Protokół Nr 8/2019
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rolnictwa,
odbywającej wspólne posiedzenie z Komisją Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
w dniu 12 września 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 10:00, witając członków Komisji i zaproszonych gości.
Stwierdził istnienie kworum Komisji Budżetu i Rolnictwa – na 7 członków Komisji, obecnych
w chwili rozpoczęcia posiedzenia było 4 członków (nieobecny: Michał Trzciński, Rafał
Kucharski i Grzegorz Stępniak) oraz kworum Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia – na 7
członków Komisji, obecnych w chwili rozpoczęcia posiedzenia było 6 członków ( nieobecny:
Michał Gaca).
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. Agnieszka Zielińska

- Kierownik GZEAS w Cielądzu

8. Magdalena Ostalska

- pracownik UG w Cielądzu

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 i zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi w tym zakresie.
W tym miejscu głos zabrała radna Jadwiga Mantorska i zwróciła się do Przewodniczącej Rady
Gminy Małgorzaty Rosy z pytaniem – na jakiej podatnie prawnej zwołała dzisiejsze posiedzenie
wspólnych komisji. Następnie radna odczytała treść pisma od Wojewody Łódzkiego z dnia 26
czerwca 2019 r. skierowanego do Przewodniczącej Rady Gminy Cielądz.

Radna zaznaczyła, że jeśli niezgodnie z prawem jest zwołane posiedzenie komisji, to wszystkie
kroki podjęte na tym posiedzeniu komisji nie mają mocy prawnej.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa ustosunkowując się do powyższego
wystąpienia Radnej Jadwigi Mantorskiej stwierdziła, iż z przedstawionego pisma nie wynika
zakaz zwoływania wspólnych posiedzeń komisji. Dodała, że była konsultacja mecenasa w tym
zakresie, a ponadto konsultowała tę sprawę nie tylko z mecenasem z Urzędu, i wynika z nich, że
nie ma tutaj żadnych uchybień prawnych.
Na powyższe Radna Jadwiga Mantorska oznajmiła, iż chce poinformować wszystkich, że
jest to nielegalne posiedzenie dwóch komisji.
Radna Iwona Machnicka wystąpiła z prośbą do Wójta Gminy, by w tej w kwestii Wójt
wybronił Przewodniczącą Rady, by nie okazało się, że później to Przewodnicząca będzie
ponosiła skutki tej sytuacji.
Wójt Gminy Paweł Królak zabierając głos oznajmił, iż odbył spotkanie z Dyrektorem
Wydziału Nadzoru Urzędu Wojewódzkiego, z jej mecenasami i mecenasem naszego Urzędu
Gminy i była niniejsza sprawa przedyskutowana. Doszli do konsensusu, że będą w stosownym
czasie dokonane zmiany w Statucie i przychylą się do sugestii i opinii Pani Dyrektor.
Radny Jarosław Budek zaproponował, by jako radni rozwiązali ten problem i Radną
Jadwigę Mantorską powołali do innej Komisji.
Prowadzący obrady Adam Michalak zwrócił uwagę na fakt, iż Radna nie wyraża na to
zgody.
Radny Mariusz Błąkała wystąpił z uwagą, jaki ma sens dla naszej gminy w sensie
merytorycznym ta sytuacja. Uważa, że chyba ważniejsze jest co zostanie ustalone, a kruczki
prawne są interpretowane różnie przez prawników, a póki nie ma orzeczenia, to są to tylko
interpretacje.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa oznajmiła, iż będzie należało zmienić Statut
w związku ze zmianą sposobu zawiadamiania radnych o sesji, to wówczas doprecyzowany też
będzie zapis o zwoływaniu wspólnych posiedzeń.
Radna Jadwiga Mantorska stwierdziła, że po to jest prawo, by go przestrzegać,
a uchwały, które były podjęte do tej pory będą nieważne.
Wójt Gminy zwrócił uwagę na fakt, że na posiedzeniu wspólnym komisji radni nie
podejmują żadnych uchwał. Zapoznają się tylko z materiałami na sesję i opiniują projekty
uchwał.
Na powyższym prowadzący obrady zakończył dyskusję w tym temacie.
Więcej uwag ani propozycji do porządku posiedzenia nie zgłoszono.

Wobec powyższego porządek posiedzenia przedstawiał się następująco:
1.

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.

Przedstawienie porządku obrad.

3.

Przyjęcie przez poszczególne Komisje protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.

Ocena stanu przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.

5.

Informacja dotycząca dowozów uczniów w roku szkolnym 2018/2019.

6.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli.

7.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektorów Szkół
Podstawowych z terenu Gminy Cielądz do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu
administracji publicznej.

8.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

9.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2019 r.

10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego
Policji informacji o kandydacie na ławnika.
11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku
energetycznego.
12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody
z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości.

na

zawarcie

13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie
nieruchomości gruntowej niezabudowanej na własność Gminy Cielądz.
14. Informacja Wójta Gminy Cielądz z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2019 roku.
15. Informacja w sprawie działania świetlic środowiskowych lub innych miejsc przeznaczonych
na działania kulturalne i sportowe - potrzeby inwestycyjne i remontowe.
16. Stan bazy sportowo – rekreacyjnej w Gminie Cielądz – potrzeby inwestycyjne i remontowe.
17. Sprawy różne.
18. Zamknięcie posiedzenia.
Punkt 3.
Protokoły z poprzedniego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Zdrowia oraz
Komisji Budżetu i Rolnictwa z dnia 26 czerwca 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 – jednogłośnie tj. 4 głosy „za”
- protokół dot. Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia – jednogłośnie tj. 6 głosów „za”.
Punkt 4.
Przystąpiono do realizacji punktu dotyczącego oceny przygotowania placówek
oświatowych do nowego roku szkolnego.

