
Protokół Nr 26/2022 
ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia 

z pozostałymi Komisjami stałymi Rady Gminy 
 

w dniu 24 lutego 2022 roku. 

 
Radnych obecnych na posiedzeniu Komisji: 6  (nieobecny: Michał Gaca). 
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. Grażyna Michniewska  - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

 

 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                     
26 listopada 2021 roku. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2022 r. 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Rawskiego – Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 



7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Rawskiego – Powiatowego Urzędu Pracy. 

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania 
Rodziny na lata 2022 -2024. 

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego 
dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Cielądz. 

10. Przedstawienie i analiza projektów planów pracy Komisji i Rady Gminy na 2022 rok. 

11. Sprawy różne. 

12. Zamknięcie posiedzenia. 

 
Punkt 3. 

Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji z dnia 26 listopada 2021 r. został 

opublikowany na stronie BIP oraz wyłożony do wglądu. Do protokołu nie wniesiono uwag                        

i został przez komisję przyjęty jednogłośnie. 

Punkt 4. 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

było kolejnym punktem posiedzenia.  

Projekt uchwały przedstawiła Gabriela Milczarska – Skarbnik Gminy. Poinformowała, iż 

zmiana wieloletniej prognozy finansowej dotyczy przede wszystkim zmian w przychodach 

gminy, jak również zmiany deficytu gminy na 2022 rok. Oznajmiła, iż uaktualnione zostały 

dochody bieżące i po zmianach wynoszą 21 755 562 zł 3 gr, natomiast wydatki po zmianach 

wynoszą 26 088 703 zł 21 gr. W wyniku wprowadzonych zmian w dochodach jak i w wydatkach 

zmianie uległ deficyt gminy - uległ zwiększeniu o kwotę 449 449 zł i wynosi 4 333 141 zł 18 gr. 

Ponadto w 2022 roku zwiększono planowane kredyty o kwotę 99 449 zł. Ponadto wprowadzono 

również do przychodów środki niewykorzystane na rachunku bieżącym 2021 roku i jest to kwota 

350 000 zł. Po zmianach plan przychodów wynosi 4 738 141 zł, natomiast przychody z tytułu 

zaciągnięcia kredytów i pożyczek to kwota 4 388 141,18 zł, z tego na pokrycie deficytu gminy 

kwota kredytu 3 983 141,18 zł, a na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek kwota 

405 zł. Planowana spłata kredytów i pożyczek do spłaty planowana jest na 19 lat, czyli do roku 

2041.  

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 (6 radnych), 

 Komisja Budżetu i Rolnictwa – wszyscy za (7 radnych),  



 Komisja Rewizyjna – wszyscy za (7 radnych),  

 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – wszyscy za (6 radnych).  

 

 Punkt 5. 

Następnym tematem obrad było przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w 

budżecie Gminy na 2022 rok. 

 Temat przedstawiła Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska. Oznajmiła, iż  załącznikiem nr 1 

dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2022 rok: 

- w dziale 600 wprowadza się dochody majątkowe w wysokości 524 172 zł z tytułu otrzymanych 

środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania inwestycyjnego, 

-  w dziale 750 zostają wprowadzone dochody bieżące w wysokości 135 000 zł na realizację 

grantu z udziałem środków Unii Europejskiej pod nazwą "Cyfrowa gmina - wsparcie dzieci z 

rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym"; 

- w dziale 900 wprowadza się kwotę w wysokości 21 000 zł z tytułu zawartego porozumienia                     

w 2021 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 

na utworzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego "Czyste powietrze" i kwota ta wynika z 

rozliczenia dochodów i wydatków w roku ubiegłym. 

Następnie Skarbnik omówiła załącznik numer 2 związany ze zmianą planu wydatków                              

w budżecie gminy: 

- w dziale 600 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne w wysokości 873 621 zł - zmiana  

dotyczy nowej inwestycji pod nazwą "Remont drogi gminnej w miejscowości Wylezinek"; 

- w rozdziale 750 23 zostaje wprowadzony nowy wydatek majątkowy w wysokości 27 000 zł na 

realizację zadania pod nazwą "Dostosowanie pomieszczenia budynku Urzędu Gminy do potrzeb 

stacjonowania zespołu państwowego ratownictwa medycznego",  

- w dziale 750 95 wprowadzone zostały wydatki bieżące w wysokości 135 000 zł na realizację 

projektu pod nazwą "Cyfrowa gmina - wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich", 

- w rozdziale 801 wprowadzone zostały wydatki bieżące w wysokości 62. 100 zł i wydatki 

majątkowe w wysokości 37 900 zł na realizację projektu "Laboratoria przyszłości".  

