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W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności, 

stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Ponadto w posiedzeniu brali udział: 

1. Małgorzata Rosa  Przewodnicząca Rady Gminy 

2. Sylwester Krawczyk Sekretarz Gminy 

3. Małgorzata Czapnik Pracownik Urzędu Gminy 

 

Punkt 1. 

Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 9:00 dokonała Przewodnicząca Komisji 

Rewizyjnej – Iwona Machnicka, witając członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdziła 

obecność wszystkich członków Komisji czyli istnienie quorum i wobec tego uprawnienie 

Komisji do podejmowania wiążących decyzji.  

 

Punkt 2. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Iwona Machnicka przedstawiła porządek 

posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

4. Kontrola płatności za pobór wody i odprowadzanie ścieków. 

5. Kontrola stacji uzdatniania wody w terenie. 

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 7 głosami „za” jednogłośnie przyjęli przedstawiony 

porządek posiedzenia. 
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Punkt 3. 

Protokół Nr 12/2020 z dn. 09.03.2020 r. został wyłożony do wglądu oraz opublikowany                

w BIP. Do protokołu uwag nie wniesiono. Protokół w głosowaniu 7 głosami „za” został 

przyjęty.  

 
Punkt 4.  

Przystąpiono do kontroli płatności za pobór wody i odprowadzanie ścieków. 

Pracownik Urzędu Gminy Małgorzata Czapnik – stanowisko ds. gospodarki odpadami 

komunalnymi i opłat przekazała członkom Komisji materiały pomocnicze według stanu na 

dzień 2 czerwca 2020 r. zawierające informacje na temat: 

- stanu zaległości za wodę i ścieki, przypisu opłat za wodę i ścieki, stanu wpłat za wodę i 

ścieki oraz wysokości odpisu za wodę i ścieki; 

- zaległości za wodę i ścieki. 

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

Radna Jadwiga Mantorska zapytała, co oznacza wyraz „przypis”. 

Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk wyjaśnił, iż pod tą pozycją jest określana kwota, 

jaka powinna wpłynąć do budżetu gminy z tytułu poboru wody czy odprowadzania ścieków. 

Radna Jadwiga Mantorska zauważyła, że skoro jest to wynik odczytu licznika, to dlaczego 

są zaległości. Uważa, że skoro ktoś nie płaci, to należy odciąć mu wodę – tak jak to występuje 

to w blokach. 

Sekretarz Gminy wyraził zdanie, że odcięcie wody nie jest prostą sprawą. Trzeba bowiem 

wskazać źródło zastępcze w tej miejscowości, spełniające wymogi sanitarne.  

Radny Adam Michalak zapytał natomiast o dłużników za odprowadzanie ścieków. 

Pracownik Małgorzata Czapnik oznajmiła, iż sprawa dotyczy kilku osób, w stosunku do 

których prowadzona jest windykacja, lecz nie ma możliwości ściągnięcia zadłużenia. 

Sekretarz Gminy dodał jeszcze w kwestii odcięcia wody, że do tego tematu kilka razy 

były podejścia, lecz zawsze Gmina wycofywała się. Zaznaczył, że ściągalność się poprawiła 

gdyż są podejmowane działania sądowe, lecz jest kilka trudnych przypadków. Zaległości                        

w zakresie ścieków dotyczą dwóch osób, które od wielu lat nie płacą i zadłużenie się 

nawarstwia. Poinformował, że w stosunku do dłużników są stosowane różne metody stosowania 

ulg np. rozłożenie na raty czy przedłużenie terminu płatności.  

Radny Adam Michalak zapytał, czy są duże ubytki w poborze wody.  

Sekretarz odpowiedział, że ginie około 40 % wody. Część tej wody to efekt płukania sieci 

i awarie. Trudne do policzenia są ubytki wody. 
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Następnie podjęty został z inicjatywy Sekretarza Gminy temat potrzeby zakupu koparki, 

dzięki czemu usuwanie awarii byłoby mniej kosztowne. Poinformował, że za 1 godzinę usługi 

koparką Gmina płaci 160 zł. Poruszono też problem zagrożeń i ryzyka, na jakie są narażeni 

pracownicy podczas likwidacji awarii. 

Radny Jarosław Budek zapytał o stan jakości wody po modernizacji stacji uzdatniania 

wody w Cielądzu. 

Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk oświadczył, iż jest zadowolony z jakości wody. 

Dodał, że obawiał się zastosowania nowatorskiej metody, polegającej na podwójnym 

uzdatnianiu. Stwierdził natomiast, że nie wszystko udało się zrealizować podczas prowadzenia 

tej inwestycji tj. nie zostały wykonane dwa zbiorniki magazynowe. Też nie przewidziane 

zostało podniesienie o 12 metrów poboru wody, które to zadanie teraz zostało wykonane  

kosztowało. Według oferty było wyszacowane na 15 tys. zł lecz zostało wykonane przez 

własnych pracowników Urzędu. 

Sekretarz przedstawił następnie plany i potrzeby inwestycyjne w zakresie gospodarki 

wodnej i ściekowej tj.  wybudowanie drugiego – alternatywnego zbiornika wieżowego oraz 

budowa nitki wodociągowej w Mroczkowicach o dł. ok. 350 m, przebudowa przepompowni 

oraz wybudowanie odcinka wodociągu i kanalizacji na tzw. ul. Zielonej w Cielądzu -  z uwagi 

na powstające tam nowe budynki mieszkalne. 