Informację na ten temat w obszarze Szkoły Podstawowej w Cielądzu przedstawił Dyrektor
Bogdan Batorek. Stwierdził, iż szkoła została przygotowana do rozpoczęcia nowego roku
szkolnego. Była przeprowadzona w tym zakresie pod koniec sierpnia kontrola SANEPID-u,
która nie wydała żadnych zaleceń, uznając iż szkoła jest przygotowana. Ponadto wewnętrzna
komisja

szkolna

przeprowadziła

szczegółową

kontrolę.

Dyrektor

poinformował

też

o wykonanych w okresie wakacji pracach remontowych tj. pomalowano dwie klasy, naprawiono
ławki na zewnątrz szkoły, zainstalowano system alarmowy w budynku przedszkola.
Następnie głos zabrała Pani Maria Piątek - Dyrektor SP w Sierzchowach. Też stwierdziła,
że szkoła jest przygotowana do pracy w nowym roku szkolnym. Komisja stwierdziła, że stan
szkoły jest właściwy, by dzieci mogły rozpocząć naukę. Były kłopoty personalne jeśli chodzi o
obsadę niektórych zajęć, ale jest już sprawa rozwiązana.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Przemysław Jędrzejczak
zwrócił się z zapytaniem do Dyrektorów Szkół, czy dyrektorzy szkół zgłaszają jakieś problemy
i uwagi.
Dyrektor Bogdan Batorek stwierdził, że ma nadzieję, że w tym roku będzie zrobiony
podjazd dla dziecka niepełnosprawnego i oczywiście największym wyzwaniem jest budowa
nowego obiektu szkolnego. W okresie letnim jest bardzo gorąco, a zimą, nawet jeśli dobrze jest
grzane, to z uwagi na elewację, jest chłodno, a zapotrzebowanie na miejsca w przedszkolu jest
duże.
Radna Ewa Kwiatkowska-Kielan zwróciła się z zapytaniem na temat wejścia w życie
porozumienia między gabinetami stomatologicznymi a szkołami.
Dyrektor Bogdan Batorek stwierdził, iż gabinetu stomatologicznego w jego szkole nie ma
i nawet nie ma miejsca na jego utworzenie. Ponadto nie ma zainteresowania ze strony
stomatologów tym tematem.
Kierownik

GZEAS

Agnieszka

Zielińska

poinformowała,

iż

Gmina

złożyła

zapotrzebowanie na dentobus. Jednak w roku ubiegłym nie dotarł, więc może w tym roku będą
mogły szkoły skorzystać.
Radna Iwona Machnicka zapytała o działkę przy szkole, na której jest zajad – czy działka
ta należy do szkoły.
Wójt wyjaśnił, iż właściciel tej działki wyraził zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej
nieruchomości.
Dyrektor Szkoły w Sierzchowach Maria Piątek w sprawie potrzeb dotyczących jej szkoły
stwierdziła, że w pierwszej kolejności to termomodernizacja szkoły, a w mniejszym zakresie to

dostosowanie ziemnego boiska do używalności oraz przeróbka pomieszczenia po starej łazience
na sale edukacyjne.
Na powyższym zakończona została analiza niniejszego tematu.

Punkt 5.
Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu dotyczącego informacji na temat dowozów
uczniów w roku szkolnym 2018/2019.
Wójt Gminy Paweł Królak oznajmił, iż ilość kupowanych biletów jest raczej stabilna – od
117 do 121. Roczny koszt zakupu biletów wynosi:
- 57.850 zł – dla szkoły Cielądzu
- 46.065 zł – dla szkoły Sierzchowy,
czyli łącznie ok. 104 tys. zł.
Oprócz gimbusa usługę transportu dowozu uczniów wykonuje PKS Skierniewice Oddział
w Rawie Mazowieckiej. Poinformował, iż są po rozmowie z dyrektorem gdyż jest planowane
dokonanie rozeznania ofertowego – ale nie na rok szkolny, lecz na budżetowy.
Wójt poinformował, iż gimbus, a nie jak do tej pory PKS, dowozi dzieci z Małej Wsi do
szkoły w Sierzchowach.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Przemysław Jędrzejczak
zapytał jaki jest koszt utrzymania gimbusa.
Wójt stwierdził, iż jest to wynagrodzenie kierowcy plus zakup paliwa i remonty.
Wójt stwierdził, że rozważany był też pomysł zewnętrznego podmiotu do dowozu, lecz
zaznaczył, że należy w tych kosztach mieć na uwadze, że nie tylko jest dowóz dzieci, lecz też
inne cele: sportowe, dożynki.
Na uwagę, że kierowca gimbusa jest może zbyt mocno obciążany Wójt oznajmił, iż jest
w tym zakresie zgodność z przepisami, a zatrudnienie drugiego kierowcy wiąże się ze
znacznymi kosztami, nawet gdyby był to etat połączony z opiekunem dzieci.
Na powyższym zakończona została dyskusja w niniejszym punkcie posiedzenia Komisji.

Punkt 6.
Zgodnie z porządkiem posiedzenia Komisji przystąpiono do realizacji kolejnego punktu
dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania
nauczycieli.

