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PPRROOTTOOKK ÓÓŁŁ   NNRR    2200//22001188  

z posiedzenia KOMISJI REWIZYJNEJ  
 

ww  ddnniiuu  1122  mmaarrccaa  22001188  rrookkuu    
 

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. Konrad Grzejszczak Podinspektor w Urzędzie Gminy  w Cielądzu 

4. Janina Czarnecka  Inspektor w Urzędzie Gminy w Cielądzu 

 

Punkt 1. 

Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 9:00 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 posiedzenia Komisji z dnia 12 lutego 2018 roku.  

4. Kontrola wydatków poniesionych na zimowe utrzymanie dróg za sezony 2016/2017                                  

i 2017/2018. 

5. Informacja na temat zasadności udzielania ulg lub umarzania podatków. 

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 19/2018 z dn. 12 lutego 2018 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.  

Zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do kontroli wydatków poniesionych na 

zimowe utrzymanie dróg za sezony 2016/2017 i 2017/2018. 

W pierwszej kolejności głos zabrał Podinspektor Konrad Grzejszczak. Poinformował, iż na 

pierwszy sezon 2016/2017 na zimowe utrzymanie dróg był przeprowadzony przetarg 

nieograniczony gdyż planowany koszt przekraczał próg tj. kwotę 30 tys. EURO.                                 

W postępowaniu udział wzięły firmy lokalne: 

-  PPHU „DREWBUD” Kazimierz Budek  

- Usługi Rolnicze i Budowlane, Konserwacja Dróg i Wodociągów Henryk Gos. 

Kryteria w tym postępowaniu to przede wszystkim cena i obejmowała takie elementy jak: 

 - odśnieżanie pługiem jednostronnym – 40 %, 

- odśnieżanie sprzętem ciężkim – 29 %, 

- sypanie mieszanką piaskiem z solą rozsiewaczem – 29 %, 

 oraz kryterium czasu, w którym wykonawca zobowiązał się do rozpoczęcia akcji zimowego 

utrzymania – 2 %.  

Oferta Pana Budka była następująca: 

– odśnieżanie pługiem jednostronnym -135 zł brutto, 

-  odśnieżanie sprzętem ciężkim – 162 zł brutto 

- sypanie mieszanką piaskiem z solą rozsiewaczem – 108 zł brutto  

- czas – 2 godziny. 

Wygrała firma Pana Gosa i zawierała następujące ceny: 

– odśnieżanie pługiem jednostronnym -126,36 zł brutto, 

-  odśnieżanie sprzętem ciężkim – 147,96 zł brutto 

- sypanie mieszanką piaskiem z solą rozsiewaczem – 72,36 zł brutto  

- czas – też 2 godziny. 

Członek Komisji Sylwester Stefański dopytał na temat sypania - czy za kilometr jest 

płacone, a za odśnieżanie też czy jest podobnie. 
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Podinspektor Konrad Grzejszczak potwierdził, że sypanie jest liczone za kilometr, lecz 

odśnieżanie jest płacone za godzinę. Wyjaśnił też, iż firma Pana Gosa w sezonie 2014-2017 

prowadziła zimowe utrzymanie dróg. 

Poinformował, iż wartość robót w 2016 roku wyniosła kwotę ok. 22.900 zł  

Członek Komisji Jarosław Budek wyraził zdanie, że dużo wydano, a zima nie była ciężka. 

Następnie Podinspektor Konrad Grzejszczak  poinformował, iż w 2017 roku wydano 26 tys. 

zł i były 3 wyjazdy. Stwierdził, że efekt sypania był widoczny. 

Członek Komisji Józef Sypka, wyraził zdanie, że jeśli są ferie – to po co sypać. 

Następnie członków Komisji poinformowano, iż osobą, która nadzorowała prace był 

wcześniej P. Marian Krawczyk, a później obowiązki te przejęła Magdalena Jadczak. 

W dalszej kolejności członkowie Komisji zapoznali się z kartami drogowymi i fakturami za 

wykonane usługi.  

Członek Komisji Jarosław Budek zwrócił uwagę na temat sypania na Topielicach – na 

odcinku 3 km, przecież tam nie ma asfaltu jest tylko 800 m drogi. 

Podinspektor Konrad Grzejszczak wyjaśnił następnie , iż w tym roku zapytanie ofertowe 

zostało rozpisane na 2 lata, a wartość zamówienia nie przekracza 30 tys. euro, więc 

wystosowane zostało zaproszenie do lokalnych firm oraz oficjalnie zostało zaproszenie 

umieszczone na BIP. Zapytanie ofertowe zostało ogłoszone w miesiącu listopadzie. Minimalne 

obwarowania to: 3 pługi jednostronne, pług ciężki i posiadanie 2 piaskarek, by na betonówkach 

był sam piasek, bez soli. Oznajmił, iż mieszkanka soli z psiakiem to proporcja 3:1. 

