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PPRROOTTOOKK ÓÓŁŁ   NNRR    55//22001199  

z posiedzenia KOMISJI REWIZYJNEJ  
 

ww  ddnniiuu  55  wwrrzzeeśśnniiaa  22001199  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. Sylwester  Krawczyk Sekretarz Gminy 

4. Aldona Trzcińska  Kierownik GOPS 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. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji. 

4. Kontrola realizacji projektu pn. Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego                   

(ile osób objętych wsparciem, wskazanie osiągniętych efektów, ocena postępowań 

przetargowych na usługi psychologiczne). 

5. Kontrola wydatków w zakresie utrzymania podopiecznych w domach pomocy społecznej. 

6. Sprawy różne. 

7. Zamknięcie posiedzenia.  

 
Do porządku nie zgłoszono uwag ani wniosków. Członkowie Komisji w głosowaniu 

jednogłośnie przyjęli przedstawiony porządek posiedzenia. 
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Punkt 3.  

Protokoły z poprzednich posiedzeń Komisji zostały wyłożone do wglądu oraz 

opublikowane w BIP. Do protokołów nie wniesiono uwag. Protokoły w głosowaniu zostały 

przyjęte jednogłośnie - 6 głosami „za”.  

 

Punkt 4.  

Zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do kontroli realizacji projektu pn. Centrum 

Usług Społecznych dla Powiatu Rawskiego w zakresie: ile osób objętych wsparciem, wskazanie 

osiągniętych efektów, ocena postępowań przetargowych na usługi psychologiczne. 

W pierwszej kolejności głos zabrała Aldona Trzcińska Kierownik Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Cielądzu. Przypomniała, iż projekt realizowany jest od października 2017 

roku i jest to projekt realizowany w partnerstwie z innymi gminami i jednostkami tj. Gminą 

Rawa Mazowiecka, Gmina Biała Rawska, a  także z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – 

Powiatem Rawskim. Poinformowała, iż zakres projektu obejmował wykonanie remontu 

mieszkań zastępczych w Gułkach – dla 4 osób oraz inwestycji w człowieka, czyli porady 

psychologiczne, opiekun mieszkania -  by usamodzielnić osoby przebywające w tym obiekcie.  

Remont wykonany został wiosną 2018 roku za kwotę ok. 47 tys. zł. W wyniku wykonanych 

prac warunki lokalowe bardzo uległy poprawie.  

Kierownik GOPS wyjaśniła, iż osoby przebywające obecnie w obiekcie w Gułkach mają 

ustalone grupy inwalidzkie. Z uwagi, iż wskazana jest dla tych osób pomoc, jest tam 

zatrudniona na 8 godzin osoba – opiekun mieszkania, pomagająca nie tylko w domowych 

czynnościach lecz również w załatwianiu różnych spraw, też urzędowych. Ponadto zatrudniony 

jest psycholog – terapeuta oraz pracownik socjalny. Zaznaczyła, że projekt jest w całości 

finansowany ze środków unijnych. Dodała, że w roku bieżącym była przeprowadzona 

szczegółowa kontrola. Przekazała członkom Komisji do zapoznania protokół z kontroli. Wynika 

z niego, że nie ma uwag, czy rażących uchybień. 

Następnie Pani Kierownik przedstawiła członkom Komisji efekty pracy psychologa w stosunku 

do podopiecznych. 

Informacja niniejsza znajduje się w załączeniu do protokołu. 

W zakresie tematyki dotyczącej procedury przetargowej na usługi psychologiczne oznajmiła, iż 

było przeprowadzone postępowanie w formie zapytania ofertowego.  

Członkowie Komisji zapoznali się z przedmiotem zamówienia opisanym w niniejszym 

zapytaniu ofertowym, jak również z dokumentacją dotyczącą zapytania ofertowego tj. ofertą                    

i sporządzonym przez Komisję protokołem.  
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Członkowie komisji zostali poinformowani, iż ogłoszenie w sprawie zamówienia zostało 

umieszczone na stronie internetowej wskazanej w komunikacie Ministra właściwego ds. 

rozwoju regionalnego w dniu 19.12.2017 r. Sposób składania ofert określono: osobiście lub 

drogą pocztową lub mailową. Termin składania ofert wyznaczony został do 27 grudnia 2017 r. 

