PROTOKÓŁ NR 19/2018
Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ
odbytego w dniu 12 lutego 2018 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. Bogdan Batorek

Przewodniczący Gminnej Komisji
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

4. Piotr Król

Inspektor w Urzędzie Gminy w Cielądzu

Punkt 1.
Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 9:00 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 poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Kontrola wydatkowania środków za 2017 rok na realizację Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
5. Kontrola wydatkowania środków za 2017 rok przyznanych z budżetu Gminy dla organizacji
pozarządowych.
6. Sprawy różne.
7. 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 18/17 z dn. 7 grudnia 2017 r.

został wyłożony do wglądu oraz

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

Punkt 4.
W następnej kolejności przystąpiono do realizacji punktu: kontroli wydatkowania
środków za 2017 rok na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
Przewodniczący Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Bogdan
Batorek poinformował najpierw, iż funkcję przewodniczącego komisji pełni od pół roku.
Następnie przedstawił jej skład, gdyż zmienił się w tym czasie i jest mniej członków – pięciu.
Poinformował, iż na realizację zadań ujętych w Programie środki pochodzą z opłat za
zezwolenia alkoholowe. Wpływy w 2017 roku to kwota 39.166 zł, a wydatkowano 38.218,91 zł,
a na 2018 rok przeszło 947,09 zł.
Następnie przedstawił na co zostały wydatkowane środki i w jakiej wysokości.
Informacja niniejsza stanowi załącznik do protokołu. W sprawie dyżurów Komisji
poinformował, iż odbywają się cyklicznie co tydzień – w środy od godz. 16-tej do godz. 18.30 –
by być do dyspozycji rodzin i osób, gdzie występuje problem alkoholowy oraz spotyka się też
Komisja doraźnie, gdy jest potrzeba wyrażenia opinii, akceptacji zadania, szkolenie itp.
W sprawie usług psychologa poinformował, iż kilkanaście osób korzysta z jego pomocy,
więc są to dobrze ulokowane pieniądze.
Informując o dofinansowywaniu ze środków Programu wyjazdów dzieci na zielone
szkoły, zaznaczył iż w roku bieżącym złożył wniosek do GKRPA o dofinansowanie do wyjazdu
dzieci do Paryża na jeden tydzień. Jest to inicjatywa Ojca Proboszcza, który ma zapewnić
wszystkie atrakcje. Uczniowie zapłacą tylko za przejazd. Koszt jednego ucznia to ok. 600 zł.
jest to przeznaczone dla uczniów klasy III Gimnazjum.
Przewodnicząca Komisja Iwona Machnicka zapytała, czy dofinansowaniem objęte będą
dzieci tylko z rodzin z problemem alkoholowym.
Przewodniczący Komisji stwierdził, iż będą objęte wszystkie dzieci w ramach
działalności profilaktycznej.
Wójt oznajmił, iż mają to być cykliczne wyjazdy - dla uczniów ostatnich klas, jako
forma nagrody.
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Wyjaśnił też, że podjęta została decyzja – wspólnie z dyrektorami szkół, Kierownikiem
GOPS na temat finansowania wyjazdów dzieci na kolonie, wycieczki. Ustalono, że jeśli nie ma
w rodzinie problemu alkoholowego – udokumentowanego, to nie ma dofinansowania. Są to
bowiem trudne wyjazdy. Odbywają się tam specjalistyczne zajęcia min. z psychologiem.
Dyrektor Bogdan Batorek oznajmił, iż oficjalnie w jego szkole, problem ten dotyczy
tylko czterech uczniów. Ale jest pytanie, czy to jest prawdą. Było w zwyczaju, że gdy w
rodzinie są jakieś problemy np. z biedą, to przyznawano paczki, czy dofinansowywano
wycieczki. Zwłaszcza, że mogą być dofinansowywane zajęcia profilaktyczne - działalność
edukacyjna. Podając przykład paczek świątecznych wyraził zdanie, że były różne nieprzyjemne
sytuacje, niektórzy rodzice byli zbulwersowani. Dlatego teraz jest decyzja, że tylko dla tej
czwórki będą przyznawane określone rzeczowe czy finansowe świadczenia – gdzie jest
odnotowany formalnie problem alkoholowy. Stwierdził, iż nie da się do końca sprawiedliwie
oceniać sytuacji.
Przewodnicząca

