PROTOKÓŁ NR 17/2017
Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ
odbytego w dniu 03 listopada 2017 roku
w Urzędzie Gminy w Cielądzu

W posiedzeniu uczestniczyli 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. Sylwester Krawczyk

Sekretarz Gminy

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 (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 z dnia 14 września 2017 r.
4. Kontrola pozyskanych środków finansowych z funduszy zewnętrznych i ich wydatkowania.
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.

Punkt 3.
Protokół Nr 16/17 z dn. 14.09.2017 r. został wyłożony do wglądu oraz opublikowany w
BIP. Do protokołu nie wniesiono uwag. Protokół w głosowaniu został przyjęty jednogłośnie - 5
głosami „za”.
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Punkt 4.
W następnej kolejności przystąpiono do realizacji punktu: kontroli pozyskanych
środków finansowych z funduszy zewnętrznych i ich wydatkowania
Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk przekazał członkom Komisji informację przedstawiającą
dane na temat pozyskanych środków finansowych w latach 2015-2017 na poszczególne zadania.
Informacja niniejsza stanowi załącznik do protokołu.
Następnie przystąpiono do analizy przedłożonego materiału.
Sekretarz Gminy udzielając komentarza do pkt. 12 przekazanego członkom komisji zestawienia
tj. dotyczącego zadania pn. modernizacja obiektów infrastruktury sportowej w Cielądzu i Grabicach,
wyraził zdanie, iż widzi coraz mniejsze szanse na uzyskanie dofinansowania na to zadanie, gdyż uważa,
że jak ma coraz większą wiedzę na ten temat, to uzyskanie środków z tego źródła będzie raczej
niemożliwe. W sprawie kolejnego zadania dot. wyposażenia szkolnych gabinetów lekarskich
poinformował, iż nie ma jeszcze wyników w tej sprawie.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa zapytała, czy w szkole w Cielądzu jest pomieszczenie na
taki gabinet.
Sekretarz potwierdził, iż jest taki gabinet, a potrzeby w zakresie sprzętu zostały zweryfikowane
z pomocą doktora. Dodał, że w szkole w Sierzchowach jest trudniejsza sytuacja, gdyż nie ma tam
specjalnie wydzielonego pomieszczenie, ale jednak udało się wygospodarować pewne lokum.
Przewodnicząca Komisji Iwona Machnicka zapytała o dotację na drogę w Łaszczynie.
Wójt wyjaśnił, iż w związku z tym, iż został zrealizowany pomniejszony zakres, to kwota dotacji
też zostanie procentowo obniżona.
Członek Komisji Jarosław Budek wystąpił z zapytaniem dotyczącym pkt. 2 tj. opracowanie
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – dlaczego kwota otrzymana jest dużo niższa od wnioskowanej.
Sekretarz poinformował, iż wynikało to z nowych wytycznych nt. niskiej emisji – zarówno na
szczeblu ministerialnym jak i u Marszałka.
Członek Komisji Jarosław Budek podjął następnie kolejny temat – dotyczący projektu i zadania
z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.
Sekretarz wyraził zdanie, iż jest to bardzo trudny temat, rynek jest ciężki z uwagi na wysoki
wzrost cen, a zwłaszcza metali. Uważa, że z oczyszczalnią nie będzie tak dużego problemu gdyż to
zadanie jest lepiej skalkulowane. Zaznaczył też, że zadanie będzie realizowane w cyklu dwuletnim
i należy przemyśleć jak będzie w tym czasie zorganizowany odbiór ścieków.
Następnie na posiedzeniu analizowano kwestię zatwierdzania taryf za wodę przez nowo powstałą
instytucję Wody Polskie. Poruszono też problem kończących się pozwoleń wodno prawnych na stacjach
w Kuczyźnie i Sierzchowach, gdyż należy już teraz podjąć działania, gdyż później przez nową instytucję
będą może większe trudności.
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Członek Komisji Jarosław Budek wystąpił z zapytaniem dotyczącym odpłatności za wynajem
obiektu Ośrodka Zdrowia w Regnowie.
Wójt oznajmił, iż posiada informację, iż czynsz wynosi 1900 zł netto.

Na powyższym zakończona została analiza powyższego tematu kontroli przez Komisję
Rewizyjną. Członkowie Komisji nie wnieśli uwag ani zastrzeżeń do podejmowanych działań w
zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.
Z przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna sporządziła protokół, stanowiący załącznik
do niniejszego protokołu.

Punkt 5.
W dalszej kolejności przystąpiono do omawiania punktu „Sprawy różne”.
Wójt poinformował o odejściu dwóch pracowników Urzędu Gminy na emeryturę i o
zatrudnieniu do nowej kadry.
Wójt

przedstawił

propozycję

zakupu

kosiarki

przy

wsparciu

finansowym

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska tj. pożyczki - umarzalnej w 40 %,
oprocentowaną w wysokości 1,5 %. Dokonał rozeznania w tym temacie i kosiarka z opcją
bijakową kosztuje 114 tys. zł netto. Dla Gminy byłby to zatem koszt około 70 tys. zł.

Punkt 6.
Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona
Machnicka zamknęła posiedzenie Komisji o godz. 15.00.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Protokołowała:

Iwona Machnicka

Bogusława Kobacka
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