PR O T O K Ó Ł N R 3/ 201 9
z posiedzenia KOMISJI REWIZYJNEJ
w d n i u 2 0 m a j a 2 0 1 9 ro k u
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. Jarosław Krawczyk

Referent 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. Kontrola wydatków poniesionych na zimowe utrzymanie dróg za sezon 2018/2019.
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie posiedzenia.
Ponieważ nikt nie zgłosił uwag i wniosków, Przewodnicząca Komisji przeprowadziła
głosowanie w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia.
Członkowie Komisji w głosowaniu 7 głosami „za” jednogłośnie przyjęli przedstawiony
porządek posiedzenia.

Punkt 3.
Zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do kontroli wydatków poniesionych na
zimowe utrzymanie dróg za sezon 2018/2019.
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W pierwszej kolejności głos zabrał Referent Jarosław Krawczyk. Poinformował, iż drogi
gminne są utrzymywane na podstawie umowy zawartej w dniu 8 grudnia 2017 roku
z P. Henrykiem Gos, która obowiązywała do końca kwietnia bieżącego roku. Umowa niniejsza
przewidywała dwojaki zakres prac związany z odśnieżaniem dróg tj.:
- odśnieżanie sprzętem ciężkim,
- sypanie mieszanką piaskiem z solą w proporcji 3:1 lub samym piaskiem – na drogach
betonowych, by nie zniszczyć nawierzchni.
Oznajmił, iż w umowie było określone, że odśnieżaniem będą objęte drogi gminne na odcinku
ok. 100 km. Zaznaczył jednak, że na tej długości nie było potrzeby wykonywania tej usługi.
Poinformował,

