Protokół Nr 25/2021
ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
z pozostałymi Komisjami stałymi Rady Gminy
w dniu 26 listopada 2021 roku.
Radnych obecnych na posiedzeniu Komisji: 5 (nieobecny: Mariusz Błąkała, Paweł Kłosi)
Lista obecności członków Komisji oraz pozostałych osób - w załączeniu do protokołu.
Ponadto w posiedzeniu brali udział:
1. Paweł Królak

- Wójt Gminy

2. Agnieszka Zielińska

- Kierownik GZEAS w Cielądzu

3. Ewa Dombrzał

- w. z. Dyrektora SP w Sierzchowach

4. 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 13:00 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
16 września 2021 roku.

4.

Przedstawienie informacji na temat stanu realizacji zadań oświatowych za rok szkolny
2020/2021.

5.

Przedstawienie projektu budżetu gminy na 2022 rok - opracowanie wniosków oraz opinii
poszczególnych komisji o projekcie budżetu.

6.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok.

7.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia
z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu lokalu

zgody

na

zawarcie

8.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia na 2022 rok Programu współpracy
Gminy Cielądz z organizacjami pozarządowymi.

9.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości.

10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych.
11. Informacja na temat wysokości podatku rolnego na 2022 rok.
12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Cielądz.
13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług na terenie Gminy Cielądz w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia ryczałtowej stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości
albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe.
15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla sołtysów
Gminy Cielądz.
16. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
radnym Rady Gminy Cielądz.
17. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy
Cielądz
18. Informacja w sprawie stanu bazy sportowo – rekreacyjnej w Gminie Cielądz – potrzeby
inwestycyjne i remontowe.
19. Informacja z realizacji potrzeb inwestycyjnych w szkołach i placówkach opieki zdrowotnej.
20. Sprawy różne.
21. Zamknięcie posiedzenia.
Punkt 3.
Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji z dnia 16 września 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 temat stanu realizacji zadań oświatowych za rok
szkolny 2020/2021.
Informację na ten temat przedłożyli Dyrektorzy Szkół Podstawowych: Bogdan Batorek –
Dyrektor SP w Cielądzu i w zastępstwie Dyrektora SP w Sierzchowach – Ewa Dombrzał.
Do informacji członkowie Komisji nie zgłosili uwag.

Punkt 5
Następnym tematem obrad było przedstawienie projektu budżetu gminy na 2022 rok oraz
opracowanie wniosków oraz opinii poszczególnych komisji o projekcie budżetu.
Wójt Gminy Paweł Królak przedstawiając projekt budżetu na 2022 poinformował o kwotach
zaplanowanych dochodów i wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe, przedstawił kwotę
planowanego deficytu, wysokość środków na oświatę i pomoc społeczną, planowane dotacje z
budżetu gminy dla sektora finansów publicznych jak PUP, Poradnia PedagogicznoPsychologiczna, Biblioteka i Dom Kultury oraz dla organizacji pozarządowych z podziałem na
poszczególne zadania.
Wójt Gminy oznajmił, iż budżet został złożony do Regionalnej Izby Obrachunkowej 15
listopada br. Jest to budżet bardzo ciężki, uważa że od dwunastu lat, gdy pełni funkcję wójta – to
najtrudniejszy. Na początku prac przy tworzeniu budżetu zaproponował, by kierownicy
jednostek zaplanowali u siebie podwyższenie wynagrodzeń o 10 % . Jednak po pewnym czasie
okazało się, że nie są planowane podwyżki gdyż budżet się nie zepnie.
Dodał, że na pewno w tym roku przyzna pracownikom wyższe nagrody niż dotychczas, by w
pewnym sensie zrekompensować brak podwyżki. Uczyni też wszystko, żeby zamknąć półrocze
2022 roku w takiej kondycji, by może znalazły się środki na wynagrodzenia i chociaż od sierpnia
czy września zaproponować jakąś skromną podwyżkę dla pracowników.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa zaznaczyła, że nigdy ze strony Rady nie było sprzeciwu
w tym temacie i też jest im przykro, że tak wygląda sytuacja.
Następnie Wójt Gminy omówił poszczególne zadania inwestycyjne zawarte w załączniku
inwestycyjnym.
W przypadku zadania: budowa sieci wodociągowej w Sierzchowach zaznaczył, że mogą być
tutaj problemy. Nie jest to bowiem budowa tylko samej sieci wodociągowej, ale całkowita z
przyłączeniami do domów, gdyż jest taka koncepcja, że stara sieć zostaje, a budujemy
całkowicie nową. Wyjaśnił też, że zadanie dotyczy całej miejscowości Sierzchowy czyli odcinek
ok. 6 km.
Wójt Gminy zaznaczył, że nie ma tej pozycji w budżecie, gdyż nie wpłynęło oficjalne pismo ze
Starostwa na temat dofinansowania ( wkład własny tj. 15 % czyli ok. 200 tys. zł) do remontu
dróg powiatowych na terenie Gminy Cielądz. Powiat otrzymał bowiem kwotę ok. 4,7 mln zł. W
rozmowie z Panem Wicestarostą stwierdził, żeby było jasno określone jakie odcinki i o jakiej
długości, by uniknąć tych problemów co dotyczyły drogi Grabice-Gułki. Teraz jest mowa o
odcinkach: Cielądz – Rylsk (połączenie miejscowości Łaszczyn z istniejącym asfaltem) i
dokończenie odcinka w Ossowicach w kierunku Sanogoszczy.

