
1 

 

Protokół Nr 4/11 
 

z odbytego posiedzenia Komisji Budżetu i Rolnictwa Rady Gminy Cielądz  

w dniu 19 września 2011 roku. 

 

Obecni na posiedzeniu wg załączonej listy obecności. 

Ponadto udział w posiedzeniu wzięli: 

1. Paweł Królak   - Wójt Gminy 

 

                   Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji - Jarosław Budek, powitał 

wszystkich, następnie przedstawił porządek posiedzenia: 

 

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

2. Sprawy różne. 

 

Punkt 1.  

Informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku przedstawił Wójt Gminy 

Paweł Królak. Informację otrzymali wszyscy członkowie Komisji. Informacja stanowi 

załącznik do protokołu.  

 

W dyskusji głos zabrali: 

 

− Radny Bogumił Grabowski – z Informacji wynika, że sama Szkoła Podstawowa w 

Cielądzu wydała tyle na usługi telekomunikacyjne, co szkoła w Sierzchowach i 

Gimnazjum razem. Należałoby może porozmawiać z panią Dyrektor czy rzeczywiście 

aż takie koszty usług telekomunikacyjnych są niezbędne, czy nie można ich trochę 

zmniejszyć.  

− Wójt Gminy Paweł Królak – porozmawiam z p. Dyrektor.  

− Przewodniczący Komisji Jarosław Budek – uważam, że Wójt powinien na koniec roku 

nagrody dać pracownikom, żeby ich wyróżnić a nie wszystkim po równo. Należy 

wyremontować gabinet Sekretarza.  
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− Radny Bogumił Grabowski – uważam, że powinniśmy pomyśleć o jakiejś podwyżce 

dla Wójta.  

− Wójt Gminy Paweł Królak – mamy wiele zadań, musimy zrobić dom kultury, do 

domu kultury przenieślibyśmy bibliotekę a może tu gdzie teraz jest biblioteka byłby 

GOPS. Dobrze byłoby jakbyśmy udrożnili przejście między budynkami a w 

pomieszczeniu po dentyście zrobili archiwum. Do Urzędu przydałby się również 

laptop. 

 

Wójt Gminy Paweł Królak przedstawił również Informację za wodę i ścieki ze stanem na 

30.06.2011 roku informację z realizacji podatków i opłat lokalnych.  

 

W dyskusji głos zabrali: 

− Radna Elżbieta Wieteska – czy nie może komornik  ścigać tych należności. 

− Wójt Gminy Paweł Królak – jeśli chodzi o Agrowitę to tam jest już komornik, jest to 

wpisane na hipotekę, ale należności są ściągane w odpowiedniej kolejności, my nie 

jesteśmy na pierwszym miejscu. 

 

Więcej uwag nie zgłoszono. Informacja została przyjęta.   

 

Punkt 2.  

W sprawach różnych głos zabrali: 

− Wójt Gminy Paweł Królak – musimy zacząć myśleć o przygotowaniu planu 

zagospodarowania przestrzennego. Można byłoby wykorzystać do tego tę firmę z 

wiatrakami, tak zrobiono w Regnowie i firma pokryła część kosztów. Niedługo 

również śmieci przejdą do zadań gminy.  

− Przewodniczący Komisji Jarosław Budek – to będzie tak, że gmina będzie musiała 

zrobić przetarg i wyłonić firmę. Gmina będzie płacić firmie a firmy już nie będzie 

interesowało skąd gmina na to weźmie, a wiadomo, że nie wszyscy płacą.  

− Wójt Gminy Paweł Królak – ale to będzie nasz obowiązek i nie unikniemy tego, były 

zaproponowane trzy rodzaje przeliczników, myślę, że będzie się to jednak liczone od 

osoby. Jeśli chodzi o odpady rolnicze to według ustawy odpadem miała być też 

gnojowica, zobaczymy jak to będzie.   
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− Radna Elżbieta Wieteska – w Gortatowicach za mostkiem było zrobione tylko parę 

metrów, ale proszę jeszcze o przyczepę piachu trochę dalej, my już sami rozgarniemy, 

proszę tylko o piach.  

