
Protokół Nr 26/2021 
ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej 
z pozostałymi Komisjami stałymi Rady Gminy 

 
w dniu 24 maja 2021 roku. 

 
Radnych obecnych na posiedzeniu Komisji: wszyscy obecni tj. 7. Radnych 
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 

7. Grażyna Michniewska  - Kierownik GOPS 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 9:00 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 protokołów poszczególnych Komisji z poprzedniego ich posiedzenia tj. z dnia                           
24 marca 2021 roku. 

4. Zapoznanie się z projektami organizacyjnymi szkół na rok szkolny  2021/2022. 

5. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Cielądz z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego  i o wolontariacie za 2020 rok. 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej 
Gminy Cielądz.  



7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej                     
na lata 2021-2035. 

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy na 2021 r. 

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego                     
w 2021 roku. 

10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Rawskiego. 

11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.   

12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych 
radnym Rady Gminy Cielądz. 

13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy 
Cielądz. 

14. Wyrażenie opinii w zakresie przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego 
obejmującego budowę żłobka dla 35. dzieci z perspektywą utworzenia na jego bazie zespołu 
żłobkowo-przedszkolnego. 

15. Sprawy różne. 

16. Zamknięcie posiedzenia. 

Do przedstawionego porządku posiedzenia nie zgłoszono uwag.  

  
Punkt 3. 

Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji z dnia 24 marca 2021 r. został opublikowany 

na stronie BIP oraz wyłożony do wglądu. Do protokołu nie wniesiono uwag i został przez 

komisję przyjęty jednogłośnie. 

Punkt 4.  

Kolejny punkt dotyczył zapoznania się z projektami organizacyjnymi szkół na rok 

szkolny 2021/2022 

Najpierw głos zabrała Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sierzchowach - Maria Piątek. 

Poinformowała, że szkoła będzie funkcjonować w podobnym zakresie, jak w zeszłym roku.                      

W szkole będzie dziesięć oddziałów, w tym osiem szkolnych i dwa oddziały przedszkolne. 

Łącznie w szkole będzie 97. uczniów – w klasach 1-8 i na chwilę obecną zapisanych jest 26. 

przedszkolaków. W zakresie kadry nauczycielskiej poinformowała, iż ogółem jest zatrudnionych 

19. nauczycieli, z tego 17 – pełnozatrudnieni i 2- niepełnozatrudnione. Wszyscy nauczyciele 

posiadają odpowiednie kwalifikacje do nauczania przedmiotów. Stopień awansu zawodowego 

nauczycieli to: 9.dyplomowanych, 3.mianowanych, 6. kontraktowych   i 1 stażysta. W zakresie 

obsługi stan zatrudnienia to: 1 etat woźnego, 2 etaty sprzątaczki, 1 etat kucharki, sekretarz i 



intendent – 1 etat (0,75 +0,25), pomoc nauczyciela – 0,5 etatu i pracownik sezonowy na 0,25 

etatu. Łącznie pracownicy obsługi to 5,75 etatu. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cielądzu oznajmił, iż od nowego roku szkolnego 

nastąpi wzrost oddziałów: było 19, a będzie 20, gdyż odchodzi pojedyncza klasa, a tylko klasa 

piąta jest pojedyncza, a w pozostałych rocznikach są po dwie klasy. Nauczycieli będzie 

zatrudnionych 44-ech, plus 2 na stanowiskach kierowniczych, czyli razem 46. nauczycieli.                      

W obsłudze będzie zatrudnionych 13 osób. W liczbie uczniów jest widoczna tendencja 

wzrostowa i to najbardziej jest widoczne w grupach przedszkolnych. W klasach I-VIII będzie 

235 dzieci, a w oddziałach przedszkolnych – 84.   

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Przemysław Jędrzejczak 

zapytał, czy nie będzie Dyrektor miał problemów lokalowych przy tej liczbie dzieci. 

Dyrektor stwierdził, że na razie mieszczą się i pracownia informatyczna zostanie 

przeznaczona na klasę dla wychowawcy. 

Punkt 5 

W następnym punkcie posiedzenia Komisji Inspektor Piotr Król przedstawił 

sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Cielądz z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o 

wolontariacie za 2020 rok. 

Członkowie Komisji nie zgłosili do sprawozdania żadnych uwag ani zapytań. 

Punkt 6. 

W następnej kolejności przystąpiono do realizacji punktu: wyrażenie przez poszczególne 

komisje opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej 

Gminy Cielądz za rok 2020. 

