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Protokół  Nr  27/2021 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej  

 
odbytego w dniu 11 czerwca 2021 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 12:00 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 20209 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu                           

oraz informacji o stanie mienia komunalnego.  

Wypracowanie opinii o wykonaniu budżetu gminy za 2020 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 2. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Iwona Machnicka przedstawiła proponowany 

porządek posiedzenia: 

 

4. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

5. Przedstawienie porządku obrad. 

6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu gminy                   

za 2020 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu                           

oraz informacji o stanie mienia komunalnego.  

Wypracowanie opinii o wykonaniu budżetu gminy za 2020 rok oraz wniosku w sprawie 

absolutorium dla Wójta Gminy Cielądz. 

4. Sprawy różne. 

5. Zamknięcie posiedzenia.  

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 2020 

rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz Informacji           

o stanie mienia komunalnego. Wypracowanie opinii o wykonaniu budżetu gminy za 2020 rok 

oraz wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Cielądz”.  

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 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 30.03.2021 r., 

sprawozdanie finansowe Gminy Cielądz za 2020 rok w dniu 22.04.2021 r. Opinię Regionalnej 

Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu otrzymali 7 czerwca 2021 r. 

Wymienione dokumenty stanowią załączniki do protokołu.    

Sprawozdanie finansowe gminy Cielądz, sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 

2020 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego przedstawiła Skarbnik Gminy - Gabriela 

Milczarska.  
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Następnie Komisja przystąpiła do rozpatrzenia sprawozdania finansowego, 

sprawozdania  z wykonania budżetu gminy za 2020 rok wraz z opinią Regionalnej Izby 

Obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz Informacji o stanie mienia komunalnego.  

 

W dyskusji głos zabrali: 

Radny Grzegorz Stępniak zapytał dlaczego Gmina tak dużo dopłaca do oświaty. 

Skarbnik Gminy stwierdziła, iż większość gmin jest w takiej sytuacji. Zaznaczyła też, że                           

w podanej kwocie 6.635.508,40 zł znajdują się między innymi wydatki związane z dowozem 

dzieci oraz funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych. 

Członkowie Komisji zwrócili uwagę na wydatki w zakresie pomocy społecznej. Wyrazili 

zdanie, iż w porównaniu z Oświatą - Gmina dokłada o wiele mniejszą kwotę.  

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 2020 

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: 

Wójt poinformował co obecnie dzieje się w Gminie: 

- w dniu dzisiejszym odbył się przetarg na termomodernizację Ośrodka Zdrowia, ale nie 

wpłynęła żadna oferta i za chwilę ogłoszony zostanie nowy przetarg na to zadanie,  

- Gmina otrzymała 100 tys. zł na drogę Stolniki-Kuczyzna,   

- złożone zostało zapytanie na oświetlenie uliczne, by wykorzystać cała pule i dodatkowe 

lampy zamontować, 

- oczekuje się na listy rankingowe np. w sprawie wniosków dla gmin popegeerowskich i na 

razie jest cisza w tym temacie, 
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Członkowie Komisji zgłaszali problem z zarośniętymi poboczami przy drogach 

powiatowych.  

 

Punkt 5. 

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona 

Machnicka zamknęła posiedzenie Komisji o godz. 13:25. 

 

Protokołowała: 

Bogusława Kobacka 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 

Iwona Machnicka 


