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Protokół Nr 2/11 
 

z odbytego posiedzenia Komisji Budżetu i Rolnictwa Rady Gminy Cielądz  
w dniu 17 stycznia 2011 roku. 

 
 
Obecni na posiedzeniu wg załączonej listy obecności. 
 
Ponadto udział w posiedzeniu wzięli: 
 

1. Paweł Królak   - Wójt Gminy 

2. Wiesława Libera  - Skarbnik Gminy 

3. Janina Ciesielska  - Sekretarz Gminy 

4. Tomasz Dewille  - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

5. Robert Kupis   - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu  

       i Zdrowia 

 
                   Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji - Jarosław Budek, powitał 

wszystkich i przedstawił porządek posiedzenia: 

 
1. Projekt budżetu na 2011 rok (rozpatrzenie wniosków i opinii poszczególnych komisji oraz 

sformułowanie ostatecznej opinii o projekcie budżetu).  

2. Sprawy różne. 

 
Punkt 1. 
 
Skarbnik Gminy Wiesława Libera przedstawiła projekt budżetu gminy na 2011 rok. 

Poinformowała, że po ostatnim wspólnym posiedzeniu komisji w dn. 10.01.2011 r. i 

przegłosowaniu podwyżek z 5 % na 3 % środki zostały przeliczone w poszczególnych 

działach i nastąpiły zmiany. W urzędzie gminy kwota 15.438 zł, bezpieczeństwo publiczne i 

ochrona przeciwpożarowa 347 zł, dowożenie uczniów 1.460 zł, stołówki szkolne 1.990 zł, 

świadczenia rodzinne 700 zł, ośrodki pomocy społecznej 3.200 zł, usługi opiekuńcze 1.038 zł. 

Razem różnica 27.669 zł.  Zaproponowała aby komisja rozważyła pozostawić te środki w 

działach, np. w urzędach gmin kwotę 15.438 zł można przerzucić na zakup stołów czy olej 

opałowy bo jest za mało zaplanowane., kwotę 1.460 zł można przeznaczyć na zakup biletów 

miesięcznych. Na odśnieżanie wyszło ok. 32 tys. zł.  
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W dyskusji głos zabrali: 

− Radny Lech Owczarek – popieram Panią Skarbnik, powinniśmy zostawić te środki w 

działach i wydać je po prostu na co innego w ramach działu.  

− Przewodniczący Rady Bogumił Grabowski – czy wszystkie wsie godzą się na 

przekazanie 20 % środków z funduszy sołeckich na remont parkingów w 

Sierzchowach i Cielądzu, o czym dyskutowaliśmy na wspólnym posiedzeniu komisji.   

− Radny Lech Owczarek – jeśli chodzi o parkingi to uważam, że wystarczy je  

kamieniem posypać. W Cielądzu wyjdzie tak jak w Sierzchowach. 

− Sekretarz Gminy Janina Ciesielska – ale droga byłaby zrobiona do parkanu.  

− Skarbnik Gminy Wiesława Libera – to potrzebne będą dwa projekty bo nie mamy w 

projekcie drogi, zapisany jest tylko parking. W ewidencji widnieje droga a nie plac.  

− Radna Elżbieta Wieteska – może byśmy się zgodzili na przekazanie 20 % środków z 

funduszu na parkingi, ale co teraz z naszymi projektami, mamy poskładane wnioski, 

gotowe projekty, wszystko jest zaplanowane i czy to można tak teraz zrezygnować. 

Jak to potem rozliczyć żeby nam zwrócono  koszty kwalifikowane. 

− Radny Lech Owczarek - to proponuję środki z funduszu sołeckiego wydatkować 

zgodnie ze złożonymi wnioskami a te pieniądze, które nam zwrócą przeznaczyć na 

parkingi. Jakie to będą mniej więcej pieniądze. 

− Skarbnik Gminy Wiesława libera – to będzie ok. 50 tys. zł.  

− Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tomasz Dewille – to jest bardzo dobry pomysł. 

popieram radnego Owczarka.  

 

Wszyscy członkowie komisji opowiedzieli się za propozycją radnego Owczarka. 

 

W dalszej dyskusji głos zabrali:  

− Wójt Gminy Paweł Królak – jeśli chodzi o drogę w Łaszczynie są jeszcze dwa 

kasztany w drodze. 

− Skarbnik Gminy Wiesława Libera – tam jest droga co najmniej 10 m.  

− Wójt Gminy – jak sypną teraz kamień z funduszu to jeszcze część ubędzie i zostanie 

nie dużo podbudowy.  

