
Protokół Nr 22/2021 
ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia 

z pozostałymi Komisjami stałymi Rady Gminy 
 

w dniu 5 lipca 2021 roku. 

 
Radnych obecnych na posiedzeniu Komisji: 4 (nieobecny: Mariusz Błąkała, Michał Gaca, Paweł 
Kłos) 
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. Joanna Strzelak   - Sekretarz SP w Sierzchowach 

6.  Wioletta Kostanek  - Wicedyrektor 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 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. Do przedstawionego porządku 

posiedzenia Wójt Gminy zgłosił wniosek o wprowadzenie punktu dotyczącego zaopiniowania 

projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/73/19 Rady Gminy Cielądz z dnia 

30 października 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Cielądz, wieś Cielądz. Zaproponowano, by punkt niniejszy umieścić jako pkt 9 w porządku 

posiedzenia. Zmiana została przyjęta przez poszczególne Komisje jednogłośnie. 

Porządek obrad po zmianie przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 



3. Przyjęcie protokołów poszczególnych Komisji z poprzedniego ich posiedzenia tj. z dnia                           
24 maja 2021 roku. 

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

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie na 2021 rok. 

6. Omówienie Raportu o stanie Gminy Cielądz w 2020 roku. 

7. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok, sprawozdania 
finansowego gminy oraz informacji o stanie mienia komunalnego gminy.  

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa                        
w Gminie Cielądz na rok szkolny 2021/2022. 

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/73/19 Rady Gminy 
Cielądz z dnia 30 października 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Cielądz, wieś Cielądz. 

10. Sprawy różne. 

11. Zamknięcie posiedzenia. 

 
Punkt 3. 

Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji - z dnia 24 maja 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 informacji na temat rekrutacji do klas „0” oraz oddziałów 

przedszkolnych. 

Najpierw głos zabrała Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Cielądzu – Pani Wioletta 

Kostanek. Poinformowała, że w wyniku rekrutacji do klasy I jest 31 dzieci, a 32 do oddziałów 

przedszkolnych i jest to kilkoro dzieci więcej niż w roku ubiegłym, ośmioro dzieci oczekuje na 

osiągnięcie odpowiedniego wieku. 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa dopytała, czy będą dwa oddziały klas pierwszych, 

na co uzyskała potwierdzającą odpowiedź. 

Pani  Joanna Strzelak - Sekretarz SP w Sierzchowach przedstawiła informację z zakresu 

rekrutacji do szkoły w Sierzchowach. Oznajmiła, iż do oddziału 3-4 latków będzie przyjętych 

10.  dzieci ( 5- rocznik 2017 i 5- rocznik 2018). Do oddziału „0” , czyli 5.i 6. latki - będzie 

uczęszczało 19 dzieci, a do klasy I – 13.  

Pytań do tematu nie zgłoszono. 

Punkt 5 

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 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się dochody o 50 tys. zł – są to środki na realizację 

małych projektów sołeckich: Cielądz, Komorów, Łaszczyn, Mroczkowice i Niemgłowy 

- w dziale 600 transport i łączność – zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 109.520 zł – 

dotacja na drogę Stolniki-Kuczyzna 

- w gospodarce mieszkaniowej – zwiększenie o 8.610 zł – są to dochody z tytułu zwrotu za 

rozgraniczenie granic. 

Załącznikiem nr 2 dotyczącym planu wydatków : 

- zwiększa się wydatki inwestycyjne na drogę Kuczyzna – Stolniki – kwota 109.520 zł  

- zwiększa się wydatki bieżące na realizację otrzymanych grantów na sołectwa : Niemgłowy 

będą realizować – zagospodarowanie terenu na boisku, zamontowanie bramek, Komorów – 

wykonanie inst. elektrycznej i montaż urządzeń grzewczych w świetlicy oraz zakup farb                              

i materiałów do malowania, Łaszczyn – zakup maty pod urządzenia na placu zabaw, 

Mroczkowice – remont łazienek, zakup armatury do łazienek w świetlicy, Cielądz – zakup 

wyposażenia do kuchni w Domu Kultury. 

