
Protokół Nr 29/2021 
ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej 
z pozostałymi Komisjami stałymi Rady Gminy 

 
w dniu 6 sierpnia 2021 roku. 

 
Radnych obecnych na posiedzeniu Komisji: wszyscy obecni 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 

 

 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. Do przedstawionego porządku 

nie zgłoszono uwag.  

Porządek obrad 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                           
5 lipca 2021 roku. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Cielądz, wieś Cielądz. 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku 
mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. 

6. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta 
Gminy Cielądz. 

7. Sprawy różne. 

8. Zamknięcie posiedzenia. 



 
Punkt 3. 

Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji - z dnia 5 lipca 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 zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Cielądz, wieś 

Cielądz. 

Do tematu głos zabrał Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk. Oznajmił, iż projekt uchwały 

jest konsekwencją wcześniejszych decyzji dotyczących budowy na terenie gminy żłobka. 

Ustalone zostało, że lokalizacją dla żłobka byłaby działka w Cielądzu. Oznajmił, iż jeden 

wniosek – na wyposażenie już został złożony. Został pozytywnie oceniony ze strony formalnej                 

i przekazany do oceny merytorycznej, co oznacza, że szanse na jego pozytywne rozpatrzenie są 

duże. Wobec powyższego poważnie jest już traktowana lokalizacja żłobka i dlatego jest 

propozycja zmiany uchwały dotycząca zmiany planu, albowiem działka ta zgodnie                                           

z obowiązującym planem jest przeznaczona pod mieszkalnictwo i usługi – tak jak cały segment 

wzdłuż drogi wojewódzkiej. W tej chwili propozycja zmiany uchwały jest na wszelkie usługi 

publiczne: oświata czy ochrona zdrowia.  

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa zapytała, czy zdąży się z procedowaniem tej 

zmiany. 

Sekretarz wyraził zdanie, że jest pewne ryzyko, lecz uważa, że w stosunku do tej zmiany 

nie będzie potrzebna ocena oddziaływania na środowisko. 

Więcej zapytań 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 (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 5 

Następnym tematem posiedzenia Komisji było zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie 

określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji 

o dochodach gospodarstwa domowego. 

Temat omówił  Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk. Wyjaśnił, iż jest zmiana przepisów 

prawa, która od 1 lipca obliguje Radę Gminy do określenia wzoru wniosku o dodatek 

mieszkaniowy jak i deklaracji o dochodach. Przekazane zostały Radnym dwa warianty wzorów. 

Ten drugi został opracowany po szkoleniu pracownika w zakresie zagadnień związanych                         

z dodatkami mieszkaniowymi. Jego zdaniem jest lepszy i łatwiejszy w obsłudze. Dlatego 

poprosił o ich zamianę. Zaznaczył, że zawierają te same dane, tylko w innym układzie 

graficznym. Dodał, że niewiele jest spraw w tym zakresie – około 3 – 4 wniosków, lecz wzory 

muszą być zatwierdzone przez radę gminy. 

Radna Ewa Kwiatkowska-Kielan zapytała, kto w Urzędzie zajmuje się przyjmowaniem 

wniosków. 

Sekretarz oznajmił, iż wnioski składa się w Referacie Finansowym u P. Karoliny 

Koczywąs, a przedłożone te drugie wzory są jej autorskim dziełem. 

Do projektu uchwały nie zgłoszono więcej zapytań. W wyniku głosowania Komisje 

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały  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 6. 

W dalszej części posiedzenia Komisje zapoznały się z projektem uchwały w sprawie 

rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Cielądz. 

Temat przedstawił Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk.  Stwierdził, iż ma dwa odczucia 

w kwestii poruszanej w skardze. Gdy bowiem czyta się w mediach na temat tego, co dzieje się    

w schronisku w Wojtyszkach, to „nóż się otwiera”, gdyż mimo wielu doniesień do prokuratury                

i różnych innych postępowań w sprawie schroniska -  nadal funkcjonuje i nikt nie został 

ukarany. Sekretarz  wyjaśnił, iż przed 2019 rokiem stan prawny był taki, że jedynym kryterium 

przy wyborze oferty dotyczącej schroniska była tylko cena. Ponadto schronisko w Wojtyszkach 

było jedynym w okolicy, które przyjmowało zwierzęta. Z przeprowadzanych kontroli wynikało, 

że wszystko jest dobrze, psy są zaczipowane. Były jednak informacje medialne, że część psów 

gdzieś ginie.  



Odnosząc się do treści skargi Sekretarz stwierdził, iż skarżąca powołuje się na dane z bazy 

danych BOS tj. baza danych o publicznym zadaniu gmin zapewnienia bezdomnym zwierzętom 

opieki, prowadzona przez Fundację dla Zwierząt ARGOS. Dane te nie były prawdziwe, gdyż 

opieka nad zwierzętami bezdomnymi nie sprowadza się tylko do opieki w schroniskach, ale jest 

też dużo innych zadań. Ponadto Sekretarz zwrócił uwagę, że skarżąca nie zauważyła wcale 

kwestii, że od 2020 roku Gmina współpracuje z innym schroniskiem. Przy dokonywaniu wyboru 

nowego schroniska zastosowane zostało bowiem drugie kryterium – adopcyjności na poziomie 

60 % , gdyż pod względem ceny nikt z Wojtyszkami by nie wygrał. To spowodowało, że w 2020 

roku wygrało schronisko „Psiakowo”. 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa wyraziła zdanie, że ogólnie powinny zmienić się 

przepisy, by był obowiązek czipowania psów, to wtedy nie byłoby problemu z bezdomnością 

zwierząt.  