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 7.
Projekt uchwały omówiła Kierownik GZEAS w Cielądzu Agnieszka Zielińska.
Poinformowała, iż w związku ze zmianą przepisów ustawy Karta Nauczyciela i przepisów
dotyczących minimalnego wynagrodzenia zasadniczego i dodatków, w których zapisano, że
dodatek za pełnienie funkcji wychowawcy klasy wynosi minimum 300 zł, a w obowiązującym
regulaminie był określony w wysokości 60-70 zł, należy dostosować zapisy regulaminu do
obowiązujących norm prawnych. Wyjaśniła, iż w rozporządzeniu płacowym nauczycieli
ustalono, że nauczycielom należy się również dodatek za pełnienie funkcji opiekuna oddziału
przedszkolnego. Dlatego zaproponowane zostało, by nie różnicować nauczycieli szkoły
i oddziału przedszkolnego i określić jednakową wysokość za wychowawstwo w kwocie 300 zł.
Kierownik Agnieszka Zielińska poinformowała, iż zmiany w regulaminie zostały
uzgodnione z Prezesem Zarządu ZNP w Cielądzu.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Przemysław Jędrzejczak
zapytał, czy koszty związane z regulacjami wynagrodzeń będą sfinansowane ze

środków

subwencji.
Kierownik Agnieszka Zielińska stwierdziła, iż dodatki za wychowawstwo to koszt
samorządu, ale w przypadku podwyżek mają nastąpić przeliczenia subwencji oświatowej. Na
chwilę obecną jeszcze czeka się na decyzję o zwiększeniu subwencji. Na 1 września wypłacone
zostały wynagrodzenia w zwiększonej wysokości, z wyższym dodatkiem funkcyjnym.
Stwierdziła, iż środki pozostałe z kwietniowego strajku nie pokryją obecnych podwyżek. Podała
też przykład zmian np. 1000 zł dla nauczyciela rozpoczynającego pracę – dla stażystów, a takich
nauczycieli jest obecnie 5-ciu.
Radny Sylwester Stefański zadał pytanie, ile miesięcznie należy przeznaczyć środków za
wychowawstwo.
Dyrektor Bogdan Batorek oznajmił, iż to zależy od tego, ile jest w szkole oddziałów –
w jego szkole jest 19, więc kwota za ten dodatek to 19 x 300 zł. Zaznaczył, że nie wszyscy
nauczyciele otrzymują, gdyż zatrudnia ponad 40.
Dyrektor podziękował w tym miejscu za to, że nie różnicuje się nauczycieli i że nie
rozdziela się na nauczycieli szkoły i przedszkola. Ustawodawca zapewnił bowiem tylko dla
nauczycieli szkół 300 zł, a dla nauczycieli przedszkola – nie określił kwoty. Uważa jednak, że
praca nauczyciela np. w 3-latkach też jest trudna. Dlatego podziękował za potraktowanie równo
wszystkich nauczycieli.

Na powyższym zakończyła się analiza niniejszego projektu uchwały.
Komisje przystąpiły do opiniowania projektu uchwały i pozytywnie jednogłośnie go
zaopiniowały tj.:
Komisja Budżetu i Rolnictwa – 4 głosy „za”
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia – 7 głosów „za”.
Punkt 7.
Kolejny punkt posiedzenia Komisji dotyczył zaopiniowania projektu uchwały w sprawie
upoważnienia Dyrektorów Szkół Podstawowych z terenu Gminy Cielądz do załatwiania
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
Temat

przedstawiła

również

Kierownik

GZEAS

Agnieszka

Zielińska,

która

poinformowała, iż w związku ze zmianą art. 52 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych,
opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienie stanowią niepodatkowe
należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym. Wyjaśniała, iż

związku z tym

dyrektorzy szkół na podstawie tego upoważnienia będą mogli prowadzić postępowania
administracyjne i wydawać decyzje administracyjne w zakresie opłaty za korzystanie
z wychowania przedszkolnego oraz opłaty za korzystanie z wyżywienia i jednocześnie
egzekwować zaległości w tym obszarze.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Przemysław Jędrzejczak
zaproponował, by wprowadzić w szkołach dziennik elektroniczny, co ułatwiłoby wykonywanie
wielu obowiązków.
Kierownik GZEAS Agnieszka Zielińska oznajmiła, że już zaczęła czynić rozeznanie
w tym kierunku. Z firmy Vulcan posiada informację, że szacunkowy koszt to 10 tys. zł.
Dyrektor zaznaczył, że ta kwota to tylko dla firmy, ale jeszcze dochodzą koszty
dostosowania i obsługi sytemu.
Radny Mariusz Błąkała podjął kwestię, o której wspominał też przed wakacjami,
dotyczącą nadużywania przez dzieci komórek w szkołach. Uważa, że jest to problem, gdyż
nawet na lekcjach dzieci grają. Wie, że w niektórych szkołach ten problem jest w pewien sposób
rozwiązany i podał przykład szkoły w Rzeczycy.
Dyrektor Maria Piątek zabierając głos w tym temacie zaznaczyła, że w jej szkole jest
wprowadzone ograniczanie korzystania z komórek, lecz jest zgoda w tej kwestii rodziców,
a także nieformalna – nadzoru pedagogicznego.
Dyrektor Bogdan Batorek zapewnił, że na zebraniu poruszy również ten temat
z rodzicami. Powoła Komisję ds. telefonów komórkowych, by ograniczyć korzystanie z nich jak