W załączniku nr 3 wprowadzone zostały inwestycje, o których mówiła wcześniej tj. droga                        

w Wylezinku, pomieszczenia dla potrzeb ratownictwa medycznego i Laboratoria przyszłości. 

W załączniku nr 4 dotyczącym zmian przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2022 rok 

zwiększa się kredyty o kwotę 99 499 zł. Ponadto wprowadza się przychody w kwocie 

350 000 zł, która to kwota wynika z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku 

bieżącym budżetu w 2021 roku, w tym: kwota 100 000 zł jest to kwota otrzymanych środków w 



2021 roku na projekt "Laboratoria przyszłości" i te środki są właśnie przeznaczone na ten 

projekt, a kwota 250 000 pochodzi z konkursu covid "Rosnąca odporność" i te środki 

przeznaczone będą na dotację majątkową dla powiatu rawskiego na dofinansowanie rozbudowy 

szpitala w Rawie Mazowieckiej. Dodała, że w budżecie środki dla szpitala były wcześniej 

zabezpieczone w całości z kredytu, a w tym momencie będzie 250 tys. zł ze środków 

covidowych, a 108 tys. zł z kredytu. 

Wójt Gminy Paweł Królak zabrał głos i uzupełnił informację o dwóch nowych inwestycjach.                       

W sprawie inwestycji - remont drogi gminnej w miejscowości Wylezinek wyjaśnił skąd to 

zadanie. Poinformował, iż już dawno temu – chyba 1.5 roku temu, były złożone wnioski do 

Rządowego Programu Rozwoju Dróg Lokalnych na drogę w Ossowicach i Wylezinku – gdyż te 

drogi spełniały kryteria wnioskowe. Okazało się, że na drogę w Wylezinku Gmina otrzymała 

środki – odcinek 2,2 km - od drogi powiatowej do  drogi Stolniki-Kuczyzna. 

Druga inwestycja to stacja zespołu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Karetka musi 

rozpocząć działalność już od 1 marca. Na razie umowa jest na pół roku ale prawdopodobnie 

będzie na stałe. Dostosowanie jest kosztem Gminy, a pogotowie tylko meble. Założony będzie 

podlicznik prądu i wody. Czynsz będzie symboliczny – 100 zł na miesiąc. 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa zapytała czy wpłynęły już środki w ramach 

Cyfrowej Gminy – wsparcie dla dzieci z rodzin popegeerowskich. 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, iż środki wpłyną w ciągu 40 dni od dnia podpisania umowy,                           

a umowa była podpisana w zeszłym tygodniu. W formie towaru będzie pomoc przekazana, a nie 

w formie gotówki. 

Sekretarz dodał, że jeżeli rozstrzygnie się postępowanie przetargowe we wtorek, to w 

ciągu 2 tygodni dzieci powinny otrzymać laptopy. Wyjaśnił jeszcze, że program przerósł 

rządzących, gdyż pierwotna kwota była po 3,5 tys. zł na komputer/laptop a zmniejszono do 2,5 

tys. zł. Dlatego trzeba było obniżyć parametry sprzętu, ale sprzęt będzie przyzwoity. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Przemysław Jędrzejczak 

zadał pytanie dotyczące dotacji dla szpitala, że 250 tys. zł miało być wcześniej z kredytu 

przeznaczone, a przecież miało być z funduszu sołeckiego. 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, iż fundusz sołecki to jest część składowa budżetu gminy. 

Ponadto znaczna jego część stanowiłaby wydatki bieżące, które obciążałyby budżet i byłby 

problem z jego zbilansowaniem. 

Przewodniczący Komisji zapytał o podwyżki dla pracowników, czy udało się coś 

wygospodarować. 

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że na razie, w tym momencie nie.  



Więcej zapytań 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 (6 radnych), 

 Komisja Budżetu i Rolnictwa – wszyscy za (7 radnych),  

 Komisja Rewizyjna – wszyscy za (7 radnych),  

 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – wszyscy za (6 radnych).  

Punkt 6. 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Rawskiego – Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej było kolejnym tematem posiedzenia. 

Temat omówił Wójt Gminy Paweł Królak. Oznajmił, iż niniejsza i kolejna uchwała, to 

standardowe, co rocznie podejmowane uchwały. Starosta wystąpił z prośbą o wsparcie – kwota 

1.800 zł, a wskaźnik dla Gminy Cielądz - procentowy udział liczby dzieci z terenu gminy 

Cielądz, stanowi 4%. 