W kwestii oświetlenia ulicznego oznajmił, iż w najbliższym czasie będzie wreszcie ogłoszony
przetarg a do końca czerwca jest termin na realizację. Zadanie obejmuje wymianę oświetlenia
ulicznego, budowy nowych linii np. w Ossowicach w kierunku Cielądz.
Radna Jadwiga Mantorska zapytała o drogę, która jest jeszcze połowicznie niezrobiona w
Niemgłowach. Wójt odpowiedział, że nie ma tej drogi w budżecie gdyż po prostu nie spinał się
budżet. Ale osobiście to bardziej widzi potrzebę zrobienia asfaltu przez wieś, niż dokończenie
przez las. Radna stwierdziła, że najbardziej pilny odcinek jest do P. Woszczyk.
Radny Adam Michalak podjął następnie temat drogi za Herco.
Wójt stwierdził, że jest to problematyczny odcinek i na pewno udrożnienie będzie też wymagała
wskazania granic więc nie będzie to szybkie i łatwe zadanie.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka zwróciła uwagę, że w miejscowości
Gułki też chcieliby oświetlenie uliczne : w kierunku Jakubika- powstał nowy budynek i też w
Sutku.
Przewodniczący Komisji Oświaty Przemysław Jędrzejczak zapytał jak wygląda sytuacja w
temacie remontu szkoły w Sierzchowach.
Wójt oznajmił, iż mają ruszyć konkursy od nowego roku i dlatego jest zadanie w budżecie.
Przewodniczący Komisji dopytał też, czy instalacje fotowoltaiczne zdąży się zrealizować
jeszcze na starych zasadach.
Wójt oznajmił, iż wszystko jest robione w tym kierunku, ale jest podejrzenie, że środki zostały
chyba celowo zamrożone.
Po dyskusji Komisje przystąpiły do wyrażenia opinii w sprawie przedłożonego projektu budżetu
na 2022 rok.
Komisje nie zgłosiły żadnych uwag ani wniosków. Wszystkie komisje jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowały projekt budżetu na 2022 rok tj.
 Komisja Rewizyjna – wszyscy za,
 Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia – wszyscy za,
 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – wszyscy za,
oraz Komisja Budżetu i Rolnictwa - wszyscy za, która sformułowała jednocześnie
ostateczną opinię o projekcie budżetu na 2022 rok.
Opinie Komisji w załączeniu do protokołu.
Punkt 6.
W następnej kolejności przystąpiono do realizacji punktu: zaopiniowanie projektu
uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok.