iż stawki za w/w usługi wynoszą : 97,20 zł/za godzinę – odśnieżanie

i 59,40 zł/1 km- sypanie. Dodał, że w kontrolowanym sezonie nie było świadczonych usług
odśnieżania ciężkim sprzętem, a było tylko posypywanie dróg piaskiem i solą lub samym
piaskiem. Poinformował, iż odśnieżanie zostało rozpoczęte 17 grudnia 2018 r. Najwięcej jednak
było wykonanych usług w tym zakresie w miesiącu styczniu 2019 r. Ostatnie posypanie dróg
było 24 lutego 2019 r. P. Jarosław Krawczyk zaznaczył, że specyfika ubiegłej zimy była taka, że
śniegu praktycznie nie było, lecz była gołoledź. Oznajmiał, iż ogólny koszt poniesiony na
utrzymanie dróg w kontrolowanym sezonie to 23.165,64 zł.
Radny Adam Michalak zapytał, jaka była planowana kwota, zabezpieczająca to zadanie.
Wójt Gminy Paweł Królak wyjaśnił, iż wydatki na ten cel zawarte są w ogólnej kwocie
zaplanowanej na utrzymanie dróg. Ogólna kwota wynosiła w 2018 roku około 80 tys. zł,
a obejmowała też usługi równiarką, zakup żwiru, kamienia. Ponadto teraz jest omawiany okres
przełomu roku, czyli obejmującego dwa lata budżetowe 2018 i 2019.
Referent Jarosław Krawczyk poinformował, iż Wykonawca złożył dwie faktury, w tym
jedna w roku ubiegłym.
Wójt Gminy Paweł Królak zaznaczył, że analizując przedkładane przez wykonawcę faktury
i załączane dokumenty, to do ilości posypanych kilometrów nie ma uwag, a są tylko do
stosowanych zaokrągleń. Suma jednak się zgadza. Przykładem jest, że jest wiadomo, że odcinek
danej drogi to 800 m a wpisywany jest 1 km, albo odwrotnie.
Referent Jarosław Krawczyk zauważył, że co roku zwiększa się długość dróg utwardzonych,
więc wydatki na ich utrzymanie będą coraz większe, a ponadto oczekiwania mieszkańców też
zwiększają się.
Radny Jarosław Budek wyraził zdanie, że jeśli byłaby bardzo ostra zima, to odśnieżyć drogi
prowadzące do odległych miejsc mógłoby być problemem.
Następnie Jarosław Krawczyk udostępnił Komisji karty pracy, z którymi członkowie
Komisji zapoznali się i dokonali ich analizy.
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Radny Jarosław Budek pozytywnie ocenił ich zawartość i stwierdził, iż dobrze jest, że
wykazywane są poszczególne odcinki dróg, które zostały odśnieżone.
Przewodnicząca Komisji Iwona Machnicka zauważyła, że często powtarzają się te same
drogi w kartach, a w Gułkach ani razu nie było chyba sypane.
Radny Jarosław Budek stwierdził, iż odcinki strategiczne powinny być w pierwszej
kolejności uwzględnianie – głównie gdzie jest dowóz dzieci.
Wójt poinformował, iż zawarcie nowej umowy też jest planowane na dwa lata.
Radny Jarosław Budek poparł to rozwiązanie, gdyż jeśli na dłużej niż na jeden rok jest
umowa, to jest większe zainteresowanie taką usługą.
Wójt wyraził też zdanie, że wykonywanie tej usługi we własnym zakresie np. przy
wykorzystaniu sprzętu i ludzi z OSP jest raczej nieopłacalne.
Komisja stwierdziła, że nie wnosi uwag do przedstawionej informacji w sprawie zasad
zimowego utrzymania dróg gminnych i prawidłowo oceniła realizację tego zadania przez Wójta
Gminy.
Z przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna sporządziła protokół z kontroli, stanowiący
załącznik do niniejszego protokołu.
Punkt 4.
W sprawach różnych podjęte zostały następujące tematy:
Radny Jarosław Budek zapytał o plany dotyczące Komorowa.
Wójt oświadczył by była jasność, że nic nie sprzedajemy. Jest planowane natomiast
wykorzystanie lokalu na dzienne miejsce pobytu dla osób wykluczonych społecznie z terenu
Powiatu Rawskiego. Można będzie pozyskać środki na remont w wysokości ok. 300 tys. zł.
Radny Adam Michalak zapytał, kto będzie nadzorował ten projekt, i jaki Gmina będzie
miała z tego zysk.
Wójt oznajmił, iż jest to w ramach współpracy między samorządem a Fundacją
„Obudźmy Nadzieję” w Rawie Mazowieckiej. Zyskiem dla Gminy byłby remont pomieszczenia
oraz z projektu -opiekunki w terenie. Zaznaczył, że szczegóły zna Sekretarz Gminy.
Wójt podjął następnie kolejną kwestię - dotyczącą utworzenia spółdzielni socjalnej przy
szpitalu Rawskim. Będzie to kosztowało Gminę 3 tys. zł. Konkretnie jest to działanie, by
prowadzić stołówkę bezpośrednio w szpitalu, a nie jak dotychczas przywożenie z zewnątrz
posiłków. Ponadto planowane jest sprzedawanie posiłków do szkół np. w Gminie Rawa
Mazowiecka. Wniosek o środki jest na pierwszym miejscu i raczej powinien przejść.
Radny Jarosław Budek oznajmił, iż Ks. Proboszcz zwrócił się do niego, i jak mówił też
do innych radnych, o nowy teren na cmentarz.
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Wójt stwierdził, iż podejmowane były próby kontaktu i spotkania z Panem M. ale nigdy
nie doszło do spotkania, a reakcja Pana M. była taka, że zaorał ugór i posadził drzewka.
Wójt wspomniał też o tym, że niektórzy radni pamiętają fakt, jak doszło do zakupu tej działki
przez Pana M. i na jaki cel. Zaznaczył, że trzeba rozważyć, kto kupuje. Czy Parafia, a raczej
Diecezja Łowicka, czy Gmina stara się o to.
Przewodnicząca Komisji Iwona Machnicka przedstawiła sytuację, jak doszło do
sprzedaży tej działki dla Pana M. i przypomniała deklarację Pana M. że po tej samej cenie
potem odsprzeda tę działkę na cmentarz. Ponadto wspomniała, że mówiono, iż teren ten nie
spełnia norm, by przeznaczyć go pod cmentarz, ale nikt nie żądał dokumentu na potwierdzenie
tego.
Radna Ewa Kwiatkowska-Kielan zgłosiła uwagę, by opiekunka dzieci podczas
dowozów, została przeszkolona przez okres wakacji.
Wójt wyjaśnił, iż trwają przygotowania do reorganizacji dowozów uczniów do szkół i
zrobiony będzie przetarg na te usługę, gdyż obecna umowa z PKS jest dla Gminy niekorzystna.
Przewodnicząca Komisji Iwona Machnicka podjęła temat nie zatrzymywania się
gimbusa w Sutku, mimo, że przejeżdża autobus obok tego miejsca.
Wójt zwrócił uwagę Radnej, że była tam na wniosek Urzędu Gminy Komisja
Bezpieczeństwa z Zarządu Dróg Wojewódzkich, która stwierdziła, że tam przystanku nie może
być gdyż jest łuk i jest zagrożenie. To, że kiedyś autobus się zatrzymywał, to nie znaczy, że
teraz można, gdyż zmieniły się przepisy.
Radna Jadwiga Mantorska oświadczyła, że ma żal do Wójta, gdyż napisała pismo do
Zarządu Dróg Wojewódzkich z prośbą o przystanek na wysokości P. Machnickiej, lecz odpisali,
że władze gminy stwierdziły, że nie ma tam osób, które korzystałyby z tego przystanku. Dodała,
że zaznaczyła nawet w piśmie, że sołectwo przeznaczy fundusz sołecki na wiatę. Odpisali
wówczas, że

dzieci są dowożone gimbusem. W tej sytuacji jeszcze raz napisała pismo,

w którym wyjaśniła, że to ludzie starsi będą korzystać z tego przystanku i chociaż żeby był na
żądanie.
Wójt wyraził zdanie, że autor tej odpowiedzi trochę się zagalopował. Gdyż było tylko
powiedziane, że nie możemy przekazać środków na działkę, która nie jest własnością Gminy.
Zaproponował, by utwardzili i zrobili na żądanie znak. Zaznaczył, że nikt nie powiedział czegoś
przeciwko mieszkańcom. Ponadto przedstawiciel Zarządu Dróg zaznaczył, że zorientuje się, czy
PKS i przewoźnicy prywatni będą zainteresowani.
W dalszej części posiedzenia Komisji dyskutowano jeszcze nad oświetleniem ulicznym
w Gminie, jakie planowane są odcinki dróg do remontu oraz poruszona została przez radnego
Jarosława Budka kwestia zagrodzenia drogi w Komorowie.
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Punkt 5.
Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona
Machnicka zamknęła posiedzenie Komisji o godz. 10:25.
Przewodnicząca Komisji
Rewizyjnej
Iwona Machnicka
Protokołowała:
Bogusława Kobacka
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