantorska oznajmiła, iż na posiedzeniu 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji dowiedziała się od Pana Sekretarza, że nie ma w planach 

założenia we wsi Niemgłowy 5 lamp, które obiecano zamontować. Ma więc pytanie, czy to jest 

realne, czy tylko obiecywanie. 

Wójt oznajmił, że jeśli będzie pozytywnie rozpatrzony wniosek o dofinansowanie 

oświetlenia ulicznego, to lampami, które będą wymieniane, będą uzupełniane newralgiczne 

miejsca, w tym również w Niemgłowach. Na pytanie kiedy to będzie zrobione nie odpowie, gdyż 

nie wie kiedy będą rozpatrzone wnioski i czy przejdzie nasz wniosek. Raczej będzie tak, że 

przesunie się wykonanie tego zadania na 2020 rok.  

Radna Jadwiga Mantorska zwróciła się z zapytaniem, kiedy Niemgłowy mogą oczekiwać na 

nowe oświetlenie, gdyż tylko w połowie wsi jest oświetlenie.  

Wójt oświadczył, że oprócz tych, co są uwzględnione w projekcie, to nie będzie robionych 

na terenie Gminy będzie żadnych nowych oświetleń ulicznych - w żadnej miejscowości. Dodał, 

że dla przykładu Ossowice posiadają tylko w 1/5 oświetlenia ulicznego. 

Na powyższym zakończyła się dyskusja w niniejszym punkcie. 

Komisje przystąpiły do opiniowania projektu uchwały i pozytywnie jednogłośnie go 

zaopiniowały tj.: 

Komisja Budżetu i Rolnictwa – 5 głosów „za” 

Komisja Oświaty –  5 głosów „za”. 

Punkt 14. 

Kolejny temat posiedzenia dotyczył zaopiniowania projektu uchwały w sprawie 

rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy infrastruktury drogowej w miejscowości Niemgłowy.   

Temat wyjaśnił Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk. Oznajmił, iż autorem tej petycji jest 

Pani Radna i Sołtys wsi Niemgłowy, która zwraca w niej uwagę, że w planowaniu i realizacji 

zadań inwestycyjnych pomijana jest miejscowość Niemgłowy. Oznajmił, iż Komisja Skarg, 

Wniosków i Petycji zapoznała się z odpowiedzią udzieloną przez Wójta, gdyż petycja ta, była 



najpierw skierowana do Wójta, a następnie została przekierowana do Rady Gminy. Zdaniem 

Komisji, zarzut polegający na tym, że ta miejscowość jest pomijana, jeśli chodzi o zamierzenia 

inwestycyjne, nie jest potwierdzony. Komisja dysponowała rozdziałem środków, który został dla 

tej miejscowości przyznany z budżetu gminy. Wobec tego Komisja uznała, że budowa                        

i utrzymanie dróg jest zadaniem własnym, więc oczekiwania mieszkańców są zasadne, lecz 

zarzuty w świetle faktów przedstawionych na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji nie 

znalazły uzasadnienia.  

Rana Jadwiga Mantorska zgłosiła uwagę, że dobrze byłoby zrobić zestawienie                         

z pozostałymi miejscowościami, by móc zrobić porównanie i dopiero wtedy można byłoby 

stwierdzić, czy jest słuszne jej stwierdzenie, że Niemgłowy są pomijane. Zadała pytanie dotyczące 

wskazanej kwoty za drogę 185 tys. zł - jaki to był odcinek drogi. Odniosła się też to stwierdzenia, 

że drogi w miejscowości Niemgłowy nie są priorytetem i stwierdziła, co w takiej sytuacji z innymi 

miejscowościami, które przeznaczają fundusze sołeckie na place zabaw, a są tam robione drogi. 

