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Protokół Nr 6/11 
 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 13 września 2011 roku. 
 

Obecni wg załączonej listy obecności. 

Ponadto udział w posiedzeniu wzięli: 

1. Paweł Królak  Wójt Gminy 

2. Janina Ciesielska  Sekretarz Gminy 

3. Bogumił Grabowski Przewodniczący Rady Gminy 

 

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Tomasz Dewille, powitał 

wszystkich i przedstawił  

porządek posiedzenia: 

 

1. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku. 

2. Omówienie wpływu zobowiązań pieniężnych i należności za wodę i ścieki za I półrocze 

2011 roku. 

3. Sprawy różne. 

 

Punkt 1. 

Informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku przedstawiła Sekretarz 

Gminy Janina Ciesielska. Informację otrzymali wszyscy członkowie Komisji. Informacja 

stanowi załącznik do protokołu.  

W dyskusji głos zabrali: 

− Radny Józef Pytka – ile jest pomocy w przedszkolach. 

− Sekretarz Gminy Janina Ciesielska – obsługa to są kucharki w stołówkach szkolnych, 

woźni, to jest 3,5 etatu. W szkole podstawowej w Sierzchowach jest ½ etatu 

sekretarki. W stołówkach szkolnych jest kucharka i obsługa stołówki.  

− Radny Józef Pytka – jeśli chodzi o oświetlenie uliczne to przez miesiąc miało się 

świecić na godzinę a świeciło się do ok. 24:30, w części wsi się świeci a w innych nie. 

− Wójt Gminy Paweł Królak – dzwoniliśmy do konserwatora żeby to sprawdził.  
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− Sekretarz Gminy Janina Ciesielska – za samą energię, za I półrocze zapłacono 50 tys. 

zł, to jest dużo.  

− Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski – za usługi telekomunikacyjne w 

samej szkole podstawowej w Cielądzu zapłacono tyle co w gimnazjum i szkole 

podstawowej w Sierzchowach razem. Czy to nie są zbyt duże rachunki. Uważam, że 

należy się tej sprawie przyjrzeć, porozmawiać z panią dyrektor.  

 

Ponieważ nikt więcej głosu nie zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przystąpił do 

punktu 2.  

 

Punkt 2.  

Informację z realizacji podatków i opłat lokalnych za I półrocze 2011 roku oraz informację za 

wodę i ścieki przedstawił Wójt Gminy Paweł Królak. Informacje otrzymali wszyscy 

członkowie Komisji. Informacje stanowią załącznik do protokołu.  

 

W dyskusji głos zabrali: 

− Przewodniczący Komisji Tomasz Dewille – z przedstawionych informacji wynika, że 

od zeszłego roku w zasadzie nie ma dużych zmian.  

− Przewodniczący Rady Bogumił Grabowski – czego dotyczy użytkowanie. 

− Sekretarz Gminy Janina Ciesielska – tu chodzi o grunty po byłych sklepach GS-ów, 

np. w Ossowicach, Komorowie.  

− Radny Grzegorz Stępniak  - czy z zaległościami SPH „AGROVIT” z Małej Wsi 

jesteśmy w stanie coś zrobić, zaległości są naprawdę duże.  

− Sekretarz Gminy Janina Ciesielska – były wystawiane tytuły, jest wpisany na hipotekę 

przymusową, zadłużenie na grunty, ale należności są ściągane w kolejności, są koszty 

komornicze, długi itd.   

− Radna Iwona Machnicka – dlaczego Zdzisław Olszak ma wpisane zadłużenie skoro 

jest w domu starców. Czy ma rentę.  

− Sekretarz Gminy Janina Ciesielska – należy to wyjaśnić bo być może należności 

jeszcze nie zeszły i tak zostało.  
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Przewodniczący Komisji Tomasz Dewille poinformował, że należy poczynić wszystkie 

możliwe kroki aby skuteczniej ścigać należności.  

 

Punkt 3.  

W sprawach różnych głos zabrali: 

− Radna Iwona Machnicka – w lasach jest dużo śmieci, należy zrobić coś z tymi, którzy 

nie mają podpisanych umów na wywóz śmieci. Proszę o załatanie dziur w Sutku. 

− Radny Jerzy Pieczątka – należy zobowiązać właścicieli aby uporządkowali koło 

swoich posesji, usuwali, np. zakrzaczenia i gałęzie przy drogach.  

− Radny Grzegorz Stępniak – panu Plaskocie trzeba nakazać żeby uprzątnął koło swojej 

posesji.  

− Przewodniczący Komisji Tomasz Dewille – w Ossowicach naprzeciwko rybakówki 

jest przepust, była rura i było zalewane, ale znów zrobiła się dziura, należy to zrobić  

bo ktoś może w to wpaść. 

