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Protokół  Nr  22/18 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej  

 
odbytego w dniu 04 czerwca 2018 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 10:00 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 protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji: z dnia 12 marca i 23 kwietnia 2018 

roku.  

4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu gminy                   

za 2017 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu                           

oraz informacji o stanie mienia komunalnego.  

Wypracowanie opinii o wykonaniu budżetu gminy za 2017 rok oraz wniosku w sprawie 

absolutorium dla Wójta Gminy Cielądz.   

5. Sprawy różne. 

6. Zamknięcie posiedzenia.  

Do porządku posiedzenia wniosków i uwag nie zgłoszono.  
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Członkowie Komisji w głosowaniu jednogłośnie - 5 głosami „za” przyjęli przedstawiony 

porządek posiedzenia. 

 

Punkt 3. 

Protokoły Nr  20/18 z dn. 12 marca 2018 r. i Nr 21/18 z dnia 23 kwietnia 2018 r. zostały 

wyłożone do wglądu.  

Do protokołów uwag nie wniesiono. Protokoły zostały przyjęte  w głosowaniu jednogłośnie - 5 

głosami „za”.  

 
Punkt 4.  

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu obejmującego: 

„Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 

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

o stanie mienia komunalnego. Wypracowanie opinii o wykonaniu budżetu gminy za 2017 rok 

oraz wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Cielądz”.  

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 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 31.03.2018 r., 

sprawozdanie finansowe Gminy Cielądz za 2017 rok w dniu 21.05.2018 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 

2017 rok, Uchwałę Nr III/108/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Łodzi z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Wójta Gminy 

Cielądz z wykonania budżetu za 2017 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 2017 rok wraz z opinią Regionalnej Izby 

Obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz Informacji o stanie mienia komunalnego.  

 

W dyskusji głos zabrali: 
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- Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa zwróciła się z zapytaniem dotyczącym 

korzystania z lokali w budynkach OSP - jakie są wpływy do budżetu z tytułu zużycia energii 

elektrycznej i wody. 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, iż z tytułu poboru wody wpłaty dokonywane są na bieżąco, 

natomiast w kwestii energii elektrycznej zostały wysłane do prezesów pisma w kwestii ustalenia 

zasad rozliczania się.  

- Członek Komisji Sylwester Stefański podjął temat środków zewnętrznych i stwierdził, że są to 

duże kwoty, że można pół szkoły wybudować za te fundusze oraz zapytał, ile Gmina dołożyła 

do utrzymania szkół ponad subwencję. 

Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska oznajmiła, iż prawie 2 mln zł, gdyż subwencja wynosi ok. 

3 mln zł, a wydatki na oświatę w dziale 801 ponad 5 mln zł. Zaznaczyła, że nie uwzględnione 

jest w tej kwocie np. takie zadanie własne jak dowożenie do szkół. Są też pewne wkłady własne 

na zadania realizowane z dotacji np. stypendia szkolne. 

- Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka zadała pytanie, czy ze środków 

pochodzących za wynajem Gminnego Domu Kultury było kupowane jakieś wyposażenie do 

tego obiektu. 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, iż wpłaty z tytułu wynajmów są przeznaczane na ogólne wydatki. 

Gmina bowiem przekazuje dotację na funkcjonowanie Domu Kultury. Urząd nie kupuje 

bowiem nic samodzielnie lecz tylko z dotacji, która wynosiła 60 tys. zł.  Dotacja nie jest 

zwiększana kwotami, które są pozyskane z wynajmów. Między innymi z tej dotacji była 

zakupiona zmywarka. 

- Zastępca Przewodniczącej Komisji Jarosław Budek zwrócił się o wyjaśnienie pozycji 

dotyczącej mieszkań wspomaganych w kwocie około 20 tys. zł. 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, iż temat dotyczy projektu Centrum Usług Społecznych 

finansowanego ze środków unijnych. W 2017 roku wydatkowana była kwota 27 tys. zł. 

Projektem objęte były 3 osoby przebywające w domu w Gułkach. W kwocie tej mieszczą się 

wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe, a obecnie trwa tam remont. 

Zastępca Przewodniczącej Komisji Jarosław Budek zapytał, jakie jest zaawansowanie 

procentowe obecnie tego projektu. 

Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk oznajmił, iż jest to trzyletni program, a procentowane 

zaangażowanie środków wynosi obecnie około 20 %. Jest to projekt miękki, więc znacząca jego 

kwota przeznaczona jest na wydatki związane z ludźmi: na edukacje, na wsparcie 

psychologiczne.  
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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 2017 

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 podjęte zostały następujące tematy: 

- członek Komisji Józef Pytka zgłosił wniosek o wycinkę krzaków przy drodze w kierunku 

P.Jakubowskiego; 

- Przewodnicząca Komisji Iwona Machnicka oświadczyła, iż ponawia wniosek dotyczący 

Sutka; 

- członkowie Komisji dyskutowali nad sytuacją szpitala w Rawie Mazowieckiej i kwestią 

utworzenia spółki kapitałowej i stwierdzili, iż jest to trudna decyzja. 

 

Punkt 6. 

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona 

Machnicka zamknęła posiedzenie Komisji o godz. 10:55. 

 

 

Protokołowała: 

Bogusława Kobacka 

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 

Iwona Machnicka 