w największym zakresie. Stwierdził też, że całkowicie nie można zakazać, gdyż muszą mieć
dzieci zapewniony kontakt z rodzicami.
Radny Mariusz Błąkała zwrócił też uwagę, by ten negatywny przykład nie szedł od
nauczycieli, którzy na lekcjach korzystają z telefonów.
Radny zwrócił też uwagę na jakość produktów z programu „warzywa i owoce”, by
kontrolować stan warzyw i owoców i by nauczyciele reagowali, gdy widzą np. zgniłe, nieświeże
produkty.
Radny Michał Gaca zaproponował, by jeden czy dwa razy nie odebrać dostawy i na
pewno poprawi się sytuacja.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa zaproponowała ponadto, by może zorganizować
pomoc psychologa, by poruszony był problem uzależnień od telefonów.
Dyrektor Bogdan Batorek oznajmił, iż w roku ubiegłym było takie spotkanie, ale jeśli jest
potrzeba, to zorganizowane będzie kolejne z psychologiem z Poradni PedagogicznoPsychologicznej.
Dyrektor Maria Piątek dodała, że w jej szkole było spotkanie na ten temat,
zorganizowane dla rodziców, którzy bardzo byli zadowoleni, że był taki temat poruszony, gdyż
wielu rodziców nie zdawało sobie sprawy z zagrożeń związanych z korzystaniem z telefonów
komórkowych.
Na powyższym zakończyła się dyskusja w niniejszym punkcie.
Komisje przystąpiły do opiniowania projektu uchwały i pozytywnie jednogłośnie go
zaopiniowały tj.:
Komisja Budżetu i Rolnictwa – 4 głosy „za”
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia – 7 głosów „za”.
Punkt 8.
Następny punkt posiedzenia Komisji dotyczył zaopiniowania projektu uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Temat przedstawiła Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska. Oznajmiała, iż projekt uchwały
oprócz uaktualnienia dochodów i wydatków obejmuje też zmiany w przedsięwzięciach.
Zmiana dotyczy między innymi zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, gdyż przesuwa
się realizację zadania z roku 2019 na 2020 rok i dlatego na 2019 rok limit został zmniejszony do
kwoty 10.000 zł, natomiast planowany limit na 2020 rok – 3.074.367,78 zł.
Ponadto Skarbnik Gminy oznajmiła, iż do wykazu przedsięwzięć zostały dodane dwa nowe
zadania w związku ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego tj.

1) Kompleksowa termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Sierzchowach – planowane
było na ten rok, lecz po złożeniu wniosku oczekuje się na informację na dofinansowanie
i realizacja byłaby w 2020 roku. Dlatego na 2019 r. zabezpieczona jest kwota w wysokości
12.000,00 zł, a na 2020 rok - 402.431,02 zł;
2) Termomodernizacja szkoły podstawowej w Sierzchowach - planowana realizacja inwestycji
obejmuje dwa lata tj. 2019-2020. Limit wydatków na 2019 r. wynosi 20.000,00 zł i jest to
kwota związana z wykonaniem dokumentacji, a na 2020 rok – kwota zabezpieczając wkład
własny wynosi 514.107,44 zł.
Skarbnik Gminy dodała ponadto, że w wyniku zmian dokonanych w dochodach jak i wydatkach
uległ zmianie wynik budżetu, który teraz zamyka się nadwyżką budżetową, która zostanie
przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek. Zmniejszone też zostały panowane do zaciągnięcia
kredyty i pożyczki o kwotę 2.608.138,05 zł. Przychody po wprowadzonych zmianach wynoszą
854.736,64 w zł. Poinformowała, iż w wyniku powyższych zmian w zadaniach inwestycyjnych
planuje się zaciągnięcie kredytów i pożyczek w 2020 roku na kwotę 2.730.855,00 zł. Spłata
zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek obejmuje okres do 2035 roku.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Przemysław Jędrzejczak
zapytał jak wygląda stan zaawansowania prac przy oczyszczalni.
Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk oznajmił, iż ogłoszone zostało szóste
postępowanie przetargowe. Wczoraj jeden z oferentów złożył wniosek o przedłużenie terminu
składania ofert oraz zadał kilka pytań do postępowania, więc został przedłużony termin
składania ofert. Na dzień dzisiejszy są dwa podmioty, które wykazały zainteresowanie złożeniem
oferty. Na chwilę obecną jest sceptyczny, gdyż już było wiele takich sytuacji. Jest to trudna
inwestycja gdyż musi być realizowana z utrzymaniem ciągłości odbioru ścieków w oczyszczalni
a ponadto oferentów nie zachęca fakt, że są dwa podmioty wprowadzające ścieki o parametrach
przemysłowych (siarczyny i trudne do zidentyfikowania ropopochodne związki). Są już pewne
rozwiązania opracowane, by wymusić na tych podmiotach podczyszczanie, by można było
przyjmować te ścieki do oczyszczalni. Sekretarz dodał, że termin zakończenia inwestycji jest
dość krótki, gdyż przedłużony został do 30 czerwca, a zadanie jest w formie – zaprojektuj
i wybuduj, więc dodatkowo jeszcze występuje element uzyskania zezwoleń.
Radny Jarosław Budek zapytał, czy na dużo większy koszt oczyszczalni mają wpływ te
dwa wymienione podmioty.
Sekretarz Gminy wyraził zdanie, że główną przesłanką, że tak ciężko jest z tą inwestycją,
to fakt, że jest dużo realizowanych zadań w tym obszarze, głównie budujących nową
oczyszczalnię, ponadto mała ilość firm na rynku krajowym.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa Adam Michalak zapytał ile procentowo
Separator podaje ścieków.
Sekretarz stwierdził, że procentowo to jest to niewiele gdyż mają zgodę na 20m3 na dobę,
przy przepustowości oczyszczalni 150 m3, ale ich ciężar gatunkowy jest ogromny. Zaznaczył, że
gdyby te dwa podmioty wprowadzały ścieki o takich parametrach, jakie są określone
w umowach, to przebudowa oczyszczalni na kilka lat rozwiązuje problem, ale jest wiadomo, że
rzeczywistość jest inna.
Radny Sylwester Stefański zwrócił się z pytaniem na temat zakresu termomodernizacji
ośrodka zdrowia w Sierzchowach.
Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk poinformował, iż obejmuje min:
- termomodernizację ( wymiana węzła ciepłej wody, wymiana c.o., i energii elektrycznej)
- przystosowanie ośrodka do aktualnych wymogów, czyli łazienki, sanitariaty,
przebudowa gabinetów lekarskich, wymiana instalacji zimnej wody (koszt niekwalifikowany)
- winda.
Poinformował, iż część jest niekwalifikowana do dofinansowania, gdyż jest w budynku
jeden lokal mieszkalny, który został z ogólnej powierzchni wyodrębniony we wniosku i stąd
wkład własny jest dość duży.
Więcej zapytań w tym temacie nie zgłoszono.
Przystąpiono do głosowania nad wyrażeniem opinii do projektu uchwały. Komisje
jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały: tj:
Komisja Budżetu i Rolnictwa – jednogłośnie - 4 głosów „za”
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia – jednogłośnie - 6 głosów „za”.
(nieobecny w trakcie głosowania Mariusz Błąkała).
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 w załączniku nr 1 dotyczą dochodów na 2019 rok tj.:
- w dziale 010 - zmniejszenie planowanych dochodów majątkowych o kwotę 837.108,95 zł –
wynika to z terminu wykonania i rozliczenia inwestycji wodnościekowej,
- w dziale 600- zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu otrzymania dotacji z Urzędu
Marszałkowskiego na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej Ossowice – Cielądz
kwota – 35.858 zł oraz z tytułu przyznania środków z Funduszu Dróg Samorządowych na
zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ossowice – kwota 139.153 zł;

