Protokół Nr 6/2019
z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wspólnego z Komisją Budżetu
i Rolnictwa, z Komisją Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia oraz z Komisją Rewizyjną
w dniu 27 grudnia 2019 roku.
Zgodnie z § 58 ust. 3 Statutu Gminy, obradom wspólnego posiedzenia Komisji
przewodniczył najstarszy wiekiem spośród przewodniczących Komisji odbywających wspólnie
posiedzenie tj. Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa - Adam Michalak.
Punkt 1.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa - Adam Michalak dokonał otwarcia
posiedzenia o godzinie 14:00, witając członków Komisji oraz zaproszonych gości. Stwierdził
istnienie quorum Komisji Budżetu i Rolnictwa na 7 członków komisji obecnych w chwili
rozpoczęcia posiedzenia było 4 członków (nieobecni: Rafał Kucharski i Grzegorz Stępniak, od
punktu 5 uczestniczył także radny Michał Trzciński i wówczas komisja liczyła 5 członków), a
także quorum Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia, gdzie obecnych w chwili
rozpoczęcia posiedzenia było 5 z 7 członków (nieobecni: Michał Gaca i Aleksandra Lipska)
oraz quorum Komisji Rewizyjnej, gdzie nieobecny był 1 z 7 członków komisji (nieobecny:
Grzegorz Stępniak), jak również quorum Komisji Skarg Wniosków i Petycji, gdzie obecnych
było 4 z 6 radnych wchodzących w skład komisji (nieobecni: Rafał Kucharski, Aleksandra
Lipska).
Ponadto w posiedzeniu brali udział:
Wójt Gminy

- Paweł Królak

Sylwester Krawczyk

- Sekretarz Gminy

Gabriela Milczarska

- Skarbnik Gminy

Lista obecności członków Komisji oraz pozostałych osób - w załączniku do protokołu.
Punkt 2.
W dalszej kolejności Przewodniczący obrad - Adam Michalak przystąpił do punktu
dotyczącego przedstawienia porządku obrad posiedzenia.
Porządek przedstawiał się następująco:
1.

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.

Przedstawienie porządku obrad.
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3.

Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji:

•

przez poszczególne Komisje – protokołów ze wspólnych posiedzeń w dniu 22.11.2019 r. i
3.12.2019 r.

•

przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji – protokołu z dnia 24.10.2019 r.

4.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2020-2039.

5.

Zaopiniowanie projektu w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cielądz na 2020 rok.

6.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na
wyprzedzające finansowanie operacji „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie
gminy Cielądz poprzez: budowę stacji uzdatniania wody oraz przebudowę i modernizację
gminnej oczyszczalni ścieków wraz z budową i przebudową sieci kanalizacyjnej”
realizowanej z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

7.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

8.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa
w Gminie Cielądz, w roku szkolnym 2019/2020.

9.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie
pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem,
utrzymaniem i ochroną dróg na terenie gminy Cielądz.

10. Wypracowanie stanowiska Rady Gminy Cielądz w sprawie powstania stacji PKP na
terenie powiatu rawskiego.
11. Przygotowania do opracowania planów pracy Komisji na rok 2020.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie posiedzenia

Punkt 3.
Przewodniczący posiedzenia – Adam Michalak przystąpił do przeprowadzenia
głosowania nad przyjęciem przez poszczególne Komisje – protokołów ze wspólnych posiedzeń
w dniu 22.11.2019 r. i 3.12.2019 r. Stwierdził istnienie niezbędnego quorum.
Komisje zagłosowały wspólnie i wszyscy obecni radni byli za przyjęciem protokołów.
Głosowało 10 radnych (nieobecni: Aleksandra Lipska, Michał Gaca, Grzegorz Stępniak, Rafał
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Kucharski i Michał Trzciński). Protokoły zostały jednogłośnie przyjęte.
Kolejne głosowanie dotyczyło przyjęcia przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji –
protokołu z dnia 24.10.2019 r. Wszyscy obecni członkowie Komisji byli za przyjęciem
protokołu. Głosowało tym samym 4 z 6 radnych (nieobecni: Rafał Kucharski i Aleksandra
Lipska).

