Protokół Nr 18/13
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 17 października 2013 roku
w Urzędzie Gminy

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności, stanowiącą
załącznik do niniejszego protokołu.

Ponadto w posiedzeniu brali udział:
1. Paweł Królak
2. Gabriela Milczarska
3. Bogumił Grabowski

Wójt Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady Gminy Cielądz

Punkt 1.
Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 10:00 dokonał Przewodniczący Komisji – Tomasz
Dewille, witając członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdził istnienie quorum
i uprawnienie Komisji do podejmowania wiążących decyzji.

Punkt 2.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Tomasz Dewille przedstawił 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.
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie posiedzenia.

Ponieważ nikt nie zgłosił uwag i wniosków, Przewodniczący Komisji przeprowadził głosowanie
w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia.
Członkowie Komisji w głosowaniu 5 głosami „za” jednogłośnie przyjęli przedstawiony
porządek posiedzenia.

1

Punkt 3.
Zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Cielądzu w zakresie poprawności i terminowości rozpatrywania wniosków.
Z przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna sporządziła protokół, stanowiący załącznik do
niniejszego protokołu.

Punkt 4.
W sprawach różnych głos zabrali:
Członek komisji Iwona Machnicka zgłosiła, że jeśli chodzi o fundusz sołecki Gułek
zostało źle wykonane, zrobiono na działce a nie na drodze, należy to poprawić.
Wójt Gminy poinformował, że pracownik pojedzie to w miejsce i zobaczy, co i jak
należy poprawić. W Niemgłowach zrobiono jeden przepust.
Iwona Machnicka dodała, że należy skontaktować z sołtysem, który dokładnie przekaże,
ci i jak miało być wykonane.
Członek komisji Grzegorz Stępniak stwierdził, że należałoby w jakiś sposób wpłynąć na
właścicieli posesji, żeby przy posesjach i nieruchomościach, szczególnie koło dróg wycinali
zakrzaczenia i gałęzie drzew, które zmniejszają widoczność na drogach.
Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że to należy do właścicieli nieruchomości,
gmina nie może nikogo zmusić, ale to jest obowiązkiem właścicieli tak, jak to jest
z odśnieżaniem.
Radna Iwona Machnicka poinformowała, że w Sutku jest taki odcinek między
p. Siwczakiem a p. Fornalczyk, gdzie należałoby wyciąć konary drzew.
Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że pracownicy tam byli, trzeba byłoby wyciąć
duże drzewa, które znajdują się nad stodoła. Właściciel chciałby, żeby gmina wynajęła firmę,
ale to nie jest nieruchomość należąca do gminy i nie można tego załatwić w ten sposób. To
właściciel musi wyciąć, gmina może ewentualnie tylko podciąć.
Radny Jerzy Pieczątka stwierdził, że jeśli chodzi o kamień z funduszu sołeckiego
Łaszczyna było mówione, że jak będzie wożony to radny lub sołtys zostanie o tym
powiadomiony. Tak się nie stało, nie powiadomiono nikogo i teraz się mówi, że kamień
należący do Łaszczyna poszedł do Niemgłów.
Wójt Gminy Paweł Królak stwierdził, że w

budżecie gminy na fundusz sołecki

przewidziane jest ok. 204 tys. zł, a co roku gmina musi dokładać u w sumie wychodzi 300 tys.
zł. Żadna wieś planując fundusz sołecki i zamawiając, np. kamień nie bierze pod uwagę, że sam
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zakup to za mało, potrzebna jest jeszcze np. równiarka czy rozkładarka, za którą też trzeba
zapłacić. W końcu musi to robić gmina. Tak nie powinno być.
Radny Jarzy Pieczątka stwierdził, że jak jakiejś wsi zostaje 20 m drogi do kończenia,
to jednak gmina powinna dołożyć i zakończyć temat, żeby nie zostawiać na później.
Radna Iwona Machnicka stwierdziła, że samotne matki wychowujące dzieci powinny
mieć jakieś ulgi, np. w opłacie od gospodarowania odpadami.
Kierownik GOPS Aldona Trzcińska poinformowała, że były różne pomysły w jaki
sposób można byłoby zaproponować jakieś ulgi, np. powstał pomysł karty prorodzinnej, która
dawałaby różnego rodzaju ulgi, ale w naszej gminie ten pomysł się nie sprawdzi. W mieście
Rawa taka karta może być dobrym pomysłem bo np. można iść do kina, na basen czy do MDKu na różne imprezy, natomiast w naszej gminie nic takiego nie ma, ewentualnie trzeba byłoby
taką rodzinę dowieść i ponieść jeszcze koszty transportu, koszty byłyby o wiele większe niż
warte jest samo przedsięwzięcie. Dlatego pomysł upadł.
Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że prace w domu kultury prężnie idą do
przodu, firma jest bardzo solidna. Powstała natomiast kwestia nagłośnienia sali, sala będzie
spora, na pewno będą odbywać się tam Sesje Rady Gminy i różne imprezy, niezbędne będzie
nagłośnienie, np. dwa wzmacniacze, cztery głośniki, mikrofony. Nie ma jeszcze wyceny,
ile takie nagłośnienie by kosztowało, ale będzie ono konieczne.
Radny Jerzy Pieczątka zgłosił konieczność podsypania pobocza w Łaszczynie.
Wójt Gminy poinformował, że zostanie to podsypane.
Przewodniczący Rady Bogumił Grabowski zgłosił konieczność połatania drogi od
Stolnik do Kuczyzny.

Punkt 5.
Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tomasz
Dewille zamknął posiedzenie Komisji o godz. 12:00.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Tomasz Dewille

Protokołowała:
mgr Olga Kmita
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