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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. Gabriela Milczarska Skarbnik Gminy 

 

Punkt 1. 

Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 8:30 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. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

4. Kontrola wydatków z Funduszy Sołeckich za 2016 rok wspieranych środkami budżetowymi 

gminy. 

5. Kontrola efektywności egzekucji prowadzonej w zakresie poboru opłat za wodę, ścieki i 

odpady komunalne. 

6. Sprawy różne. 

7. 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. 
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Punkt 3. 

Protokół Nr  12/17 z dn. 11.01.2017 r. został wyłożony do wglądu oraz opublikowany                

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

przyjęty.  

 
Punkt 5.  

Przed analizą wydatków z Funduszy Sołeckich za 2016 rok wspieranych środkami 

budżetowymi gminy, w pierwszej kolejności obrad przystąpiono do kontroli efektywności egzekucji 

prowadzonej w zakresie poboru opłat za wodę, ścieki i odpady komunalne. 

Pracownik Urzędu Gminy Małgorzata Czapnik – stanowisko ds. gospodarki odpadami 

komunalnymi przekazała członkom Komisji materiały pomocnicze zawierające informacje na temat 

wody, ścieków, ścieków dowożonych oraz odpadów komunalnych. 

W pierwszej kolejności przedstawiona została informacja w zakresie opłat za wodę 

zawierająca dane: stan zaległości na dzień 01.01.2016, przypisy oraz kwotę wpłat w roku 2016       

i stan zaległości na dzień 31.12.2016 r. i 24.02.2017 r. 

W dalszej kolejności Małgorzata Czapnik przedstawiła sytuację w zakresie wysokości 

wpływów z opłat za ścieki i stanu zaległości w tym zakresie. 

Przewodnicząca Komisji Iwona Machnicka zapytała, kto zalega z opłatami. 

P. Małgorzata Czapnik oznajmiła, iż są to osoby prywatne, od których często jest brak 

możliwości wyegzekwowania, a odciąć wody nie można.  

Wójt dodał, że można stworzyć jeden punkt czerpalny i jest to jakieś rozwiązanie. 

Przewodnicząca Komisji zapytała, czy jest prowadzona wymiana wodomierzy.  

P. Małgorzata Czapnik stwierdziła, iż na bieżąco jest dokonywana wymiana. 

Przewodnicząca Komisji dopytała do kogo należy zgłosić się: czy do Urzędu, czy do 

pracownika, który zbiera za wodę. 

 Wójt stwierdził, że w pierwszej kolejności musi być sprawdzone, czy rzeczywiście jest 

awaria. 

Członek Komisji Jarosław Budek zapytał ile brakuje wody według stanu licznika na 

pompie, a u ludzi, gdyż swego czasu były bardzo duże różnice. 

Wójt wyraził zdanie, że w przypadku studni w Sierzchowach i Kuczyźnie znacznie się 

zmniejszyła różnica. Sądzi, że obecnie brakuje około 30 % wody, lecz ciężko stwierdzić tę 

różnicę gdyż są awarie i płukania. 

Przewodnicząca Komisji zapytała czy bilansuje się woda. 

Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska poinformowała, iż w tym roku było trochę na plus 

lecz nie było inwestycji, a od 2013 roku z uwagi na inwestycje różnica wynosi 1 mln zł. 
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Członek Komisji Jarosław Budek wyraził zdanie, że woda w Cielądzu jest najtańsza                       

w porównaniu z okolicznymi gminami. 

Przewodnicząca Komisji stwierdziła, iż woda jest kiepskiej jakości. 

Następnie P. Małgorzata Czapnik przedstawiła analizę w zakresie płatności za odpady 

komunalne, informując o zaległościach na dzień 01.01.2016 r., przypisach na 2016 rok, 

wysokości wpłat w roku 2016, odpisach i stanu zaległości na dzień 31.12.2016 r. 

Poinformowała również o podjętych działaniach windykacyjnych tj. wystawionych 

tytułach egzekucyjnych na kwotę 20.584 zł. Wpłaty z tych tytułów to kwota 7.553 zł. 

Ilość dłużników to około 40 osób – ciągle te same osoby. 

Skarbnik Gminy podsumowała, że kwota zaległości na koniec roku jest podobna do tej z 

początku. 

Na powyższym zakończyła się dyskusja w niniejszym punkcie porządku Komisji. 

Z przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna sporządziła protokół pokontrolny, 

stanowiący załącznik do niniejszego protokołu.  

 

Punkt. 4. 

W dalszej kolejności posiedzenia, Komisja przystąpiła do kontroli wydatków z Funduszy 

Sołeckich za 2016 rok wspieranych środkami budżetowymi gminy. 

Skarbnik Gminy przekazała członkom Komisji materiały pomocnicze z informacją 

dotyczącą nazwy zadania, kwoty zabezpieczonej z funduszu na zadanie i kwoty dofinansowania 

z budżetu gminy. Zaznaczyła, że dofinansowanie było tylko do dróg gminnych. 

Wójt dodał, że w Cielądzu było bardzo małe dofinansowanie. Wyjaśnił następnie dlaczego 

są tak różne kwoty dofinansowania w poszczególnych sołectwach, a wynika to z faktu, iż 

chciano by drogi zostały zrobione dla mieszkańców, a nie kończyły się gdzieś dalej. 

Na powyższym zakończyła się dyskusja w niniejszym punkcie porządku Komisji. 

Z przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna sporządziła protokół pokontrolny, 

stanowiący załącznik do niniejszego protokołu.  

 

Punkt. 6. 

W sprawach różnych podjęte zostały następujące tematy: 

  Przewodnicząca Komisji Iwona Machnicka zapytała kiedy będą malowane przystanki. 

Podjęła też kwestię posadzki w sali konferencyjnej oraz wyglądu tablicy ogłoszeń. 

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa poruszyła kwestię projektów unijnych. 

Stwierdziła, iż niesprawiedliwe jest to, że w Cielądzu są objęte tylko klasy IV-VI,                               
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a  w Sierzchowach I-VI i wartość projektu w Cielądzu jest niższa o 100 tys. zł, że są to zbyt 

duże dysproporcje. 

Wójt odpowiedział, że na projektem zajmuje się Sekretarz Gminy i będzie przedstawiona 

stosowana informacja w tym zakresie. 

Radny Jarosław Budek zgłosił uwagę, że w Stolnikach wykopany został przez kogoś rów 

i ma obawę, by samochód jak będzie odbierał śmieci nie obsunął się do niego. 

Na powyższym zakończyła się dyskusja w niniejszym punkcie porządku obrad. 

 

Punkt 7. 

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona 

Machnicka zamknęła posiedzenie Komisji o godz. 10:35.  

 

 

  

Protokołowała: 
 

Bogusława Kobacka 
 

Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej 

Iwona Machnicka 


