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Protokół Nr 6/12 
 

z odbytego posiedzenia Komisji Budżetu i Rolnictwa Rady Gminy Cielądz  

w dniu 17 stycznia 2012 roku. 

Obecni na posiedzeniu wg załączonej listy obecności. 

Ponadto udział w posiedzeniu wzięli: 

1. Paweł Królak   - Wójt Gminy 

2. Wiesława Libera   - Skarbnik Gminy 

 

                   Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji - Jarosław Budek, powitał 

wszystkich, następnie przedstawił  

porządek posiedzenia: 

1. Ustalenie planu pracy Komisji na 2012 rok. 

2. Omówienie projektu budżetu gminy na 2012 rok. 

3. Sprawy różne. 

 

Punkt 1.  

Przewodniczący Komisji Jarosław Budek  przedstawił proponowany plan pracy Komisji 

na 2012 rok: 

1. styczeń Projekt budżetu gminy na 2012 rok. 

2. marzec Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy  
za 2011 rok. 

3. kwiecień Projekty organizacji szkół na rok szkolny 2012/2013. 

4. maj Sprawdzenie stanu dróg na terenie gminy i mienia komunalnego 
(objazd). 

5. sierpień Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 
roku. 

6. listopad Projekt budżetu gminy na 2013 rok. 

7. grudzień Opracowanie planu pracy na 2013 rok.  
 

Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że w zeszłym roku projekty organizacyjne 

szkół omawiane były w maju, ale maj jest to już termin do zaakceptowania gotowych 
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projektów. Dlatego proponuje się projekty omówić już w kwietniu aby w przypadku zmian 

był czas na poprawki i ponowne przedstawienie projektów do akceptacji przez Wójta.  

Przewodniczący Komisji Jarosław Budek poinformował, że przedstawiony plan pracy 

określa główne działania Komisji, w trakcie roku wyniknie na pewno wiele spraw, nad 

którymi Komisja będzie pracować.  

Do proponowanego planu pracy uwag nie zgłoszono i plan pracy został przyjęty jednogłośnie. 

Plan pracy komisji stanowi załącznik do protokołu.  

Punkt 2. 

Projekt budżetu gminy na 2012 rok przedstawiła Skarbnik Gminy Wiesława Libera. 
Poinformowała, że zaplanowane było więcej kredytu ok. 2 mln zł, ale został zmniejszony, 
obecnie jest 1.981.838 zł, wolne środki w wysokości 698.387,40 zł a rozchody w wysokości 
905.662,40 zł. Zadania inwestycyjne wpisano zgodnie z ustaleniami po Komisjach. W 
kopalnictwie zwiększono opłaty ze żwirowni, zwiększono również wpływy za wodę i ścieki. 
Jeszcze jest prawdopodobieństwo, że subwencja oświatowa wpłynie dużo mniejsza, może to 
być nawet ok. 200 tys. zł, ponieważ 29 dzieci odeszło, subwencja to jest ok. 6 tys. zł na 
dziecko. W takiej sytuacji nie wiem co zrobimy. Rawa Maz. też ma ogromny problem bo 
mają ok. 4 mln i drugie 4 mln dokładają.   Rodzice dziecka mają wybór odnoście przedszkola, 
jak matka wozi dziecko do przedszkola do Rawy to musimy dopłacać, mimo, że u nas jest 
przedszkole, do którego dziecko mogłoby uczęszczać. Z zerówką jest inaczej, jeśli dziecko 
uczęszcza do zerówki w innej gminie a u nas jest klasa „0” to nie musimy dopłacać, ale z 
przedszkolem jest kłopot.  

Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 
05.01.2012 r. wnioskowała o wpisanie wykonania dokumentacji na drogę w Nowej Małej 
Wsi. Wpisano kwotę 5 tys. zł, dokumentacja jest ważna dwa lata, można to zrobić.  

W dyskusji głos zabrali: 

− Radna Elżbieta Wieteska – środki z funduszu sołeckiego Mała Wieś przeznaczyła na 
świetlicę a teraz dokumentację na drogę chcą z budżetu. Sołectwo Gortatowice środki 
z funduszu  przeznaczyło na drogę. Bardzo proszę o dwie, trzy przyczepy kamienia na 
wiosnę na drogę do pola (nie koło p. Michała, tylko do sadu). 

− Wójt Gminy Paweł Królak – żwir był zawieziony, prosiliście o przepust – był 
zrobiony. Pojedziemy tam i zobaczymy czy należy zawieść żwir czy nie lepiej 
wyżwirować i podnieść, żeby tego nie zmarnować. Jeśli chodzi o środki zewnętrzne  
to już się kończą, załapaliśmy się jeszcze na 500 tys,. zł na dom kultury. Wnioski o 
dofinansowanie z tzw. schetynówek w przyszłym roku będą bardzo dokładnie 
weryfikowane, obawiam się, że nasze wnioski mogą nie przejść i nie uzyskać 
dofinansowania, chodzi tu o jak najlepsze wnioski, np. wykonanie lamp, chodników, 
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my tego nie będziemy robić. Starosta ma propozycję żeby zrobić jakąś drogę na 
naszym terenie, myślał o drodze Sanogoszcz- Ossowice, ale jest to droga przez pola, 
więc zastanawia się nad drogami albo Cielądz- Sanogoszcz- Brzozówka, ok. 5 km, 
nowa nakładka i ewentualnie chodnik albo Cielądz- Regnów. Starostwo ma policzyć, 
jakie punkty mogłoby dostać, który wniosek będzie mocniejszy, ten złożą.  

