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W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności, 

stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Ponadto w posiedzeniu brali udział: 

1. Paweł Królak  Wójt Gminy 

2. Małgorzata Rosa  Przewodnicząca Rady Gminy Cielądz 

3. Sylwester Krawczyk Sekretarz Gminy  

4. Aldona Trzcińska  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cielądzu 

 

Punkt 1. 

Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 10:00 dokonała Przewodnicząca Komisji 

Rewizyjnej – Iwona Machnicka, witając członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdziła 

istnienie quorum i uprawnienie Komisji do podejmowania wiążących decyzji.  

 

Punkt 2. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Iwona Machnicka przedstawiła proponowany 

porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Kontrola Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cielądzu w zakresie poprawności             

i terminowości rozpatrywania wniosków: 

1) o przyznanie pomocy finansowej w formie zasiłku stałego – wnioski nr 1 i 7; 

2) o przyznanie pomocy finansowej w formie zasiłku okresowego – wnioski nr 7 i 15; 

3) o przyznanie pomocy finansowej w formie zasiłku celowego i celowego specjalnego –

wnioski nr 4, 52 i 60; 

4) o przyznanie pomocy finansowej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku – wnioski 

nr 3 i 7; 

5) o przyznanie pomocy rzeczowej w formie bezpłatnych posiłków dla dzieci w szkole – 

wnioski nr 9, 100 i 112; 



2 

 

6) o przyznanie pomocy finansowej w formie zasiłku celowego w ramach PKOL – wnioski 

nr 2 i 8. 

4. Sprawy różne. 

5. Zamknięcie posiedzenia.  

 

Ponieważ nikt nie zgłosił uwag i wniosków, Przewodnicząca Komisji przeprowadziła 
głosowanie w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia. 

Członkowie Komisji w głosowaniu 5 głosami „za” jednogłośnie przyjęli przedstawiony 

porządek posiedzenia. 

 

Punkt 3.  

Zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Cielądzu w zakresie poprawności i terminowości rozpatrywania wniosków.  

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Aldona Trzcińska omawiając 

poszczególne wnioski o przyznanie pomocy poinformowała min. o zasadach przyznawania 

danej formy pomocy, dacie wpływu wniosku, dacie wydania decyzji, czynnościach 

poprzedzających jej wydanie, w tym o wymaganych dokumentach, które potwierdzają sytuacje 

dochodową i rodzinna wnioskodawcy, obowiązujących kryteriach dochodowych.  

Informacja zawierająca w/w dane o wnioskach będących przedmiotem kontroli komisji 

sporządzona przez Kierownika Aldonę Trzcińską znajduje się w załączeniu do protokołu. 

Z przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna sporządziła protokół, stanowiący również 

załącznik do niniejszego protokołu.  

Punkt 4. 

W sprawach różnych głos zabrali: 

 Członek Komisji Jarosław Budek przedstawił sprawę mieszkanki, którą Policja ukarała 

mandatem 500 zł za wypalanie łęcin. Ma zatem pytanie czy za wypalanie łęcin, nie trawy można 

karać.  

Sekretarz wyraził zdanie, że jeśli organ stwierdził zagrożenie z tego powodu  - to tak. Jednak 

musi wskazać, jaki przepis został naruszony.  

Jarosław Budek oznajmił, że uzyskał taką informację, że jeśli w regulaminie utrzymania 

czystości i porządku było zapisane, że nie można wypalać, to wówczas mieliby prawo nałożyć 

karę.  
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Sekretarz wyjaśnił, że w regulaminie nie można było takiego zapisu zawrzeć. 

Następnie Sekretarz podjął temat konieczności podjęcia kroków, by poprawić sytuację 

finansową pracowników. 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Aldona Trzcińska podkreśliła, iż praca w 

pomocy społecznej jest głównie w terenie i jest  bardzo wyczerpująca, wymaga posiadania 

dużych umiejętności w różnych dziedzinach. Trzeba się ciągle dokształcać, gdyż zmieniają się 

przepisy. Dlatego jest zniechęcenie, gdy są niskie pobory. 

Sekretarz wyraził zadanie, że należy poprawić sytuację finansową pracowników, jeśli chcemy 

od nich wymagać, a nie chodzi przecież o wielkie pieniądze. 

Przewodnicząca Komisji Iwona Machnicka zwróciła uwagę, że należy również mieć na uwadze 

pracowników Domu Kultury. 

Członek Komisji Józef Pytka wyraził opinię, iż błędem było, że odstąpiono od corocznej 5 % 

podwyżki. 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa podjęła temat obchodów 25 lecia samorządu 

terytorialnego i stwierdziła, że brakowało tam pracowników.  

Członek Komisji Tadeusz Miazga wyraził zdanie, że wszyscy pracownicy powinni zostać 

zaproszeni. 

Sekretarz wyjaśnił, iż zostały zaproszone 154 osoby, a miejsc jest jedynie dla 90. Pracownikom 

sprawa była wyjaśniania. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka dodała jeszcze, iż brakło w tej 

uroczystości wystąpienia Przewodniczącej Rady. 

Na powyższym zakończyła się dyskusja w niniejszym punkcie porządku obrad. 

 

Punkt 5. 

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona 

Machnicka zamknęła posiedzenie Komisji o godz. 12:30.  

 

 

  

Protokołowała: 
 

Bogusława Kobacka 
 

Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej 

Iwona Machnicka 