Temat przedstawiła Grażyna Michniewska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Cielądzu. Zaznaczyła, że jest to obszerny materiał, który zawiera dane 

demograficzne i społeczne, dane o korzystających z pomocy i wsparcia, dane o różnych 

rodzajach przyznawanych świadczeń, dane o  kadrze jednostki. Omówiła ogólne dane                             

z powyższego zakresu. 

Do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono uwag.  

Przystąpiono wobec tego do głosowania nad wyrażeniem opinii.  

 Wszystkie komisje posiadały niezbędne quorum. Wynik głosowania był następujący:  

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

 Komisja Budżetu i Rolnictwa – wszyscy za (5 radnych),  

 Komisja Rewizyjna – wszyscy za (7 radnych),  



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

 Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany.  

Punkt 7 

W dalszej kolejności przystąpiono do realizacji punktu dotyczącego zaopiniowania 

projektu uchwały  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2035. 

Temat przedstawiła Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska. Wyjaśniła, iż projekt uchwały 

zawiera uaktualnienie dochodów i wydatków, i poinformowała o ich wysokości. Zaznaczyła też, 

że w wyniku dokonanych zmian zmienił się wynik budżetu – uległ zwiększeniu o kwotę 45.991 

zł i deficyt Gminy po zmianach wynosi 2.571.236 zł . Ponadto dokonano zmian w przychodach  

i w 2021 roku zmniejszono planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki o kwotę 1.531.717 zł, 

a zwiększono przychody budżetu z tytułu wprowadzenia wolnych środków o kwotę 1.564.168 zł 

oraz kwota niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu – 13.539 zł. 

Poinformowała o planowanych do zaciągnięcia kredytach: w 2021 roku – 1.526.090 zł – na 

pokrycie deficytu budżetu oraz w 2022 roku – 398.200 zł – na wydatki dotyczące dotacji dla 

Powiatu Rawskiego. Oznajmiła, iż w wykazie przedsięwzięć dodane jest nowe zadanie – w 

formie dotacji celowej majątkowej- dla Powiatu Rawskiego na rozbudowę Szpitala Św. Ducha. 

Łączna kwota dotacji to 398 tys. zł, a planowane przekazanie dla Powiatu to w 2021 roku – 

kwota 39.800 zł i w 2022 roku – 358.200 zł. 

Do projektu uchwały zapytanie zgłosiła Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa i zapytała, 

czy dotacja dla Powiatu będzie sfinansowana kredytem.   

Skarbnik Gminy stwierdziła, że na tę chwilę to tak, lecz dopiero w przyszłym roku okaże 

się jakie będą dochody. 

Więcej zapytań do projektu uchwały nie zgłoszono. 

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

 Komisja Budżetu i Rolnictwa – wszyscy za (5 radnych),  

 Komisja Rewizyjna – wszyscy za (7 radnych),  

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

Punkt 8  

Kolejny temat posiedzenia dotyczący zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany 

budżetu Gminy na 2021 r. przedstawiła Gabriela Milczarska – Skarbik Gminy.  



Oznajmiła, iż w projekcie uchwały załącznikiem nr 1 dokonuje się następujących zmian w planie 

dochodów:  

- w dziale 700 zwiększa się dochody majątkowe zgodnie z otrzymaną decyzją z Regionalnego 

Centrum Polityki Społecznej w Łodzi na dofinansowanie zadania pn. „Dostosowanie Ośrodka 

Zdrowia w Sierzchowach dla potrzeb osób niepełnosprawnych” – kwota dotacji to 144.258 zł; 

- w pozostałych przypadkach dochody zwiększa się lub zmniejsza stosowanie do wysokości 

uzyskanych wpływów. 

Załącznikiem nr 2 dotyczącym wydatków : 

- w dziale 600 zwiększa się wydatki majątkowe na zadania związane z przebudową dróg 

gminnych w Niemgłowach i Stolniki-Kuczyzna, a ponadto zwiększa się wydatki majątkowe                   

z tytułu rozliczenia dochodów i wydatków w zakresie Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych za 2020 rok – 39,93 zł; zwiększa się też wydatki bieżące związane z funduszem 

sołeckim Gułki – 4.800 zł; 

-  w dziale 700 zwiększa się wydatki majątkowe na zadanie. „Dostosowanie Ośrodka Zdrowia                      

w Sierzchowach dla potrzeb osób niepełnosprawnych” – kwota wynika z otrzymanej dotacji tj. 