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 (6 radnych), 

 Komisja Budżetu i Rolnictwa – wszyscy za (7 radnych),  

 Komisja Rewizyjna – wszyscy za (7 radnych),  

 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – wszyscy za (6 radnych).  

Punkt 7. 

W dalszej kolejności przystąpiono do realizacji punktu dotyczącego zaopiniowania 

projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego – 

Powiatowego Urzędu Pracy. 

 Temat przedstawił Wójt Gminy. Wyjaśnił, iż tak jak rok temu - wspieramy Powiatowy 

Urząd Pracy dotacją w kwocie 1.500 zł.   

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 (6 radnych), 

 Komisja Budżetu i Rolnictwa – wszyscy za (7 radnych),  

 Komisja Rewizyjna – wszyscy za (7 radnych),  

 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – wszyscy za (6 radnych).  



Punkt 8  

Kolejny temat posiedzenia dotyczący zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022 -2024 przedstawiła Kierownik GOPS                 

w Cielądzu Grażyna Michniewska. 

Poinformowała, iż Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2022-2024 został 

opracowany w oparciu o ustawę z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej. Omówiła cele główne i szczegółowe Programu, do kogo jest skierowany. Pani 

Kierownik dodała, że rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych wspierane są przez asystenta rodziny, który zatrudniony jest w gminie na 1/2 

etatu. Przedstawiła jego obowiązki. Omówiła zasady funkcjonowania rodzin zastępczych i 

sposób finansowania.  

Do projektu Programu 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 (6 radnych), 

 Komisja Budżetu i Rolnictwa – wszyscy za (7 radnych),  

 Komisja Rewizyjna – wszyscy za (7 radnych),  

 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – wszyscy za (6 radnych).  

Punkt 9. 

Kolejny temat posiedzenia Komisji dotyczył zaopiniowania projektu uchwały w sprawie 

ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży 

Pożarnych z terenu Gminy Cielądz. 

 Temat omówił Wójt Gminy Paweł Królak. Stwierdził, iż ostatnio w strażach bardzo dużo 

się dzieje, a z uwagi na to, że weszła w życie nowa ustawa, to spowodowało to, że należy 

uporządkować kwestie wypłacania ekwiwalentu dla strażaków. W proponowanej uchwale za 

udział w akcji ratowniczej i w działaniu ratowniczym - proponowana stawka za godzinę to 20 zł, 

a za udział w szkoleniu lub ćwiczeniach 8 zł. 

Skarbnik Gminy dodała, że stawki nie uległy zmianie, są zaproponowane na 

dotychczasowym poziomie, lecz ustawa nowa zmienia zasady naliczania. Teraz będzie nie 

proporcjonalnie do rozpoczętego czasu tylko rozpoczęcie każdej godziny będzie traktowane do 

wyliczenia jak za pełną godzinę. 

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 (6 radnych), 

 Komisja Budżetu i Rolnictwa – wszyscy za (7 radnych),  

 Komisja Rewizyjna – wszyscy za (7 radnych),  

 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – wszyscy za (6 radnych).  

Punkt 10. 

W kolejnym punkcie posiedzenia Komisje wypracowały plany pracy na 2022 rok. 

Opracowany również został projekt planu pracy Rady na 2022 rok.  

Komisje pozytywnie zaopiniowały wypracowane plany pracy. 

Punkt 11. 

W sprawach różnych podjęto następujące sprawy: 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa przeczytała pismo, które skierowane zostało do 

Rady Gminy, a wpłynęło do Urzędu Gminy na początku stycznia br., autorem pisma była                                    

w imieniu mieszkańców wsi Ossowice Pani Sylwia Toczek-Królak. Przewodnicząca Rady 

poprosiła Pana Wójta o przybliżenie sprawy, aby radni mieli na ten temat wiedzę. 

Wójt Gminy Paweł Królak oznajmił, iż odbyły się spotkania w Ossowicach                                         

z mieszkańcami, z udziałem też Pana Posła Wojciechowskiego i Pana Senatora Ambrozika. 

Sprawa wynika z faktu, że firma Budmax złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego                                    

o dofinansowanie budowy Pszoku i to dofinansowanie otrzymał. Ponadto wydana została przez 

Wójta decyzja o warunkach zabudowy – zgodnie i w myśl obowiązującego prawa. Stwierdził, iż 

mieszkańcy prosili, aby Urząd zapobiegł budowie Pszoku. Ale ta inwestycja nie podlega decyzji 

środowiskowej. Uważa, że dużego problemu w tym temacie nie widzi. Pan Budek dysponuje 

ponadto odpowiednimi pozwoleniami, ale nie ma tutaj mowy ani o wysypisku, ani o spalarni. 

