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Protokół  Nr 4/15  
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej  

 
odbytego w dniu 08 czerwca 2015 roku  

w Urzędzie Gminy w Cielądzu 
 
 

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

stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 

1. Paweł  Królak  Wójt Gminy 

2. Gabriela Milczarska Skarbnik Gminy 

3. Małgorzata Rosa  Przewodnicząca Rady Gminy Cielądz 

 
Punkt 1. 

Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 10:00 dokonała Przewodnicząca Komisji – Iwona 

Machnicka, witając członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdziła obecność 5 członków 

Komisji (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. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Nr 3/15 z dn. 08.05.2015 r.  

4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 

2014 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz 

Informacji o stanie mienia komunalnego. Wypracowanie opinii o wykonaniu budżetu gminy 

za 2014 rok oraz wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Cielądz.   

5. Sprawy różne. 

6. Zamknięcie posiedzenia.  

Do porządku posiedzenia wniosków i uwag nie zgłoszono.  

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

posiedzenia. 
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Punkt 3. 

Protokół Nr  3/15 z dn. 08.05.2015 r. został wyłożony do wglądu.  

Do protokołu uwag nie wniesiono. Protokół w głosowaniu 5 głosami „za” został przyjęty.  

 
Punkt 4.  

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu obejmującego: 

„Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 

rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz Informacji           

o stanie mienia komunalnego. Wypracowanie opinii o wykonaniu budżetu gminy za 2014 rok 

oraz wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Cielądz”.  

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem rocznym z 

wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury-Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Cielądzu oraz Informację o stanie mienia komunalnego członkowie Komisji otrzymali w dniu 

30.03.2015 r., sprawozdanie finansowe Gminy Cielądz za 2014 rok w dniu 18.05.2014 r. 

Z opinią RIO członkowie Komisji zapoznali się na posiedzeniu Komisji. W/w dokumenty 

stanowią załączniki do protokołu.    

Sprawozdanie finansowe gminy Cielądz, sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 

rok, Uchwałę Nr III/98/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 

dnia 18 maja 2015 roku w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Wójta Gminy Cielądz                                    

z wykonania budżetu za 2014 rok oraz Informację o stanie mienia komunalnego przedstawiła 

Skarbnik Gminy - Gabriela Milczarska.  

 

Następnie Komisja przystąpiła do rozpatrzenia sprawozdania finansowego, sprawozdania z 

wykonania budżetu gminy za 2014 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym 

sprawozdaniu oraz Informacji o stanie mienia komunalnego.  

 

W dyskusji głos zabrali: 

− Członek Komisji Sylwester Stefański ustosunkowując się do wykazanej w  informacji o 

stanie mienia komunalnego pozycji dotyczącej dochodów z tytułu dzierżawy zapytał jakich 

dokładnie dzierżaw dotyczą niniejsze dochody; 

− Skarbnik odpowiedziała, iż dochody z tytułu dzierżawy to głównie dzierżawa terenów w 

miejscowości Stolniki; 
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− Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa zwróciła się z prośba o wyjaśnienie kwestii 

własności budynków OSP, znajdujących się w poszczególnych miejscowościach, gdyż różne 

są na ten temat głosy, że SA to niby wiejskie budynki; 

− Wójt gminy Paweł Królak wyjaśnił, iż sprawa dotyczy praktycznie nieruchomości każdej 

wsi, w której znajdują się budynki OSP; 

− Członek Komisji Józef Pytka zadał pytanie dotyczące sprzedaży lokali mieszkalnych w 

Domu Nauczyciela i czy pierwszeństwo w ich sprzedaży na rzecz tych mieszkańców 

wynikała z Karty nauczyciela; 

− Wójt wyjaśnił, iż pierwszeństwo na rzecz lokatorów wynika prze wszystkim z faktu, iż mają 

oni umowę najmu lokalu zawartą na czas nieokreślony; 

Więcej uwag ani zapytań członkowie Komisji Rewizyjnej nie zgłosili. Stwierdzono,   że 

środki były wydatkowane gospodarnie, a zadania zostały zrealizowane prawidłowo. 

 

Komisja pozytywnie oceniła celowość wydatkowania środków budżet i jednogłośnie -             

5 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu gminy za 2014 rok.  

 

Następnie Komisja przystąpiła do opracowania wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta 

Gminy Cielądz. Wniosek stanowi załącznik do protokołu. Wniosek ten został przyjęty przez 

Komisję jednogłośnie - 5 głosami „za”.  

 

Punkt 5. 

W sprawach różnych głos zabrali: 

− Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa poruszyła temat wysokości wynagrodzenia za 

inkaso dla sołtysów i wyraziła opinię, by dokonać zmiany i powrócić do poprzedniej 

wysokości. - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka również wyraziła 

zdanie, że należy dokonać zmiany i wyrównać sołtysom .Podniosła tez temat Dnia 

Samorządowca, że nie było nic na tę okoliczność zorganizowane; 

− Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska wyjaśniła, iż nie ma prawnych możliwości wyrównania 

prowizji sołtysom; 

− Wójt Gminy ustosunkowując się do kwestii Dnia Samorządowca poinformował, iż z okazji 

25- lecia Samorządu będą zorganizowane uroczystości wraz z wręczaniem medali; 

− Radny Sylwester Stefański wyraził zdanie, iż na należy powrócić do wysokości 

wynagrodzenia sołtysów według starej uchwały. Następnie podjął temat zakupionych tablic 
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informacyjnych dla sołtysów i jego zdaniem trochę nieprzyjemna powstała sytuacja, gdyż dla 

niektórych sołtysów brakło. 

− Wójt odpowiedział, iż zakupionych zostało 10 tablic , a zapotrzebowanie złożone było na 7, 

więc i tak zakupiono więcej. Następnie poprosił, by nie czynić problemów z małych spraw. 

− Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa nawiązują do ostatnich wydarzeń mających miejsce 

w trakcie przerwy w sesji poprosiła o mniejsze emocje. 

− Wójt Gminy wyraził opinię, iż uczestniczenie w sesjach osób kompetentnych jest konieczne,          

a P. Zielińska jest w zakresie gospodarki odpadami jedyną osobą, która najlepiej zna temat. 

− Radny Tadeusz Miazga zgłosił potrzebę naprawy hydrantu koło straży, gdyż nie działa. 

− Wójt zobowiązał się, że zostanie wysłany pracownik, które oceni co należy tam wymienić. 

− Przewodnicząca Komisji –Iwona Machnicka zapytała Wójta Gminy, czy w miejscowości 

Wisówka coś zostało zrobione. 

− Wójt odpowiedział, że została wyrównana droga i jest po rozmowie telefonicznej z sołtysem, 

który stwierdził, iż nie chce kamienia z Inowłodza. Będzie więc inny kamień. 

− Radny Tadeusz Miazga zwrócił się z  zapytaniem, czy Gmina oprócz funduszy sołeckich 

posiada jeszcze inne środki na drogi. 

− Wójt Gminy wyjaśnił, iż w budżecie jest przeznaczona kwota około 20 tys. zł – na wszystkie 

drogowe wydatki. 

− Radni Jarosław Budek i Iwona Machnicka zgłaszali problem, że źle są wykaszane pobocza 

przez Starostwo przy drogach powiatowych. 

− Radny Jarosław Budek stwierdził, iż nie świecą się lampy z Regnowa. 

 

Punkt 6. 

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona 

Machnicka zamknęła posiedzenie Komisji o godz. 12.20. 

 

 

Protokołowała: 

Bogusława Kobacka 

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 

Iwona Machnicka 