Punkt 4.
Kolejny punkt obrad dotyczył zaopiniowania projektu uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2039.
Głos zabrała Skarbnik Gminy – Gabriela Milczarska. Wyjaśniła, że w stosunku do
analizowanego

przez

Radę

w

listopadzie

projektu

budżetu

dokonano

zmian

w dochodach, wydatkach jak również rozchodach. Tym samym zwiększono dochody ogółem o
kwotę 253.195,00 zł i wynoszą po zmianach: 19.698.144,00 zł. Z kolei wydatki zostały
zwiększone do kwoty 25.744.478,00 zł, z tego wydatki bieżące: 19.523.206,76 zł, natomiast
wydatki majątkowe to: 6.221.271,24 zł. Wynik budżetu po zmianach - 6.046.334,00 zł, czyli
został zwiększony o kwotę 10.000,00 zł. Rozchody budżetu zostały zmniejszone o 10.000,00
zł i wynoszą 550.193,00 zł. Planowana kwota długu na koniec 2020 r. to kwota 8.903.175,00
zł.
Ponadto w załączniku nr 2 dotyczącego wykazu przedsięwzięć, w pozycji 1.3.2.4
Budowa pawilonu kontenerowego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Zuskach został
zwiększony limit wydatków o kwotę 3.700,00 zł. Kwota przeznaczona na 2020 rok wynosi
30.727,00 zł, natomiast łączny limit wydatków na to zadanie to 42.513,00 zł. Co do innych
przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej nic się nie zmieniło.
W zadaniach bieżących jest realizacja projektu ,,Centrum Usług Społecznych dla
powiatu rawskiego”. Limit wydatków na 2020 rok wynosi 37.000,00 zł,
W wydatkach majątkowych jest zadanie: realizacja projektu ,,Poprawa gospodarki
wodno-ściekowej na terenie Gminy Cielądz poprzez budowę stacji uzdatniania wody oraz
przebudowę i modernizację gminnej oczyszczalni ścieków wraz z przebudową sieci
kanalizacyjnej”. Limit wydatków na 2020 rok – 3.074.367,78 zł. Wydatki majątkowe to
także ,,Kompleksowa termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Sierzchowach” (limit
wydatków na 2020 rok - 382.631.02 zł); ,,Termomodernizacja SP w Sierzchowach, Gmina
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Cielądz” (limit wydatków na 2020 rok – 494.107,44 zł) oraz ,,Budowa, przebudowa
modernizacja

w

zakresie

oświetlenia

publicznego

z

wykorzystaniem

urządzeń

energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Cielądz” (limit wydatków na 2020 rok 572.318,00 zł).
Skarbnik Gminy oznajmiła, iż spłatę kredytów i pożyczek zaplanowano na 19 lat do 2039 roku
i na tym zakończyła objaśnienia Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Przewodniczący posiedzenia Adam Michalak zapytał czy Radni mają uwagi bądź
pytania co do omawianych kwestii.
Głos zabrał Radny Przemysław Jędrzejczak, pytając na jakim etapie jest pozyskiwanie
środków zewnętrznych na remont Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach.
Sekretarz Gminy - Sylwester Krawczyk odpowiedział, że wniosek jest po pierwszej
ocenie wstępnej, zostały wniesione niezbędne poprawki i czekamy na drugą ocenę. Wyjaśnił,
że obecnie obowiązuje trójstopniowa ocena formalna (wstępna, formalna i merytoryczna).
Dotyczy to zarówno projektu odnośnie szkoły oraz ośrodka zdrowia.
Pan Przemysław Jędrzejczak dopytał jak długo potrwa wspomniana ocena formalna.
Sekretarz odpowiedział, że prawdopodobnie będzie to początek stycznia. Natomiast na
koniec lutego będziemy posiadać wiedzę czy otrzymaliśmy wsparcie.
Pan Sylwester Stefański zapytał o środki na oczyszczalnię ścieków oraz czy
rozpoczęto już pracę w tym zakresie.
Sekretarz odpowiedział, że były problemy z zatrudnieniem inspektora nadzoru, ale jest
już odpowiednia osoba, będąca też biegłym sądowym, która posiada bardzo wysokie
kompetencje. Projekt powstaje i wszystko jest na dobrym etapie.
Pani Jadwiga Mantorska zapytała o kredyt na realizacje projektu odnośnie poprawy
gospodarki wodno-ściekowej.
Sekretarz wyjaśnił, że w 2020 roku zaplanowano na tę inwestycję ponad 3 mln zł,
dofinansowanie z RPO – ponad 800.000 zł. Po nowym roku gmina złoży wniosek do WFOŚ na
sfinansowanie wkładu własnego, który beneficjent musi ponieść, poprzez dotację - 30% i 70%
- w formie pożyczki.
Pan Adam Michalak zapytał czy inwestycja zakończy się w czerwcu.
Sekretarz odpowiedział, że koniec prac musi nastąpić w tym terminie, gdyby tak nie
było, w umowie z firmą wykonującą pracę zamieszczono odpowiednie zapisy przewidujące
4

