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Protokół Nr 1/10 
 

z odbytego posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cielądz 
w dniu 21 grudnia 2010 roku. 

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

1. Paweł Królak   - Wójt Gminy 
2. Bogumił Grabowski  - Przewodniczący Rady Gminy 
3. Janina Ciesielska  - Sekretarz Gminy 

 
 

                   Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji  - Tomasz Dewille, 

powitał wszystkich i zaproponował aby w porządku obrad wprowadzić dodatkowy pkt. 

„wybór zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej” i omówić go w punkcie 2.  

Do przedstawionej propozycji radni nie wnieśli uwag. 

 
W związku z powyższym Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany  

porządek posiedzenia: 

 

1. Ustalenie planu pracy Komisji na 2011 rok.  

2. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.  

3. Sprawy różne. 

 

Punkt 1. 

Przewodniczący Komisji Tomasz Dewille przedstawił proponowany plan pracy Komisji 

na 2011 rok: 

1. Styczeń   Omówienie projektu budżetu gminy na 2011 rok. 
 

2. Luty     Omówienie gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej za rok 2010. 
 

3. Marzec   Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 rok. 
 

4. Kwiecień   Opracowanie wniosku o udzielenie lub nie absolutorium  
Wójtowi Gminy. 
 

5. Maj    Projekt organizacji szkół na rok szkolny 2011/2012. 

6. Lipiec    Omówienie wpływu zobowiązań pieniężnych i  
należności za wodę i ścieki za I półrocze 2011 r. 
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7. Sierpień   Przygotowanie szkół do rozpoczęcia nowego roku  

szkolnego. 
 

8. Wrzesień   Realizacja inwestycji w 2011 roku. 

9. Listopad   Projekt budżetu gminy na 2012 rok. 

10. Grudzień   Opracowanie planu pracy Komisji na 2012 rok.  

 

Przewodniczący Komisji poinformował, że proponowany plan pracy niewiele różni się od 

planu z zeszłego roku, ponieważ zarówno Komisja jak i Rada Gminy działa wg przepisów i 

wiele spraw określonych jest w ustawach. Przedstawiony plan pracy jest jedynie ramowy i 

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

którymi Komisja będzie pracować.  

 

W dyskusji głos zabrali: 

- Radny Jerzy Pieczątka – może dopiszmy jakąś wyjazdową Komisję, sprawdzimy stan 

mienia. Dach przecieka, trzeba odmalować i jest tam jakaś pompa, jak mają tam być 

płytki odnawiane to lepiej się na razie wstrzymać. 

- Wójt Gminy Paweł Królak – ale na razie to chodzi o to żeby w ogóle działało.  

- Sekretarz  Gminy Janina Ciesielska– dziś będę dzwonić czy jest ta pompa bo mieli ją 

już przywieść, ale tam prawdopodobnie trzeba będzie robić redukcję, tę pompę trzeba 

będzie wyciągnąć, trzeba dźwig i pewnie nie damy rady przed świętami, raczej po 

świętach i przed nowym rokiem.  

- Radny Jerzy Pieczątka – w Cielądzu jest bardzo licha pompa, trzeba już myśleć o 

drugiej.  

- Wójt Gminy Paweł Królak – w Cielądzu to trzeba pomyśleć o kapitalnej modernizacji 

bo jedno od drugiego będzie się psuło. Jadę w styczniu do Urzędu Marszałkowskiego, 

z programu rozwoju obszarów wiejskich zobaczymy czy coś da się wyciągnąć jeszcze. 

Musimy także pomyśleć o wodociągu w Sierzchowach.  

- Radna Iwona Machnicka – w komisji objazdowej powinniśmy pojechać do domu 

starców w Gułkach, zobaczyć, obejrzeć.  

- Przewodniczący Komisji Tomasz Dewille – ramowy program mamy, w trakcie roku i 

tak wynikną pewnie różne potrzeby i będziemy wg nich pracować. Możemy dopisać 

np. na maj komisję objazdową.  

- Wójt Gminy Paweł Królak – tą komisję chcecie wszystkie komisje czy tylko Wasza.   
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- Radna Iwona Machnicka – dobrze byłoby wziąć jeszcze komisję budżetu i rolnictwa.  