Dodała, że w załączniku dotyczącym inwestycji oraz wydatków z RFIL dokonuje się zmian                       

w zakresie zmniejszenia dotacji na drogę gminną w Komorowie, a przenosi się na przebudowę 

drogi w Cielądzu i Niemgłowach.   

Do projektu uchwały nie zgłoszono 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 (4 radnych), 

 Komisja Budżetu i Rolnictwa – wszyscy za (6 radnych),  

 Komisja Rewizyjna – wszyscy za (7 radnych),  

 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – wszyscy za (3 radnych).  

 Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany.  

Punkt 6. 

Kolejny temat posiedzenia Komisji dotyczył przedstawienia raportu o stanie Gminy                    

w 2020 roku. 

Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk zaznaczył, że jest to już trzeci rok przedstawienia 

raportu o stanie Gminy. Jest to kompendium informacji o Gminie. Poinformował, co zawiera, 

omówił poszczególne programy opisane w tym dokumencie, a także zwrócił uwagę na część 

dotyczącą demografii, finansów, planowania przestrzennego i infrastruktury drogowej, sposób 



finansowania oświaty, a także zaznaczył działalność Gminnego Domu Kultury i Biblioteki 

Publicznej. Zwrócił też uwagę na fakt, że rok 2020 był ostatnim rokiem obowiązywania Strategii 

Rozwoju Gminy i przedstawił zasady uchwalania tego dokumentu w oparciu o nowe – 

zmienione przepisy. Zaznaczył, że będzie to dokument wymagany przy aplikowaniu o środki 

unijne. 

W dyskusji nad raportem głos zabrała Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa. 

Zwróciła uwagę, na znaczny wzrost wydatków w przeciągu ostatnich trzech lat w zakresie opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi.  

Sekretarz potwierdził, że jest widoczny istotny wzrost. Wyjaśnił, iż wynika to z tego, iż: 

- zwiększyły się koszty pobytu zwierząt w schroniskach – zrezygnowała Gmina ze współpracy 

ze schroniskiem w Wojtyszkach i nie ma w tym schronisku już psów, a jest zawarta umowa ze 

schroniskiem „Psiakowo” pod Łowiczem i jest tam psów dużo więcej niż dotychczas,  mimo że 

adopcyjność jest dość wysoka, 

- znaczne koszty związane z zabezpieczeniem weterynaryjnym gdyż występuje dużo zdarzeń 

drogowych; 

- partycypacja w sterylizację i kastrację zwierząt. 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa zapytała o zadanie inwestycyjne dotyczące 

termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach. 

Wójt poinformował o ogłoszonych przetargach, powodach ich unieważnienia i wyraził 

nadzieję, że obecny przetarg zostanie rozstrzygnięty 14 lipca. 

Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk dodał, że podmioty, które złożyły oferty zmieściły 

się w cenie kosztorysowej, ale popełnione zostały inne błędy. Na zapytanie Przewodniczącej 

Rady, jaki jest termin rozliczenia inwestycji wyjaśnił, iż – do 15 listopada. 

Radny Grzegorz Stępniak stwierdził, że jest trochę mało czasu. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Przemysław Jędrzejczak 

zapytał, jak będzie funkcjonował Ośrodek Zdrowia w czasie remontu. 

Sekretarz stwierdził, że prawdopodobnie w szkole będzie funkcjonował.   

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zapytała o plany remontu Ośrodka w Cielądzu. 

Wójt stwierdził, iż nie ma zapotrzebowania w tym temacie ze strony personelu placówki, 

który uważa, że lokal spełnia wszystkie warunki. Ponadto są też wolne, niewykorzystane  

pomieszczenia.  

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Przemysław Jędrzejczak 

przypomniał, że podczas wizyty komisji była informacja ze strony doktora, że nic nie potrzeba.  