kary za niedotrzymanie terminu. Wspomniał też, że powróci do tematu oczyszczalni, gdyż
niezbędne będzie zakupienie prasy do prasowania osadów ściekowych, których jest coraz
więcej.
Rozpoczęła się dyskusja nad zagospodarowaniem powstałych osadów.
Przewodniczący obrad przystąpił do głosowania nad zaopiniowaniem projektu
uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2039.
Wszystkie komisje posiadały niezbędne quorum. Wynik głosowania był następujący:
•

Komisja Budżetu i Rolnictwa – wszyscy za (4 radnych),

•

Komisja Rewizyjna – wszyscy za (6 radnych),

•

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia – wszyscy za (5 radnych),

•

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – wszyscy za (4 radnych).

Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany.

Punkt 5.
W dalszej kolejności przewodniczący obrad przeszedł do punktu 5, dotyczącego
zaopiniowania projektu w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cielądz na 2020 rok.
Głos zabrała Skarbnik Gminy – Gabriela Milczarska. Przedstawiła to, co zmieniło się
w stosunku do projektu budżetu omawianego w listopadzie. Wzrosły dochody i wzrost
dotyczy:
- dochodów podatkowych – 99.769 zł,
- dochody z tytułu opłaty śmieciowej – wzrost o 153.126 zł.
Łączna kwota wzrostu dochodów to 253.195 zł.
Tak więc dochody ogółem na 2020 rok wynoszą – 19.698.144 zł, z tego dochody
własne 13.239.630 zł, dochody z Urzędu Wojewódzkiego 6.421.514 zł, dochody z tytułu
dotacji z udziałem środków unijnych – 37.000 zł.
Z kolei wydatki budżetu również zostały zwiększone o kwotę 263.195 zł. Wydatki
zwiększono na opłaty śmieciowe oraz wydatki inwestycyjne (88.700 zł). Wydatki ogółem
wynoszą 25.744.478 zł. Wydatki bieżące 19.523.206,76 zł, z tego na wynagrodzenia i
pochodne – 8.260.344 zł, na zadania statutowe - 3.896.788,76 zł, dotacja na zadania bieżące –
322.870 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.916.204 zł, wydatki z udziałem środków
UE – 37.000 zł, wydatki na obsługę długu 90.000 zł.
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Na posiedzenie przybył radny Michał Trzciński (od tej chwili w posiedzeniu brało
udział 11 radnych).
Wydatki majątkowe - łączna kwota 6.221.271,24 zł. Jeśli chodzi o zadania
inwestycyjne na 2020 rok doszło jedno zadanie – budowa przyłącza gazowego wraz z
przebudową instalacji wewnętrznej w Szkole Podstawowej w Cielądzu – łączny koszt 85.000 zł
oraz wzrost o 3.700 zł (dofinansowanie gminy) w przypadku budowy pawilonu kontenerowego
z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Zuskach. Zatem wydatki majątkowe – 6.221.271,24
zł, z tego wydatki z dochodów własnych – 174.937,24 zł, planowane finansowanie
zaciągniętych kredytów i pożyczek to kwota 6.046.334 zł.
Jeśli chodzi o dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym
do sektora finansów publicznych – są one zawarte w załączniku nr 1 omawianej uchwały.
Zatem na powiat rawski przeznaczamy 1.500 zł, na poradnie psychologiczno-pedagogiczne
1.600 zł, na Gminny Dom Kultury w Cielądzu – 71.550 zł, na Gminną Bibliotekę Publiczną w
Cielądzu – 104.100 zł. Natomiast dotacje dla jednostek nie należące do sektora finansów
publicznych:
•