144.258 zł; 

- w dziale 754 zwiększa się planowane wydatki majątkowe na pomoc finansową dla PSP Rawa 

Mazowiecka na dofinansowanie zakupu sprzętu do utrzymania terenu wokół strażnicy -  5.000 zł  

oraz zwiększa się dotację bieżącą dla OSP Cielądz – za dofinansowanie zakupu ubrań 

specjalnego przeznaczenia  - 15.000 zł; 

- w dziale 85111 zwiększa się wydatki majątkowe na pomoc finansową dla Powiatu Rawskiego 

na rozbudowę szpitala – 39.800 zł 

- w rozdziale 85154 – „przeciwdziałanie alkoholizmowi” zwi ększa się wydatki bieżące z tytułu 

rozliczenia dochodów i wydatków związanych  z realizacją zadań wynikających z Programu za 

2020 rok- 13.499,76 zł; 

- w rozdziale 90055 dodane jest nowe zadanie inwestycyjne – budowa ujęcia wód podziemnych 

w Cielądzu wraz z niezbędną dokumentacją oraz zwiększa się wydatki bieżące dotyczące 

przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego Gułki. 

Zmiany powyższe uwzględnione są też w pozostałych załącznikach tj. Nr 3 dotyczącym zadań 

inwestycyjnych oraz Nr 8 – dotyczącym funduszu sołeckiego, i pozostałe załączniki. 

Załącznikiem Nr 4 są dokonane zmiany w przychodowych i rozchodach tj. w przychodach 

zmniejsza się planowane kredyty i pożyczki o kwotę 1.531.717 zł. 



Do projektu uchwały pytanie zgłosił Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i 

Zdrowia Przemysław Jędrzejczak, który zapytał o zadanie dotyczące ujęcia wody w Cielądzu – 

czy jest to nowa inwestycja. 

Wójt Gminy Paweł Królak wyjaśnił, iż ta inwestycja już pojawiła się, ale była zdjęta z 

budżetu z uwagi na problemy z uzyskaniem zgody od konserwatora. Po prawie rocznych 

działaniach udało się wreszcie uzyskać pozytywną decyzję, więc odbiór będzie uregulowany, 

który był wykonany jako odwiert sondażowy. 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa zapytała o rodzaj sprzętu  do utrzymania terenu 

wokół strażnicy PSP w Rawie Mazowieckiej.  

Wójt Gminy wyjaśnił, iż PSP zwróciło się pismem o dofinansowanie w kwocie 10 tys. zł 

i po rozmowach z innymi gminami zaproponowano, by przyznać 5 tys. zł na zakup szeroko 

pojętego sprzętu. 

Wójt Gminy poinformował też, że OSP Cielądz wystosowało pismo na zakup ubrań ochronnych 

– wyjazdowych do pożarów i na to została przeznaczona kwota 15 tys. zł. Kontynuując temat 

zmian budżecie oznajmił, iż po sondażach, zwiększona została kwota na drogi Stolniki-

Kuczyzna i Niemgłowy, by po przetargu nie było konieczności zwoływania sesji nadzwyczajnej 

o zmiany w budżecie. W sprawie drogi Komorów poinformował, iż wniosek na jej 

dofinansowanie jest na dalekim 47. miejscu listy rezerwowej. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Przemysław Jędrzejczak, 

zapytał, czy starczy tych ubrań strażakom. 

Wójt stwierdził, że jest to tylko część tego, czego życzyłoby sobie OSP Cielądz. Ma 

nadzieję, że środki na zakupy sprzętu będą z Komendy Wojewódzkiej i będzie miał realny 

wpływ na ich podzielenie.  

Przewodniczący Komisji zadał kolejne pytanie – ile można zakupić za te pieniądze ubrań. 

Wójt oznajmił, iż należy zapłacić około 2 tys. zł za sztukę, więc około 8 sztuk będzie 

można zakupić. 

Radny Grzegorz Stępniak zadał pytanie na temat kosztu zakupu samochodu „Renówki”. 

Wójt wyjaśnił, iż jest to pojazd wynajęty za 1600 zł brutto miesięcznie, a został złożony 

wniosek o nowy do PFRON. Rozstrzygnięcie będzie prawdopodobnie we wrześniu. 