Temat przedstawił również Wójt Gminy Paweł Królak. Oznajmił, iż zwiększa się dochody
bieżące na realizację umowy o powierzenie grantu na zadanie pn. „Promocja obszaru Gminy
Cielądz poprzez wykonanie witaczy”

– kwota 9.900 zł oraz decyzją Ministra Finansów

zwiększa się subwencję oświatową o kwotę 9.100 zł oraz o kwotę 340.581 zł - środki na
uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 roku.
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 (6 radnych),
 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – wszyscy za (3 radnych).
Punkt 7.
Zaopiniowanie

projektu

uchwały

w

sprawie

wyrażenia

zgody

na

zawarcie

z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu lokalu było kolejnym tematem posiedzenia.
Temat omówił Wójt Gminy Paweł Królak. Oznajmił, iż temat dotyczy firmy Orange i
lokalu w Urzędzie Gminy o pow. 30 m2.
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 (6 radnych),
 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – wszyscy za (3 radnych).
Punkt 8
W dalszej kolejności przystąpiono do realizacji punktu dotyczącego zaopiniowania
projektu uchwały w sprawie przyjęcia na 2022 rok Programu współpracy Gminy Cielądz z
organizacjami pozarządowymi.
Temat przedstawił Wójt Gminy. Poinformował, iż treść programu jest podobna jak w
roku 2021. Kwoty zostały na tym samym poziomie. Jedynie w zakresie rehabilitacji jest
zwiększenie.

Zaznaczył, iż podczas konsultacji nie było klubów, a jedynie P. Teresa

z miejscowości Sierzchowy.
Zapytań do projektu uchwały nie zgłoszono.