zadania w zakresie kultury i ochrony dóbr kultury – 21.000 zł,

•

zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 85.000 zł,

•

zadania w zakresie ochrony zdrowia – 38.120 zł.
Planowane przychody na 2020 rok to kwota 6.596.527 zł, w tym przychody z

zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 837.338 zł. Rozchody (spłaty otrzymanych
krajowych pożyczek i kredytów) - 550.193 zł. Zadania z Funduszu Sołeckiego- ogólna kwota
wynosi 336.303,84 zł, z tego wydatki bieżące 210.157,20 zł, wydatki majątkowe – 126.146,64
zł.
Skarbnik gminy - Gabriela Milczarska wskazała, że w tabeli nr 10 przedstawiono plan
dochodów i wydatków budżetu związanych z realizacja zadań wynikających z ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminie w 2020 roku. Planowane dochody z tego tytułu to
576.240 zł, natomiast planowane wydatki – 598.566 zł. Gmina dokłada zatem na wydatki
związane z obsługą gospodarki śmieciowej. Planowany deficyt gminy na 2020 rok to kwota –
6.046.334 zł.
Na tym Pani Skarbnik zakończyła omawianie budżetu gminy Cielądz na 2020 rok.
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Radna Jadwiga Mantorska zapytała czy odbył się już przetarg na odbiór
i zagospodarowanie odpadów.
Sekretarz Gminy -

Sylwester Krawczyk odpowiedział, że przetarg odbył się,

podpisano umowę i od tej pory monitorowana jest masa odpadów. Podkreślił, że ilość śmieci
będzie głównym wskaźnikiem czy to, co Rada Gminy uchwaliła w formie dochodów czyli
opłaty śmieciowej, będzie gwarantowało zabezpieczenie po stronie wydatków.
Przewodniczący posiedzenia Adam Michalak zapytał, jak skonstruowana jest umowa
oraz czy może nastąpić wzrost stawki.
Sekretarz odpowiedział, że oferent składa propozycję na odbiór i zagospodarowanie za
tonę odpadów zmieszanych oraz poszczególnych strumieni odpadów. Stwierdził, że im mniej
śmieci wyprodukują mieszkańcy, tym mniej jako gmina zapłacimy. Każda frakcja ma inną cenę
na RIPOK-u, dlatego poprosiliśmy oferentów o złożenie propozycji dla poszczególnych frakcji,
w związku z czym musimy kontrolować ilość przekazywanych odpadów.
Pan Adam Michalak zapytał, czy może nastąpić wzrost opłat za odbiór śmieci,
Sekretarz odpowiedział, że istnieje taki zapis w umowie, jeśli ceny na RIPOK-u
wzrosną. Na chwilę obecną są nam one znane, ale nie wiemy jak będą kształtowały się
w 2021 roku.
Radny Mariusz Błąkała zapytał o instalację gazową przy Szkole Podstawowej
w Cielądzu.
Wójt Gminy – Paweł Królak odpowiedział, że będzie to instalacja gazowa
zbiornikowa, wykorzystująca gaz skroplony. Współpraca ta realizowane jest przez Polską
Spółkę Gazowniczą. Wójt Gminy powiedział, że podobna stacja powstała niedawno w gminie
Rogów. Oprócz Szkoły Podstawowej w Cielądzu do sieci będą mogły podłączyć się domy
zlokalizowane wokół placówki szkolnej, w tym Dom Nauczyciela. W przyszłości Polska
Spółka Gazownicza mogłaby stworzyć instalację dla całego Cielądza.
Na powyższym zakończono dyskusję. Przewodniczący posiedzenia przystąpił

do

zaopiniowania projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cielądz na 2020 rok.
Wszystkie komisje posiadały niezbędne quorum. Przystąpiono do głosowania:
•

Komisja Budżetu i Rolnictwa – wszyscy obecni za (5 członków),

•

Komisja Rewizyjna – wszyscy obecni za (6 członków),

•

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia – wszyscy obecni za (5 członków),
7

•

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – wszyscy obecni za (4 członków).

Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany.

Punkt 6.
Kolejny punkt dotyczył zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia
pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji „Poprawa gospodarki
wodno-ściekowej na terenie gminy Cielądz poprzez: budowę stacji uzdatniania wody oraz
przebudowę i modernizację gminnej oczyszczalni ścieków wraz z budową i przebudową sieci
kanalizacyjnej” realizowanej z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Głos zabrała Skarbnik Gminy – Gabriela Milczarska, przedstawiając projekt uchwały.
Wyjaśniła, iż w roku budżetowym 2020 planowane jest zaciągnięcie pożyczki z budżetu
państwa w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości do kwoty 837.338,00 zł na
wyprzedzające finansowanie zadania – przebduweoa i modernizacja oczyszczalni ścieków.
Kwota 837.338 zł to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego. Pożyczka zostanie spłacona po
rozliczeniu zadania i otrzymaniu dotacji. Źródłem finansowania spłaty pożyczki będą środki
budżetu Unii Europejskiej otrzymane w ramach przyznanej pomocy. Uchwała o pożyczce już
teraz jest podejmowana, gdyż zadanie dotyczące oczyszczalni ścieków jest etapowane w
płatnościach. Czyli pierwszy termin zapłaty mamy do końca kwartału, drugi i jednocześnie
ten ostateczny - to koniec czerwca. Skarbnik Gminy przypomniała, że niemal wszystkie
zadania inwestycyjne są finansowane z kredytów i pożyczek.
Przewodniczący zapytał czy obecni na posiedzeniu radni mają pytania co do tego
punktu.
Radny Przemysław Jędrzejczak zapytał jaki będzie koszt tej pożyczki.
Skarbnik Gminy odpowiedziała, że są otwierane dwa rachunki w BGK na środki
własne i unijne. Miesięczny koszt utrzymania rachunku to około 100 zł, zaś odsetki około 200
zł. Pożyczka zostanie spłacona w momencie otrzymania środków z budżetu Unii Europejskiej
otrzymanych w ramach przyznanej pomocy.
Sekretarz Gminy – Sylwester Krawczyk dodał, że BGK to państwowa instytucja
finansowa, specjalizująca się w obsłudze sektora publicznego. Dlatego warunki na jakich
zaciągnięta jest pożyczka są dla nas najkorzystniejsze.
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Radny Przemysław Jędrzejczak zauważył, że część tej pożyczki ma zostać
sfinansowana z dochodów własnych gminy.
Skarbnik gminy wyjaśniła, że chodzi tu o odsetki oraz obsługę rachunku.
Radna Jadwiga Mantorska zapytała czy przedstawiona pożyczka jest ujęta
w budżecie.
Skarbnik odpowiedziała twierdząco na to pytanie.
Radni nie zgłosili więcej uwag ani zapytań do przedstawionego punktu. Wszystkie
komisje posiadały niezbędne quorum, zatem przewodniczący przystąpił do przeprowadzenia
głosowania.
•

Komisja Budżetu i Rolnictwa – wszyscy obecni za (5 członków),

•

Komisja Rewizyjna – wszyscy obecni za (6 członków),

•

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia – wszyscy obecni za (5 członków),

•

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – wszyscy obecni za (4 członków).

Projekt został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany.

Punkt 7.
Kolejny punkt dotyczył zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia
kredytu długoterminowego. Przewodniczący poprosił o zabranie głosu przez Panią Skarbnik.
Gabriela Milczarska wyjaśniła, że projekt uchwały dotyczy rozliczenia finansowego
oczyszczalni ścieków, w związku z tym, że inwestycję finansujemy z kredytów. Oznajmiła też,
że proponuje się nie rozdrabniać każdej inwestycji na osobny przetarg w celu wybrania banku,
lecz zrobić przetarg na większą kwotę kredytu, który sfinansuje wszystkie zadania
inwestycyjne. Proponowana kwota kredytu to 2.000.000 zł. Umowa zostanie sporządzona w
taki sposób, że będziemy pobierać tylko środki, których rzeczywiście na dany moment
potrzebujemy. Czyli jeśli potrzebujemy 800.000 zł do pierwszego rozliczenia oczyszczalni
ścieków to tyle właśnie pieniędzy pobierzemy i od tej kwoty będziemy spłacać odsetki na
bieżąco. Wyjaśniła, iż kredyt zostanie spłacony