− Radna Renata Jakubik – proszę o żwir, należy również wyciąć gałęzie przy drodze w 

Sanogoszczy.  

− Przewodniczący Komisji Jarosław Budek – a co z pismem z Parafii Lewin odnośnie 

pomocy na konserwację.  

− Radny Bogumił Grabowski – są już trzy takie pisma, z Parafii Lewin, Łaszczyn i 

Cielądz. Pani Skarbnik ma się zorientować czy jest możliwe przekazać jakieś środki, 

jeśli będzie można to wtedy pomyślimy.  

− Wójt Gminy Paweł Królak – Parafia Lewin otrzymała 10 tys. zł ze Stowarzyszenia 

Ziemi Rawskiej.  

− Radny Jarosław Budek – dopominam się o szkołę. 

− Wójt Gminy Paweł Królak – zdaję sobie sprawę i trzeba będzie o tym pomyśleć.  

− Radna Elżbieta Wieteska – czy będzie jakiś remont drogi łączącej w Gortatowicach.  

− Wójt Gminy Paweł Królak – od górki do Mroczkowic jest dobrze, tylko jeden krótki 

kawałek by należało zrobić.  

− Radny Lech Owczarek -  mamy zwrot środków na fundusz sołeckie, teraz ok. 50 tys. 

zł, powinniśmy to dobrze wykorzystać. Bardzo nieładnie jest kiedy wieś z funduszu 

środków nie przeznaczyła na drogę a teraz drogę dopomina się z budżetu. 

− Wójt Gminy Paweł Królak – musimy jeszcze pomyśleć o ogrodzeniu buchty 

Stolnikach, sprzedaliśmy działkę to można byłoby z tych pieniędzy to zrobić. Są już 

jakieś plany, jednym z pomysłów jest recykling. Musze pochwalić sołtysa, buchta cała 

była zarośnięta i sołtys się tym zajął. Bardzo ładnie zadbał o ten teren.  

− Radny Lech Owczarek – należałoby może znaleźć jakieś środki na straż w 

Sierzchowach.  
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− Wójt Gminy Paweł Królak – ja jestem zdania, że powinniśmy zrobić wodociąg a nie 

rozbudowywać straż i potem ponosić większe koszty utrzymania. 

− Radny Lech Owczarek – może powinniśmy pomyśleć o tej drodze do Ossowic, może 

można byłoby ją wyłączyć na okres roztopów wiosennych, żeby nie jeździł tam 

autobus.  

− Przewodniczący Komisji Jarosław Budek – ale co z dziećmi dojeżdżającymi do 

szkoły.  

− Radny Lech Owczarek – dzieci wsiadają na zakręcie.  

− Przewodniczący Komisji Jarosław Budek – należy zrobić 500 m drogi przez 

Komorów, ten odcinek, co brakuje k. p. Lasoty prosto od Zielińskiego.  

− Wójt Gminy Paweł Królak – musimy też zabezpieczyć drogi w Ossowicach, 

Kuczyźnie, w Łaszczynie (trawa wychodzi przez asfalt). Myślę, że powinniśmy zrobić 

te drogi, gdzie jest nakładka 3-4 cm, to było dużo taniej. Może odcinek w Ossowicach 

3 km udałoby się zrobić za około 100 tys. zł. 

− Przewodniczący Komisji Jarosław Budek – co dalej z przedszkolem.  

− Wójt Gminy Paweł Królak – przedszkole wyjdzie dużo taniej jeśli będzie niepubliczne 

od stycznia, wtedy nie będziemy musieli zatrudniać nauczyciela.  

 

Ponieważ nikt więcej głosu nie zabrał Przewodniczący komisji zamknął posiedzenie Komisji 

Budżetu i Rolnictwa.  

 

 
Protokołowała: 
 
Olga Kmita Przewodniczący Komisji 

Budżetu i Rolnictwa 

Jarosław Budek 