Wpłynęła jedna oferta na realizację niniejszego zadania, spełniająca wymogi formalne. Kryteria 

oceny oferty to: cena – 60 % oraz doświadczenie zawodowe – 40 %.  

Członek komisji Jadwiga Mantorska zapytała jaki jest miesięczny koszt zatrudnienia 

tych czterech osób. 

Kierownik GOPS oznajmiła, iż koszt miesięczny wynosi ok. 10 tys. zł. Wynika                       

z następujących składowych: 

- jedna godzina psychologa ( w tym treningi terapeutyczne) to stawka 90 zł, a pracuje w soboty  

i niedziele po 8 godzin; 

- opiekun mieszkania – 3.400 zł brutto – zatrudnienie na 8 godzin; 

- opiekunka – 250 zł – dodatek specjalny; 

- pracownik socjalny – 160 zł netto. 

Pani Kierownik dodała, że projekt będzie realizowany do września 2020 roku. Jeśli będzie 

stwierdzone, że osoby są usamodzielnione i mogą dalej w tym mieszkaniu mieszkać –                          

to, zgodnie z informacją z organu nadrzędnego, nie będzie obowiązku kontynuowania przez 

Gminę tego projektu. 

  Członek Komisji Jadwiga Mantorska zaznaczyła, że na cały projekt jest przeznaczona 

kwota ok. 500 tys. zł. 

Kierownik GOPS Aldona Trzcińska potwierdziła, że jest to taka kwota, lecz z uwagi, że 

jest to projekt realizowany w partnerstwie, to może się okazać że wysokość środków może się 

zmienić. Następnie Kierownik oznajmiła, iż w ramach remontu wymieniono w tym obiekcie 

drzwi, podłoga, okna. 

Sekretarz uzupełnił, że nie tylko pozostało jeszcze do realizacji dokonanie ocieplenia 

obiektu i wymiana dachu lecz też docieplenie stropu. Ponadto zaznaczył, że filozofia projektu 

była taka, by osoby tam mieszkające czuły, że mają pewne obowiązki. Ponadto obecnie takie 

wydatki jak: opał i energia finansowane są ze środków projektu.  Dlatego była koncepcja, by 

źródła ciepła były bez zmian ( piecyki), jedynie zabezpieczone odpowiednio przed pożarem. 

Po wysłuchaniu wyjaśnień Kierownika GOPS oraz Sekretarza w sprawie niniejszego 

projektu oraz po dokonaniu wizji w terenie, Komisja Rewizyjna sporządziła protokół z kontroli, 

stanowiący załącznik do niniejszego protokołu. 
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Punkt 5.  

Kolejnym przedmiotem kontroli Komisji Rewizyjnej było wydatkowanie środków na 

utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej. 

Kierownik GOPS Aldona Trzcińska przedstawiła informację na w/w temat, której treść 

stanowi załącznik do protokołu. Informacja zawiera wykaz DPS-ów, ilość osób w nich 

przebywających, miesięczny koszt utrzymania ponoszony przez Gminę. 

Poinformowała ponadto o zasadach ponoszenia kosztów przez osobę przebywającą w Domu 

Pomocy Społecznej, w tym także przez członków jej rodziny i stwierdziła, że to częściej Gmina 

finansuje gdyż kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 1.500 zł netto i rzadko bywa 

sytuacja, by rodzina posiadała takie dochody i była zobowiązana do pokrywania części kosztów.  

Członek Komisji Jadwiga Mantorska zapytała kto dopłaca do leków, gdy brakuje tych 

środków, które pozostawione są osobie do dyspozycji. Czy jest może tak, że osoby nie są 

leczone w DPS. 

Kierownik Aldona Trzcińska wyjaśniła, iż zdarza się, że DPS występują do Gminy                        

i obciążają Gminę wydatkami na leki. 

Podsumowując informację, Kierownik GOPS oznajmiła, iż miesięczny koszt na 

utrzymanie mieszkańców w domach pomocy społecznej wynosi 16.320 zł miesięcznie. Za                    

I półrocze 2019 roku tj. do 30 czerwca wydatkowano 113.325 zł na plan roczny – 250.300 zł. 

