Protokół Nr 15/2020
ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Rolnictwa
z Komisją Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
w dniu 14 października 2020 roku.

Radnych obecnych na posiedzeniu Komisji: 4
(nieobecny: Rafał Kucharski, Grzegorz Stępniak i Michał Trzciński)
Lista obecności członków Komisji oraz pozostałych osób - w załączeniu do protokołu.
Ponadto w posiedzeniu brali udział:
1. Paweł Królak

- Wójt Gminy

2. Sylwester Krawczyk

- Sekretarz Gminy

3. Gabriela Milczarska

- Skarbnik Gminy

4. Agnieszka Zielińska

- Kierownik GZEAS w Cielądzu

5. Maria Piątek

- Dyrektor SP w Sierzchowach

6. Bogdan Batorek

- Dyrektor SP w Cielądzu.

Zgodnie z § 58 ust. 3 Statutu Gminy obradom przewodniczył najstarszy wiekiem spośród
przewodniczących komisji odbywających wspólne posiedzenie tj. Przewodniczący Komisji
Budżetu i Rolnictwa – Adam Michalak.
Punkt 1.
Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 14:00 dokonał Przewodniczący Komisji
Budżetu i Rolnictwa – Adam Michalak, witając członków Komisji i zaproszonych gości.
Stwierdził istnienie quorum w każdej komisji i uprawnienie Komisji do podejmowania
wiążących decyzji.
Punkt 2.
Przewodniczący obrad przedstawił porządek posiedzenia:
1.

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.

Przedstawienie porządku obrad.

3.

Przyjęcie przez poszczególne Komisje protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.

Informacja w sprawie stanu przygotowania placówek oświatowych do nowego roku
szkolnego.

5.

Przedstawienie informacji na temat stanu realizacji zadań oświatowych za rok szkolny
2019/2020.

6.

Informacja dotycząca dowozów w roku szkolnym 2019/2020.

7.

Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku.

8.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

9.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok.

10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Rawskiego – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie
Mazowieckiej.
11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą.
12. Informacja w sprawie stanu bazy sportowo – rekreacyjnej w Gminie Cielądz – potrzeby
inwestycyjne i remontowe.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie posiedzenia.
Do przedstawionego porządku posiedzenia nie zgłoszono uwag.
Punkt 3.
Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji z dnia 10 sierpnia 2020 r. został
opublikowany na stronie BIP oraz wyłożony do wglądu. Do protokołu nie wniesiono uwag
i został przez komisję przyjęty jednogłośnie tj. 4 głosami „za”.
Punkt 4.
Przystąpiono do realizacji punktu dotyczącego informacji na temat 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, i podkreślił, że w okresie wakacji cztery sprawy były szczególnie realizowane:
- przygotowanie szkoły pod kątem sanitarnym z uwagi na epidemię koronawirusa,
- wdrożenie dziennika elektronicznego od 1 września;
- rozprowadzenie sieci internetowej w całej szkole;
- pomalowanie jednej klasy;
Zaznaczył, że nie były wykonywane żadne więcej remonty z uwagi na epidemię.
Przewodniczący Komisji Oświaty Przemysław Jędrzejczak zwrócił się z zapytaniem do
Dyrektora Szkoły w Cielądzu, czy byłaby możliwość, by rodzice za obiady płacili na konto
bankowe.
Dyrektor oznajmił, iż była już taka sytuacja, ale pewna grupa rodziców nie płaciła
systematycznie i był kłopot z wyegzekwowaniem tych należności.
Kierownik GZEAS Agnieszka Zielińska dodała, że problem w tym przypadku jest taki, że
wpłaty za wyżywienie muszą starczyć na pokrycie zakupu produktów, a zdarzało się czasami, ze
intendenta musiała zakładać za zakupy własnymi środkami.