Radny Jarosław Budek zapytał czy są usterki po modernizacji studni. 

Sekretarz poinformował, że w ramach przeglądu pogwarancyjnego w ubiegłym tygodniu 

zostały dokonane pewne wymiany. 

Radny Grzegorz Stępniak zapytał, czy znajdujące się na terenie gminy trzy studnie są 

spięte ze sobą. 

Sekretarz oznajmił, że są połączone i poinformował, w których miejscach są spięcia. 

Radny Grzegorz Stępniak zapytał na jaki okres wieża ciśnień posiada gwarancję. 

 Sekretarz oznajmił, iż wieża działa już 32 lata i jest w dobrym stanie, nie straciła 

stabilizacji. 

Na powyższym zakończyła się dyskusja w niniejszym punkcie porządku Komisji. 

Z przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna sporządziła protokół pokontrolny, 

stanowiący załącznik do niniejszego protokołu.  

 

Punkt. 5. 

W dalszej kolejności posiedzenia, Komisja przegłosowała jednogłośnie zgłoszony 

wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad posiedzenia Komisji punktu 5 tj. „Kontrola stacji 

uzdatniania wody w terenie”. 
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Komisja ustaliła, że kontrola niniejsza zostanie przeprowadzona w tym samym terminie, 

w którym będą kontrolowane inwestycje drogowe. 

 

Punkt. 6. 

W sprawach różnych podjęte zostały następujące tematy: 

  Radna Jadwiga Mantorska zwróciła się z  zapytaniem, czy realizowane są projekty                           

z funduszu sołeckiego na oświetlenie uliczne w Niemgłowach. 

Sekretarz oznajmił, że posiada informacje, że realizacja zadań z funduszy sołeckich jest 

obecnie wstrzymana, z wyłączeniem funduszu Zuski, dotyczącego ukończenia budowy 

kontenera.  

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa zaznaczyła, że na sesji Wójt Gminy mówił                    

o odmrażaniu funduszu sołeckiego. 

Następnie odbyła się dyskusja nad pomocą rządu dla samorządów. Sekretarz wspomniał 

o poparciu przez Gminę stanowiska Związku Gmin Wiejskich o uruchomieniu dla każdej gminy 

wiejskiej i miejsko-wiejskiej bonu inwestycyjnego o wysokości 1 mln zł. Dodał, że na chwilę 

obecną żadnych realnych środków nie ma. Jedyną realną rzeczą jest tylko wsparcie dla oświaty 

– sprzęt do zdalnej nauki oraz wyposażenie stołówki.  

Przewodnicząca Komisji Iwona Machnicka wyraziła zdanie, że są przecież oszczędności 

w szkole np. energia, woda. 

Sekretarz zwrócił uwagę, że 95 % kosztów w oświacie stanowią wynagrodzenia                       

i pochodne, a nauczycielom wynagrodzenia były płacone. 

Radny Jarosław Budek zaznaczył, że jest przepis, że można było wynagrodzenie 

wypłacić w 80 %. 

Sekretarz wyjaśnił, że można pomniejszyć lecz do wysokości minimalnego 

wynagrodzenia, a ponadto wtedy, gdyby nie było świadczenia pracy.  

Przewodnicząca Komisji Iwona Machnicka zgłosiła uwagę na temat braku do tej pory 

dziennika elektronicznego w szkołach. Rozwinęła się dyskusja w sprawie jakości nauczania 

zdalnego. Członkowie Komisji zgłaszali uwagi. Przewodnicząca Rady zwróciła uwagę na fakt, 

że teraz dopiero jest widać, jak ważna jest praca nauczycieli. 

Radna Jadwiga Mantorska wyraziła zdanie, że każda praca, gdy jest sumiennie 

wykonywana, wymaga poświęcenia, a inaczej wygląda sytuacji, gdy ktoś idzie do zawodu tylko 

po pieniądze. 

Radna podjęła też temat koszenia przy drogach. 

Sekretarz oznajmił, iż w dniu dzisiejszym zaczęte będzie koszenie przy drogach 

powiatowych. 
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Przewodnicząca Komisji Iwona Machnicka wyraziła zdanie, że lekceważący jest 

stosunek Powiatu do mieszkańców gdyż rowy są bardzo zakrzaczone. 

Sekretarz Gminy zwrócił uwagę na bardzo trudną sytuację Powiatu. Mają bowiem 

ogromny deficyt w oświacie, trudna sytuacja też jest w szpitalu.  

W tym miejscu odbyła się dyskusja na temat działalności Spółdzielni Socjalnej i jej 

działalności w  zakresie żywienia w szpitalu. 

Sekretarz poinformował, iż w tym zakresie też nie jest zbyt dobrze gdyż nastąpiła w 

ostatnim czasie dynamika zmiany cen artykułów spożywczych, a zawarte są długoterminowe 

umowy, co spowodowało że działalność w tym zakresie przynosiła deficyt. Ponadto kadra 

często bywała na zwolnieniach lekarskich i nie świadczyła pracy. Przyznano, że pomysł 

powstania takiej działalności był bardzo dobry, gdyż posiłki smaczne i ciepłe. 

Na powyższym zakończyła się dyskusja w niniejszym punkcie porządku obrad. 

 

Punkt 7. 

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona 

Machnicka zamknęła posiedzenie Komisji o godz. 10:10.  

 

 

  

Protokołowała: 
 

Bogusława Kobacka 

Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej 

Iwona Machnicka 