Na powyższym zakończono omawianie Raportu o stanie Gminy w 2020 rok. 



 

 

Punkt 7. 

W kolejnym punkcie posiedzenia komisji omówione zostało sprawozdanie z wykonania 

budżetu gminy za 2020 rok, sprawozdanie finansowe gminy oraz informacja o stanie mienia 

komunalnego gminy. 

Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska omówiła następujące zagadnienia dotyczące 

sprawozdania za 2020 rok: 

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

2) plan i wykonanie wydatków: bieżących i majątkowych, 

3) kwota zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2020 roku oraz stan zadłużenia Gminy na 

koniec 2020 roku 

4) wydatki na oświatę, w tym kwoty subwencji i dotacji na sfinansowanie oświaty oraz 

kwota pochodząca z budżetu Gminy 

5) wydatki na GOPS, w tym dotacje i środki własne z budżetu Gminy, 

6) zewnętrzne środki  otrzymane przez Gminę w 2020 roku, 

Następnie Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska przedstawiła informację o stanie mienia 

komunalnego Gminy i poinformowała o łącznej wartości środków trwałych na dzień 31.12.2020 

r. Przedstawiając sprawozdanie finansowe za 2020 rok Skarbnik Gminy poinformowała, iż 

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

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

poszczególne sprawozdania. 

Radny Sylwester Stefański zapytał czy od przyszłego sezonu w szkole w Cielądzu będzie 

już ogrzewanie gazowe. 

Wójt stwierdził że tak. Oznajmił też, że odbędzie się spotkanie z mieszkańcami tzw. Domu 

Nauczyciela na temat rozliczeń w zakresie ciepła. Stwierdził, że będzie przedstawiona radykalna 

propozycja tj. opomiarowanie przy wyjściu i obciążenie mieszkańców za przesył.  

Więcej zapytań nie zgłoszono. 

Punkt 8. 

Następnym tematem posiedzenia Komisji było zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie 

określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Cielądz, w roku szkolnym 2021/2022. 

Temat omówiła Agnieszka Zielińska Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno 

Administracyjnego Szkół w Cielądzu. Oznajmiła, iż zgodnie z artykułem 39a ustawy Prawo 

oświatowe Gmina musi przyjąć nową stawkę na rok szkolny 2021/2022, by zwracać koszty 



przewozu rodziców za przewóz dzieci niepełnosprawnych do szkół. Stawkę tę wylicza się na 

podstawie średniej ceny jednostki paliwa dla każdego jego rodzaju w miesiącu poprzedzającym 

podjęcie uchwały. Oznajmiła, iż w naszej gminie jest jedna stacja paliw i przedstawiła wysokość 

proponowanych stawek tj.  

1) w przypadku benzyny - 5,25 zł za litr; 

2) w przypadku oleju napędowego - 5,16 zł za litr; 

3) w przypadku autogazu - 2,25 zł za litr. 

Wójt zaznaczył, że proponowane stawki, to są średnie z poprzedniego miesiąca, a obecnie już są 

o wiele wyższe stawki za paliwo. 

Do projektu uchwały nie zgłoszono uwag. W wyniku głosowania Komisje jednogłośnie 

pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały  tj:  

 Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia – wszyscy za (4 radnych), 

 Komisja Budżetu i Rolnictwa – wszyscy za (6 radnych),  

 Komisja Rewizyjna – wszyscy za (7 radnych),  

 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – wszyscy za (3 radnych).  

Punkt 9. 