Komisji

Iwona

Machnicka

zaproponowała,

by

ze

środków

przeznaczonych na te cele zakupić np. jakieś wyposażenie do szkoły, z którego właśnie
wszystkie dzieci mogłyby korzystać.
Dyrektor oznajmił, iż właśnie jest w opracowaniu taki wniosek przez panią pedagog.
Wójt poinformował, iż ze środków tych zakupione zostało min. wyposażenie do Domu
Kultury np. taboret, garnki.
Członek Komisji Jarosław Budek zadał pytanie w sprawie problemu narkotyków.
Dyrektor Bogdan Batorek wyraził zdanie, że w jego szkole nie zdiagnozowano takiego
przypadku.

Stwierdził,

iż

można

teraz

wykorzystać

psa

do

działań

w

zakresie

antynarkotykowych, lecz jest to sprawa delikatna, gdyż jak pojawi się pies, to będzie
podejrzenie, że coś jest na rzeczy. Zaznaczył, że nie ma żadnego sygnału, by był taki problem.
Członek Komisji Sylwester Stefański podjął kwestię spożywania alkoholu i palenia
papierosów przez uczniów.
Dyrektor stwierdził, iż z papierosami się nie spotkał, a alkohol - jakieś sygnały są przy
okazji np. dyskotek ale oficjalnie nie miało miejsca takie zdarzenie. Uważa, że dzieci lubią
mówić więcej, niż jest prawdą.
Dyrektor podsumował, że działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych skupia się najbardziej na dzieciach i na profilaktyce.
Członek Komisji Jarosław Budek zwrócił się z zapytaniem, czy sołectwa składają
wnioski do Komisji.
Dyrektor – Przewodniczący Komisji oznajmił, iż sołtys Sołectwa Sanogoszcz złożyła
wniosek o dofinansowanie placu zabaw.
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Członek Komisji Jarosław Budek zapytał, czy Komisja planuje jakieś ograniczenia
w związku z nowymi przepisami.
W tym miejscu głos zabrał Inspektor UG Piotr Król i oznajmił, iż na chwilę obecną jest
11 punktów sprzedaży napojów alkoholowych d spożycia poza miejscem sprzedaży. Nie
możemy przedsiębiorcy narzucić godzin otwarcia lokalu.
Członek Komisji Jarosław Budek zwrócił się z zapytaniem na czy będzie wydana
koncesja na alkohol dla parku dla dzieci w Komorowie.
P. Piotr Król wyjaśnił, iż na chwilę obecną złożony został wniosek, lecz z uwagi na to,
ze był niekompletny, wezwano do jego uzupełnienia. Potem będzie przedłożony do Gminnej
Komisji celem jego zaopiniowania i zobaczymy jak do tej sprawy podejdzie Komisja.
Członek Komisji Jarosław Budek wyraził zdanie, że opinia komisji będzie negatywna
gdyż jest to park dla dzieci, a nie dla dorosłych.
P. P. Król dodał, że musimy też przeanalizować, czy można wydać opinię negatywną i
przeanalizować ten temat z radcą prawnym. Może należałoby też pomyśleć o zmianie uchwały.
Na powyższym zakończona została analiza powyższego tematu kontroli przez Komisję
Rewizyjną. Członkowie Komisji nie wnieśli uwag ani zastrzeżeń do działalności Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania
alkoholizmowi oraz udzielania pomocy rodzinom z problemami alkoholowymi.
Z przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna sporządziła protokół, stanowiący załącznik
do niniejszego protokołu.
Punkt 5.
Zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do kontroli wydatkowania środków za 2017 rok
przyznanych z budżetu Gminy dla organizacji pozarządowych.
Inspektor Piotr Król poinformował, że do 31 stycznia wszystkie organizacje pozarządowe
złożyły sprawozdania końcowe z działalności i obecnie trwa analiza ich sprawozdań. Następnie