Do projektu uchwały nie zgłoszono więcej zapytań.Przystąpiono wobec tego do głosowania nad 

wyrażeniem opinii do projektu uchwały. Wszystkie komisje posiadały niezbędne quorum. Wynik 

głosowania był następujący:  

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

 Komisja Budżetu i Rolnictwa – wszyscy za (5 radnych),  



 Komisja Rewizyjna – wszyscy za (7 radnych),  

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

 Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany.  

Punkt 9. 

Kolejny temat posiedzenia Komisji dotyczył zaopiniowania projektu uchwały w sprawie 

zaciągnięcia kredytu długoterminowego . 

Temat omówiła Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska. Wyjaśniła, iż w wyniku zmian, które zostały 

wprowadzone w budżecie gminy, planowany jest do zaciągnięcia kredyt do wysokości 1.526.090,84 

zł, z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu w związku  planowanymi inwestycjami. 

Planowany okres spłaty tego kredytu to lata 2022-2035. Środki na spłatę wraz z odsetkami będą 

zaplanowane z dochodów własnych – podatku od nieruchomości i podatku dochodowego. Odrębna 

uchwała jest niezbędna w celu dokonania czynności wyboru banku i do przeprowadzenia 

procedury wyłonienia banku kredytującego i zawarcia stosownej umowy kredytowej. Ponadto 

Gmina zobowiązana jest uzyskać opinię regionalnej izby obrachunkowej o możliwości spłaty 

kredytu w kwocie określonej w uchwale.  

Do projektu uchwały nie zgłoszono żadnych zapytań. Przystąpiono wobec tego do 

głosowania nad wyrażeniem opinii do projektu uchwały. Wszystkie komisje posiadały niezbędne 

quorum. Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany, a wynik głosowania był 

następujący:  

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

 Komisja Budżetu i Rolnictwa – wszyscy za (5 radnych),  

 Komisja Rewizyjna – wszyscy za (7 radnych),  

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

Punkt 10. 

W następnym punkcie posiedzenia Komisji został przedstawiony i zaopiniowany projekt 

uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego.  

Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, iż temat dotyczy pomocy finansowej dla 

Powiatu Rawskiego tj. na rozbudowę Szpitala Św. Ducha. W tym roku kwota wynosić będzie 10 

% dotacji, a  w przyszłym 90 %. Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 3.980 osób i stąd ta 

kwota. Wyjaśnił też kwestię, że nie było podejmowanej uchwały w sprawie pomocy, a była tylko 

uchwała o zniesieniu funduszu sołeckiego na przyszły rok.  

Wszystkie komisje posiadały niezbędne quorum. Projekt uchwały został jednogłośnie 

pozytywnie zaopiniowany, a wynik głosowania był następujący:  

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



 Komisja Budżetu i Rolnictwa – wszyscy za (5 radnych),  

 Komisja Rewizyjna – wszyscy za (7 radnych),  

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

Punkt 11. 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

było kolejnym tematem posiedzenia Komisji.  

Projekt uchwały omówił Wójt Gminy Paweł Królak. Oznajmił, iż temat dotyczy zbycia 

nieruchomości w miejscowości Brzozówka. Jest to działka niezabudowana, klasy V, brak 

dostępu do drogi publicznej i dlatego trzech właścicieli sąsiednich działek może się o nią 

ubiegać, a jeden z właścicieli wyraził chęć jej nabycia. Dodał, że będzie wycena działki i 

ogłoszony przetarg.  

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany, a wyniki głosowania były następujące:  

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

 Komisja Budżetu i Rolnictwa – wszyscy za (5 radnych),  

 Komisja Rewizyjna – wszyscy za (7 radnych),  

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

Punkt 12. 

Następnym punktem posiedzenia było zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie diet oraz 

zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Gminy Cielądz. 

Projekt uchwały omówiła Bogusława Kobacka. Wyjaśniła, iż w Urzędzie Gminy 

przeprowadzona była kontrola przez Regionalną Izbę Obrachunkową i organ ten zakwestionował  

wypłatę diet dla przewodniczących komisji, kiedy wspólnie odbywały się obrady. Zdaniem 

kontrolujących tylko najstarszemu wiekiem spośród przewodniczących komisji odbywających 

wspólne posiedzenie przysługuje dieta w wysokości 220 zł – tzn. jak dla przewodniczącego 

komisji. W uchwale zapis jest bowiem, że za przewodniczenie posiedzeniu przysługuje wyższa 

dieta. Dlatego teraz jest propozycja zmiany, polegająca na tym, że nie będzie zapisu „za 

przewodniczenie”, tylko będzie zapis „za udział”. W tej sytuacji wszyscy przewodniczący 

komisji będą otrzymywać dietę w wysokości 220 zł.  Ponadto proponowana zmiana dotyczy też 

radnych – Zastępców Przewodniczących. Do tej pory radni pełniący tę funkcję otrzymywali 

kwotę 220,00 zł, lecz tylko za przewodniczenie komisji pod nieobecność przewodniczącego 

komisji. Proponowana zmiana polega też na tym, by dieta przysługiwała „za udział”. Ponadto 

zmianie ulega wysokość tej diety tj. 210 zł. 

