Protokół Nr 30/2021

z posied zenia Komisji Rewizyjn ej
w d n i u 3 0 s i e rp n i a 2 0 2 1 r o k u
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

3. Patrycja Zaręba

pracownik Urzędu Gminy

Punkt 1.
Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 8:30 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 wydatkowania środków finansowych z budżetu Gminy Cielądz na działalność
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Cielądz w roku 2020.
5. Sprawy różne.
6. 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.

Punkt 3.
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Protokół Nr 25/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r. oraz Nr 27/2021 z dnia 11 czerwca 2021
r. został wyłożony do wglądu oraz opublikowany w BIP. Do protokołu nie wniesiono uwag.
Protokoły w głosowaniu 7 głosami „za” zostały przyjęte.

Punkt 4.
Przystąpiono do kontroli środków finansowych z budżetu Gminy Cielądz na działalność
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Cielądz w roku 2020.
Najpierw wyjaśnień udzieliła Patrycja Zaręba – pracownik Urzędu Gminy zatrudnionym
na stanowisku zajmującym się zadaniami gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
Wyjaśniła, iż zgodnie ze statutem jednostek ochotniczych straży pożarnych do ich
głównych zadań należy prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz
innym zagrożeniom miejscowym i współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną,
organami gminy i innymi podmiotami. Poinformowała też, że zgodnie art. 32 ust. 2 i 3 ustawy z
dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, koszty wyposażenia, utrzymania,
wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej ponosi gmina.
Dodała, że Gmina ma również obowiązek:
1) bezpłatnego umundurowania członków ochotniczej straży pożarnej;
2) ubezpieczenia w instytucji ubezpieczeniowej członków ochotniczej straży pożarnej i
młodzieżowej drużyny pożarniczej;
3) ponoszenia kosztów okresowych badań lekarskich.
Ponadto, na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy, gmina wypłaca ekwiwalent za udział w
działaniach ratowniczych lub szkoleniach, w wysokości określonej przez Radę Gminy w drodze
uchwały. Rada Gminy Cielądz uchwałą Nr VI/43/19 z dnia 9 kwietnia 2019 r. ustaliła dla
członków Ochotniczych Straży Pożarnych wysokość ekwiwalentu pieniężnego w wysokości 20
zł za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym oraz 8 zł za każdą godzinę udziału w
szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwowa Straż Pożarną lub Gminę Cielądz.
Następnie Patrycja Zaręba oznajmiła, iż na terenie Gminy Cielądz istnieje 7 jednostek
OSP, z czego 3 biorą udział w akcjach ratowniczych. Obecnie spośród członków ochotników
46- ciu jest uprawnionych do udziału w akcjach ratowniczych tzn. posiadają odpowiednie
przeszkolenie pożarnicze oraz aktualne badania lekarskie.
Następnie poinformowała, iż w 2020 roku jednostka OSP Cielądz wyjechała 60 razy do
akcji ratowniczych, a OSP Sierzchowy brało udział w 4. akcjach. Wypłata ekwiwalentu z tytułu
udział w w/w akacjach ratowniczych wyniosła 10.643,20 zł. W ramach ubezpieczenia strażaków
od następstw nieszczęśliwych wypadków Gmina ubezpiecza strażaków, a roczna składka
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wynosi 1.472 zł. W 2020 roku jednostka OSP Sierzchowy otrzymała dotację z budżetu Gminy
Cielądz w wysokości 2.000 zł, za którą zakupiona została piła STIHL.
Wydatki z tytułu umów zlecenia dla kierowców samochodów pożarniczych wyniosły
12.465,80 zł. W związku z pojazdami pożarniczymi i ich eksploatacją gmina poniosła wydatki
na ubezpieczenia pojazdów, opłaty ewidencyjne i zakup paliwa w łącznej kwocie – 20.966,71
zł. Każde zużycie paliwa odnotowywane jest w miesięcznych kartach drogowych dla
samochodów oraz w miesięcznych i kwartalnych kartach dla sprzętu silnikowego które
rozliczane się w Urzędzie Gminy pod kątem zgodności zużycia paliwa z obowiązującymi
normami paliwowymi na podstawie odpowiednich zarządzeń Wójta Gminy Cielądz. Łączne
wydatki w 2020 roku na działalność ochotniczych straży pożarnych to kwota 22.742,93 , w tym:
12.227,84 zł – wydatki bieżące np. energia elektryczna i inne opłaty.
Poza środkami z budżetu Gminy jednostki OSP Cielądz i OSP Sierzchowy w 2020 roku
pozyskały z PSP w ramach Krajowego Ratownictwa Gaśniczego tj.
- OSP Sierzchowy – 7,5 tys. zł na wydatki inwestycyjne
- OSP Cielądz – 4,9 tys. zł na działalność bieżącą.
Z Funduszu Sołeckiego w 2020 roku przeznaczono 32.130,34 zł na zakup materiałów
związanych z remontem budynków strażnic oraz 6 tys. zł pozyskano z grantów.
Członek Komisji Sylwester Stefański zapytał jak była wydatkowana na straże ogółem
kwota w 2020 roku.
Patrycja Zaręba odpowiedziała, że ponad 105 tys. zł.
Przewodnicząca Komisji Iwona Machnicka zapytała, czy takie strażnice jak w Łaszczynie
czy Mroczkowicach też otrzymują środki na utrzymanie tych obiektów i uzyskała informację, że
też są finansowane ze środków gminy.
Wójt Gminy Paweł Królak dodał, że powiedziano zostało, ze jest 7 jednostek, ale
praktycznie to tylko 2 działają, gdyż OSP Ossowice mają na wyposażeniu samochód i kierowcę,
lecz nigdy nie wyjechały na akcję. Wspomniał też, że był pomysł, że takie właśnie jednostki
zostaną wykorzystane do likwidacji zakrzaczeń i między innymi w tym celu około czterech lat
temu została zakupiona piła. Przy tych stawkach za godzinę (a byłoby to szkolenie) nie ma
jednak chętnych do takiej pracy.
W następnej kolejności poruszona została kwestia wynajmowania pomieszczeń
w obiektach strażnic i rozliczania się z opłat za media.
Wójt wyjaśnił, że jeśli jest impreza komercyjna to wówczas za energię jest pobierana
opłata, a przypadku np. zebrań wiejskich, czy innych spotkań wiejskich – to nie.
Przewodnicząca Komisji Iwona Machnicka zapytała o wpływy z imprezy – na czyje konto są
przekazywane: Gminy czy straży?
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Wójt wyjaśnił, iż na poczet strażnicy – na jej potrzeby własne.
Członek Komisji Jarosław Budek zapytał ilu członków ochotników liczy OSP Cielądz.
Patrycja Zaręba oznajmiła, że w OSP w Cielądzu jest 26 strażaków przeszkolonych (około
50 wszystkich) a w OSP Sierzchowy i OSP Ossowice – po 10 strażaków, którzy są przeszkoleni
i posiadający badania lekarskie.
Członkowie Komisji wyrazili słowa uznania i szacunku dla strażaków za ich chęć udziału
w akcjach ratowniczych i działaniach społecznych min. dotyczących poprawy stanu obiektów
strażackich. Ponadto zwrócili uwagę, że osoby rezygnują z funkcji prezesa, czy skarbnika gdyż
obecne przepisy wymagają poświęcenia dużo czasu, aby sprostać wszystkim wymaganiom
prawnym.
Na powyższym zakończona została analiza niniejszego tematu. Zaleceń pokontrolnych
Komisja nie wydała.