w latach 2021-2039, a środki na spłatę

kredytu wraz z odsetkami zostaną zaplanowane w budżetach lat następnych, w których
przypadać będą terminy spłat. Na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu,
przeznaczone zostaną środki stanowiące dochody własne Gminy Cielądz, w tym wpływy z
podatku od nieruchomości oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.
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Przewodnicząca Rady Gminy - Małgorzata Rosa zapytała, czy koszty dotyczyć będą
kwoty którą aktualnie pobieramy w celu sfinansowania inwestycji dotyczącej oczyszczalni
ścieków, czy od razu 2 miliony wpływają na konto gminy.
Skarbnik odpowiedziała, że podpisujemy co prawda umowę na 2 miliony, ale
pobieramy tylko to co jest konieczne. Zatem np. pobieramy 800.000 zł i spłacane są odsetki od
tej kwoty, a spłata kredytu następuje od kolejnego roku.
Radna Jadwiga Mantorska zapytała czy omawiana w punkcie 6 pożyczka na kwotę
ponad 800.000 zł zawarta jest w przedstawionym teraz kredycie długoterminowym.
Skarbnik Gminy zaprzeczyła, tłumacząc iż są to dwa osobne kredyty.
Wszystkie komisje posiadały niezbędne quorum, zatem przewodniczący przystąpił do
przeprowadzenia głosowania.
•

Komisja Budżetu i Rolnictwa – wszyscy obecni za (5 członków),

•

Komisja Rewizyjna –5 członków za, 1 głos wstrzymujący,

•

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia – 4 członków za, 1 głos wstrzymujący,

•

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – wszyscy obecni za (4 członków).

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Punkt 8.
Kolejny punkt dotyczył zaopiniowania projektu uchwały w sprawie określenia
średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Cielądz, w roku szkolnym 2019/2020.
Przewodniczący obrad Adam Michalak poprosił, aby głos w tej sprawie zabrała Kierownik
GZEAS – Agnieszka Zielińska.
Kierownik wyjaśniła, że ze względu na zmiany, które zaszły w ustawie oświatowej,
zmianie uległy też regulacje dotyczące zasad zwrotu rodzicom dzieci niepełnosprawnych
koszty przewozu dzieci i młodzieży do szkół. Określono bowiem wzór na obliczenie kosztów
jednorazowego przewozu. Jedną ze składowych wzoru jest właśnie średnia cena jednostkowa
paliwa właściwego dla danego pojazdu w danej gminie. Ustawa zobowiązuje radę gminy do
określenia w drodze uchwały, średniej ceny jednostkowej paliwa w gminie na każdy rok
szkolny, uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie.
Kierownik GZEAS wyjaśniła, że z racji tego, że w naszej gminie istnieje jedna stacja
benzynowa, wystąpiono do niej z prośbą o przygotowanie zestawienia średniej ceny paliwa za
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miesiąc listopad. Na tej podstawie obliczono średnią cenę. Tak więc średnie ceny jednostkowe
paliwa w Gminie Cielądz w roku szkolnym 2019/2020 kształtowały się następująco:
• benzyna – 4,90 zł,
• olej napędowy – 4,92 zł,
• autogaz – 2,08 zł.
Pani Zielińska zaznaczyła, że uchwała musi być podjęta w celu realizacji zwrotu kosztów
rodzicom zgodnie z nowymi przepisami.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego punktu. Wszystkie komisje posiadały
niezbędne quorum, zatem przewodniczący przystąpił do przeprowadzenia głosowania.
•

Komisja Budżetu i Rolnictwa – wszyscy obecni za (5 członków),

•

Komisja Rewizyjna – wszyscy obecni za (6 członków),

•

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia – wszyscy obecni za (5 członków),

•

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – wszyscy obecni za (4 członków).

Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany.

