Protokół Nr 14/2020
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
odbytego w dniu 15 czerwca 2020 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

Punkt 1.
Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 9:00 dokonała Przewodnicząca Komisji –
Iwona Machnicka, witając członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdziła obecność
wszystkich członków Komisji czyli 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. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu gminy
za 2019 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu
oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
Wypracowanie opinii o wykonaniu budżetu gminy za 2019 rok oraz wniosku w sprawie
absolutorium dla Wójta Gminy Cielądz.
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie posiedzenia.
Do porządku posiedzenia wniosków i uwag nie zgłoszono.
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Punkt 3.
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu obejmującego:
„Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019
rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz Informacji
o stanie mienia komunalnego. Wypracowanie opinii o wykonaniu budżetu gminy za 2019 rok
oraz wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Cielądz”.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 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 31.03.2020 r.,
sprawozdanie finansowe Gminy Cielądz za 2019 rok w dniu 28.05.2020 r. Opinię Regionalnej
Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu otrzymali 8 czerwca 2020 r.
Wymienione dokumenty stanowią załączniki do protokołu.
Sprawozdanie finansowe gminy Cielądz, sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za
2019 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego przedstawiła Skarbnik Gminy - Gabriela
Milczarska.
Następnie
sprawozdania

Komisja

przystąpiła

do

rozpatrzenia

sprawozdania

finansowego,

z wykonania budżetu gminy za 2019 rok wraz z opinią Regionalnej Izby

Obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz Informacji o stanie mienia komunalnego.

W dyskusji głos zabrali:
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa zapytała o wpływy z gospodarki odpadami
komunalnymi za 2019 rok.
Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska, wyjaśniła, iż na ostatniej sesji, nadwyżka dochodów nad
kosztami za rok ubiegły stanowiąca kwotę 49.682,20 zł, była wprowadzana do budżetu z
przeznaczeniem na gospodarkę odpadami komunalnymi. Dodała, że w 2019 roku po stronie
kosztów w tym zakresie wystąpiły następując wydatki: wynagrodzenie pracownika i pochodne
oraz obsługa programu – 26.153,55 zł, usługa odbioru odpadów – 307.492 zł.
Członek Komisji Grzegorz Stępniak wyraził zdanie, iż nie powinny być realizowane takie
zadania, jak place zabaw i słownie, gdyż generują na następne lata duże koszty dla Gminy
z tytułu ich utrzymania.
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Do powyższego ustosunkował się Wójt Gminy, który zaznaczył, że zadania te są realizowane ze
środków funduszu sołeckiego danej miejscowości i decyzja w tym temacie jest wyłącznie
mieszkańców danej miejscowości.
Członek Komisji Grzegorz Stępniak stwierdził, iż niecelowe jest rozdrabnianie środków na
fundusze sołeckie. Na każdą wieś przypadają małe kwoty, którą są „kroplą w morzu”, by
zrealizować potrzeby mieszkańców.
Więcej uwag ani zapytań członkowie Komisji Rewizyjnej nie zgłosili. Podsumowując
Komisja stwierdziła, że środki były wydatkowane gospodarnie, a zadania zostały zrealizowane
prawidłowo.

Komisja

pozytywnie

oceniła

celowość

wydatkowania

środków

budżetowych

i jednogłośnie - 7 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu gminy za 2019
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, 7 głosami „za”.

Punkt 4.
W sprawach różnych podjęte zostały następujące tematy:
Radna Jadwiga Mantorska zapytała o odmrożenie zaplanowanego na ten rok funduszu
sołeckiego.
Wójt oznajmił, iż będą realizowane zadania, a szczególnie gdy była przeprowadzona już
procedura i wyłoniony został wykonawca.
Skarbnik Gminy dodała, że była mowa wcześniej o zamrożeniu realizacji funduszu gdyż był
czas, że wpływy z PIT były mniejsze o połowę. Teraz dopiero będzie wiadomo, ile straciła
Gmina dochodów z tego tytułu.
Wójt stwierdził, iż były podjęte decyzje o ograniczeniu wydatków bieżących. Wstrzymane
zostały pewne działania w zakresie naprawy dróg. Teraz dopiero rozpoczęło się np. koszenie
poboczy.
Przewodnicząca Komisji Iwona Machnicka zapytała, czy będą wykonane zaplanowane
tegoroczne inwestycje np. droga w Wisówce.
Wójt oznajmił, że będą ogłaszane przetargi by wyłonić wykonawców. Zaznaczył, że
w przypadku dróg w roku bieżącym beton znacznie zdrożał. Dlatego na przyszły rok będzie

3

analizowane, czy nie planować asfaltowych nawierzchni, zwłaszcza, że są łatwiejsze
w utrzymaniu i ładniej się prezentują.
Radny Grzegorz Stępniak zgłosił wniosek o przesunięcie znaków Mała Wieś i Nowa Mała
Wieś gdyż zasłaniają widoczność przy wyjeżdżaniu na skrzyżowaniu.
Przewodnicząca Komisji Iwona Machnicka zwróciła uwagę na zakrzaczenia poboczy przy
drogach powiatowych i przy gminnych, co powoduje, że jest niebezpiecznie.
Wójt stwierdził, że w niektórych miejscach było już koszone. Na jakiś czas jednak nie było
pracowników do tych robót z uwagi na zalecenia sanitarne.
Radny Adam Michalak zapytał o terminowość zakończenia inwestycji dotyczącej
oczyszczalni ścieków.
Wójt stwierdził, iż wszystko wskazuje na to, że nie będzie opóźnień.

Punkt 5.
Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona
Machnicka zamknęła posiedzenie Komisji o godz. 10:00.

Protokołowała:

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Bogusława Kobacka

Iwona Machnicka
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