Zapytań do przedłożonego projektu uchwały nie zgłoszono. 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany jednogłośnie przez wszystkie Komisje tj. 



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

 Komisja Budżetu i Rolnictwa – wszyscy za (5 radnych),  

 Komisja Rewizyjna – wszyscy za (7 radnych),  

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

Punkt 13 

W kolejnym punkcie posiedzenia Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa 

przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Cielądz. 

Oznajmiła, iż to kompetencją Rady Gminy jest ustalanie wynagrodzenia w stosunku do 

Wójta. Było ono ustalone na początku kadencji. Poinformowała z jakich składników się składa, a 

następnie oznajmiła, iż możliwe jest zwiększenie obecnego wynagrodzenia jedynie w zakresie 

dodatku specjalnego, który jest procentową kwoty od wynagrodzenia zasadniczego i dodatku 

funkcyjnego. Do tej pory dodatek specjalny był w wysokości 36%, maksymalny może być 40 % 

i w takiej wysokości proponuje do zatwierdzenia. Będzie to kwota podwyżki miesięcznie brutto 

264 zł. Wyjaśniła, iż więcej nie można podwyższyć. Zaproponowała, by to wynagrodzenie było 

zmienione od dnia 1 stycznia br. 

Zapytań do przedłożonego projektu uchwały nie zgłoszono. 

Projekt uchwały został pozytywnie jednogłośnie zaopiniowany przez wszystkie Komisje tj. 

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

 Komisja Budżetu i Rolnictwa – wszyscy za (5 radnych),  

 Komisja Rewizyjna – wszyscy za (7 radnych),  

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

Punkt 14  

Wyrażenie opinii w zakresie przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego 

obejmującego budowę żłobka dla 35. dzieci z perspektywą utworzenia na jego bazie zespołu 

żłobkowo-przedszkolnego było kolejnym punktem posiedzenia. 

Najpierw głos zabrał Wójt Gminy Paweł Królak. Stwierdził, iż jest nie dużo czasu na ten 

projekt, ale jest propozycja zmierzenia się z tym i wybudowania na terenie gminy żłobka,                          

a docelowo przeniesienie tam przedszkola ze szkoły podstawowej. Lokalizacja - to działka po 

byłym SKR. Poinformował, iż byli na wyjeździe studyjnym w Gminie Osjaków i zapoznali się 

jak funkcjonuje taki żłobek. O przekazanie informacji na temat terminów i finansowania zadania 

poprosił Sekretarza Gminy Sylwestra Krawczyka.  

Sekretarz Gminy na początku zwrócił uwagę na fakt, iż projekt niniejszy ma kilka 

słabych punktów i dlatego jest pena obawa, i dlatego przedstawiany jest do zaopiniowania 

najpierw przez Radę. Wyjaśnił, iż montaż finansowy tego przedsięwzięcia opierałby się o dwa 



programy, które są ułożone w odwrotnej kolejności tj. najpierw z RPO – do 9 czerwca można 

złożyć wniosek na wyposażenie żłobka + na koszty utrzymania przedsięwzięcia do czerwca 

2023 (koniec okresu programowania) – to jest pierwszy filar i dofinansowanie jest raczej pewne, 

a drugie źródło to „Maluch +” -  rządowy program, który przewiduje dofinansowanie na 

poziomie 33 tys. zł do utworzonego miejsca pracy.  