Radna stwierdziła, że tak jak Wójt mówi, że ciężej mu teraz w Urzędzie Marszałkowskim zdobyć 

pieniądze, tak teraz Niemgłowy mają problem z jakąkolwiek inwestycją. Zwróciła się też                      

z pytaniem do Sekretarza Gminy, co oznacza zdanie z uzasadnienia: „Jednakże zdaniem Komisji, 

o kolejności realizacji inwestycji w drogach gminych winny decydować kwestie ich znaczenia 

dla całej społeczności gminnej, a nie tylko dla mieszkańców jednej miejscowości”. 

Sekretarz oznajmił, iż jest to uzasadnienie do uchwały Komisji Skarg, Wniosków                            

i Petycji, które Komisja wypracowała, przyjęła  i przegłosowała, więc to pytanie nie powinno 

być skierowane ani do niego, ani do Pana Wójta, który nie uczestniczył w tym posiedzeniu 

Komisji.  

Radna stwierdziła, że uzasadnienie było już przygotowane i przyniesione na posiedzenie 

Komisji.  

Radna Iwona Machnicka podała w tym miejscu przykład, że jej miejscowość – Wisówka, 

jedną drogę robiła z funduszu sołeckiego przez wiele lat – po 8-9 tys. zł rocznie - po kawałku. 

Radny Jarosław Budek stwierdził, że przykro mu słuchać tego, gdyż zwykle, gdy fundusz 

sołecki był przeznaczany na drogę, to nie zdarzyło się, by Wójt nie dołożył z budżetu gminy. 

Radny Sylwester Stefański zaznaczył, że nie było sesji, czy komisji, by poprzedni radny, 

nie mówił o drogach. 

Radna Jadwiga Mantorska zgłosiła propozycję, by zorganizować komisyjny wyjazd                    

w teren celem zbadania stanu dróg.  



W tym czasie posiedzenie Komisji opuścił Michał Gaca – członek Komisji Oświaty, 

Kultury, Sportu i Zdrowia. Liczba obecnych na posiedzeniu członków tej Komisji od tej chwili 

wynosi 4. 

Prowadzący obrad – przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa Adam Michalak 

zaznaczył, że każdy ma rację, ale trzeba jeszcze patrzeć jaki jest budżet. Gdyby były środki, to 

wszędzie byłyby robione drogi. 

Wójt dodał, że na 100 km dróg gminnych, rocznie jest robione średnio 3 km betonówki. 

To obrazuje, jakie to są koszty, a jakie potrzeby. 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa odniosła się do zarzutu radnej Jadwigi 

Mantorskiej, że został przygotowany  projekt uchwały Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

Stwierdziła, że był przygotowany materiał z danymi, by Komisja mogła się zapoznać i pracować 

nad tym.  

Na powyższym zakończyła się dyskusja w niniejszym punkcie posiedzenia wspólnego 

Komisji. Komisje przystąpiły do opiniowania projektu uchwały. W wyniku głosowania projekt 

uchwały został pozytywnie zaopiniowany: 

Komisja Budżetu i Rolnictwa – 5 głosów „za” 

Komisja Oświaty –  4 głosy „za”.  

Punkt 15.  

Następny temat posiedzenia Komisji dotyczył zaopiniowania projektu uchwały                    

w sprawie rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie budowy domku z płyty warstwowej                         

w miejscowości Zuski. 

Temat przedstawił Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk. Wyjaśnił, iż Komisja Skarg, 

Wniosków i Petycji rozpatrywała wniosek Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Zuski, dotyczący 

wsparcia finansowego z budżetu gminy ich zamierzenia, polegającego na posadowieniu na 

działce gminnej pawilonu (domku, kontenera), który służyłby mieszkańcom wsi Zuski jako 

świetlica, miejsce odbywania spotkań, czy zebrań.  