- Przewodniczący Komisji – to pojedziemy razem z Komisją Budżetu i Rolnictwa.  

 

Wszyscy członkowie Komisji jednogłośnie zdecydowali aby w planie pracy dopisać w maju 

„Sprawdzenie stanu dróg na terenie gminy i mienia komunalnego (objazd dróg)” i plan pracy 

został przyjęty jednogłośnie. Plan pracy komisji stanowi załącznik do protokołu.  

 
Punkt 2. 
 
Przewodniczący Komisji - Tomasz Dewille poprosił o zgłaszanie kandydatur na Zastępcę 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.  

Zgłoszono radnego Józefa Pytkę. Radny wyraził zgodę na kandydowanie. 

Przewodniczący Komisji przeprowadził głosowanie.  

Za kandydaturą radnego Józefa Pytki głosowało 4 członków Komisji, nikt nie był przeciwny, 

1 radny wstrzymał się od głosu.  

Przewodniczący Komisji Tomasz Dewille poinformował, że na Zastępcę Przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej został wybrany radny Józef Pytka.  

 
Punkt 3. 
 
W sprawach różnych głos zabrali: 

- Radny Józef Pytka – czy pieniądze z Leadera mogą być przeznaczone tylko na jeden 

cel. 

- Sekretarz Gminy – mogą być na różne cele, ale trzeba złożyć wniosek i jak rozpatrzą 

to dopiero wtedy będzie wiadomo.  

- Wójt Gminy – muszą być dwa projekty np. 500 tys. zł na budynek a drugie na coś 

innego np. zagospodarowanie terenu wokół budynku.  

- Radny Józef Pytka – trzeba zrobić jakieś komisje czy sesje żeby to omówić 

konkretnie.  

- Przewodniczący Komisji Tomasz Dewille – trzeba konkretnego informatyka w 

Urzędzie.  

- Wójt Gminy Paweł Królak – są przydomowe oczyszczalnie ścieków, są 2 mln zł ale to 

są zaplanowane środki i tego się nie przesunie. Zawsze są jakieś sytuacje, jak teraz 

odśnieżanie, awarie, wydaliśmy już ponad 31 tys. zł na odśnieżanie, te pieniądze 

muszą być.  

- Radny Jerzy Pieczątka – pasowałoby jeszcze poszerzyć, jakby nie padało.  
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- Radna Iwona Machnicka – w Gułkach w stronę domu starców i w Wisówce był 

wysypany kamień, i nie można odśnieżać bo są górki z kamieniem, może chociaż na 

bok to przesunąć. Jak jest podstawowa droga do budynków, do ludzi i nie ma innego 

dojazdu to trzeba to odśnieżyć, bo w razie różnych sytuacji to gmina będzie 

obciążona. 

- Sekretarz Gminy – no jeśli faktycznie jest na drodze tragicznie i jest taka sytuacja, że 

nie ma kto i jak odśnieżyć a mieszkają ludzie chorzy, starsi to trzeba. 

- Radny Jerzy Pieczątka – jak są starsze osoby, renciści, emeryci to w innej gminie im 

odśnieżają.  

- Radny Bogumił Grabowski – pan Piotr, który odśnieża na placu szkolnym jest 

człowiekiem nieoszacowanym, w Domu Nauczyciela siedzą i mogliby mu pomóc 

odśnieżyć to nic nie pomogą. To jest plac szkolny i musi być odśnieżony.  

- Przewodniczący Komisji Tomasz Dewille – tam też są kobiety, i też powinny mu 

pomóc. To nie jest powiedziane, że one nie muszą nic robić.  

- Przewodniczący Rady Bogumił Grabowski – z tego co wiem to p. Piotr odśnieża też 

plac przed garażami. Jak to jest, on ma im garaże odśnieżać.  

- Sekretarz Gminy - jak jest krawężnik i wysunięty żywopłot to jest teren Domu 

Nauczyciela a reszta do wspólnego użytkowania, tam nie dało rady inaczej rozdzielić. 

On nie powinien tego odśnieżać, nie garaże ludziom.  