Propozycja jest taka, żeby złożyć wniosek na doposażenie, a we wrześniu ukaże się 

kolejna edycja Malucha + i złożony zostanie wniosek na budowę, ale z wydatkami z programu 

na wyposażenie poczeka się do czasu uzyskania dofinansowania do budowy. Zakłada się, że 

koniec października- listopada to termin propozycji umowy u Marszałka na wyposażenie, a na 

budowę będzie prawdopodobnie ogłoszony konkurs około 15 września. Znane są przypadki 

gmin, które w ten sposób realizowały projekt. Sekretarz stwierdził, iż założenie jest, by dla 35 

dzieci utworzyć żłobek, a dofinansowanie jest ok. 1.100 zł na dziecko - na budowę. Koszt 1 m2 

żłobka według obecnych szacunków to prawie wystarczające środki, wkład własny byłby 

niewielki. Zaznaczył jeszcze, że jeśli we wrześniu 2021 – ogłoszenie konkursu na 

dofinansowanie budowy żłobka, umowa na dofinansowanie – koniec 2021 roku, rok 2022 – 

projekt budowlany, budowa i oddanie do użytku, to na doposażenie pozostaje tylko pół roku 

2023  – i następnie sfinansowanie przez pół roku funkcjonowania żłobka. Krótki będzie więc 

okres funkcjonowania projektu, co oznacza, że od lipca 2023 roku należy urynkowić koszty 

funkcjonowania żłobka – przenieść część odpowiedzialności na rodziców. Tutaj jest obawa, czy 

nie będzie wycofania dziecka ze żłobka. Okres trwałości projektu musi trwać 3 lata. To jest ten 

słaby punkt, że nie można będzie skorzystać ze środków unijnych w okresie trwałości projektu. 

Zaznaczył, że jest to trudny projekt, dlatego chcą tę decyzję podjąć z udziałem Rady.  

Członkowie Komisji uznali, iż pomimo, że jest pewne ryzyko, to należy składać wniosek. 

Wszystkie Komisje pozytywnie jednogłośnie zaopiniowały projekt przystąpienia do budowy 

żłobka w Cielądzu z perspektywą jego adaptacji również na cele przedszkolne. 

Punkt 15  

W sprawach różnych podjęto następujące sprawy: 

Radna Jadwiga Mantorska podziękowała za dotychczasowe prace na rzecz miejscowości 

i zwróciła się z zapytaniem na temat terminu przetargów na inwestycje drogowe. 

Wójt stwierdził, iż pewne rozeznania są już poczynione, ale po dokonaniu zmian                      

w budżecie, będą ogłaszane przetargi na drogi, a roboty rozpoczną się przed żniwami. 

Wójt poinformował o rozstrzygnięciu konkursu Sołectwo na plus. Dofinansowanie po                     

10 tys. zł otrzymają sołectwa tj. Niemgłowy, Mroczkowice, Łaszczyn, Komorów i Gminny Dom 

Kultury w Cielądzu – jako KGW. 



Radna Jadwiga Mantorska zwróciła się z zapytaniem na temat oświetlenia ulicznego. 

Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk oznajmił, iż dzisiaj dotarła informacja z Urzędu 

Marszałkowskiego w sprawie wniosku o zwiększenie ilości lamp. Niestety Urząd nie zgodził się 

na ich zwiększenie, czyli to co jest w projekcie tj. 538 plus 76 – musi wystarczyć. Oznajmił też, 

że jest wnioskowane, by zarządzanie tym oświetleniem było w formie cyfrowej. Zaznaczył, że 

firmy są zainteresowane, ale jak przetarg jest dobrze przygotowany, to uniknie się później 

problemów. Stwierdził, iż powinni w ciągu miesiąca ogłosić przetarg. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka zaznaczyła, że ma nadzieję, że to 

radni ustalą, gdzie będą lampy. 

Wójt zapewnił, iż będą starali się obiektywnie patrzeć na potrzeby i przedstawią 

opracowaną koncepcję, która  już w pewnym zakresie została przedstawiona.  

Sekretarz zaznaczył, że pierwszej kolejności należy zrobić to co jest w projekcie: gdzie są 

dokumentacje i pozwolenia na budowę, a dopiero później określi się nowe odcinki. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa zgłosił uwagę, by powielić jeszcze raz 

wniosek o ścieżkę rowerową w Cielądzu. 

Sekretarz zaznaczył, że przy składaniu propozycji do Strategii Rozwoju Województwa 

Łódzkiego było złożonych sześć propozycji, w tym min. właśnie ścieżka rowerowa w Cielądzu. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka wyraziła zdanie, że ścieżka 

rowerowa wskazana byłaby też w kierunku Niemgłów. 

Punkt 16. 

Wobec wyczerpania porządku obrad, o godz. 10:45 zamknięte zostało wspólne 

posiedzenie Komisji. 

        Przewodnicząca  
                     Komisji Rewizyjnej 
 
            Iwona Machnicka 

Protokołowała: 
 
Bogusława Kobacka 

 
 