Przystąpiono wobec tego do głosowania nad wyrażeniem opinii do projektu uchwały. Komisje
jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały 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 (6 radnych),
 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – wszyscy za (3 radnych).
Punkt 9
Kolejny temat posiedzenia dotyczący zaopiniowania projektu uchwały w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości przedstawił Wójt Gminy Paweł Królak.
Poinformował, iż zaproponowany jest wskaźnik wzrostu w wysokości 4 %, a w przypadku
podatku od budynków związanych z działalnością gospodarczą jest propozycja zwiększenia o
złotówkę tj. z kwoty 18,50 zł na 19,50 zł.
Radna Ewa Kwiatkowska – Kielan zapytała jak wygląda sytuacja w zakresie
opodatkowania budynków mieszkalnych.
Wójt wyjaśnił, iż była kwota 52 gr, a teraz 54 gr czyli podwyżka 4 % czyli o 2 gr.
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 (6 radnych),
 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – wszyscy za (3 radnych).
Punkt 10.
Kolejny temat posiedzenia Komisji dotyczył zaopiniowania projektu uchwały w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Temat omówił Wójt Gminy Paweł Królak. Wyjaśnił, iż w projekcie uchwały proponuje
się podniesienie stawek podatku od środków transportowych o 4 % w stosunku do stawek
obowiązujących od 2020 roku.
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 (6 radnych),
 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – wszyscy za (3 radnych).
Punkt 11.
W zakresie informacji na temat wysokości podatku rolnego na 2022 rok Wójt Gminy
poinformował, iż stawka będzie wynosiła 153,70 zł i jest to wzrost o 5 % w porównaniu do roku
obecnego. Wynika to z ceny żyta, która stanowi 61,48 zł za kwintal. W roku ubiegłym cena żyta
wynosiła 58,55 zł, podatek 146,38 zł.
Punkt 12.
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Cielądz było kolejnym tematem posiedzenia Komisji.
Projekt uchwały omówił Wójt Gminy Paweł Królak i wyjaśnił co ulega zmianie tj.
częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych – czyli to co było ostatnio zmieniane gdyż
ustawodawcza narzucił, by 2 razy miesięcznie był odbiór, a teraz gminy wiejskie 1 raz w
miesiącu mogą ustalać częstotliwość odbioru odpadów niesegregowanych
W tym miejscu Wójt oznajmił, iż będzie ogłaszany przetarg w najbliższym czasie i tylko
na 1 rok z uwagi na niestabilność cen na rynku.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, a projekt uchwały został pozytywnie
zaopiniowany. 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 (6 radnych),
 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – wszyscy za (3 radnych).
Punkt 13.
W zakresie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług na terenie Gminy Cielądz w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wójt Gminy
poinformował, iż zmiana uchwały dotyczy również częstotliwości odbierania odpadów
niesegregowanych. Zmiana jest po to dokonywana, by do przetargu na odbiór odpadów
komunalnych wszystkie akty prawne były spójne tzn. regulamin i niniejsza uchwała.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, a projekt uchwały został pozytywnie
zaopiniowany. 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 (6 radnych),
 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – wszyscy za (3 radnych).
Punkt 14.
Kolejny temat posiedzenia Komisji dotyczył zaopiniowania projektu uchwały w sprawie
projektu uchwały w sprawie uchwalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
Temat omówił Wójt Gminy Paweł Królak. Wyjaśnił, iż w projekcie uchwały proponuje
się podniesienie stawki od domku letniskowego z kwoty 150 zł za rok do 180 zł na rok.
Maksymalna stawka, jaką rada mogłaby uchwalić wynosi 191,10 zł i jest to 10% przeciętnego
miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogłaszanego przez Prezesa w „Monitorze
Polskim”. Dochód ten na 1 osobę ogółem w 2020 r. wyniósł 1919 zł.
Radni uznali, że nie jest to wygórowana stawka i projekt uchwały został jednogłośnie
pozytywnie 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 (6 radnych),
 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – wszyscy za (3 radnych).
Punkt 15. 16.
Kolejne tematy posiedzenia Komisji dotyczące zaopiniowania projektów uchwał:
w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla sołtysów Gminy Cielądz oraz dla radnych Rady
Gminy Cielądz przedstawił Wójt Gminy Paweł Królak.
Oznajmił, iż po analizie sytuacji budżetowej i po dyskusji ze Skarbnikiem proponuje
podwyżkę diet:
- dla radych o 100 zł tj. z 200 zł na 300 zł, z 210 zł na 310 i z 220 zł na 320 zł –
w zależności od funkcji radnego,
- dla sołtysów – o 50 % czyli 50 zł czyli z kwoty 100 zł na 150 zł,
- dla Przewodniczącej Rady – o 500 zł czyli na kwotę 1800 zł.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka zaproponowała, by Przewodniczącej
Rady również podwyższyć dietę o 50 % - tak jak wszystkim.
Propozycję powyższą zaakceptowano i wypracowane zostało stanowisko, by ryczałt dla
Przewodniczącej Rady wynosił 1.950 zł.
Do zaproponowanych przez Wójta stawek diet dla radnych i sołtysów nie zgłoszono uwag.

Przystąpiono wobec tego do głosowania nad wyrażeniem opinii do projektów w/w uchwał.
Wszystkie komisje posiadały niezbędne quorum. Projekty uchwał zostały jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowane, a wynik głosowania w sprawie projektów obydwu uchwał był
następujący:
 Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia – wszyscy za (5 radnych),
 Komisja Budżetu i Rolnictwa – wszyscy za (5 radnych),
 Komisja Rewizyjna – wszyscy za (6 radnych),
 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – wszyscy za (3 radnych).
Punkt 17.
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Cielądz
było kolejnym punktem posiedzenia Komisji.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa przedstawiła projekt uchwały. Wyjaśniła, iż są nowe
przepisy w tym zakresie, które weszły w życie. Ustawodawca przewidział, iż poniżej pewnego poziomu
nie można ustalić wynagrodzenia tj. poniżej 80 % maksymalnego wynagrodzenia. Poszczególne składniki
wynagrodzenia ich maksymalne kwoty to:
- wynagrodzenie zasadnicze – 10.250,00 zł;
- dodatek funkcyjny - 3.150,00 zł;
- dodatek specjalny - 30 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego tj. 4.020,00 zł, a
w poprzedniej ustawie były widełki od 20 do 40%
- dodatek za wieloletnią pracę – według odrębnych przepisów.

