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PROTOKÓŁ NR 12/12 

z posiedzenia  

Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury 

w dniu  27 listopada 2012r. 

 

 

Posiedzeniu komisji przewodniczył Grzegorz Wołąkiewicz – 

Wiceprzewodniczący Komisji. 

Lista obecności pracowników Urzędu stanowi załącznik nr 1 do  protokołu. 

Przewodniczący komisji przedstawił, a komisja przyjęła porządek obrad głosami 

za - 7, przeciw - 0, wstrz. – 0 z poprawką punktu 2. Wnioski do projektu 

budżetu na 2013r. 

Porządek posiedzenia: 

1. Wybranie kandydatów na Przewodniczącego  Komisji. 

2. Wnioski do projektu budżetu na 2013 rok. 

3. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

4. Zapytania i wolne wnioski. 

 

Ad,pkt.1. 

Wybranie kandydatów na Przewodniczącego  Komisji. 

Dariusz Kosno - radny- Proponuję kandydaturę Rafała Kądzieli na 

Przewodniczącego Komisji. 

Rafał Kądziela – radny- Wyrażam zgodę.  

Komisja głosami za-4, przeciw-0, wstrz.-3 pozytywnie zaakceptowała 

kandydaturę Rafała Kądzieli na Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Opieki 

Społecznej, Oświaty, Kultury. 

 

Ad,pkt.2. 

Wnioski do projektu budżetu na 2013 rok. 

Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- przedstawiła projekt budżetu na 2013rok 

/załącznik nr 2/. 

Dariusz Kosno- radny- Czy na tym etapie możemy podjąć decyzje aby w  2013r, 

nie było funduszu sołeckiego? 

Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- W tej chwili nie. 

Barbara Wacławiak- radna- Chciałabym zgłosić potrzebę realizacji dróg na 

osiedlu kolejowym, nie jest realizowana budowa ulicy Jana Pawła II,  osiedle od 

lat nie było remontowane. 

Widzę, że bardzo dużo pieniędzy idzie na świetlice wiejskie. 

Ewa Róg- radna- Czy nie możemy odwołać uchwały o funduszu sołeckim, Rada 

uchwała uchwały w każdej chwili  możemy zmienić. 

Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- W przypadku funduszu sołeckiego jest już za 

późno. 
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Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza- Czy po terminie możemy zmienić 

uchwałę? 

Ewa Róg- radna- Fundusz sołecki miał być przeznaczony na budowę dróg, a nie 

chłodni w świetlicach. 

Rafał Kądziela- radny- nie powinno być odbioru budynku w Kraśnicy, patio w 

MDK nie nadaje się do użytkowania, nie jest wykorzystywane, akustyka jest 

fatalna, brak wentylacji, powinna być osoba pociągnięta do odpowiedzialności. 

Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza- Za chwilę będzie Pan Natkański 

Inspektor Nadzoru Budowlanego, to udzieli odpowiedzi na pytania. 

Opracowany projekt jest uzgadniany i dopiero wówczas jest pozwolenie na 

budowę obiektu. Rolą inspektora nadzoru jest, aby inwestycja została 

zrealizowana zgodnie projektem.  

Grzegorz Wołąkiewicz – Przewodniczący Komisji – Dlaczego doszło do 

sytuacji, że w Kraśnicy wychodzą takie błędy jak brak wentylacji i chłodni, jaki 

jest krok po kroku przygotowania inwestycji. 

Grzegorz Natkański – Inspektor TI-   W projekcie świetlicy w Kraśnicy  nie była 

przewidziana chłodnia, wentylacja jest. 

Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- Klimatyzacja nie była przewidziana? 

Grzegorz Natkański – Inspektor TI-   o klimatyzacji nie było mowy. 

Barbara Wacławiak- radna- Dla mnie nie ma  wentylacji . 

Grzegorz Natkański – Inspektor TI-   Projekt przewidywał wentylację 

dostosowaną na sto osób. 

Ewa Róg- radna- Wentylacja nie była przewidziana? 

Grzegorz Natkański – Inspektor TI-   Nieprawda, wentylacja jest tylko nie ma 

wentylacji mechanicznej. 

Dariusz Kosno- radny-  Wdajemy się w szczegóły, omawiamy problem jednej 

świetlicy, nie mamy wpływu na fundusz sołecki, na co wydawane są pieniądze, 

każdy wymyśla różne rzeczy np. 8 tys. w Klinach na nagłośnienie, a można 

zakupić je za dwa tysiące, czy to są zasadne wydatki? 