- w dziale 750 – zwiększenie o kwotę w wysokości 3.472 zł z tytułu rozliczenia umowy z
Powiatowym Urzędem Pracy z prac interwencyjnych oraz zwiększenie o 52.504 zł z tytułu
podpisania umowy na realizację projektu pn. „Gmina na czasie”,
- w dziale 758 – zwiększane są dochody bieżące i majątkowe w związku z decyzją Wojewody
Łódzkiego o przyznaniu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego
w 2018 roku – kwota łączna 63.585,54 zł;
Skarbnik Gminy poinformowała iż Załącznikiem Nr 2 dokonane będą następujące zmiany
w planie wydatków polegające na:
- w dziale 010 – zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych w związku
z przesunięciem terminu realizacji zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej o kwotę
2.812.247 zł
- w dziale 600 – zwiększenie wydatków związanych z przebudową dróg gminnych podbudowa
betonowa oraz na zadanie dotyczące przebudowy drogi gminnej w Ossowicach – łącznie
214.153,94 zł;
- w dziale 700 rozdziale 70005 – zmniejszenie wydatków na zadanie Termomodernizacja
budynku ośrodka zdrowia w Sierzchowach o kwotę 418.000 zł;
- w dziale 750 – zwiększenie wydatków na wynagrodzenia z tytułu rozliczenia umowy z PUP
oraz zwiększenie wydatków na realizację projektu z udziałem środków z Unii Europejskiej
„Cyfrowa Gmina Cielądz” o kwotę 52.504 zł;
- w rozdziale 90015 – zmniejszane są wydatki w zadaniach inwestycyjnych związanych
z oświetleniem w Gminie o kwotę 215.000 zł;
- w rozdziale 90095 – zwiększane są wydatki bieżące na wykonanie monitoringu przy
obiektach sportowych na terenie parku w Cielądzu;
- w pozostałych przypadkach dokonuje się przesunięć wydatków między działami w celu
bieżącej realizacji budżetu.
Dodała, że zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych zostały uwzględnione w załączniku Nr 3.
Zmiany w zakresie przychodów z tytułu kredytów i pożyczek – zmniejszenie o kwotę
2.608.138,05 zł zostało uwzględnione w załączniku Nr 4.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Przemysław Jędrzejczak
zapytał o kwotę na monitoring w Urzędzie Gminy i wyraził wątpliwość, czy jest zasadne jego
zakładanie. Zaznaczył, że Dyrektorzy szkół widzieli potrzebę monitoringu w szkole – przed
budynkiem, gdyż chodzi o bezpieczeństwo uczniów.
Do uwagi Przewodniczącego Komisji ustosunkował się Wójt Gminy. Przypomniał
o tragedii w niedalekiej Gminie Maków. Stwierdził, iż już po tych wydarzeniach było planowane

założenie monitoringu. Dodał, że dwie kamery będą też na zewnątrz i obejmowały będą wjazd
do straży. Na terenie parku monitoring dotyczył będzie małej i dużej altanki oraz wejścia na
planowany plac zabaw.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Przemysław Jędrzejczak
wyraził zdanie, że monitoring na ternie Urzędu Gminy jest nieuzasadniony gdyż i tak nie
zapobiegnie takim sytuacjom, jakie miały miejsce. Uważa, że w szkołach może bardziej
przydałoby się.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa Adam Michalak zaproponował, by dla
szkół wygospodarować nowe środki, a tych przeznaczonych na monitoring w Urzędzie nie
zabierać.
Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska zaznaczyła, że wydatek na monitoring jest
wydatkiem bieżącym i został wygospodarowany z przesunięć z innych wydatków. Dyrektorzy
szkół też mogą we własnych budżetach w wydatkach bieżących znaleźć środki.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Przemysław Jędrzejczak
poruszył kwestię pomocy finansowej na budowę obiektu dla sołectwa Zuski. Stwierdził, iż na to
zadanie została odmówiona pomoc z uwagi na brak środków finansowych, a teraz przeznaczane
są środki na monitoring w urzędzie gminy.
W tym miejscu zostało wyjaśnione przez Skarbnika Gminy, że przeznaczane są na to
zadanie środki w wysokości 6 tys. zł.
Wójt wyraził zdanie, że bezpieczeństwo pracowników Urzędu Gminy też ma swoją
wartość.
Radny Mariusz Błąkała zaproponował, że następnym krokiem powinien być monitoring
w szkołach.
Wójt oznajmił, iż był z informatykiem w szkole i było zadane na ten temat pytanie
Dyrektorowi Szkoły w Cielądzu, ale stwierdził Dyrektor, że ma ważniejsze inne sprawy.
Radna Ewa Kwiatkowska-Kielan zauważyła, że miała miejsce nieprzyjemna sytuacja
w szkole i gdyby był monitoring, to byłoby to wtedy pomocne.
Radny Jarosław Budek stwierdził, że monitoring może spowodowałby, że poprawiłaby
się kultura uczniów.
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 - 4 głosy „za”
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia – jednogłośnie - 7 głosów „za”.