− Przewodniczący Komisji Jarosław Budek – dokumentacja na drogę w Nowej Małej 
Wsi to będą wyrzucone pieniądze, ja też chcę drogę i nasze sołeckie pieniądze 
przeznaczamy na drogę a Mała Wieś środki z funduszu daje na remizę a drogę chce z 
budżetu.  

− Skarbnik Gminy Wiesława Libera – tam może być problem z końcówką drogi, z p. 
Plaskotą, tam jest chyba zaorane, zwężenie jest do 4 m. 

− Przewodniczący Komisji Jarosław Budek – ja jestem przeciwny, Ossowice też środki 
dają na klub a drogę chcą z budżetu.  

− Radna Elżbieta Wieteska- a co ze śmieciami. 

− Skarbnik Gminy Wiesława Libera – wszystkie zadania zrzuca się na gminę a przy tak 
zaostrzonych wskaźnikach to jest naprawdę źle. Już to, co mieliśmy spłacić w 2013 
roku wpisałam na 2012 a to co planowaliśmy spłacić w 2014 już na 2013 rok. Jeśli 
dalej wydatki bieżące będą duże a majątkowe małe to nie będziemy mogli wziąć 
kredytu i nie zrobimy nic. Teraz można spłacać kredyty wcześniej bez żadnych 
odsetek i prowizji. Od 01 lipca trzeba się zastanowić czy nie zrobić przetargu na 
śmieci, żeby jakaś firma zbierała i brała, nam nie będą się tworzyć sztuczne dochody, 
umowy na wywóz będziemy musieli mieć podpisane ze wszystkimi mieszkańcami.  

− Wójt Gminy Paweł Królak - odnośnie sprawy mieszkań w Domu Nauczyciela odbyło 
się spotkanie z mieszkańcami, którzy nie wykupili mieszkań, zostało ich 5 do 
wykupienia. Mieszkańcy zadeklarowali, że są zainteresowani wykupem. Składają 
oświadczenia na piśmie, zobligowali się do końca 2012 roku wykupić mieszkania, 
oświadczenia na piśmie nie złożyli jeszcze p. Cieślak i lekarz Musiał. Nie chcemy 
płacić za wycenę mieszkań bez potrzeby. 

− Radny Bogumił Grabowski – jak sprzedamy te mieszkania to środki można byłoby 
przeznaczyć na szkołę.  

− Wójt Paweł Królak – na razie najważniejsze żeby to sprzedać, po sprzedaży będziemy 
ustalać na co te środki przeznaczyć.  

− Skarbnik Gminy Wiesława Libera- mieszkańcy bloków w Cielądzu dostają dodatki 
mieszkaniowe, przyszedł tytuł na ok. 20 tys. zł za śmieci żebyśmy ściągnęli, na węgiel 
też czasem nie mają środków, w tej wspólnocie też mają problem. Natomiast w Domu 
Nauczyciela dużo tracimy na przesyle ciepła, to idzie ziemią, gdyby dom nauczyciela 
był oddzielnie od szkoły to nie trzeba byłoby tak grzać. Nawet jak są ferie to musimy 
tam grzać bo przecież mieszkają ludzie. Jak jest zimno to idzie naprawdę dużo oleju. 
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W kwietniu kupiliśmy olej, były pełne zbiorniki i w szkole starczyły do Bożego 
Narodzenia, ale wtedy olej był po 3,20 zł/l, teraz jest dużo droższy. Najtaniej 
ogrzewać byłoby na ekogroszek, jeżeli ceny oleju nadal będą tak wysokie to 
zastanawiam się czy nie lepiej będzie w szkole w Cielądzu kupić piec.  W szkole w 
Sierzchowach i w Urzędzie nie zużywamy aż tyle. Może lepiej byłoby odciąć 
ogrzewanie domu nauczyciela od szkoły.  

− Wójt Gminy Paweł Królak – opłaty za ogrzewania podnieśliśmy bo koszty znacznie 
wzrosły.  

− Skarbnik Gminy Wiesława Libera – ale po sprzedaży mieszkań nie będziemy mogli 
zrobić kotłowni bo to już nie będzie nasze. A jeśli nie zrobimy kotłowni to sprzedamy 
to wraz z naszą dostawą ciepła i nadal będziemy musieli ich ogrzewać.  

− Przewodniczący Komisji Jarosław Budek – a jak to jest ze środkami na przedszkole. 
Wpisane jest 56.865 zł 

− Skarbnik Gminy Wiesława Libera – to są środki na fundację i prawie drugie tyle 
dokładamy my. Na przedszkole jest 100.000 zł  razem. 