Rafał Kądziela- radny-  Dlaczego wydajemy tak duże pieniądze na inwestycje, 

które nie spełniają swojej roli, np., patio w MDK?  

Grzegorz Natkański – Inspektor TI-    Zamysłem wykorzystania patio były sesje 

Rady. 

Rafał Kądziela- radny- Czy był tam akustyk? 

Grzegorz Natkański – Inspektor TI-    Na etapie projektowania były 

uzgodnienia, co tam ma się odbywać. 

Rafał Kądziela- radny-  To pomieszczenie nie spełnia żadnej funkcji. 

Grzegorz Natkański – Inspektor TI-    W tym pomieszczeniu według projektu 

ma przebywać 50 osób. 

Paweł Baran- radny- Jakie były koszty zakupu mebli w MDK? 

Rafał Kądziela- radny- Pieniądze wydawane są niepotrzebnie, podłoga na scenie 

MDK malowana była lakierem na wysoki połysk, a następnie zdarta była 

warstwa lakieru. 
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Dariusz Kosno- radny-   Nie ma wniosków, nie ma osób odpowiedzialnych, 

podłoga jest tutaj wzorem, kto podjął takie decyzje? Czy  budowa wodociągu do 

Stanicy w Miedznej jest konieczna? 

Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza-  Jeśli mówimy o MDK, jest 

kierownictwo, za to co się dzieje odpowiada kierownik. Rada Miejska 

dysponuje organem kontrolnym, może zlecić Komisji Rewizyjnej  sprawdzenie 

celowości wydatków i wtedy może wyciągnąć właściwe wnioski. Jeśli zaś 

chodzi o Stanice w Miedznej to ośrodek nie jest w pełni wykorzystywany, może 

będzie dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego. 

Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Urzędu Miejskiego-  Patio w MDK miało 

funkcjonować  razem z sala  obok. Sesji nie da się przeprowadzić na patio. 

Rafał Kądziela- radny- Patio nie może być wykorzystane przez zespół 

Tramblanka, podłoga jest za śliska. 

Dariusz Kosno- radny-  Jestem zdziwiony ta sytuacją, dyrektor wygrał konkurs   

i nikt nie ma wpływu na to co robi? Powinien być nadzór Burmistrza. 

Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza-  Dyrektor nie może być 

ubezwłasnowolniony, dyrektor wykonuje swoje działania, które Burmistrz 

ocenia.  

Ewa Róg- radna-  Nie Pani Dyrektor budowała, ktoś prowadził nadzór                 

i powinien podpowiedzieć Pani Dyrektor. Panie Rafale, skoro Pan widział to 

dlaczego nic nie mówił? 

Rafał Kądziela- radny- Starałem się podpowiedzieć przy budowie patio, ale 

projekt już był. 

Grzegorz Wołąkiewicz – Przewodniczący Komisji –  Mamy ewidentny problem 

z  organizowaniem sesji, patio w tym momencie nie spełni a wymogów. 

Jarosław Wiktorowicz- Z-ca Burmistrza-  Pani Dyrektor MDK działa w ramach 

funduszu jaki jej przekazujemy, Pani dyrektor jest przekonana że 

wydzierżawienie kawiarni  to dobra decyzja, Pani Dyrektor dysponuje 

budżetem. 

Grzegorz Natkański – Inspektor TI-    Wodociąg Wdo stanicy w Miedznej jest 

projektowany, jeżeli nie będzie wody sanepid nie dopuści nam Stanicy 

Harcerskiej do użytku. 

Rafał Kądziela- radny- Obiekt nie jest na terenie  gminy, może warto dać           

w dzierżawę? 

Dariusz Kosno- radny-   Jeżeli Dyrektor ma wizje zarobienia na Stanicy, to 

powinien mieć biznesplan, może wziąć kredyt i zainwestować  w stanicę             

a potem zarobić na niej. 

Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Urzędu Miejskiego-  Powinniśmy się 

przyjrzeć  zaplanowanym inwestycjom w budżecie,  jeśli jest możliwość zmiany 

to teraz , później pieniądze przepadną.  

Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- Nie możemy przesunąć funduszu sołeckiego, 

wnioski już wpływają. 

Dariusz Kosno- radny-   W jakim stopniu fundusz sołecki finansował świetlice? 
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Jarosław Wiktorowicz- Z-ca Burmistrza-  Były rozmowy z sołtysami , aby 

fundusz sołecki  finansował utrzymywanie świetlic, kilka miejscowości zakupiło 

opał do świetlic z funduszu sołeckiego. 