Punkt 9.
Przewodniczący obrad przystąpił do kolejnego punktu posiedzenia dotyczącego
zaopiniowania projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem,
utrzymaniem i ochroną dróg na terenie gminy Cielądz.
Głos w tej sprawie zabrał Sekretarz Gminy – Sylwester Krawczyk. Wyjaśnił, że
dotychczasowe stawki dla urządzeń telekomunikacyjnych kształtowały się na niskim poziomie,
co miało zachęcić firmy do budowy sieci teleinformacyjnych na terenie naszej gminy. Dodał,
że nie wszystkie gminy miały tak korzystne stawki jak nasza. Dlatego ustawodawca poprzez
zmianę przepisów zobligował samorządy do obniżenia opłat w tym obszarze do poziomów
określonych w ustawie. W przypadku naszej gminy stawki te były korzystne dlatego zmiany są
niewielkie. Sekretarz porównał proponowane stawki do dotychczas obowiązujących,
przedstawiając gdzie są zmiany oraz czego dotyczą.
W dotychczas obowiązującej uchwale za zajęcie 1 m² powierzchni pasa drogowego
związanego z umieszczeniem w nim urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej ustalono
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opłatę w wysokości–0,50 zł – teraz proponowana jest stawka 0,20 zł, która jest stawką
maksymalną, wynikającą z ustawy.
Z kolei jeśli chodzi o opłatę roczną za zajęcie 1m² powierzchni pasa drogowego
zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia infrastruktury będącej infrastruktura
,,ostatniej mili” gdzie dotychczas była to symboliczna kwota 1,00 zł ustala się wzrost do kwoty
- 20,00 zł. Ustawodawca pozwolił na wprowadzenie opłaty w maksymalnej kwocie 20 zł i do
tej propozycji się przychyliliśmy.
Sekretarz podkreślił, że wiele już w tym temacie w naszej gminie zostało
zrealizowane, dlatego urządzeń teleinformacyjnych w naszym obszarze będzie niedużo.
W poprzedniej uchwale ustalono opłatę roczną za 1m powierzchni pasa drogowego zajętego
przez rzut poziomy urządzeń umieszczonych na obiektach mostowych w wysokości 100,00 zł.
W tej chwili proponujemy poszerzenie tego zapisu o urządzenia inżynierskie, czyli wszystkie
obiekty, na których urządzenia te są umieszczanie oraz stawkę – 150,00 zł.
Radna Ewa Kwiatkowska-Kielan zapytała, czy do obiektów inżynierskich zaliczają się
przepusty gospodarzy przy bramach wjazdowych oraz przejazdach np. na pola.
Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk zapewnił, że mówiąc o obiektach inżynierskich
mamy na myśli tylko te umieszczone na terenach należących do gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa zapytała, czy proponowane 20,00 zł
nie jest zbyt wygórowaną ceną.
Sekretarz odpowiedział, że nie ma wątpliwości co do słuszności wprowadzenia tej
stawki. Uzasadnił to tym, że ustawodawca podając maksymalne granice zna rynek
i zasady jakie w nim obowiązują. Przedsiębiorstwa telekomunikacyjne to z reguły duże
holdingi zagraniczne, których takie kwoty nie przestraszą, ani nie obciążą.
Radni nie wnieśli więcej uwag do przedstawionego punktu. Wszystkie komisje
posiadały niezbędne quorum, zatem przewodniczący przystąpił do przeprowadzenia
głosowania.
•

Komisja Budżetu i Rolnictwa – wszyscy obecni za (5 członków),

•

Komisja Rewizyjna – wszyscy obecni za (6 członków),

•

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia – wszyscy obecni za (5 członków),

•

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – wszyscy obecni za (4 członków).

Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany.
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Punkt 10.
Kolejny punkt dotyczył wypracowania stanowiska Rady Gminy Cielądz w sprawie
powstania stacji PKP na terenie powiatu rawskiego.
Głos zabrał Wójt Gminy – Paweł Królak mówiąc, że dotarła do nas Uchwała Rady
Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zajęcia
stanowiska dotyczącego powstania stacji PKP na terenie powiatu rawskiego, z prośbą o
poparcie tej inicjatywy. Stanowisko zostało wypracowane i zaprezentowane radnym w formie
papierowej.
Radni potwierdzili, że zapoznali się z tymi dokumentami. W przygotowanym
stanowisku wyrażono poparcie i przychylność dla tej inicjatywy.
Zagłosowano za wyrażeniem pozytywnej opinii nad wypracowanym stanowiskiem.
Radni głosowali wspólnie bez podziału na komisje. Wszyscy jednogłośnie poparli projekt
przygotowanego stanowiska.

