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Protokół  Nr  14/17 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej  

 
odbytego w dniu 29 maja 2017 r. 
w Urzędzie Gminy w Cielądzu 

 
 

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 

 

Punkt 1. 

Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 13:00 dokonała Przewodnicząca Komisji – 

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

5 członków Komisji czyli istnienie quorum i wobec tego 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 z dnia 06 marca 2017 roku.  

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

2016 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz 

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

za 2016 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 jednogłośnie - 5 głosami „za” przyjęli przedstawiony 

porządek posiedzenia. 
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Punkt 3. 

Protokół Nr  13/17 z dn. 06.03.2017 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 2016 

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

o stanie mienia komunalnego. Wypracowanie opinii o wykonaniu budżetu gminy za 2016 rok 

oraz wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Cielądz”.  

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem 

rocznym z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury: Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Cielądzu i Gminnego Domu Kultury w Cielądzu oraz Informację                             

o stanie mienia komunalnego członkowie Komisji otrzymali w dniu 30.03.2017 r., 

sprawozdanie finansowe Gminy Cielądz za 2016 rok w dniu 20.04.2017 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 

2016 rok, Uchwałę Nr III/76/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Łodzi z dnia 8 maja 2017 roku w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Wójta Gminy Cielądz 

z wykonania budżetu za 2016 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 2016 rok wraz z opinią Regionalnej Izby 

Obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz Informacji o stanie mienia komunalnego.  

 

W dyskusji głos zabrali: 

- Zastępca Przewodniczącej Komisji Jarosław Budek zwrócił uwagę na dość wysoki koszt 

wykonania dokumentacji na dach na budynku OSP w Sierzchowach; 

- Przewodnicząca Komisji Iwona Machnicka zapytała o wydatki związane z remontem autobusu 

szkolnego; 

- Wójt wyjaśnił, iż został wykonany dość szeroki zakres remontu, w tym blacharka lecz jest to 

autobus chyba najlepiej utrzymany w okolicy. 
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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 budżetowych                               

i jednogłośnie -  5 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu gminy za 2016 

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 Rewizyjną  jednogłośnie, 5 głosami „za”.  

 

Punkt 5. 

W sprawach różnych nie podjęto żadnego tematugłos zabrali: 

 

Punkt 6. 

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona 

Machnicka zamknęła posiedzenie Komisji o godz. 14.20. 

 

 

Protokołowała: 

Bogusława Kobacka 

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 

Iwona Machnicka 