Dariusz Kosno- radny- Czy możemy uchylić uchwałę dotyczącą funduszu 

sołeckiego? 

Danuta Popińska – Radca Prawny- Uchwała jest podjęta. 

Rafał Kądziela- radny- Dobrze byłoby , gdyby świetlice funkcjonowały, 

potrzebny jest nadzór nad pieniędzmi z funduszy sołeckich. 

Dariusz Kosno- radny- Proponowałbym przejść  do tematu funduszy po 

zasięgnięciu opinii prawnej. 

Grzegorz Wołąkiewicz – Przewodniczący Komisji –  Gmina rozwija się             

w sposób nierównomierny, fundusz sołecki powinien być przeznaczony na drogi      

i chodniki, jedne miejscowości maja już wszystko i przeznaczają na mniej 

potrzebne rzeczy. Trzeba się zastanowić nad funkcjonowaniem ośrodków 

kultury, celowym byłoby przeznaczenie funduszy sołeckich na utrzymanie 

świetlic. 

Mieczysław Wojciechowski- radny- Jestem za tym aby nie zawieszać funduszu 

sołeckiego. W Kruszewcu Wsi przez 22 lata nie było żadnej inwestycji, dzięki 

funduszowi wyremontowaliśmy remizę i zmienili podłogę oraz zostało 

wykonane ogrodzenie dla szkoły. Zamiast funduszem sołeckim zajmijmy się 

szkołami. 

Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza-  Jeśli chodzi o sprawę szkół, to prace 

trwają, my przedstawimy propozycje Burmistrza wraz z uchwałą, efekty będą w 

2014 roku, ewentualnie oszczędności. 

Dariusz Kosno- radny- Nie uważam, że fundusz sołecki jest złą sprawa, ale nie 

jest to sprawiedliwe. Jak wyglądałby fundusz sołecki w mieście,                        

w przybliżeniu? 

Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- ok. 800tysiecy. 

Dariusz Kosno- radny- Na inwestycje w mieście przeznaczone jest 13%, a na 

wsi 87%. Więcej pieniędzy należy przeznaczyć na inwestycje w mieście. 

Mieczysław Wojciechowski- radny- Czy wykonanie ogrodzenia na boisku           

w Janowie Karwickim będzie finansowane z funduszu sołeckiego? 

Jarosław Wiktorowicz- Z-ca Burmistrza- Janów Karwicki od początku 

finansowany z funduszu sołeckiego. 

Mieczysław Wojciechowski- radny- Remiza w Kraszkowie miała być tylko 

ocieplona, a nie rozbudowana, będzie to kosztowało ponad milion. Trzeba 

zastanowić się nad budowa świetlic. Szkoła popołudniami powinna pełnić 

funkcję świetlicy. Powinniśmy ograniczyć inwestycję w Kraszkowie do 

termomodernizacji świetlicy, a te pieniądze przeznaczyć na termomodernizacje 

remizy w Kraszkowie. Dlaczego był tak wielki projekt w Kraśnicy i ile gmina 

do tego dopłaciła?  

Jarosław Wiktorowicz- Z-ca Burmistrza-  Gmina dołożyła ok. 50%, tj.2 miliony 

700 tysięcy. 
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Dariusz Kosno- radny- Wnoszę żeby ograniczyć wykonanie ogrodzenia w 

Mroczkowie  do funduszu sołeckiego, a resztę na adaptację patia w MDK do 

stanu używalności. Jestem przeciwny realizacji  wodociągu w tym roku. 

Utworzenie placu zabaw nie powinno być przy szkole w Woli Załężnej ale jako 

wiejski plac zabaw. Czy musimy płacić odszkodowania za nabycie gruntów na 

budowę drogi Jana Pawła II? 

Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- Decyzje  o odszkodowaniach są pewne. 

Barbara Wacławiak- radna- Była mowa, że nie będzie budowana ta droga. 

Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza-  Była decyzja, że odszkodowania 

musimy zapłacić. 

Dariusz Kosno- radny- Mamy kontynuować budowę? 

Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Urzędu Miejskiego-  nie ma mowy                   

o kontynuowaniu inwestycji, gmina będzie mogła sprzedać te grunty. 

Barbara Wacławiak- radna-  na tym terenie jest linia energetyczna  i nikt nie 

kupi takiego terenu. 

Ewa Róg- radna – Czy wykonanie budynku gospodarczego przy szkole 

podstawowej  w Modrzewiu? 

Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza- Szkoła nie ma żadnego budynku 

gospodarczego. 

Dariusz Kosno- radny-  Powinniśmy negocjować wydatki funduszu sołeckiego, 

wiele rzeczy robione jest na siłę. 