Sekretarz zaznaczył, że sposób zagospodarowania tej działki i aktywność mieszkańców 

zasługują na to, by wesprzeć ten projekt. Poinformował, iż sołectwo ma 12 tys. zł na ten cel                  

z funduszu sołeckiego. Ze wstępnego rozeznania wynika, że koszt zakupu takiego kontenera to 

wydatek ok. 30 tys. zł, więc brakuje 18 tys. zł.  Wobec powyższego Komisja Skarg, Wniosków               

i Petycji zaproponowała, by tę inwestycję rozłożyć w czasie i podzielić na dwa etapy. Najpierw 

wykonać pierwszy element tj. konstrukcję, czyli szkielet kontenera, a w kolejnym roku dokonać 

obudowy budynku płytą warstwową, przy wsparciu środków zewnętrznych - o pomoc                             



w pozyskaniu których zobowiązała Komisja - Urząd Gminy, gdyż nie ma możliwości wsparcia 

tego przedsięwzięcia w tegorocznym budżecie. 

Sekretarz poinformował, iż przeprowadził rozmowy w tej kwestii, lecz okazało się, że 

zabiegi się nie udały. Brak jest chętnych do wykonania konstrukcji. Jest jeszcze trochę czasu, 

więc będą podejmowane kolejne próby realizacji zadania. 

Odnośnie projektu uchwały Sekretarz oznajmił, iż propozycja rozpatrzenia petycji 

zdaniem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji jest taka, że zasługuje na uwzględnienie i należy                                  

poszukiwać rozwiązań dla tego przedsięwzięcia w takim montażu, jak wcześniej przedstawił.  

Do projektu uchwały nie zgłoszono uwag. 

Komisje pozytywnie zaopiniowały niniejszy projekt uchwały: 

Komisja Budżetu i Rolnictwa – 5 głosów „za” 

Komisja Oświaty –  4 głosy „za”. 

Punkt 16.  

Następny temat posiedzenia Komisji dotyczył zaopiniowania projektu uchwały w sprawie 

rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany studium i planu zagospodarowania przestrzennego. 

Sekretarz Gminy - Sylwester Krawczyk przypomniał najpierw, iż na wcześniejszym 

posiedzeniu wspólnym, Komisje miały możliwość wysłuchania autora petycji. Petycja dotyczyła 

wyłączenia z procedowania planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Cielądz obszaru 

objętego własnością wnoszącego petycję. Wyłączenie to jest związane z dopuszczalną granicą 

ustaloną przez studium w zakresie ilości  DJP. Poinformował, iż Komisja Skarg, Wniosków i 

Petycji stała na stanowisku, że petycja nie może być uwzględniona z powodu dużego 

zaawansowania prac w procedurze planistycznej, znacznego zaangażowania już środków 

finansowych na ten cel oraz braku akceptacji społecznej do budowy chlewni. ze względu na 

sąsiedztwo planowanej inwestycji. 

Radna Jadwiga Mantorska zapytała, dlaczego nie została dzisiaj zwołana Komisja Skarg 

Wniosków i Petycji, a Sekretarz Gminy referuje jej tematy.  

Sekretarz oznajmił, iż Komisja ta wykonała już swoją pracę gdyż wydała stosowne opinie 

w formie uchwał w sprawie petycji i wniosków. 

Więcej uwag nie zgłoszono. 

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia omawianej 

petycji:  

Komisja Budżetu i Rolnictwa – 5 głosów „za” 

Komisja Oświaty –  4 głosy „za”. 

 



Punkt 17.  

Temat dotyczący projektu uchwały w sprawie ustalenia wzoru wniosku o wypłatę 

dodatku energetycznego omówił Sekretarz Gminy - Sylwester Krawczyk. 

Zwrócił uwagę, iż w materiałach na sesję, radni otrzymali również projekt uchwały, która ma 

charakter proceduralny, gdyż dotyczy wzoru wniosku o przyznanie dodatku energetycznego. 

Wyjaśnił, iż dodatek energetyczny przysługuje wyłącznie osobom, które korzystają też z dodatku 

mieszkaniowego. U nas występują tylko dwa przypadku osób, które otrzymują taki dodatek. 

