Protokół Nr 15/2020
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
odbytego w dniu 6 lipca 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. 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
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.

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.

Kontrola wydatków na zimowe utrzymanie dróg za sezon 2019/2020.

5.

Kontrola stacji uzdatniania wody w terenie.

6.

Kontrola inwestycji drogowych - objazd dróg.

7.

Sprawy różne.

8.

Zamknięcie posiedzenia.

Do porządku nie zgłoszono uwag ani wniosków.
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Punkt 3.
Protokoły z poprzedniego posiedzenia Komisji tj. z dnia 5 i 15 czerwca zostały wyłożone
do wglądu oraz opublikowane w BIP. Do protokołów nie wniesiono uwag. Protokoły w
głosowaniu zostały przyjęte jednogłośnie - 7 głosami „za”.

Punkt 4.
Zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu obejmującego: „Kontrola
wydatków na zimowe utrzymanie dróg za sezon 2019/2020”.
Wójt Gminy Paweł Królak oznajmił, iż na zimowe utrzymanie dróg za sezon 2019/2020
nie wydatkowano z budżetu żadnych środków – z uwagi na brak konieczności zlecania usług
odśnieżania czy posypywania dróg piaskiem.

Zmieniona została kolejność obrad posiedzenia. Przystąpiono to tematu: Sprawy różne.
Punkt 7.
W sprawach różnych podjęte zostały następujące tematy:
Wójt Gminy poinformował o podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim na
dofinansowanie remontu dróg dojazdowych do pól w wysokości 30.500 zł, co stanowi 19 %
kosztów zadania – z przeznaczeniem na drogę Wisówka – Mała Wieś.
Radny Adam Michalak podjął temat informacji medialnych o przekazywanych gminom
środkach finansowych i na co będą przeznaczone.
Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk wyjaśnił, iż są to środki na wydatki inwestycyjne. Dla
Gminy Cielądz została przydzielona kwota 808 tys. zł.
Wójt oznajmił, iż środki te będą przeznaczone na drogi, na gospodarkę wodno-ściekową, by
zmniejszyć koszty utrzymania suw i oczyszczalni ścieków.
Radny Grzegorz Stępniak zgłosił propozycję, by kupić koparkę gdyż dość często zdarzają się
awarie wodociągów. Koszt wynajmu jest wysoki. Zaznaczył, że jest pracownik, który posiada
odpowiednie uprawnienia do obsługi tego sprzętu.
Przewodnicząca Komisji Iwona Machnicka zapytała, czy czynny jest już przystanek w
Niemgłowach gdyż znaki są zasłonięte.
Wójt oznajmił, iż zadzwoni i wyjaśni sprawę.
Radny Adam Michalak zapytał, czy zostały już podpisane umowy na wydzierżawienie
gruntów pod gaz i pod wieżę.
Wójt oznajmił, iż pod gaz jest umowa podpisana, a Sekretarz dodał, projekt umowy pod
wieżę został mailem wysłany więc niedługo będzie na pewno podpisana umowa.
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Wójt poinformował, iż będzie w okresie wakacji składany do Wojewody wniosek na drogę.
Ocenił, że liczył na większe środki od Marszałka na drogę. Koszt jest bowiem ok. 170 tys. zł.
Wójt poinformował o wizycie Telewizji w Gminie Cielądz i o nagrywaniu reportażu
o inwestycjach proekologicznych tzn. z oczyszczalni ścieków i SUW w Cielądzu oraz na farmie
fotowoltaicznej.
Podjęty został temat rezygnacji sołtysa Grabic z pełnionej funkcji i o artykule na ten temat
umieszczonym w Głosie Rawy. Wójt poinformował między innymi, iż odbyło się zebranie
wiejskie, w którym uczestniczyły na początku trzy osoby, które nie przyjęło rezygnacji sołtysa.
Dlatego po analizie tematu i konsultacjach z mecenasem jest decyzja, że trzeba będzie zwołać w
najbliższym czasie zebranie wyborcze.
Następnie odbyła się dyskusja na temat jednakowego traktowania wszystkich miejscowości
pod kątem przydzielania środków i realizacji inwestycji.
Radny Jarosław Budek zauważył, że nie można jedną miarą mierzyć wszystkich miejscowości,
gdyż takie miejscowości jak Ossowice czy Komorów to tak jak co najmniej trzy inne
miejscowości. Gdyby bowiem środki przeliczane były na mieszkańca, to większe wsie
otrzymują mniejsze środki.
Radna Ewa Kwiatkowska-Kielan zaznaczyła, że powinno się też wyróżniać te miejscowości, na
których pomoc ich mieszkańców można liczyć.
Radny Adam Michalak zwrócił uwagę na ważność drogi głębokiej koło Herco.
Wójt zaznaczył, że droga ta ma charakter przeciwpożarowy.
Przewodnicząca Komisji zaproponowała, by sołectwo Cielądz temat ten podjęło na Zebraniu
Wiejskim przy uchwalaniu funduszu sołeckiego.
Następnie dyskutowano nad przynależnością tej drogi do sołectwa Cielądz, czy Komorowa.
Radna Jadwiga Mantorska zgłosiła problem zniszczenia krzewów tui na placu zabaw w
Niemgłowach. Stwierdziła, iż dlatego planują zamontować kamerkę.
Radny Jarosław Budek poruszył temat zasadności budowania placów zabaw. Stwierdził, że
dzieci wcale nie korzystają z tych urządzeń.
Radna Jadwiga Mantorska zauważyła, że jest tak dlatego, że duża liczba osób organizuje
u siebie na podwórkach place zabaw. Uważa jednaka, że jest to niewłaściwe, gdyż dzieci nie
mają ze sobą kontaktów.
Wójt Gminy stwierdził, iż widzi też ten problem, rozumie też, że każdy sołtys chce coś
zrobić dla swojego sołectwa. Są jednka problemy z utrzymaniem tych obiektów, koszeniem.
Uważa, że chyba należy się zastanowić nad funduszem sołeckim.
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Punkt 5 i 6.
Zgodnie z tematyką posiedzenia przystąpiono do realizacji tematów posiedzenia tj. kontroli
stacji uzdatniania wody w terenie i kontroli inwestycji drogowych - objazd dróg.
W tym celu Komisja udała się w teren i dokonała oględzin następujących obiektów i miejsc:
- stacja uzdatniania wody w Cielądzu
- oczyszczalnia ścieków w Cielądzu
- droga Wisówka – Mała Wieś
- droga Mała Wieś
- droga Nowa Mała Wieś
- stacja uzdatniania wody w Sierzchowach
- stacja uzdatniania wody w Kuczyźnie
- droga w Niemgłowach
- drogi w Łaszczynie
- drogi w Komorowie
- droga w Ossowicach k/ sklepu oraz tzw. Ossówek
- droga Brzozówka – Parolice.
W kwestii stacji uzdatniania wody Komisja nie zgłosiła uwag. Jedynie stacja w Sierzchowach
wymaga pomalowania oraz wskazana byłaby wymiana drzwi. Komisja stwierdziła, iż teren
wokół stacji był wykoszony i zadbany.

Punkt 8.
Posiedzenie Komisji zakończyło się o godz. 13:40.

Protokołowała:

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Bogusława Kobacka

Iwona Machnicka
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