Punkt 12.
W dalszej kolejności przystąpiono do realizacji punktu dotyczącego zaopiniowania
projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą
kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości.
Projekt uchwały omówiła Magdalena Ostalska – pracownik Urzędu Gminy. Wyjaśniła, iż
dotychczasowy dzierżawca – NZOZ VITA-MED Witold Szymański złożył w dniu 6 września
br. wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia
w Sierzchowach – z przeznaczeniem na cele opieki zdrowotnej. Obecna umowa dzierżawy
kończy się z dniem 30 października 2019 r. Poinformowała następnie, że mając na uwadze
przepisy ustawy o samorządzie gminnym, które regulują, że po umowie zawartej na czas
oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama
nieruchomość, wymagana jest uchwała Rady Gminy. Umowa będzie zawarta na okres do trzech
lat.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Przemysław Jędrzejczak
zwrócił się z zapytaniem, czy czynsz będzie pozostawiony na tym samym poziomie.
Magdalena Ostalska poinformowała, iż zostało zmienione zarządzenie w październiku
2018 roku i obecna stawka wynosi 6 zł netto, a było 5 zł. Stwierdziła, iż Gmina stara się
zmieniać stawki w miarę systematycznie. Teraz według wyliczeń będzie płacił lekarz 844,82 zł
brutto.
Radny Jarosław Budek zgłosił wniosek, by urząd dokonał rozeznania ile kosztuje wynajem
ośrodka w Regnowie, aby wiedzieć ile po remoncie powinna wynosić stawka, by bilansowały się
koszty utrzymania obiektu.
Więcej zapytań nie zgłoszono.
Przystąpiono do głosowania nad wyrażeniem opinii do projektu uchwały. Komisje
jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały: tj:
Komisja Budżetu i Rolnictwa – jednogłośnie – 4 głosy „za”
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia – jednogłośnie - 7 głosów „za”.
Punkt 13.
W następnym punkcie Komisje obradowały nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej na własność Gminy Cielądz.
Wyjaśnień w tym temacie udzieliła Magdalena Ostalska – pracownik Urzędu Gminy i wyjaśniła, iż
działka, o której mowa w projekcie uchwały, przylega bezpośrednio do drogi gminnej. Działka ta tj. nr
Ew. 89/16 powstała w wyniku podziału, a w planie miejscowym jest przeznaczona pod drogę publiczną
gminną w Ossowicach. Właściciel działki wyraził zgodę, że nieodpłatnie przekaże na rzecz Gminy tę

działkę na poszerzenie drogi gminnej. Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z
którymi do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych
gminy, w tym również nabywanie, zawarcie aktu notarialnego musi być poprzedzone podjęciem uchwały
przez Radę Gminy w tej sprawie.
Do projektu uchwały nie zgłoszono zapytań. Przystąpiono do głosowania nad wyrażeniem

opinii do projektu uchwały. Komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały: tj:
Komisja Budżetu i Rolnictwa – jednogłośnie - 4 głosy „za”
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia – jednogłośnie - 7 głosów „za”.
W tym miejscu radny Michał Gaca zwrócił się z wnioskiem o przedstawienie tematu związanego
z planową w Sierzchowach inwestycją.
Radni wyrazili na powyższe zgodę.
Magdalena

Ostalska

–

pracownik

Urzędu

Gminy

poinformowała,

iż

postępowanie

administracyjne zostało zainicjowane przez firmę Ziemia Polska, która wystąpiła o wydanie decyzji
środowiskowej w sprawie budowy zakładu do produkcji środków poprawiających właściwości gleby
w Sierzchowach na działce ew. nr.1. Następnie poinformowała, czym ten zakład planuje zajmować się.
Przedstawiła też dotychczasowy przebieg procedury uzgadniania zadania pod kątem oceny oddziaływania
na środowisko z różnymi instytucjami (RDOŚ, SANEPID, Wody Polskie) oraz na jakim etapie jest
procedura. Zaznaczyła też, żeby mieszkańcy, gdy będzie czas na udział ich w procedurze, zgłaszali uwagi
i wnioski właśnie w tym terminie. Podała przykład z Cielądza, że dopiero ostatniego dnia wpłynęły
uwagi, mimo, że czas na ich składanie wynosił 30 dni. Informacje na ten temat są zawsze na tablicach
informacyjnych i na BIP.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa przedstawiła następnie treść pisma w tej sprawie,
złożonego przez mieszkańców wsi Sierzchowy oraz ościennych miejscowości oraz z kolejnym pismem,
w którym Sołtys i radny wsi Sierzchowy zapraszali ją na spotkanie z mieszkańcami. Oznajmiła, iż
z uwagi na fakt, że zaproponowane w tym piśmie terminy nie odpowiadały ani jej, ani Wójtowi, to
ostatecznie spotkali się z mieszkańcami 29 sierpnia 2019 r. Podkreśliła, że jako Rada mogą jedynie
podjąć decyzję w sprawie uchwalenia planu.
Wójt zaznaczył w tym miejscu, że nie jest to do końca dobre rozwiązanie, gdyż wprowadza
ograniczenia dla wszystkich.
Radny Jarosław Budek zwrócił uwagę na obowiązek wnoszenia przez przedsiębiorcę tzw. opłaty
roszczeniowej.
Radna Iwona Machnicka zapytała o drzewa przy drodze powiatowej w kierunku Gułek.
Wójt oznajmił, iż z posiadanych informacji wynika, że drzewa są w działce Pana F.