Następnym punktem posiedzenia było zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany 

uchwały Nr X/73/19 Rady Gminy Cielądz z dnia 30 października 2019 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Cielądz, wieś Cielądz 

Projekt uchwały omówił Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk. Przypomniał, iż                             

w miesiącu lutym była podejmowana uchwała o przystąpieniu do zmiany planu 

zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Cielądz, a powodem zmiany był wniosek 

złożony przez firmę Herco. Wniosek dotyczył zmiany dwóch obszarów: dopuszczenie instalacji 

fotowoltaicznej o mocy do 500 KW, a drugi – dopuszczenie na obszarze zakładu realizacji 

przedsięwzięć, które mogą zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, w związku z tym, że 

podmiot planuje uruchomienie własnej galwanierii. Wnioski były opiniowane przez wszystkie 

instytucje tj. RDOŚ, Wojewoda i SANEPID. W przypadku instalacji fotowoltaicznej nie 

uzyskano pozytywnej opinii gdyż w naszym obowiązującym Studium nie ma wyznaczonych 

stref ochronnych do ograniczonej zabudowy. W związku z tym ustawa w tym zakresie reguluje, 

że przy urządzeniach powyżej 100 KW studium winno określić strefy oddziaływania instalacji 

na nieruchomości sąsiednie i ograniczenia w zabudowie. Dlatego w uchwale jest zapis tylko o 

instalacjach do 100 KW o czym poinformowana została firma. Firma będzie musiała sama 



znaleźć jakieś inne rozwiązanie w tym zakresie. W kwestii drugiej - opinia instytucji była 

pozytywna i uchwała da możliwość rozszerzenia działalności firmie Herco.  

Radny Jarosław Budek zapytał o stację demontażu. 

Sekretarz wyjaśnił, iż stacja demontażu już była wcześniej ujęta w planie, a teraz 

dodawane jest kolejne rozszerzenie.   

Radny dopytał, jak będzie wyglądała sytuacja gdy inny podmiot np. P. Machnicki wystąpi 

z działalnością znaczącą oddziaływującą na środowisko. 

Sekretarz stwierdził, że już obecnie jest procedowana ocena oddziaływania na środowisko, 

lecz w zakresie potencjalnego oddziaływania na środowisko. 

Radna Ewa Kwiatkowska-Kielan zapytała, czy 100 KW dotyczy tylko strefy 

przemysłowej, czy całego obszaru. 

Sekretarz oznajmił, iż lokalizacja takich instalacji dotyczy tylko strefy przemysłowej.  

Radny Sylwester Stefański zapytał na jakiej powierzchni będzie planowana instalacja. 

Wójt wyjaśnił, iż 2 ha daje 1 MW, w tutaj chcą 500 KW więc będzie to około 500 do 1 ha. 

Więcej 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 (4 radnych), 

 Komisja Budżetu i Rolnictwa – wszyscy za (6 radnych),  

 Komisja Rewizyjna – wszyscy za (7 radnych),  

 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – wszyscy za (3 radnych).  

Punkt 10 

W sprawach różnych podjęto następujące sprawy: 

Radny Michał Trzciński zgłosił wniosek w sprawie równiarki na polnych - gminnych 

drogach. 

Wójt wyjaśnił, iż z uwagi na okres urlopowy jest przerwa w pracy, ale w najbliższym 

czasie odbędzie spotkanie z przedsiębiorcą, który zakupił sprzęt do równania dróg. Zapewnił, że 

ma na uwadze drogę z Mroczkowic w stronę Sierzchów i do łąk. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Przemysław Jędrzejczak 

wystąpił z prośbą o wykaszanie. Również Pani Iwona Machnicka – Przewodnicząca Komisji 

Rewizyjnej zgłosiła ten wniosek. 

Wójt zawrócił uwagę na ciągły problem braku ludzi do pracy w tym zakresie. Poddał też 

pod rozwagę, czy nie lepiej byłoby jednak zatrudnić firmę zewnętrzną do tych prac.  

Radny Grzegorz Stępniak i radna Ewa Kwiatkowska – Kielan zgłosili problem                                   

z zarośniętymi poboczami przy drogach powiatowych. 



Radny Jarosław Budek zgłosił wniosek o wystąpienie do Powiatu, by postawili dwa 

znaki, że teren zabudowany na odcinku od krzyżówki do cegielni wOssowicach. 