poinformował, ile każde stowarzyszenie otrzymało dotacji i na jaką przedłożyło sprawozdanie.
Stwierdził, iż wszystkie organizacje wydatkowały środki zgodnie ze złożona ofertą tj. zgodnie z
kosztorysem i harmonogramem tj.
Klub Sportowy Orlęta – otrzymały 50 tys. zł i rozliczyły 50 tys. zł
Klub Sportowy Grabice – otrzymały 18 tys. zł i rozliczyły 18 tys. zł
Cymbarka – otrzymała 10 tys. zł i rozliczyła 10 tys. zł
Sierzchowianie – otrzymała i rozliczyła 10 tys. zł
Promusica – otrzymała i rozliczyła 10 tys. zł
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Stowarzyszenie Wsi Opoczyńsko- Rawsko- (…) – otrzymało i rozliczyło 3 tys. zł
Dobro Dzieci – otrzymało i rozliczyło 12 tys. zł ( pięcioro dzieci brało udział w
rehabilitacyjnych zajęciach)
Rodziny Trzy Plus Oddział Cielądz - otrzymała i rozliczyła 10 tys. zł
Łącznie wszystkie organizacje otrzymały i rozliczyły dotację w wysokości 119 tys. zł.
Przewodnicząca Komisji Iwona Machnicka zapytała, czy abonament za telefon mogą
wszystkie organizacje przedkładać do rozliczenia.
Inspektor Piotr Król wyjaśnił, że jeśli mają telefon czy stronę internetową, to wydatki na
te cele są związane z realizacją zadania. Następnie dokładnie przedstawił na przykładzie
stowarzyszenia „Cymbarka” jak wygląda oferta, a następnie jak wygląda sprawozdanie,
faktury, z których wynika, że poniesiono określone wydatki, gdyż muszą być też prawidłowo
opisane.
Członek Komisji Jarosław Budek stwierdził, że jest duża biurokracja, by organizacjom
przekazać dotację. Rozumie, że trzeba gdy jest duża kwota, ale przy niewielkich to trzeba dużo
czasu poświęcić, opłacić księgowego, a na zadanie mało środków już zostaje.
Inspektor Piotr Król zaznaczył, że są to środki publiczne i uważa, że pieniądze te są przez
organizacje wykorzystywane prawidłowo.
Wójt stwierdził, iż przez te skomplikowane procedury jest coraz mniej społeczników. Tak
wygląda też sytuacja w strażach. Zostaną prawdopodobnie trzy jednostki: Cielądz, Sierzchowy i
Ossowice.
Członek Komisji Jarosław Budek zapytał, czy jest zmiana liczby wnioskujących o dotacje.
Inspektor Piotr Król poinformował, iż będzie niedługo rozpisany nowy konkurs na
zadanie związane z rehabilitacją osób niepełnosprawnych – dorosłych. Do tej pory było zadanie
dotyczące rehabilitacji dzieci.
Wójt zaznaczył, że szanujemy organizacje pozarządowe za to, że po prostu im się chce
robić pewne rzeczy. Faktem jest też, że pomaga się organizacjom, pilnuje się by terminowo
składali oferty i rozliczyli się z dotacji.

Punkt 6.
W dalszej kolejności przystąpiono do omawiania punktu „Sprawy różne”.
Wójt poinformował o planowanym spotkaniu z mieszkańcami w sprawie drogi
w Ossowicach.
Przewodnicząca Komisji Iwona Machnicka wyraziła otwarcie sprzeciw przeciwko
budowie kolejnej drogi w Ossowicach.
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Analizowano temat dotyczący inwestycji wodno-ściekowej i planowanego do zaciągnięcia
kredytu na tę inwestycję. Stwierdzono jednak, że problem wody jest bardzo ważny, a ponadto
nabór wniosków na tego rodzaju zadania był ostatnim.
Na posiedzeniu analizowano też temat dotyczący terenu przeznaczonego pod cmentarz.
Punkt 7.
Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona
Machnicka zamknęła posiedzenie Komisji o godz. 11:40.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Protokołowała:

Iwona Machnicka

Bogusława Kobacka
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