Poinformował, iż do postępowania przystąpiły 2 firmy: 

-  PPHU „DREWBUD” Kazimierz Budek  

- Usługi Rolnicze i Budowlane, Konserwacja Dróg i Wodociągów Henryk Gos. 

Oznajmił, iż wprowadzone zostało dodatkowe kryterium tj. czas wykonania akcji zimowej. 

Oferty były następujące: 

1) pierwsza oferta – Pana Gosa:  

- odśnieżanie pługiem jednostronnym – 97,20 zł/godz. 

- odśnieżanie sprzętem ciężkim - 97,20 zł/godz. 

- sypanie mieszanką piasku z solą - 59,40 zł/godz. 

- czas od rozpoczęcia akcji  – 33 min. 

- czas akcji ok. 2 godzin 

2) druga oferta PPHU - Pana K. Budek 

- odśnieżanie pługiem jednostronnym – 124,20 zł/godz. 

- odśnieżanie sprzętem ciężkim - 140,40 zł/godz. 

- sypanie mieszanką piasku z solą – 64,80 zł/godz. 
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- czas rozpoczęcia – 15 min. 

- czas akcji – 12 godzin 

Członek Komisji Jarosław Budek wyraził zdanie, że „gola” sobie strzelił przedsiębiorca, 

gdyż gdyby była zima, to nie da się zrobić w tym czasie odśnieżania. 

Podinspektor Konrad Grzejszczak  stwierdził, iż musi się wywiązać, bo jeśli nie - to kary 

umowne będą zastosowane. 

Poinformował, iż przy ocenie ofert w tym rozeznaniu przetargowym brane były pod uwagę 

następując kryteria: 

-  odśnieżanie pługiem jednostronnym – 40 % 

- odśnieżanie sprzętem ciężkim – 25 % 

- sypanie mieszanką piasku z solą – 25 % 

- czas rozpoczęcia – 5 % 

- czas akcji – 5 % 

Komisja stwierdziła, że kilometry i godziny zgadzają się z kartami drogowymi i fakturami. 

Z przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna sporządziła protokół, stanowiący załącznik 

do niniejszego protokołu.  

Punkt 5. 

Informacja na temat zasadności udzielania ulg lub umarzania podatków była kolejnym 

tematem przeanalizowanym na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. 

Temat przedstawiła Inspektor Janina Czarnecka.  Wyjaśniła, iż są trzy rodzaje ulg 

podatkowych tj. umorzenia, odroczenia terminu płatności i rozłożenie na raty. W 2016 roku 

były złożone dwa wnioski o umorzenie i w 2017 roku – jeden i wszystkie zostały pozytywnie 

rozpatrzone. Poinformowała, iż podstawą umorzenia był ważny interes podatnika, którym może 

być: zdarzenie losowe, czyli choroba, pożar oraz trudna sytuacja finansowa. Przyczyny te muszą 

być przez podatnika udokumentowane. 

Członek Komisji Jarosław Budek zapytał, czy rolnicy składają wnioski o udzielenie ulg 

np. z powodu szkód wyrządzonych przez zwierzynę leśną. 

Inspektor Janina Czarnecka wyjaśniła, że nie można udzielać z tego powodu ulg 

podatkowych, gdyż właściciel powinien wystąpić do nadleśnictwa o odszkodowanie za szkody 

łowieckie. Inspektor Janina Czarnecka przedstawiła też jak wygląda procedura w zakresie 

przyznawania ulg oraz egzekwowania należności podatkowych ( oględziny, wezwania, 

upomnienia, egzekucja urzędu skarbowego). 

Członek Komisji Jarosław Budek zapytał, jak wygląda procedura w przypadku 

zgłoszenia przez podmiot nowej powierzchni do opodatkowania. 
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Inspektor Janina Czarnecka oznajmiła, iż pracownik jedzie na miejsce na oględziny                      

i sprawdza lub na podstawie przedłożonych dokumentów. Wyjaśniła też, że wyłączenia z 

opodatkowania może dokonać tylko osoba fizyczna, a osoba prawna nie może.     

Informacja pisemna znajduje się w załączeniu do protokołu. 

 

Punkt 6. 

W sprawach różnych podjęte zostały następujące tematy: 

Przewodnicząca Komisji Iwona Machnicka zgłosiła prośbę, by wystąpić do Starosty o poprawę 

drogi przez las - Wisówka.  

Dyskutowano też o remontach dróg, w tym o drodze w Ossowicach. Przewodnicząca Komisji 

Iwona Machnicka zgłaszała sprzeciw, że budowana będzie kolejna droga w tej miejscowości.  

Zgłosiła wniosek, że będzie ciągle występowała o drogę w celu połączenia Małej Wsi                             

z Wisówką. 

  

Punkt 7. 

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona 

Machnicka zamknęła posiedzenie Komisji o godz. 10:40.  

 

 

  

Protokołowała: 
 

Bogusława Kobacka 
 

 

Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej 

Iwona Machnicka 