Punkt 11.
Kolejny punkt dotyczył przygotowania do opracowania planów pracy Komisji na rok
2020.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Iwona Machnicka przedstawiła plan pracy
komisji na 2020 rok. Plan przedstawia się następująco:
Termin
Lp. przeprowadzenia
kontroli

1

I kwartał

Zakres kontroli

Jednostka
kontrolowana

Kontrola kosztów wyjazdów służbowych
i szkoleń pracowników Urzędu Gminy za 2019 r.

Wójt Gminy
Cielądz

kontrola przychodów i wydatków Gminnego
Domu Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Cielądzu za 2019 rok.

Dyrektor BP
i GDK
w Cielądzu

Kontrola Inwestycji Drogowych
(objazd dróg).

Wójt Gminy
Cielądz
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Kontrola płatności za pobór wody
i odprowadzanie ścieków.
Kontrola stacji uzdatniania wody (w terenie).
Kontrola wydatków na zimowe utrzymanie dróg
za sezon 2019/2020.
2

II kwartał

Rozpatrzenie sprawozdania finansowego
i sprawozdania z wykonania budżetu gminy
za 2019 rok, informacji o stanie mienia Gminy.
Zaopiniowanie wykonania budżetu Gminy
za 2019 rok i wypracowanie wniosku
dotyczącego absolutorium dla Wójta Gminy.

Wójt Gminy
Cielądz oraz
jednostki
organizacyjne
Gminy

Kontrola GOPS-u w zakresie poprawności
i terminowości rozpatrywania wniosków
w zakresie świadczeń rodzinnych oraz pomocy
społecznej.

3

II kwartał

Kontrola efektywności wydatkowania środków
przyznanych z budżetu gminy dla organizacji
pozarządowych, realizujących zadania w ramach
programu współpracy – za 2019 rok.

Wójt Gminy
Cielądz oraz
jednostki
organizacyjne
Gminy

Kontrola gospodarki odpadami komunalnymi
(ściągalność, masa odpadów, dochody, sposób
odbioru, segregacja).

4

IV kwartał

5

Cały rok

Kontrola zatrudnienia i wynagrodzeń oraz zakupu
środków trwałych w szkołach. Kontrola kosztów
utrzymania szkół.
Przygotowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej
na 2021 rok.

Dyrektorzy
Szkół

Inne zadania zlecone przez Radę Gminy
w zakresie kontroli.

Pozostałe komisję tj.: Komisja Budżetu i Rolnictwa oraz Komisja Oświaty, Kultury, Sportu
i Zdrowia pozostały przy planach pracy z poprzedniego roku.
Punkt 12.
W sprawach różnych głos zabrała Przewodnicząca Rady Gminy – Małgorzata Rosa.
Odczytała

odpowiedź

Urzędu

Marszałkowskiego
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na

stanowisko

Rady

Gminy

w sprawie ujęcia w planach budżetowych Województwa Łódzkiego zadania inwestycyjnego
dotyczącego budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 707 w
miejscowości Cielądz, gmina Cielądz, powiat Rawski oraz pismo z Urzędu Marszałkowskiego,
które skierowano do Inspekcji Transportu Drogowego, dotyczące rozważenia przez ITD
możliwości umieszczenia na drodze wojewódzkiej 707 w miejscowości Cielądz urządzeń
kontrolno-pomiarowych do tzw. odcinkowego pomiaru prędkości.
Rozpoczęła się dyskusja nad potrzebą powstawania ścieżek rowerowych na terenie
gminy oraz naprawami w zakresie oświetlenia ulicznego.

Punkt 13.
Na powyższym komisje stałe zakończyły obrady. Przewodniczący wspólnego
posiedzenia – Adam Michalak zamknął posiedzenie o godzinie 15:20.

Przewodniczący Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji
Rafał Kucharski
Protokołowała:
Edyta Libera
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