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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. Paweł Królak  Wójt Gminy 

2. Małgorzata Rosa  Przewodnicząca Rady 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 inwestycji drogowych zrealizowanych w latach: 2020 - 2021                                   
oraz objazd dróg.                       

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. 
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Punkt 3. 

Protokół Nr 31/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 r. został wyłożony do wglądu oraz 

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

został przyjęty. 

 

Punkt 4. 

Przystąpiono do kontroli inwestycji drogowych zrealizowanych w latach: 2020 – 2021. 

Komisja udała się w teren celem dokonania oględzin i oceny inwestycji drogowych 

wykonanych w roku bieżącym i poprzednim. Przeanalizowała ponadto wydatki poniesione na 

realizację następujących inwestycji i źródła, z których były sfinansowane: 

1) betonowa podbudowa dróg gminnych zrealizowana w 2020 roku w miejscowościach:  

- Brzozówka – wartość zadania 49.126,73 zł 

 - Gułki – wartość zadania 25.264,80 zł 

 - Komorów – wartość zadania 30.879,20 zł 

- Mała Wieś – wartość zadania 24.564,18 zł. 

Ogółem wydatki 129.834,91 zł , z tego fundusz sołecki 28.000 zł (Brzozówka – 15 tys. zł i 

Gułki – 13.000 zł; 

2) przebudowa drogi gminnej – podbudowa betonowa – Mała Wieś-Wisówka – 2020 rok 

– koszt ogółem  153.957,02 zł, w tym dotacja z Urzędu Wojewódzkiego 30.500 zł; 

3) przebudowa drogi gminnej – asfalt w miejscowości Komorów – 2020 rok – wydatki 

ogółem 179.342,15 zł; 

4) przebudowa drogi gminnej w Cielądzu – asfalt  – 2021 rok – koszt ogółem 330.870 zł – 

zadanie sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych; 

5) przebudowa drogi gminnej – asfalt – Stolniki-Kuczyzna – 2021 rok- ogółem wydatki 

315.030,89 zł, pokryte zostały środkami:  

- własne z budżetu Gminy – 19.954 zł 

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego – 109.520 zł 

- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 185.556,49 zł; 

6) przebudowa drogi gminnej – asfalt – Niemgłowy – 2021 rok- ogółem wydatki 

175.863,19 zł, pokryte zostały środkami:  

- Fundusz sołecki  – 15.067,46 zł 

- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 160.795,73 zł; 

7) przebudowa dróg gminnych podbudową betonową w miejscowościach: 

- Komorów – wartość zadania 29.000 zł 

- Łaszczyn - wartość zadania 19.000 zł 
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- Mała Wieś – wartość zadania 15.000 zł 

- Wylezinek – wartość zadania 15.495,73 zł 

- Mroczkowice – wartość zadania 13.353,78 zł 

- Brzozówka – wartość zadania 18.000 zł 

Łączny koszt zadania to kwota 148.196,18 zł, w tym fundusz sołecki poszczególnych 

sołectw – 109.849,51 zł i środki własne 38.346,67 zł. 

Łącznie na inwestycje drogowe w latach 2020-2021 wydatkowano środki w wysokości 

1.080.640,02 zł. 

Komisja na podstawie przedłożonych dokumentów i oraz wyjaśnień Wójta Gminy Cielądz 

Pana Pawła Królaka nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości w zakresie realizacji zadań 

drogowych. Komisja uznała, że środki przeznaczone na realizację zadań były rozliczone                        

w sposób prawidłowy. Komisja nie wnosi uwag do prowadzonej dokumentacji. 

 

Punkt. 5. 

W sprawach różnych podjęte zostały tematy dotyczące przyszłorocznych inwestycji 

drogowych. Komisja podczas wizji w terenie zapoznała się z planowanymi do realizacji w 

przyszłorocznym budżecie inwestycjami drogowymi oraz za 

 

Punkt 6. 

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona 

Machnicka zamknęła posiedzenie Komisji o godz. 11:00.   

 

 

  

 
Protokołowała: 
 

Bogusława Kobacka 
 

 

Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej 

Iwona Machnicka 