- Radny Józef  Pytka – koło urzędu jak jest sesja to odśnieżają a tak to nie.  

- Wójt Gminy – nieprawda, codziennie rano odśnieżają z samego rana. 

- Sekretarz Gminy – zawsze przyjeżdżają jak jest śnieg i rano odśnieżają. Teraz pracuje 

tylko pan Kaczuba i przedłużone ma jeden pracownik jeszcze, reszta była na pracach 

interwencyjnych .  

- Radna Iwona Machnicka – przy zjeździe do pana Kłosa są okropne drzewa, jak się coś 

stanie to wtedy będzie problem.  

- Radny Józef Pytka – ale nikt nikomu prywatnie nie będzie robił.  

- Przewodniczący Komisji Tomasz Dewille – Panu Plaskocie z Małej Wsi nie da się 

pomóc, on nie da sobie pomóc. Ale coś z tym trzeba zrobić bo w końcu gmina będzie 

pociągnięta do odpowiedzialności, że nie dba o te zwierzęta.  

- Sekretarz Gminy – lekarz powiatowy weterynarii dzwonił, koszt 9,10 zł dzienna 

stawka więc 20 psów ok. 300 zł koszt utrzymania jednego psa miesięcznie. To są 

ogromne środki. Możemy zabrać na swój koszt a potem go obciążyć, i sądzić się z 

nim. 
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- Radny Grzegorz Stępniak – tam było pastwisko, nic nie robił, brał pieniądze z dopłat, 

podatku nie płacił, córka uregulowała podatki, obrabiała jako ojcowiznę, to jej sprawę 

założył. Ma nową stodołę a gnój leży na zewnątrz, maszyny oprócz bizona ma 

wszystkie. On poi te zwierzęta co drugi dzień. 

- Wójt Gminy – w piątek byliśmy u niego z lekarzem weterynarii, powiedział, że raz 

dziennie poi zwierzęta. Uważa, że go męczymy.  

- Radny Józef Pytka – na drogi Łaszczyn i Ossowice wytypowane na ten rok ? 

- Wójt Gminy – na razie podkłady tylko, jak będzie pewne, że są pieniądze to zrobimy.  

- Radny Grzegorz Stępniak – trzeba jakoś ukierunkować numery w Małej Wsi, jak jest 

ta numeracja ja nie wiem, jakiś porządek trzeba zrobić.  

- Sekretarz Gminy – nazwa jest Nowa Mała Wieś, ale numeracja jest dalsza Małej Wsi.  

- Radna Iwona Machnicka – tablice dla sołtysów należy zrobić.  

- Sekretarz – myślałyśmy żeby na wiosnę zrobić jakieś nowe tablice, żeby były z pleksy 

jakieś zasuwane, czy płyta i listewki żeby deszcz tego nie niszczył.  

- Radny Bogumił Grabowski - od radnego Owczarka wyszła propozycja aby przemyśleć 

ryczałt zamiast diety za posiedzenie.  

- Sekretarz – jeżeli byłby ryczałt to byłby wypłacany na koniec miesiąca a nie tak jak 

obecnie jest za każdą sesję. Dla radnych wydaje się lepiej, że po każdym posiedzeniu 

diety są wypłacane. Jeżeli zdecydujecie Państwo, że ryczałt to inaczej napiszemy 

uchwałę.  

- Radny Bogumił Grabowski – ja jestem za tym żeby nie podnosić diet.  

- Radna Iwona Machnicka – sołtysom trzeba podnieść.  

- Sekretarz Gminy -  trzeba zróżnicować kwoty w zależności od funkcji. Jeśli nadzór 

nam nie uchyli to po prostu będzie, ale jeśli zróżnicujemy to będzie to zgodnie z 

ustawą. Np. dla przewodniczącego komisji, jeżeli dieta będzie wyższa to tylko za 

posiedzenie komisji, ale już w normalnej pracy czy sesji to jako radny otrzymywałby 

niższą dietę. 

- Radny Józef Pytka – uważam, że powinno zostać po staremu, tak jak do tej pory.  

Na powyższym posiedzenie komisji zakończono. 

 

       Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

                Tomasz Dewille 

Protokołowała: 

mgr Olga Kmita.  