− Radny Józef Pytka – dwa przepusty należy zasypać.  

− Radna Iwona Machnicka – czy w Niemgłowach nie można czasem koło bramek, 

boiska z funduszu sołeckiego skosić.  

− Radny Józef Pytka – środki z funduszu wieś ma na inne cele.  

− Radna Iwona Machnicka - są chętni, którzy chętnie skoszą, gdyby mieli zgodę i mogli 

wziąć siano.  

− Wójt Gminy Paweł Królak – takie sprawy należy załatwić z radnym czy sołtysem wsi.  

− Przewodniczący Komisji Tomasz Dewille – czy na mostku zostało obsypane.  

− Wójt Gminy Paweł Królak – nie myśleliśmy o tym, ale jest potrzeba obsypać i od razu 

zrobić rowek na wodę.  

− Radny Jerzy Pieczątka – dlaczego nikt się nie stara o pomieszczenie po stomatologu 

żeby był gabinet dla dzieci, w Regnowie jest gabinet dla dzieci a u nas nic nie ma.  

− Wójt Gminy Paweł Królak – na razie się zastanawiamy nad organizacją, konieczna 

jest rozmowa z lekarzem Musiałem odnośnie pomieszczeń. Musimy powiększyć 

archiwum, ponieważ już nie mamy miejsca na dokumenty. Lekarz ma umowę 

dzierżawy, ale nie na łącznik a tam stoją jego sprzęty, musimy porozmawiać żeby 

zwolnił to pomieszczenie.   
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− Radna Iwona Machnicka-  gdzie w Łaszczynie ma być robiony asfalt i co z 

Niemgłowami.  

− Sekretarz Gminy Janina Ciesielska – w Łaszczynie ma być zrobione na Dębinie, od 

kapliczki do p. Lesiaka połączenie asfaltu a w Niemgłowach nie mają rozstrzygniętej 

sprawy spadkowej między sobą, więc to nie jest takie proste. 

− Radny Jerzy Pieczątka – Łaszczyn należy skończyć.  

− Wójt Gminy Paweł Królak – mamy cztery drogi do zrobienia w Ossowicach, 

Łaszczyn, Niemgłowy i Stolniki. Za p. Stolarkiem i koło p. Kłosa w Wisówce jest 

sens robić bo tam mieszkają ludzie a resztę należy przemyśleć.  

− Radny Grzegorz Stępniak – koło p. Kacprzaka naprzeciwko mnie należy usunąć lipę, 

potrzebne będzie pozwolenie.  

− Sekretarz Gminy Janina Ciesielska – może złożyć wniosek, dostanie zezwolenie i 

usunie. 

− Radny Józef  Pytka – należy jakoś zmusić p. Matysiaka aby obciął gałęzie przy 

drodze, w miejscu gdzie wyjeżdża się na drogę wojewódzką.  

− Radny Jerzy Pieczątka – należałoby mieć jednego pracownika do obcinania.  

− Sekretarz Gminy Janina Ciesielska – to kosztowałoby nas więcej niż to warte.   

− Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski – skoro nie będzie robiona droga w 

Niemgłowach to może powinniśmy zrobić nakładkę i co z przetargami na parkingi.  

− Wójt Gminy Paweł Królak – zobaczymy, może się uda to zrobić. Jeśli chodzi o 

parkingi to w Cielądzu jest problem bo nie bardzo mamy gdzie odprowadzić wodę, 

podłączyć się do powiatu nie bardzo można bo oficjalnie nie ma rowu, z kolei do 

drogi wojewódzkiej są potrzebne odpowiednie dokumenty. Była propozycja żeby w 

tym roku na razie utwardzić kamieniem a w przyszłym już istniejący parking 

utwardzić znów na zgłoszenie. Ale w przyszłym roku kolejne drogi się posypią i 

trzeba będzie robić drogi a nie parking.  

− Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski – ustaliliśmy przy ustalaniu 

budżetu, że w tym roku robimy drogę w Łaszczynie, Niemgłowach i parkingi. 

Uważam, że należy te parkingi skończyć.   

− Wójt Gminy Paweł Królak – należy się jeszcze zastanowić nad wnioskami, które 

wpłynęły z Parafii o środki finansowe. Coś należy postanowić.  

− Radny Jerzy Pieczątka- jeżeli będzie możliwe przekazanie środków to uważam, że 

możemy każdej Parafii przekazać po 1.000 zł.  
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− Wójt Gminy Paweł Królak - dowiemy się czy będzie to możliwe i zgodne z 

przepisami. Jeśli będzie można przekazać jakieś pieniądze to ustalimy resztę.  

 

Na powyższym posiedzenie Komisji zakończono.  

       Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

Protokołowała:      Tomasz Dewille 

mgr Olga Kmita 

 