Ewa Róg- radna –  Czy monitoring i dokończenie ogrodzenia w Ostrowie jest 

finansowane z funduszu sołeckiego? 

Jarosław Wiktorowicz- Z-ca Burmistrza-  Jest to inwestycja dwuletnia. 

Monitoring dotyczy budynku, na zewnątrz, wybraliśmy najtańszą firmę 

ochrony. 

Ewa Róg- radna –   W którym sołectwie było spotkanie integracyjne za 3 tysiące 

złotych? 

Barbara Bąk- Skarbnik Gminy-   były to „Dni Bielowic”. 

Barbara Wacławiak- radna-  Czy projekt techniczny wykonany będzie    

funduszu sołeckiego? 

Jarosław Wiktorowicz- Z-ca Burmistrza-  Tak. 

Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza- Szkoła w Ogonowicach  została 

zmonitorowana w ramach programu rządowego. Czego dotyczy monitoring 

szkoły w Ogonowicach? 

Jarosław Wiktorowicz- Z-ca Burmistrza-   Wiem tylko, że sołtysi spotkali się      

z Panią Dyrektor i  zaproponowali zrobienie monitoringu zewnętrznego. 

Dariusz Kosno- radny-   Dlaczego dochody w szkole w Bielowicach wzrosną ? 

Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- Dochody wzrosły z opłat za przedszkole. 

Dariusz Kosno- radny-    Wydatki w budżecie ZSS nr 1 wzrastają o 700 tysięcy, 

GZOPO o 40 tysięcy, to są bardzo duże przesunięcia, z czego one wynikają? 

Anna Jaźwiec- Kierownik GZOPO- W planie na  2013 rok nie ma urlopu 

zdrowotnego , spada liczba godzin nauczania indywidualnego, w Libiszowie 
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przybyło liczby godzin, , w Bukowcu przybyło godzin, , są dwie nowe pierwsze 

klasy. 

Dariusz Kosno- radny-    W ZSS Nr 1 o 700 tysięcy? 

Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza- Są  dodatkowe oddziały, Libiszów 

odmówił pójścia do Bukowca. 

Dariusz Kosno- radny-    Ile kosztuje jeden oddział? 

Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza-  Jeden oddział 120 tysięcy rocznie. 

Barbara Bąk- Skarbnik Gminy-  To są kwoty wstępne, później będzie 

dokładane. 

Dariusz Kosno- radny-    Dlaczego komuś wzrasta budżet  o 10%? 

Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza- Wynika to ze zwiększenia struktury 

szkoły. 

Grzegorz Wołąkiewicz – Przewodniczący Komisji –  Proszę o przygotowanie  

porównania ilości dzieci w poszczególnych oddziałach oraz liczby godzin. 

Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza- Będzie przygotowane na najbliższą 

sesję. 

Grzegorz Wołąkiewicz – Przewodniczący Komisji – Czy nie warto przestawić 

szkoły na ogrzewanie węglowe, czy nie byłoby korzystniejsze? 

Paweł Baran- radny-  dlaczego jest wzrost etatów? 

Anna Jaźwiec- Kierownik GZOPO- Nauczycielka była na urlopie 

macierzyńskim i wróciła do pracy. 

Mieczysław Wojciechowski- radny-  Czy moglibyśmy otrzymać podania 

dokładnej liczby w poszczególnych oddziałach, szkołach miejskich i wiejskich? 

Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza- Czy te informacje podane  były              

w materiałach w październiku? 

Mieczysław Wojciechowski- radny- Nie było informacji o liczbie dzieci w 

poszczególnych oddziałach. 

Dariusz Kosno- radny-    Ile zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2013r, 

jest zadaniami finansowanymi z funduszu sołeckiego i ze  środków gminy. 

Mieczysław Wojciechowski- radny-wnioskuję aby pieniądze przeznaczone na  

budowę wodociągu do Stanicy Harcerskiej w Miedznej przesunąć na 

termomodernizację remizy w Kruszewcu oraz aby ograniczyć rozbudowę 

remizy w Kraszkowie, inwestycję ograniczyć do termomodernizacji. 
 

Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie wnioski radnego Mieczysława 

Wojciechowskiego. 

 

 

 Komisja głosami /za – 2, przeciw – 1, wstrz. – 2/ pozytywnie zaopiniowała 

wniosek Radnego Mieczysława  Wojciechowskiego aby pieniądze 

przeznaczone na  budowę wodociągu do Stanicy Harcerskiej w Miedznej 

przesunąć na termomodernizację remizy w Kruszewcu. 
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Komisja  głosami /za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 1/ pozytywnie zaopiniowała 

wniosek Radnego Mieczysława  Wojciechowskiego  aby ograniczyć 

rozbudowę remizy w Kraszkowie, inwestycję ograniczyć do 

termomodernizacji. 
 