Razem nie można przekroczyć więc kwoty 17. 420 zł a 80 %, a minimalna musi być 13.936 zł
( bez dodatku stażowego). Stwierdziła, że propozycja z jej strony była taka, by wynagrodzenie
maksymalne przedstawić do uchwalenia na sesję.
Wójt na powyższe oznajmił, iż dziękuje za taki wniosek, ale będzie usatysfakcjonowany, gdy
będzie to wypośrodkowane tzn. maksymalnie 90 % i prosi o uszanowanie tej prośby.
W wyniku dyskusji radni wypracowali jednak stanowisko, by łączne wynagrodzenie Wójta
wynosiło 95 % maksymalnego wynagrodzenia. Ustalono też, że wysokość wynagrodzenia
zasadniczego będzie w maksymalnej wysokości tj . 10.250 z, a ogólna 16.549 zł, pozostała dwa
składniki tj. dodatek funkcyjny i specjalny będą odpowiednio dostosowane.
Niniejsze ustalenia – jako projekt uchwały zostały przez Komisje przegłosowane w sposób
następujący:
 Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia – wszyscy za (5 radnych),
 Komisja Budżetu i Rolnictwa – wszyscy za (5 radnych),
 Komisja Rewizyjna – wszyscy za (6 radnych),
 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – wszyscy za (3 radnych).

Punkt 18, 19.
Kolejnymi tematami posiedzenia były informacje na temat stanu bazy sportowo – rekreacyjnej w
Gminie Cielądz – potrzeby inwestycyjne i remontowe oraz na temat realizacji potrzeb
inwestycyjnych w szkołach i placówkach opieki zdrowotnej.
Wójt Gminy stwierdził, iż baza sportowa znacznie się poprawiła, a szczególnie w
miejscowości Grabice. Na przyszły rok kluby prosiły o renowacje płyty, czyli spulchnienie
trawy i to nastąpi i koszt około 15 tys. zł. Chciałby tę kwotę pozyskać z Urzędu
Marszałkowskiego. Ta sytuacja w Grabicach nie zmieni się dopóki nie będzie zrobione jakieś
nawodnienie. Dlatego jest ten temat do przemyślenia.
W sprawie boiska w Cielądzu jest problem z jednej strony dotyczący uzgodnień z
konserwatorem zabytków, a z drugiej strony z OZPN.
Wyraził zdanie, że największa potrzeba to budowa kortu, wielofunkcyjne boisko typu
Orlik. Mamy projekt, ale środki są bardziej potrzebne na drogi, czy na szkoły i na to składane są
wnioski. Największym zadaniem jest oczywiście budowa szkoły w Cielądzu.
Przewodniczący Komisji Oświaty Przemysław Jędrzejczak potwierdził, że pozom bazy w
Grabicach zmienił się bardzo na korzyść i jeśli jeszcze z jeden fundusz sołecki byłby
przeznaczony, to byłyby dokończone konieczne prace.
Wójt Gminy oświadczył, że będzie robił wszystko, by mieszkańcy nie odczuli, że nie
było wydzielonego na przyszły rok funduszu sołeckiego.
Przewodniczący Komisji Oświaty Przemysław Jędrzejczak zapytał, czy planuje coś Wójt
w związku tym, że na przyszły rok będzie jeszcze dogrywka „Lidera”.
Wójt oznajmił, iż 2 grudnia będzie spotkanie w Krainie Rawki i będą wtedy dzielone
środki. Mamy np. 100 tys. zł zaoszczędzone na zabytki.
Punkt 20.
W sprawach różnych podjęto dyskusję w sprawie świetlicy w Mroczkowicach i ustalono
by nagrodzić to sołectwo za jego aktywne działanie i przeznaczyć środki w budżecie na
malowanie pomieszczeń świetlicy.
Punkt 21.
Wobec wyczerpania porządku obrad, o godz. 15:50 zamknięte zostało wspólne
posiedzenie Komisji.
Przewodniczący
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
Przemysław Jędrzejczak
Protokołowała:
Bogusława Kobacka