Dla porównania P. Kierownik podała koszt zatrudnienia dwóch opiekunek środowiskowych  - 

100.000 zł rocznie i obsługują obecnie 8 osób, a w DPS-ch obecnie przebywa 6 osób. Są to 

jednak takie osoby, które wymagają całodobowej opieki i muszą być skierowane do domów 

pomocy społecznej. Dodała, że tańszym rozwiązaniem są zakłady opiekuńcze, lecz trudno jest 

uzyskać miejsce, są kolejki i czeka się na miejsce nawet półtora roku.  Zdarza się, że lekarze 

pomagają w przyspieszeniu umieszczenia osoby w zakładzie leczniczym, ale nie zawsze. 

Uważa, że w powiecie rawskim brakuje takiej placówki. 

Po wysłuchaniu wyjaśnień Kierownika GOPS Komisja Rewizyjna sporządziła protokół  

z kontroli wydatków w zakresie utrzymania podopiecznych w domach pomocy społecznej, 

stanowiący załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Punkt 6. 

W sprawach różnych podjęte zostały następujące tematy: 

Przewodnicząca Komisji Iwona Machnicka poruszyła temat utworzenia przystanku na 

żądanie w miejscowości Niemgłowy, i zwróciła się do Wójta, by przychylił się do prośby 

mieszkańców, gdyż jest coraz więcej osób starszych, które korzystałyby z tego przystanku. 
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Wójt oznajmił, iż jest zniesmaczony odpowiedzią, jakiej udzielił Zarząd Dróg 

Wojewódzkich, że jakoby Wójt nie widzi potrzeby umieszczenia przystanku. Stwierdził, iż 

zatelefonuje i wystosuje pismo. 

Radna Ewa Kwiatkowska-Kielan zapytała, czy została przydzielona dodatkowa linia 

autobusowa w Cielądzu. 

Do powyższych tematów ustosunkował się Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk. 

Wyjaśnił, iż w sprawie pierwszej, to zgodnie z prawem musi być najpierw projekt uchwały 

Rady Gminy wskazujący wstępną lokalizację, a zarządca drogi - czyli w tej sytuacja Zarząd 

Dróg Wojewódzkich oznajmił, iż nie było takiego projektu uchwały, więc przyjęli, że Wójt nie 

rekomenduje takiej propozycji. Dlatego najpierw trzeba przygotować projekt uchwały w tej 

sprawie i dać pod obrady Rady. Zarządca drogi nie będzie nawet mógł takiego projektu 

lokalizacji  przystanku odrzucić, jedynie w kwestiach bezpieczeństwa będzie sprawę rozważał. 

W kwestii dodatkowych przejazdów wyjaśnił, iż są dwa podmioty, którym przypisano 

kompetencje w tym zakresie tj.  

- Zarząd Województwa Łódzkiego – powstają dwie linie, lecz żadna nie przebiega przez 

gminę Cielądz, a będą zabezpieczały Gminę Rawą Mazowiecka i Biała Rawską, 

- Powiat Rawski – Starosta złożył wniosek na powstanie 6 linii powiatowych, z tego 2 będą 

przebiegały przez Gminę Cielądz. Problemem tu było, że linie nie mogą wykraczać poza grancie 

województwa.  

Przewodnicząca Komisji Iwona Machnicka stwierdziła, że zaproponowane trasy to za mało. 

Uważa, że potrzebna byłaby też trasa przez Kuczyznę i Stolniki.  

Wójt zauważył, że biorąc pod uwagę dojazdy szkolne to żaden PKS nie ma sensu, gdyż                   

w przypadku dowozów do szkół to tylko 60 % biletów jest wykorzystywane, jak również na 

trasach gimbusa rodzice sami dowożą dzieci. 

  

Punkt 7. 

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona 

Machnicka zamknęła posiedzenie Komisji o godz. 10:10. Następnie Komisja udała się w teren, 

celem dokonania oględzin funkcjonowania Centrum Usług Społecznych w Gułkach. 

 

 

Protokołowała: 
Bogusława Kobacka 
 

Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej 

Iwona Machnicka 