− Wójt Gminy Paweł Królak – fundacja ma zatrudnione dwie osoby, my na nasze 
godziny też mamy dwóch nauczycieli, jednakże większość dzieci jest już odbieranych 
po godz. 13:00, dlatego zastanawiamy się czy nie zrobić godzin do 13:00 
prowadzonych przez fundację a po tej godzinie każdy rodzic już by sobie płacił. 

− Skarbnik Gminy Wiesława Libera – my mamy jakby dwa punkty przedszkolne, jeden 
prowadzony przez fundację i jeden przez nas, przy takim układzie nie możemy 
wprowadzić opłat.  

− Przewodniczący Komisji Jarosław Budek – kiedy ruszy sprawa przydomowych 
oczyszczalni ścieków i czy pozabierali te studzienki, co z tymi starymi.  

−  Wójt Gminy Paweł Królak – w tym tygodniu będzie przygotowana dokumentacja do 
przetargu, część trzeba podnieść (nakładki po 20-30 cm), były zgłoszenia, p. Pytka 
wysłała pismo, pokrywy, które zabrali mają oddać. Na razie te oczyszczalnie 
funkcjonują. Teraz obwarowania w SIWZ są dużo większe, chcieliśmy się 
zabezpieczyć. Chciałbym też poinformować, że jest potencjalny kupiec buchty w 
Stolnikach. Jest zainteresowany kupnem, deklaruje, że nadal będzie tam prowadzony 
skup żywca. Obecnie mamy czynszu 770 zł miesięcznie, ale w tym roku musimy to 
ogrodzić a czynsz tego nie pokryje. Dlatego należy zastanowić się czy chcemy to 
sprzedać czy nie. Potencjalny klient ma do wyboru Regnów albo Stolniki, ale wolałby 
kupić u nas. Trzeba porozmawiać z panią mecenas bo p. Kucharski jest obecnym 
dzierżawcą i może on chciałby to kupić. Na razie poprawiliśmy tam tylko dach, 
obecnie to jest nasze mienie, korzystamy, ale z biegiem czasu trzeba będzie do niego 
dokładać i je utrzymywać.  
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− Radny Bogumił Grabowski- w tej sprawie należy zrobić zebranie sołeckie i niech 
mieszkańcy się wypowiedzą czy chcą aby sprzedać buchtę.  

 

Skarbnik Gminy poinformowała, że projekt budżetu na 2012 rok zostanie jeszcze 
przedstawiony Radzie do przeanalizowania i podjęcia uchwały w tej sprawie Na Sesji Rady 
Gminy w dniu 20.01.2012 r.  

 

Punkt 3.  

W sprawach różnych głos zabrali: 

− Radny Bogumił Grabowski – można byłoby zorganizować raz w roku jakiś przyjazd 
odpowiedniej firmy, która zabrałaby stare sprzęty RTV, telewizory, radio.  

− Radna Renata Jakubik – również ogumienie, tego jest dużo na terenie gminy, ale to 
musiałaby być inna firma. Należałoby wcześniej wywiesić jakieś informacje na 
wsiach żeby mieszkańcy mogli przygotować zbędne rzeczy do zabrania.  

− Wójt Gminy Paweł Królak – rozmawialiśmy z p. Wróblem na ten temat i coś takiego 
można zrobić, najlepiej wiosną, place byłyby dwa: w Cielądzu i Sierzchowach, żeby 
nie musieli jeździć po całej gminie.  

− Skarbnik Gminy Wiesława Libera – trzeba będzie zadzwonić i uzgodnić.  

− Radny Lech Owczarek – odnośnie drogi Ossowickiej, droga się rozchodzi jak są 

roztopy,  należy pomyśleć o wprowadzeniu okresowego ograniczenia ruchu – wiosną, 

jak są roztopy. Albo niech autobusy jeżdżą na około, to jest raptem 100 m dalej. Albo 

zamknąć na dwa czy trzy tygodnie. Najgorzej jest na samym zakręcie i za p. 

Idzikowską, uważam, że lepiej dołożyć te 50 zł na paliwo do autobusu niż potem całą 

drogę robić. Skoro nakładka wynosi ok. 39 zł za 1m to za całość byłoby ok. 390 tys. 

zł. 

− Przewodniczący Komisji Jarosław Budek – myślę, że drogę do drogi Regnowskiej 

można byłoby destruktem zrobić. 

− Radna Renata Jakubik –  parkingu w Cielądzu nie można też destruktem zamiast 

kamieniem? 

− Radny Bogumił Grabowski – na parking musi być kamień. 

− Wójt Gminy Paweł Królak – destrukt jest też używany na pobocza, Kowiesy, Biała 

Rawska czy Sadkowice pobocza sypały właśnie destruktem. 
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− Przewodniczący Komisji Jarosław Budek – z tego co mi wiadomo to gmina Biała 

Rawska za ok. 53 tys. zł zrobiła destruktem odcinek 2.400 m. 

  

 

Ponieważ nikt więcej głosu nie zabrał Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie Komisji 

Budżetu i Rolnictwa. 

 
 
Protokołowała: 
 
Olga Kmita 

Przewodniczący Komisji 
Budżetu i Rolnictwa 

Jarosław Budek 