Punkt 10.
Powrócono do omawiania punktu z porządku posiedzenia dotyczącego zaopiniowania
projektu uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi
informacji o kandydacie na ławnika.
Temat przedstawił Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk. Poinformował, iż Zespół ds.
zaopiniowania kandydatów na ławników wypracował stanowisko i kolejnym etapem jest
zaciągnięcie opinii od Komendanta Wojewódzkiego Policji o kandydacie na ławnika.
W związku z tym, projekt uchwały ma charakter proceduralny. Po otrzymaniu opinii od
Komendanta będzie dalej procedowane postępowanie.
Na pytania radnych na temat nazwiska kandydata na ławnika oznajmił, iż w projekcie
uchwały jest podane nazwisko.
Do projektu uchwały nie zgłoszono więcej zapytań. Przystąpiono do głosowania nad

wyrażeniem opinii do projektu uchwały. Komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt
uchwały: tj:
Komisja Budżetu i Rolnictwa – jednogłośnie - 4 głosy „za”
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia – jednogłośnie - 7 głosów „za”.
Punkt 11.
Przystąpiono do realizacji punktu dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały w sprawie
ustalenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
Wyjaśnienia w tym temacie udzielił Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk. Oznajmił, iż zdaniem
Wojewody, wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego zawiera dane takie jak: numer PESEL,
numer telefonu oraz dane osób, z którymi prowadzi wnioskodawca gospodarstwo domowe, które są
niepotrzebne. W związku z tym uznane zostało, że skoro Pan Wojewoda ma takie stanowisko, to
dokonana zostanie poprawa jego treści i usunięte zostaną wskazane dane osobowe.
Do projektu uchwały nie zgłoszono zapytań. Przystąpiono do głosowania nad wyrażeniem

opinii do projektu uchwały. Komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały: tj:
Komisja Budżetu i Rolnictwa – jednogłośnie - 4 głosy „za”
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia – jednogłośnie - 7 głosów „za”.
Punkt 14.
Informację z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku przedstawił Wójt Gminy Paweł
Królak. Poinformował o wykonaniu planu dochodów oraz wydatków oraz jaki jest stan
zadłużenia na dzień 30.06.2019 r.
Do informacji nie zgłoszono zapytań.

Punkt 15.

W dalszej kolejności przystąpiono do realizacji punktu dotyczącego informacji w sprawie
działania świetlic środowiskowych lub innych miejsc przeznaczonych na działania kulturalne
i sportowe - potrzeby inwestycyjne i remontowe.
Głos w tym temacie zabrał najpierw Wójt Gminy Paweł Królak. Najpierw przedstawił
informacje na temat organizacji i stowarzyszeń działających na terenie Gminy Cielądz. Wykaz
organizacji stanowi załącznik do protokołu.
Wójt poinformował, iż odbyło się spotkanie z Prezesami OPS z terenu Gminy na temat
możliwości pozyskania po 5 tys. zł na każdą jednostkę z Komendy Wojewódzkiej. Wnioski
złożyły wszystkie straże, za wyjątkiem Grabic. Stwierdził, iż w zakresie świetlic, które
jednocześnie są strażnicami, podejmowane inicjatywy mają wspólny charakter. Następnie
poinformował,

w

których

świetlicach

w

2018

roku

obywały

się

imprezy

tj.

w Sanogoszczy, Sierzchowach, Cielądzu, Ossowicach, Mroczkowicach i w Brzozówce.
Stwierdził, iż w ostatnim czasie uległa poprawie baza lokalowa w: Brzozówce, Mroczkowicach,
i Kuczyźnie. Zaznaczył, że największym problemem w świetlicach to ogrzewanie.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Przemysław Jędrzejczak
oznajmił, iż w Grabicach też było kilka imprez, nie tylko wewnętrznych, lecz i zewnętrznych.
Następnie zwrócił się do Wójta z zapytaniem, jak widzi, jako włodarz Gminy, formę pomocy dla
organizacji, gdyż liczą te podmioty również na pomoc Urzędu Gminy.
Wójt Gminy wyraził zdanie, że współpraca z organizacjami jest dobra, na wiele potrzeb,
też na te niezaplanowane, jest reakcja.
Przewodniczący Komisji stwierdził, że wiele z organizacji nie korzysta ze środków
Gminy.
Radny Jarosław Budek zwrócił uwagę na fakt, że utrzymanie budynków też kosztuje
Gminę.
Punkt 16.
Kolejny punkt porządku posiedzenia komisji dotyczył informacji na temat stanu bazy
sportowo – rekreacyjnej w Gminie Cielądz w zakresie potrzeb inwestycyjnych i remontowych.
Wójt Gminy Paweł Królak oznajmił, iż prowadzone są w tym obszarze inwestycje i będą
jeszcze w przyszłych latach prowadzone, by poprawić bazę lokalową oraz infrastrukturę
sportową np. boiska.

Stwierdził, iż podczas wyjazdu w teren (boisko w Cielądzu oraz w

Grabicach) dokładniej temat będzie rozwinięty.
Punkt 17.
W sprawach różnych zostały poruszone następujące sprawy:

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa Adam Michalak złożył propozycję, by
przygotować na następną sesję uchwałę w sprawie ścieżki rowerowej w Cielądzu – do mostku,
i przesłać do Urzędu Marszałkowskiego.
Sekretarz zaproponował, by w formie stanowiska wyrazić ten wniosek, gdyż trudno
byłoby podstawę prawną w tym temacie znaleźć.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa Adam Michalak zgłosił, iż nie pali się
lampa w okolicy piekarni.
Radna Iwona Machnicka zapytała o temat przystanku Niemgłowy.
Wójt oznajmił, iż telefonował i ma informację, iż przyjedzie na miejsce Komisja
Bezpieczeństwa z Zarządu Dróg Wojewódzkich i będzie konkretna odpowiedź.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa zwróciła uwagę na fakt, iż w porządku sesji jest
punkt dotyczący powołania Komisji Statutowej. Wyjaśniła, iż zgodnie ze Statutem Gminy
Cielądz Rada Gminy oprócz komisji stałych, może też powoływać doraźne. Jest przygotowany
projekt uchwały w sprawie powołania takiej doraźnej komisji. Jej celem będzie wypracowanie
nowego projektu Statutu min. z następującego powodu: Gmina złożyła wniosek i są przyznane
środki na projekt „Gmina na czasie”, który dotyczy przeszkolenia ponad 90 osób, w tym
radnych, oraz zakup tabletów. Są bowiem plany, by w ramach oszczędności, zmienić zasady
powiadamiania o sesjach i komisjach, a to wymaga zmiany zapisów w Statucie. Ponadto wtedy
też będzie doprecyzowany zapis paragrafu 57.
Następnie zaproponowała skład osobowy, wyjaśniając, iż