Teraz jest takie ustalenie z mieszkańcami, aby oddziaływanie ograniczyć do tej jednej działki                            

i podjąć uchwałę w sprawie planu przestrzennego zagospodarowania. Po rozeznaniu z urbanistką 

w Urzędzie Wojewódzkim i z naszym urbanistą Panem Bargiełła jest opinia, że nasze studium 

jest nieaktualne, gdyż nie zawiera pewnych elementów, analiz - gdyż jest z 2013 roku. Z tego też 

powodu nie można przystąpić do opracowania planu miejscowego. Nowe opracowanie to koszt 

około 80 tys. zł., możliwe że i 100 tys. zł, a ponadto jest to bardzo pracochłonne opracowanie.  

Pan Wójt dodał jeszcze, że od decyzji o warunkach zabudowy zostało złożone odwołanie do 

SKO i czekamy na rozstrzygnięcie. Dodał, że inwestor chce zrobić nowy Pszok gdyż, dzisiaj 

łatwiej jest coś rozszerzyć niż od nowa wybudować. 



Radny Mariusz Błąkała wyraził zdanie, że bywał na terenie Pszok kilkakrotnie i uważa, 

że nie można narzekać, że źle się tam dzieje. Wyraził też zdanie, że teraz w myśl nowych 

przepisów i w związku z unijną dotacją to będzie firma musiała tam mieć trzy raz lepiej niż 

dotychczas. Poza tym, gdzieś te śmieci muszą być przecież składowane. Stwierdził też, że z tego 

co wie, to nie wszyscy mieszkańcy Ossowic są przeciwni tej nowej lokalizacji Pszok. 

Radny Sylwester Stefański opowiedział o spotkaniu mieszkańców, które odbyło się 26 

stycznia. Bardzo dużo osób uczestniczyło. Mieszkańcy nie wiedzą tak do końca dlaczego będzie 

przenoszony Pszok. Ponadto to już o trzech lat jest planowane i nic nie było mówione o tym.  

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa Adam Michalak wystąpił z zapytaniem, co 

jako radni mają zatem w tej kwestii do powiedzenia.   

Wójt oznajmił, iż można przystąpić do nowego studium, ale zadał też pytanie o sens tego, 

bo ma wejść nowa ustawa o ładzie w planowaniu przestrzennym i przytoczył na tą okoliczność 

kilka przykładów ustaleń zaproponowanych w tym projekcie.  

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa również wskazała na problemy, które wynikają 

teraz na bieżąco w związku z obowiązywaniem w miejscowości Łaszczyn planu 

zagospodarowania przestrzennego min. mieszkańcy nie mogą tam gdzie chcą np. się pobudować.  

Kolejna sprawa poruszona na posiedzeniu zgłoszona została przez radnego Grzegorza 

Stępniaka. Zapytał mianowicie o odpady samochodowe, które porozrzucane są przy drodze 

powiatowej. 

Wójt odpowiedział, że sprawa jest zgłoszona na Policję, która prowadzi postępowanie, 

zabezpieczone zostały min. monitoringi od osób prywatnych, ale widać tylko busa, więc chyba 

nie znajdzie się sprawcy.  

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka zgłosiła problem z bezdomnym 

psem przy jej posesji. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa Adam Michalak zgłosił propozycję, by 

ponawiać jeszcze pisma o budowę chodnika w Cielądzu, skoro radna Sejmiku mówiła, że tak 

dużo mają środków finansowych. 

Wójt zapewnił, że składane są wnioski wszędzie gdzie można i na wszelkie możliwe 

projekty. Podał przykłady kilku takich wniosków. Poinformował o zabiegach na środki na 

rozbudowę szkoły w Cielądzu. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Przemysław Jędrzejczak 

zgłosił prośbę do Przewodniczącej Rady o częstsze spotkania z uwagi na wiele pojawiających się  

różnych tematów. 



Radna Jadwiga Mantorska zabierając głos zapytała, czy jest jakaś możliwość, by wpłynąć 

na obsługę szpitali, może jakaś forma interwencji, gdyż jej zdaniem bardzo źle się dzieje w tym 

zakresie, ludzie są zaniedbani. 

  Wójt Gminy stwierdził, iż personel często zasłania się procedurami, ale może do 

Dyrektora Szpitala zadzwonić i zasugeruje tę sprawę. 

Punkt 12. 

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

posiedzenie Komisji.        

                  Przewodniczący  
Komisji O światy, Kultury, Sportu i Zdrowia 
 

               Przemysław Jędrzejczak  
Protokołowała:            

Bogusława Kobacka 

 