Dariusz Kosno- radny-   Proszę o nierealizowanie placu zabaw przy szkole        

w Woli Załężnej. 

Grzegorz Wołąkiewicz – Przewodniczący Komisji –   Nie można tego zrobić, 

jest to z funduszu sołeckiego. 

Dariusz Kosno- radny-   Wycofuję wniosek. Jednocześnie apeluję do 

Burmistrza, sprzeczność polega na tym , że chce budować plac zabaw przy 

szkole  bo Rada Sołecka tak chce, a w tamtym roku planował likwidacje tej 

szkoły. 

Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza- Był taki wniosek od Rady Sołeckiej, 

plac zabaw będzie na placu przyszkolnym. 

Ewa Róg- radna-  W Woli Załężnej bardziej potrzebny jest mostek niż plac 

zabaw.  

Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza- Sprawa mostu jest inwestycją                 

o większych kosztach niż plac zabaw. 

Dariusz Kosno- radny-  Wnoszę aby środki  zabezpieczone na realizację zadania 

budowy wodociągu do Stanicy Harcerskiej w Miedznej przesunąć  na budowę 

dróg na osiedlu kolejowym. 

 Komisja głosami /za – 2, przeciw – 0, wstrz. – 2/ pozytywnie zaopiniowała 

wniosek Radnego Dariusza Kosno aby środki  zabezpieczone na realizację 

zadania budowy wodociągu do Stanicy Harcerskiej w Miedznej przesunąć  

na budowę dróg na osiedlu kolejowym. 
 

Ad,pkt.3. 

Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) Uzupełnienie składów osobowych komisji. 

 

Grzegorz Wołąkiewicz – Przewodniczący Komisji – Do kiedy zgłaszamy 

rezygnacje z pracy w komisji/ 

Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Urzędu Miejskiego-  Nie ma takiego zapisu. 

Dariusz Kosno- radny-  Czy to jest tylko informacja że taka uchwała będzie 

podejmowana? 

Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Urzędu Miejskiego-  Tak. 

Grzegorz Wołąkiewicz – Przewodniczący Komisji – Te deklaracje muszą być 

pisemne, czy wystarczą słowne? 

Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Urzędu Miejskiego-  Mogą być słowne i 

pisemne. 
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Dariusz Kosno- radny-  To nie jest tak, że będziemy całkowicie zmieniać 

składów komisji. 

 

b) Wybór Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej. 

Grzegorz Wołąkiewicz – Przewodniczący Komisji – Dyskusja w tym temacie 

odbędzie się na sesji. 
 

Ad,pkt.4. 

Zapytania i wolne wnioski. 

 

Dariusz Kosno- radny-  Czy jest współpraca Gminy z CIS ? W jakim czasie 

współpracowaliśmy, czy sprzątają miasto? Czy mamy formalne związki czy 

nie? 

Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Urzędu Miejskiego-   Uchwały były 

uchwalane  corocznie, w tej chwili nie korzystamy z usług CIS, gmina nie była 

zainteresowana utworzeniem CIS. 

Dariusz Kosno- radny-  Gmina proponuje im budynki  do korzystania , wiem że 

w najbliższym czasie  przyjedzie ktoś na odbiór tego budynku. 

Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Urzędu Miejskiego-  Od początku Pan 

Burmistrz proponował zagospodarowanie  budynku kotłowni przez CIS i zdania 

nie zmienił. 

Dariusz Kosno- radny- Czy my otrzymujemy wnioski od CIS? 

Barbara Bąk- Skarbnik Gminy-  Wnioski trafiają do Wydziału Spraw 

Społecznych i Ochrony Ludności.  Nie przewidujemy pieniędzy na CIS. 

Mieczysław Wojciechowski – radny-   Na których drogach na wsi  potrzebne 

jest położenie asfaltu ( drogi dojazdowe do zabudowań)? 

Ewa Róg- radna-  A ile jest takich dróg w mieście? 

 

Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący zakończył posiedzenie komisji. 

Czas trwania komisji w godz. 08.00-11.20. 

 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia,            

                                                                    Opieki Społecznej, 

                                                                  Oświaty, Kultury. 

 

Protokołowała:                                                          Grzegorz Wołąkiewicz 

Bogumiła Kucharska 

 

 
 