Przewodniczący Komisji Oświaty Przemysław Jędrzejczak stwierdził, iż dobrze by było,
by tym rodzicom co chcą płacić na konto umożliwić to.
Kierownik GZEAS oznajmiła, iż kwestia będzie przeanalizowana, a również trzeba mieć
na uwadze np. koszty prowadzenia takiego rachunku i z jakich środków będą pokrywane.
Następnie głos zabrała Pani Maria Piątek - Dyrektor SP w Sierzchowach. Też stwierdziła,
że szkoła jest przygotowana do pracy w nowym roku szkolnym. Stwierdziła, że czynności
przygotowawcze w jej szkole były podobne jak w szkole w Cielądzu, w tym między innymi pod
kątem sanitarnym. Opracowane i wdrożone zostały procedury w tym temacie, w tym między
innymi w zakresie korzystania z poszczególnych pomieszczeń szkolnych jak np. stołówka.
Na powyższym zakończona została analiza niniejszego tematu.
Punkt 5. 6.
Przystąpiono do realizacji punktu dotyczącego przedstawienia informacji na temat
realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny.
Informację na ten temat przedłożyli Dyrektorzy Szkół Podstawowych: Bogdan Batorek –
Dyrektor SP w Cielądzu i Maria Piątek - Dyrektor SP w Sierzchowach.
Głos zabrała również Kierownik GZEAS w Cielądzu Agnieszka Zielińska, która
przedstawiła informację na temat zrealizowanych zadań oświatowych przez organ prowadzący
i w związku z tym omówiła kolejny temat porządku posiedzenia tj. dotyczący dowóz uczniów.
Do informacji w zakresie dowozu uczniów odniósł się Przewodniczący Komisji Oświaty
Przemysław Jędrzejczak, który przypomniał, że w zeszłym roku na posiedzeniu Komisji była
poruszona kwestia stanu technicznego autobusu i że Gmina podejmie w formie przetargu
działania, by autobus dowożący dzieci był o odpowiednich parametrach.
Kierownik GZEAS Agnieszka Zielińska oznajmiła, iż nie był ogłoszony przetarg na dowóz
dzieci więc nie było wytycznych w tym zakresie. Dodała, że dowóz odbywa się na podstawie
porozumienia z PKS i że były przeprowadzane rozmowy z firmą, by tabor był lepszy.
Przewodniczący Komisji Przemysław Jędrzejczak wyraził zdanie, że jeździ ten sam
autobus co jeździł wcześniej i nic nie zmieniło się na lepsze.
Kierownik GZEAS oświadczyła, ze zatem ponownie przeprowadzą rozmowy z
Dyrektorem PKS na ten temat.
Na powyższym zakończono obrady w punkcie 5 i 6 posiedzenia Komisji.
Punkt 7.
Informację z wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku przedstawiła Skarbnik Gminy
Gabriela Milczarska. Poinformowała o wykonaniu planu dochodów oraz wydatków oraz jakie
zaciągnięto pożyczki i kredyty i jaki jest stan zadłużenia na dzień 30.06.2020 r.

Do informacji nie zgłoszono zapytań.
Punkt 8.
Przystąpiono do realizacji punktu dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2039.
Temat przedstawiła Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska. Wyjaśniła, iż projekt uchwały
zawiera uaktualnienie dochodów i wydatków oraz zmniejszono przychody w 2020 r. z tytułu
planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek o kwotę 999.064,55 zł. Przychody po
zmianach wynoszą 5.218.327,71 zł. Zwiększono rozchody z tytułu spłaty pożyczek otrzymanych
na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE o kwotę 775.975,61 zł. Rozchody
po zmianach wynoszą łącznie 1.326.168,61 zł. W 2021 r. zmniejszono dochody majątkowe
o 795.438,00 zł, a kwota ta wynika z rozliczenia inwestycji dotyczącej gospodarki wodnościekowej.
Do projektu uchwały nie zgłoszono zapytań.
Przystąpiono wobec tego do głosowania nad wyrażeniem opinii do projektu uchwały.
Komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej tj:
Komisja Budżetu i Rolnictwa – jednogłośnie - 4 głosy „za”
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia – jednogłośnie - 5 głosów „za”.
Punkt 9.
Przystąpiono do realizacji punktu dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały
w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok.
Niniejszy temat przedstawiła Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska. Poinformowała, iż
załącznikiem nr 1, dotyczącym planu dochodów, proponuje się następujące zmiany:
- w dziale 010 zgodnie z podpisaną umową z WFOŚiGW zwiększa się dochody własne
majątkowe z tytułu otrzymania dofinansowania do zadania inwestycyjnego z zakresu
gospodarki wodno-ściekowej – kwota 412.149 zł oraz w związku rozliczeniem inwestycji i po
pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność końcowa – kwota 796.404,08 zł;
- w dziale 758 – zwiększenie dotacji celowych majątkowych w związku ze zwrotem części
wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku – kwota 63.798,30 zł;
- dziale 801 zmniejszenie dotacji na zakup podręczników szkolnych – o kwotę 404 zł
- pozostałe zmiany wynikają z wysokości uzyskanych wpływów budżetowych – zwróciła Skarbnik

Gminy uwagę na pozycję dotyczącą zwrotu VAT-u.
Następnie poinformowała, iż załącznikiem nr 2, dotyczącym planu wydatków, wprowadza się
zmiany:

- w dziale 010 – zmniejszenie wydatków na zadanie z zakresu gospodarki wodno-ściekowej –
27.900,78 zł;
- w dziale 600 – zmniejszenie o 401.322 zł z wydatków majątkowych na przebudowę dróg
gminnych, a zwiększenie o 101.835 zł na betonówki, zwiększenie z funduszu sołeckiego Małej
Wsi i Wylezinka na bieżące utrzymanie dróg z uwagi na zmianę wniosków tych sołectw;
- w dziale 754 – zwiększenie wydatków na dotację dla OSP Sierzchowy na dofinansowanie
zakupu piły ratunkowej;
- w dziale 801- zmniejszenie wydatków na podręczniki szkolne;
- w dziale 851– propozycja udzielenia dotacji dla SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej na
zakup łóżek dla pacjentów.
Skarbnik Gminy dodała, że załącznik Nr 3 obrazuje zmiany w zadaniach inwestycyjnych, które
dotyczą zadań:
- zadanie z zakresu gospodarki wodno-ściekowej –
- w dziale 600 - w zakresie dróg;
- zmniejszenie do wysokości zrealizowanego zakupu w zakresie zakupu kosiarki samojezdnej;
- dotacja dla Szpitala w Rawie Mazowieckiej w wysokości 10 tys. zł na zakup łóżek.
Skarbnik Gminy wyjaśniła też, że załącznikiem Nr 4 dokonywane są zmiany w przychodach i
rozchodach budżetu gdyż zmniejsza się planowane przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i
kredytów o kwotę 999.064 zł, a zwiększa się planowane rozchody o kwotę 775.975 o kwotę
spłaconej pożyczki zaciągniętej na prefinansowanie.
Skarbnik Gminy zaznaczyła, że załącznikiem Nr 5 dokonywane są zmiany w zakresie wydatków
na przedsięwzięcia w ramach funduszy sołeckich. Zmiany dotyczą sołectw: Wylezinek, Mała
Wieś i Komorów.
Do projektu uchwały nie zgłoszono zapytań.
Przystąpiono wobec tego do głosowania nad wyrażeniem opinii do projektu uchwały. Komisje
jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2020 tj:
Komisja Budżetu i Rolnictwa – jednogłośnie - 4 głosy „za”
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia – jednogłośnie – 5 głosów „za”.
Punkt 10.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Rawskiego – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej
było kolejnym punktem posiedzenia Komisji.
Temat przedstawił Wójt Gminy – Paweł Królak. Oznajmił, iż projekt uchwały jest
pokłosiem rozmów spotkania z Panią Dyrektor Szpitala na wspólnym posiedzeniu wyjazdowym

komisji. Oznajmił też, że jeszcze w czerwcu P. Dyrektor wystosowała w tej sprawie pismo.
Przypomniał, że koszt jednego łóżka kształtuje się minimum w granicach 4 – 5 tys. zł.
W tym miejscu Pan Wójt poinformował, że na sesji będzie wnioskował o wprowadzenie
dodatkowego punktu dotyczącego projektu uchwały o wstępną lokalizację nowego przystanku
przy drodze powiatowej w miejscowości Gortatowice. Wyjaśnił, iż Dyrektor Szkoły
w Sierzchowach wystąpiła z taką prośbą, gdyż uczniowie jej szkoły mieliby dzięki temu
zapewnione bezpieczniejsze warunki w dotarciu do szkoły.
Członkowie Komisji do w.w tematów nie zgłosili uwag i jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali
projekty uchwał tj:
Komisja Budżetu i Rolnictwa – jednogłośnie - 4 głosy „za”
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia – jednogłośnie – 5 głosów „za”.
Punkt 11.
W dalszej kolejności przystąpiono do realizacji punktu dotyczącego zaopiniowania
projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą.
Projekt uchwały omówił Sekretarz Gminy. Oznajmił, iż jest to kontynuacja umowy
dzierżawy z firmą Progresnet, która świadczy usługi dla mieszkańców w zakresie dostarczania
Internetu. Roczny czynsz dzierżawny płacą w wysokości 1.400 zł netto. Sekretarz stwierdził, że
kontynuacja umowy jest ważna nie tylko jako element dochodu, lecz także z uwagi na
świadczenie usługi na rzecz mieszkańców Gminy.
Do projektu uchwały nie zgłoszono zapytań.
Przystąpiono wobec tego do głosowania nad wyrażeniem opinii do projektu uchwały. Komisje
jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały tj:
Komisja Budżetu i Rolnictwa – jednogłośnie - 4 głosy „za”
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia – jednogłośnie – 5 głosów „za”.
Punkt 12.
Kolejnym punktem była informacja w sprawie stanu bazy sportowo – rekreacyjnej w
Gminie Cielądz – potrzeby inwestycyjne i remontowe.
Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, iż mamy dwa obiekty sportowe : w Cielądzu i
w Grabicach. Na obiekcie w Cielądzu w ostatnim czasie została zrobiona renowacja płyty. W
Grabicach planowane jest natomiast zrobienie szatni oraz wymiana drzwi. Zaznaczył, że boisko
w Cielądzu nie spełnia jednak wymogów PZPN odnośnie szerokości. W razie przebudowy będą
natomiast na pewno kłopoty z konserwatorem zabytków. Potrzeby lokalowe LKS Cielądz ma