Wysokość dodatku energetycznego, jak zapisano w uzasadnieniu do uchwały, jest w niewielka , 

lecz sam wzór wniosku musi być  przyjęty przez radę gminy w formie uchwały. 

Do tematu  uwag nie zgłoszono. 

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały: 

Komisja Budżetu i Rolnictwa – 5 głosów „za” 

Komisja Oświaty –  4 głosy „za”. 

Punkt 18. 

W sprawach różnych zostały poruszone następujące sprawy: 

Radna Ewa Kwiatkowska-Kielan zgłosiła pytanie, kiedy będzie podłączany Internet w 

ramach budowanej przez formę ITV Media sieci światłowodowej. 

Wójt oznajmił, iż sukcesywnie firma  już realizuje podłączenia.  

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa zapoznała członków Komisji z pismem 

Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w sprawie prośby o zwiększenie przyznanej kwoty 

dotacji. 

Komisje dyskutując nad w/w wnioskiem nie wyraziły akceptacji, by udzielić wyższego  

dofinansowania.  

Radna Jadwiga Mantorska zwróciła się z pytaniem, czy można uzyskać dofinansowanie                  

z Gminy na założenie butli gazowej -  gdy rezygnuje się z ogrzewania węglem. 

Wójt Gminy oznajmił, iż wnioski składa się indywidualnie, a Urząd Gminy pomaga                    

w ich sporządzeniu. Na pewno kryteria dochodowe są brane pod uwagę w tej sprawie. 

 Następnie poinformował o projekcie gazyfikacji na terenie Gminy Cielądz przez firmę 

gazowniczą. Oznajmił, iż został złożony wniosek, który przez zarząd tej firmy został pozytywnie 

przyjęty i w tym roku będą starania o przyłączenie do sieci szkoły w Cielądzu. Sieć będzie 

prowadzona do Cielądza od strony miejscowości Sierzchowy. 

Radny Grzegorz Stępniak zgłosił wniosek o zmianę lokalizacji zawieszenia lamp                   

w miejscowości Nowa Mała Wieś, gdyż obecne oświetlają pole, a nie zabudowany teren wsi. 



Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa zgłosiła problem, że mieszkańcy, którym 

założyła firma panele fotowoltaiczne nie mogą skontaktować się z tą firmą. Mieszkańcy 

chcieliby bowiem, by zamontowane urządzenia zaczęły działać. Zapytała, czy Urząd ma 

możliwości, by wpłynąć w jakiś sposób na tę firmę. 

Sekretarz Gminy oznajmił, iż ostatnio zajmuje się tym dość mocno. Problem bowiem 

polega na tym, że zamontowano panele, a mieszkańcy nie otrzymali dokumentacji, która daje 

podstawę do ubieganie się w PGE o zamontowanie licznika. Czynione jest wszystko co można, 

by przyspieszyć działania.  

Następnie Sekretarz Gminy poinformował o planowanym przystąpieniu Gminy Cielądz 

do realizacji projektu szkoleniowego pn. „Cyfrowa Gmina Cielądz”,  w ramach którego zostaną 

zakupione 24  tablety, w które wyposażeni byliby między innymi radni. Jednak ten zakup będzie 

możliwy pod warunkiem zorganizowania szkoleń dla 96 osób, w tym dla Radnych w zakresie 

korzystania z dobrodziejstw cyfryzacji. Dlatego jest prośba do Radnych o wyrażenie zgody na 

wzięcie udziału w szkoleniach. Szkolenia odbywać się będą w obiektach szkolnych. Jeśli będzie 

zgoda, to będą podjęte dalsze kroki w celu przystąpienia do projektu. 

Radni wyrazili chęć wzięcia udziału w niniejszym projekcie. 

Punkt 19. 

Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, o godz. 16:00 zamknięto wspólne 

posiedzenie Komisji. 

       
                                 
Przewodniczący  

              Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia 
 
                   Przemysław Jędrzejczak 

Protokołowała: 
 
Bogusława Kobacka 