− Skarbnik Gminy – na fundusz sołecki w Łaszczynie jest 10.800 zł. 10 zł za 1 m2 to 

wyjdzie 1000 m2, to jakieś 200 – 300 m drogi wyjdzie.  
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− Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Dewille – ale co to jest za asfalt jak roślina go 

wypycha.  

− Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa Budek – teraz asfalt jest kiepskiej 

jakości, wszyscy kombinują na masie, jest mniej asfaltu w asfalcie.  

− Radna Elżbieta Wieteska – a nie ma jakiejś gwarancji na to. 

− Przewodniczący Komisji Jarosław Budek – w Komorowie było trzy lata, ale dali pięć 

lat gwarancji.  

− Radna Renata Jakubik – a ta droga w Sanogoszczy. 

− Skarbnik Gminy – ta droga powinna mieć dwa labo trzy lata gwarancji bo tam było 

robione emulsją.  

− Przewodniczący Komisji Jarosław Budek – mamy opinie i wnioski komisji z 

10.01.2011 r. Po uwzględnieniu wniosku o wykreślenie z zadań inwestycyjnych 

przebudowy drogi w Ossowicach zostałyby dwie drogi Niemgłowy i Łaszczyn. Czy 

wniosek będziemy składać na dwie drogi czy na jedną.   

− Skarbnik Gminy – wniosek można złożyć tylko na jedną drogę, dlatego będziemy 

składać na Łaszczyn. W Niemgłowach było rozpoczęte, ale zmarł p. Słodki i musi być 

przeprowadzona sprawa spadkowa.  

 

Następnie Komisja przystąpiła do rozpatrzenia wniosków i opinii komisji z dn. 10.01.2011 r. 

Wnioski i opinie stanowią załącznik do niniejszego protokołu.  

Komisja Budżetu i Rolnictwa jednogłośnie zaakceptowała wnioski komisji w sprawie  

wykreślenia z zadań inwestycyjnych przebudowy drogi w Ossowicach i zmniejszenie kredytu 

oraz zmniejszenie zaplanowanego wzrostu wynagrodzeń z 5 % na 3 %. Komisja opracowała 

opinię do projektu budżetu stanowiącą załącznik do protokołu.  

 

Punkt 2. 

W sprawach różnych głos zabrali: 

− Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tomasz Dewille – trzeba byłoby porozumieć się 

z kołami łowieckimi, w Ossowicach dziki poryły pola.  

− Radna Elżbieta Wieteska – a co z bobrami bo w Gortatowicach łąki są pozalewane, 

trzeba byłoby to zgłosić.  

− Sekretarz Gminy – to trzeba zgłaszać do Wojewody, Wojewoda wydaje zgodę na 

ewentualne rozebranie tamy. A dziki do koła łowieckiego.  
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− Przewodniczący Rady – na drodze do Stolnik przy samym lesie jest zasypany 

przepust, trzeba naprawić.  

− Radna Renata Jakubik –od Sanogoszczy był nad lasem przejazd a teraz nie ma.  

− Droga w Ossoiwcach gminna na Ossówek jest bardzo wąska koło p. Gwiazdowicza, 

zrobili dół i się nie da przejechać. 

− Przewodniczący Rady – trzeba powycinać gałęzie przy drodze powiatowej Grabice- 

Stolniki. 

− Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – trzeba tez powycinać akacje bo zarosły przy 

drodze z Byszewic do Ossowic, koło p. Misztala, za p. Drewniakiem. 

− Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa Budek – w Komorowie, mostek co 

wykopał S. Męcina, wykopał jedną drynę i nie ma pół drogi, sprawa jest 

nieuregulowana.  

− Sekretarz Gminy Janina Ciesielska – teraz to trzeba byłoby wziąć geodetę żeby 

wyznaczyć gdzie ta droga i że jest gminy.  

− Radny Lech Owczarek – należy jeszcze raz napisać do Zarządu Dróg Wojewódzkich 

chociaż o poszerzenie asfaltu i utwardzenie pobocza w Cielądzu, skoro nie chcą zrobić 

ścieżki rowerowej.   

− Wójt Gminy – napiszemy i osobiście sam pojadę. W Pukininie tak zrobili to dlaczego 

u nas nie można.  

− Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa – dorzucić też wycięcie gałęzi przy 

drodze Nowomiejskiej, u p. Jurczaka przy polach i w Komorowie.  

 

 

Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie Komisji 

Budżetu i Rolnictwa. 

 

       
  
Protokołowała: 
 
mgr Olga Kmita. 
 
          
 

Przewodniczący Komisji 
Budżetu i Rolnictwa 

Jarosław Budek 