Wójt oznajmił, iż Gmina posiada już te znaki, gdyż poruszała ten problem Pani Sołtys na 

pewnym spotkaniu. Po powrocie  pracownika z urlopu, będą te znaki zamontowane. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka zapytała, kiedy będą montowane 

znaki w jej sołectwie, które zostały zakupione z funduszu sołeckiego, a zadanie było do 

wykonania z montażem. 

Wójt oznajmił, że w takim razie brakło pieniędzy, gdyż nie było zabezpieczenia środków 

na montaż. Wyjaśnił, iż są już tabliczki i zostaną zawiezione sołtysowi, gdzie mieszkańcy sobie 

odbiorą i pokwitują odbiór tabliczki i słupka. Obawia się bowiem problemów z lokalizacją tych 

tabliczek i że nie dogodzi się wszystkim mieszkańcom. Zaproponował ewentualnie, że 

pracownik rozwiezie do każdej posesji. 

Radna Aleksandra Lipska zgłosiła problem z wyjazdem z drogi od strony Sanogoszczy 

na wojewódzką z powodu zarośniętych poboczy. Poruszyła też problem psa przybłędy na 

blokach i zapytała jaki jest problem, by go zabrać. Stwierdziła, że pies ten jest uciążliwy dla 

mieszkańców gdyż ujada całe noce. 

Sekretarz stwierdził, że jest to pewien dylemat. Skoro bowiem pies jest przez pół roku 

systematycznie karmiony, to nigdzie nie będzie mu lepiej. Jeśli natomiast tego psa zabierze 

Urząd, to za chwilę pojawi się następny, a do tej pory z bloków już chyba 7 piesków zostało 

zabranych. To generuje duże koszty dla Gminy. Teraz jest lato i nie dzieje mu się krzywda.  

Radny Sylwester Stefański zapytał kiedy będzie robione oświetlenie – czy razem z tym 

dużym zadaniem. W ubiegłym roku było późno zrobione – dopiero w grudniu. 

Sekretarz dodał w tym temacie, że Urząd nie otrzymał zgody na zwiększenie ilości lamp, 

a tylko na ponowne wykonanie inwentaryzacji oświetlenia. Wiemy teraz ile jest lamp, jak są 

rozmieszczone i wynika z tego, że nie będzie oszczędności, nie wyjdzie się poza projekt.  Są 634 

lampy (więcej niż wynika z umowy z PGE) i wymiana ich pochłonie dużo środków, nie będzie 

więc nowych odcinków. Będzie tylko jeszcze dogęszczenie oraz nowe dwa odcinki tj. droga do 

Herco i Ossowice – kolejny etap. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Przemysław Jędrzejczak 

zapytał, czy lampy z wymiany będą już całkowicie do wyrzucenia, czy będą jeszcze mogły być 

wykorzystane. 

Sekretarz stwierdził, że nie ma sensu ich dalsza eksploatacja i będą przeznaczone do 

utylizacji.  

Przewodniczący dopytał o orientacyjny czas realizacji tego zadania. 



Sekretarz stwierdził, że na pewno do końca listopada zostanie zrealizowane. 

Przewodniczący Komisji Budżetu Adam Michalak zapytał o chodnik. 

Sekretarz wyjaśnił, iż chodnik jest oddzielnym zadaniem inwestycyjnym. 

Radny Jarosław Budek podjął problem mody w jego wsi na hodowlę wielkich psów, 

które wychodzą poza zagrody, a wieczorami dużo osób lubi sobie pospacerować,. Zapytał, czy 

jest jakieś „lekarstwo” na tę sytuację? 

Wielu członków Komisji stwierdziło, że w ich miejscowościach też występuje ten 

problem. 

Wójt oznajmił, iż będzie opracowane odpowiednie pismo w tej sprawie, które otrzymają 

sołtysi nas sesji i rozdadzą następnie mieszkańcom.  

Punkt 11. 

Wobec wyczerpania porządku obrad, o godz. 10:30 zamknięte zostało wspólne 

posiedzenie Komisji. 
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