wzorem z poprzedniej kadencji,

chciałaby, by w jej skład weszli przewodniczący poszczególnych komisji, jej osoba oraz ponadto
zaproponowała Radną Jadwigę Mantorską, która wyraziła zgodę. Zgodę wyrazili też: Iwona
Machnicka – jako Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Adam Michalak – Przewodniczący
Komisji Budżetu i Rolnictwa, Przemysław Jędrzejczak – Przewodniczący Komisji Oświaty,
Kultury, Sportu i Zdrowia. Nieobecny był na posiedzeniu Przewodniczący Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji Rafał Kucharski, więc Przewodnicząca oznajmiła, iż z propozycją wystąpi
na sesji.
Niniejsza część wspólnego posiedzenia komisji zakończyła się o godzinie 13.10.
Następnie członkowie Komisji udali się w teren celem dokonania wizji obiektów sportowych
w Cielądzu i Grabicach.
Najpierw Komisja udała się do klubu sportowego Orlęta Cielądz w Cielądzu. Członków Komisji
przywitał Prezes Klubu Pan Kamil Pytka, który zapoznał komisję ze stanem technicznym
użytkowanego budynku. Oświadczył, iż pomieszczenia dysponują niezbędnym wymaganym
wyposażeniem. Budynek podzielony jest na pomieszczenia przeznaczone na szatnię piłkarską

dla drużyny gospodarzy, szatnię dla drużyny gości i pomieszczenia techniczne oraz łazienkę z
prysznicami. Ponadto w trakcie rozmowy z Prezesem Klubu, Komisja uzyskała informację, iż
nie zgłasza on żadnych potrzeb w zakresie poprawy warunków technicznych lokalu, który
użytkuje. Zgłosił jednak potrzebę w doposażeniu - w postaci zakupu nowej pralki
automatycznej, gdyż obecna przynajmniej raz w miesiącu jest w naprawie.
Następnie Komisja zapoznała się ze stanem niedawno remontowanego i oddanego do
użytkowania boiska do piłki nożnej. Prezes Pytka oświadczył, iż stan murawy jest bardzo dobry.
Dodał, że jest to możliwe dzięki odnowieniu płyty boiska oraz zainstalowanemu systemowi
nawadniania. W ocenie Komisji stan techniczny oglądanego budynku nie budzi zastrzeżeń.
Pomieszczenia, boisko sportowe i teren wokół nich są czyste, dobrze utrzymane i wyposażone.
Następnie komisja udała się do Grabic celem oględzin zaplecza technicznego jakim
dysponuje Ludowy Klub Sportowy w Grabicach. Członków Komisji przywitał Pan Adam
Cieślak – wieloletni prezes klubu oraz jego założyciel, który zapoznał Komisję ze stanem
technicznym użytkowanego budynku oraz poprosił o wsparcie w celu ich poprawy. Klub
sportowy zajmuje pomieszczenia w budynku po byłej szkole podstawowej, który od czasu
zamknięcia szkoły nie był remontowany. Szatnię stanowi dawna izba lekcyjna, która wymaga
gruntownego i kapitalnego remontu. Ze ścian odpada tynk, jest stara niesprawna instalacja
elektryczna. Brak szafek, wieszaków i krzeseł. Są tylko te, które pozostały po szkole, jednak ich
stan techniczny jest bardzo zły. Brak jest, tak jak ma to miejsce w Cielądzu, szatni dla gości. Nie
ma też łazienki i prysznica, a jedynie WC.
Następnie udano się na płytę boiska. Stan murawy jest zły, widać liczne ubytki w trawie, liczne
nierówności. Zły stan trybun. Ze względu na materiał z jakich zostały wykonane, a są to deski
drewniane, które z uwagi na czas w większości są spróchniałe i złamane.
Następnie Pan Cieślak oświadczył, iż klub funkcjonuje jedynie dzięki dotacji jaką
corocznie otrzymuje z Gminy Cielądz. Te środki finansowe nie wystarczają nawet na pokrycie
wszystkich sportowych potrzeb klubu. Zatem o remontach nie może być mowy, bo na nie klubu
nie stać.
Komisja oceniła, iż wizytowane pomieszczenia oraz boisko użytkowane przez LKS
Grabice są w złym stanie technicznym. Pomimo w/w stanu, należy zauważyć, iż pomieszczenia i
otoczenie są czyste i zadbane.
Komisja stwierdza, że stan techniczny budynków, boiska i ich wyposażenie w Cielądzu
jest adekwatne do potrzeb i na wystarczającym poziomie. Nie da się tego powiedzieć o bazie
technicznej w Grabicach. Jest bardzo duża dysproporcja w warunkach technicznych oraz
wyposażeniu.

Komisja stwierdza następujące potrzeby inwestycyjne i remontowe w zakresie bazy sportowo rekreacyjnej:
Cielądz:
1. Zakup pralki automatycznej.
Grabice:
1. Remont i wyposażenie szatni.
2. Wykonanie łazienki i prysznica.
3. Remont trybun.
4. Remont murawy boiska.
Na powyższym zakończone zostało posiedzenie wspólne Komisji.

Przewodniczący
Komisji Budżetu i Rolnictwa
Adam Michalak
Protokołowała:
Bogusława Kobacka

