Protokół Nr 4/2019
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
odbytego w dniu 03 czerwca 2019 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

3. Gabriela Milczarska

Skarbnik Gminy

4. Sylwester Krawczyk

Sekretarz Gminy

Punkt 1.
Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 9:00 dokonała Przewodnicząca Komisji –
Iwona Machnicka, witając członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdziła obecność
6 członków Komisji ( nieobecny – Sylwester Stefański) 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. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu gminy
za 2018 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu
oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
Wypracowanie opinii o wykonaniu budżetu gminy za 2018 rok oraz wniosku w sprawie
absolutorium dla Wójta Gminy Cielądz.
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie posiedzenia.
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Do porządku posiedzenia wniosków i uwag nie zgłoszono.

Punkt 3.
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu obejmującego:
„Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018
rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz Informacji
o stanie mienia komunalnego. Wypracowanie opinii o wykonaniu budżetu gminy za 2018 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 31.03.2019 r.,
sprawozdanie finansowe Gminy Cielądz za 2018 rok w dniu 23.05.2019 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
2018 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego przedstawiła Skarbnik Gminy - Gabriela
Milczarska.
Uchwałę Nr III/64/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia
5 kwietnia 2019 roku w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Wójta Gminy Cielądz
z wykonania budżetu za 2018 rok przedstawiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Iwona
Machnicka.
Następnie
sprawozdania

Komisja

przystąpiła

do

rozpatrzenia

sprawozdania

finansowego,

z wykonania budżetu gminy za 2018 rok wraz z opinią Regionalnej Izby

Obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz Informacji o stanie mienia komunalnego.

W dyskusji głos zabrali:
- Członek Komisji Grzegorz Stępniak zapytał o dług Gminy.
Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska, iż dług jest większy niż w roku ubiegłym, gdyż zostały w
2018 roku zaciągnięte kredyty w wysokości ok. 1,77 mln zł w związku z realizacją zadań
inwestycyjnych.
- Członek Komisji Jadwiga Mantorska zadała pytanie na temat wydatków występujących
w zakresie działań podejmowanych w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani.

2

Skarbnik Gminy podała następujące przykłady wydatków w tym zakresie: wynagrodzenie za
konsultacje z psychologiem, paczki i finansowanie wyjazdów wakacyjnych dla dzieci z rodzin
z problemami alkoholowymi, programy profilaktyczne w szkołach.
- Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa wystąpiła z zapytaniem, ile Gmina dołożyła do
funkcjonowania oświaty w 2018 roku.
Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska oznajmiła, iż wydatki na oświatę w tych działaniach,
gdzie była jakakolwiek dotacja czy subwencja wyniosły kwotę 5.367.909,44 zł, a otrzymaliśmy
środki w wysokości 3.636.107,57 zł. Gmina zatem dołożyła 1.731.801,87 zł. Ponadto występują
wydatki na zadania, które są wyłącznie zadaniami własnymi np. dowóz dzieci, stypendia,
stołówka szkolna – kwota 634.131,23 zł. Łącznie na oświatę Gmina wydatkowała ze swoich
środków kwotę 2.365.933,10 zł.
Ponadto w dyskusji nad sprawozdaniem analizowano koszty ponoszenia wydatków na
osoby przebywające w domach pomocy społecznej, poruszono kwestie kontynuacji budowy
oświetlenia w Komorowie, a także zaproponowano nowe rozwiązania na temat miejsc
parkingowych w centrum wsi Cielądz.
Sekretarz Gminy wyjaśnił też kwestię kontynuacji zadania z zakresu gospodarki wodnościekowej pn. przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Cielądzu.

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 - 6 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu gminy za 2018
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, 6 głosami „za”.

Punkt 4.
W sprawach różnych podjęte zostały następujące tematy:
Radna Jadwiga Mantorska zapytała, dlaczego Niemgłowy są tak wyróżniane w zakresie
umieszczania tabliczek w pasie drogowym. Stwierdziła bowiem, że Wójt Gminy wystąpił do
Wojewody o wyrażenie zgody na umieszczenie tabliczki w Niemgłowach. Zapytała też, czy
zapytania w tej sprawie dotyczą wszystkich miejscowości, czy tylko miejscowości Niemgłowy.
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Wójt Gminy odpowiedział, iż wpłynęło pismo zwrotne z Zarządu Dróg Wojewódzkich
i Urzędu Marszałkowskiego. Po uporaniu się z pracami w zakresie koszenia będą tabliczki
umieszczane lecz w taki sposób, by zarządca dróg wojewódzkich nie miał zastrzeżeń.
Radna Jadwiga Mantorska zgłosiła uwagę co do umieszczenia tabliczki, która nieprawidłowo
wskazuje posesje (przejazd przez prywatne pola) oraz w sprawie tabliczki, która nie uwzględnia
trzech numerów. Stwierdziła, że pracownik wyjaśnia, że takie było zgłoszenie, a przecież
zgłosiła korektę.
Wójt oświadczył, że były pomyłki i sprawdzone zostanie, które to są posesje.
Radna Jadwiga Mantorska poruszyła temat dotyczący trudności z przejezdnością drogi przez
las w Niemgłowach.
Po analizie, której drogi dotyczy problem, Wójt oznajmił, iż droga ta jest bardzo dobrze
przejezdna, gdyż jeszcze na wniosek poprzedniego radnego był tam dowożony kilkakrotnie
kamień. Stwierdził, że po posiedzeniu Komisji osobiście pojedzie i sprawdzi stan drogi.
Radna stwierdziła, że nie neguje, że droga była nawożona kamieniem, lecz teraz rozmawiała
z mieszkańcami, którzy zgłaszali taki problem.
Radny Grzegorz Stępniak zgłosił wniosek o naprawę drogi z powodu dziur w kierunku
Nowej Małej Wsi.
Radny Jarosław Budek zapytał kiedy będą montowane tabliczki w Komorowie.
Wójt oznajmił, iż są już zakupione tabliczki lecz nie ma w tej chwili sił przerobowych
pracowników.
Radna Jadwiga Mantorska zgłosiła temat dotyczący zamontowania dodatkowych pięciu lamp
w Niemgłowach. Przedstawiła też potrzeby w zakresie nowego oświetlenia w miejscowości
Niemgłowy.
Pozostali członkowie Komisji też zgłosili potrzeby w tym zakresie w innych
miejscowościach.
Radny Jarosław Budek zaproponował, by mieć na uwadze poprawienie stanu drogi
w kierunku Sadów Klemensa.
Radny Grzegorz Stępniak podjął temat świetlicy w Małej Wsi.
Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk oznajmił, iż spawa dość skomplikowana. Gdyż
okazało się, że nie tylko działka pod sklepem nie jest własnością Gminy, lecz również działka
gdzie jest staw i działka, na której jest altana. Gdyby teren ten był z reformy rolnej to można
byłoby to skomunalizować. Teraz nie ma pomysłu, by skomunalizować. Władającym jest
Spółdzielnia Rolnicza w Małej Wsi. Gdyby Prezes się zgodził, to spróbowaliby poprzez
zasiedzenie uzyskać prawo własności.
Poruszony też był temat dotyczący współwłasności działek w Małej Wsi z Parafią.
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Przewodnicząca Komisji Iwona Machnicka stwierdziła, że było niby robione odkrzaczanie,
ale niektóre miejsca nadal są niewidoczne.

Punkt 5.
Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona
Machnicka zamknęła posiedzenie Komisji o godz. 10:45.

Protokołowała:

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Bogusława Kobacka

Iwona Machnicka
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