zapewnione.
Przewodnicząca Rady Małgorzat Rosa wystąpiła z uwagą, że mała liczba dzieci w
porównaniu z innymi gminami bierze udział w zajęciach sportowych w ramach klubu.
Wójt wspomniał w tym miejscu o ograniczeniu zajęć sportowych na sali gimnastycznej w
szkole w Cielądzu z uwagi na epidemię koronawirusa.
Punkt 13.
W sprawach różnych zostały poruszone następujące tematy:
Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa zgłosiła wniosek z zebrania sołeckiego w
sołectwie Łaszczyn dotyczący usunięcia zakrzaczeń przy drodze powiatowej.
Wójt Gminy oznajmił, iż sprawę przekaże Powiatowi, ale jest świeżo po spotkaniu w
Powiecie i ma wiedzę, że mają bardzo dużo zakrzaczeń do wycięcia.
Radna Ewa Kwiatkowska-Kielan poruszyła problem braku odpływu wody z drogi
powiatowej w Sanogoszczy. Stwierdziła, że woda zalewa tam całą szerokość drogi.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Przemysław Jędrzejczak
zapytał o projekt dotyczący wymiany oświetlenia i stwierdził też, że coraz więcej lamp się nie
świeci. Wystąpił też z pytaniem na temat postępu prac przy szkole w Sierzchowach i przy
Ośrodku Zdrowia.
Do powyższego pytania ustosunkował się Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk.
Oznajmił, iż w sprawie projektu dotyczącego wymiany oświetlenia ulicznego sytuacja
przedstawia się następująco: wniosek uzyskał negatywną ocenę, złożono więc w tej sprawie
protest, który został uznany i nakazano uzupełnić wniosek. Uzupełnienie zostało złożone i teraz
trwa oczekiwanie na ocenę ekspertów. Sekretarz stwierdził, iż bardzo wolno przebiega procedura
rozpatrywania i kiedy będzie informacja zwrotna to trudno jest stwierdzić, sądzi, że za około 2 –
3 tygodnie.
W sprawie projektu dotyczącego szkoły w Sierzchowach Sekretarz wyjaśnił, iż wczoraj
uzyskał informację, że wniosek trafi na posiedzenie Rady nadzorczej WFOŚiGW – z uwagi, że
jest to duża wartość – 1,6 mln zł i ma nadzieję, że uzyska akceptację.
Odnośnie zadania dotyczącego modernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach
Sekretarz poinformował, że są planowane dwa źródła finansowania tj. ze środków Gminy i P.
Doktora. Dodał, że na piątek planowane jest spotkanie z P.Doktorem oraz właścicielka lokalu w
tym budynku. Stwierdził, że realizacja zadania przesunie się na 2021 rok. Ma bowiem
informację od P. Doktora, że wnioski składane do Ministerstwa nie będą w tym roku
rozpatrywane a konkurs będzie jeszcze raz rozpisany.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Przemysław Jędrzejczak
dopytał jeszcze o perspektywy w zakresie szkoły w Cielądzu.
Do tej kwestii też odniósł się Sekretarz Gminy. Oznajmił, iż tutaj kluczowa będzie
decyzja Wojewody. Jest duża konkurencja, gdyż sam Powiat złożył wniosek o 16 mln zł na
rozbudowę Szpitala.
Wójt Gminy Paweł Królak podjął temat sposobu wynagradzania sołtysów, gdyż z uwagi
na epidemię, nie będą zapraszani i zaproponował, by rozważyć propozycję przyznania im diety
w formie ryczałtu.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa poinformowała członków Komisji o
obowiązku dodawania napisów na umieszczanych nagraniach z sesji. Dlatego ma prośbę, by na
sesji zabierać głos pojedynczo i w miarę wyraźnie mówić.
Radna Iwona Machnicka podziękowała za zrealizowanie drogi Wisówka – Małą Wieś.
Następnie dyskutowano nad burzliwym przebiegiem niektórych zebrań sołeckich.

Punkt 14.
Wobec wyczerpania porządku obrad, o godz. 15:40 zamknięte zostało wspólne
posiedzenie Komisji.
Przewodniczący
Komisji Budżetu i Rolnictwa
Adam Michalak
Protokołowała:
Bogusława Kobacka