Punkt. 5.
W sprawach różnych podjęte zostały następujące tematy:
Wójt poinformował o pewnych zmianach kadrowych w Urzędzie oraz o planach
związanych z wprowadzeniem możliwości płacenia w Urzędzie Gminy kartą płatniczą.
Radna Jadwiga Mantorska zapytała o termin realizacji drogi w Niemgłowach.
Wójt Gminy oznajmił, iż pracownik wrócił urlopu i podejmie działania w kierunku
ogłoszenia przetargu.
W kwestii zadania dotyczącego modernizacji oświetlenia ulicznego wyjaśnił, iż są
pewne trudności z PGE wynikające z przeniesienia skrzynek. Poruszył też kwestię, że Urząd
Marszałkowski prawdopodobnie nie zaakceptuje funduszu sołeckiego na oświetlenie jako
wkładu własnego inwestycji. W tym miejscu stwierdził, iż w budżecie przyszłorocznym trzeba
będzie trzy projekty na oświetlenie uliczne zawrzeć i sukcesywnie tak trzeba będzie działać.
Radny Adam Michalak zapytał o realizację chodnika w kierunku Herco.
Wójt oznajmił, iż rozstrzygnięty został przetarg i wygrał P. Borowiec.
Przewodnicząca Komisji Iwona Machnicka zwróciła się z wnioskiem, by realizacja
zadań w poszczególnych miejscowościach była uczciwie ustalana, by wszystkie miejscowości
były jednakowo traktowane.
Wójt przyznał, że w pierwszej kolejności będą realizowane zadania tam, gdzie
mieszkańcy od dawna mieszkają, a nie dopiero co zasiedlone tereny.
Wójt Gminy poinformował, iż w ramach projektu Polski Ład zostały złożone trzy
wnioski na: szkołę w Cielądzu, wodociąg w Sierzchowach i droga w Komorowie -
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prawdopodobnie w niedługim czasie będą wyniki. Wójt w tym miejscu stwierdził, że jeśli
przeszedłby wniosek na szkołę to należałoby wycofać się ze żłobka.
Na powyższym zakończyła się dyskusja w niniejszym punkcie porządku obrad.
Punkt 6.
Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona
Machnicka zamknęła posiedzenie Komisji o godz. 9:45.
Przewodnicząca Komisji
Rewizyjnej
Iwona Machnicka

Protokołowała:
Bogusława Kobacka
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