Wójt Gminy Paweł Królak dodał, że był kilkakrotnie z różnymi pracownikami                       

w schronisku w Wojtyszkach, i zostało stwierdzone, że poziom opieki nad zwierzętami był tam 

dobry. 

Radna Iwona Machnicka zgłosiła w tym miejscu, że w pobliżu jej domu biega bezdomny 

pies i prosi o zajęcie się tą sprawą. 

Na powyższym zakończona została analiza niniejszego tematu. 

Punkt 7 

W sprawach różnych podjęto następujące sprawy: 

 Wójt Gminy Paweł Królak przedstawił następujące informacje: 

-  zaznaczył, że planowane jest zaproponowanie na sesji dodatkowej uchwały w sprawie zmian 

w budżecie, ale w związku z tym, że Skarbnik Gminy przebywa na urlopie, to projekt uchwały 

będzie przedłożony dopiero na sesji. Wyjaśnił, iż temat wynika z tego, że chciałby 

zaproponować nowe zadanie inwestycyjne tj. remont drogi w miejscowości Mała Wieś i Nowa 

Mała Wieś o dł. ok. 1 km – na trzech odcinkach; 

- dodał, że będzie składany wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych na drogę w Wylezinku; 

- na uwagę radnej Iwony Machnickiej na temat stanu drogi Stolnik-Kuczyzna poinformował, iż 

właśnie odbył się przetarg na przebudowę tej drogi i 9 sierpnia będzie podpisywana umowa                   

z wykonawcą; 

- w sprawie przetargu na drogę w Niemgłowach oznajmił, iż po powrocie pracownika z urlopu 

będzie ogłoszony; zapewnił, że zadanie jest w budżecie i będzie wykonane; 

- poinformował, iż w ramach Nowego Ładu złożone zostały trzy wnioski na: budowę szkoły w 

Cielądzu , budowę wodociągu w Sierzchowach i na drogę w Komorowie; 



Radny Adam Michalak zapytał, czy jest w planach droga w Cielądzu tzw. Zielona gdyż 

coraz więcej powstaje tam nowych posesji. Wójt zauważył, że w niedługim czasie będzie tam 

kopany wodociąg i przyłącza kanalizacyjne.  

Radny Grzegorz Stępniak podjął problem zakrzaczeń wyrastających nad pasem 

drogowym – czy jest możliwość zobowiązania właścicieli do podcięcia. 

Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk oznajmił, iż prawnie można zobowiązać, a jest to 

uregulowane w kodeksie cywilnym – problemem jest tylko ustalenie granicy i udowodnienie, że 

drzewa są na posesji prywatnej, a nie w pasie drogowym.    

Wójt ustosunkował się do sprawy zgłoszonej przez Radnego Adama Michalaka na temat 

drogi. Stwierdził, iż jest tam potrzeba wykonania dość dużej pracy, nie wystarczy sama 

równiarka, jest też problem z wytyczeniem drogi - jest tam ogrodzenie. Dodał, że jest to jednak 

dość ważna droga, gdyż jest to przeciwpożarowa dla firmy Herco.  

Radna Iwona Machnicka zwróciła się z pytaniem, czy jest możliwość utwardzenia                   

w przyszłości drogi od P. Kuby do wojewódzkiej. Zasugerowała, że można byłoby to zrobić jako 

droga dojazdowa do pól. 

Radna Jadwiga Mantorska zgłosiła problem niszczenia przez wandali altany na placu 

zabaw w Niemgłowach. Zniszczone zostały też piłkarzyki, ale dziecko została zidentyfikowane     

i ojciec naprawił urządzenie. 

Wójt zaproponował, by jakąś formę monitoringu zamontować. Ponadto poinformował, iż 

można wejść na tzw. mapę zagrożeń i zgłosić takie przypadki, a Policja jest zobowiązana do 

reakcji na takie zgłoszenia. 

Radna Aleksandra Lipska zgłosiła wniosek o umieszczenie kosza na szkło przy trybunach 

na boisku. 

Wójt oznajmił, iż po imprezie 15 sierpnia będzie postawiony pojemnik – już rozmawiał z 

P. Budkiem. 

Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk poinformował, iż Gmina otrzymała 10 tys. zł na 

promocję szczepień i propozycja rozdysponowania jest następująca:  

- 22 sierpnia – przy okazji święta parafialnego, zorganizowany będzie punkt szczepień – 

zlokalizowany będzie w Domu Kultury – 5 tys. zł będzie przeznaczone na działania podnoszące 

atrakcję tego przedsięwzięcia i na nagrody dla zaszczepionych osób  

– 5 września – drugie wydarzenie w parafii Sierzchowy – „Pożegnanie lata” i też będzie 

zorganizowany punkt szczepień i też 5 tys. zł na to wydarzenie będzie przeznaczone.  

Dodał też, że Komendant Główny PSP obiecał, że jeśli prezesi OSP wesprą działania w zakresie 

szczepienia mieszkańców tj. co najmniej 50 mieszkańców zaszczepi się - to otrzymają po 3 tys. 



zł. Sekretarz poinformował też, że w dniu 19 września będzie postawiony mobilny punkt 

szczepień na palcu kościelnym. 

Punkt 8. 

Wobec wyczerpania porządku obrad, o godz. 15:00 zamknięte zostało wspólne posiedzenie 

Komisji. 

         
                  Przewodnicząca  

                     Komisji Rewizyjnej 
 
            Iwona Machnicka 

Protokołowała: 
 
Bogusława Kobacka 

 
 


