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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 wydatkowania środków na wybrane zadania zrealizowane z funduszu sołeckiego                
w 2021 roku. 

5. Kontrola funkcjonowania referatów i stanowisk w Urzędzie Gminy w Cielądzu odnośnie 
organizacji pracy i przydzielonych im zadań. 

6. Sprawy różne. 

7. Zamknięcie posiedzenia.  

 
Ponieważ nikt nie zgłosił uwag i wniosków, Przewodnicząca Komisji przeprowadziła głosowanie 

w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia. 

Członkowie Komisji w głosowaniu jednogłośnie przyjęli przedstawiony porządek posiedzenia. 

 
 



Punkt 3. 

Protokół Nr 34/2021 z dnia 3 grudnia 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. 

Kolejny punkt dotyczył kontroli wydatkowania środków na wybrane zadania 

zrealizowane z funduszu sołeckiego w 2021 r. 

Głos zabrał Wójt Gminy Paweł Królak. Oznajmił, iż ogólna kwota na wszystkie zadania 

wynosi 364 tys. zł. Zaznaczył też, że kwota ta pochodzi ze środków budżetu gminy, a zwrot                     

z Urzędu Wojewódzkiego z roku na rok jest już coraz mniejszy i obecnie jest na poziomie 30 %. 

Średnio Gmina otrzymuje około 60 tys. zł zwrotu środków – z kwoty jak wyżej czyli 360 tys. zł 

Wójt Gminy  oznajmił następnie, że w 2021 roku w zakresie funduszu sołeckiego były 44 

zamówienia publiczne. Zadania były zmieniane w trakcie roku przez niektóre sołectwa gdyż 

wynikało to z różnych przyczyn np. pozyskania środków z zewnątrz.  

W dalszej części Wójt Gminy wymienił zadania zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego                   

w poszczególnych sołectwach  w 2021 roku. 

Dodał, że do niektórych zadań było dofinansowane ze środków budżetu. 

Zaznaczył, że w przypadku funduszu sołeckiego Cielądz będzie zrealizowany tylko zakup 

materiałów do budowy oświetlenia ulicznego - bez montażu. 

 Członek Komisji Sylwester Stefański zapytał kiedy będzie zrealizowane oświetlenie. 

Wójt Gminy zapewnił, że do świąt wszędzie się zapali. Jest też możliwość pozyskania 12 lamp                     

z ościennych gmin, w których wymieniano, a są w dobrym stanie. 

 Członek Komisji Jarosław Budek zgłosił uwagę, że oświetlenie w ramach funduszu miało 

być w jednym przetargu robione z dużym projektem oświetleniowym.  

 Wójt wyjaśnił, iż są to dwie inne sprawy - fundusz odrębnie. 

  Członek Komisji Grzegorz Stępniak zapytał kiedy będzie oświetlenie w kierunku Herco. 

 Wójt oznajmił, iż to będzie robione w ramach przetargu – w przyszłym roku. Zostały tylko 

zamontowane rury na przewody, by dwa razy nie kopać. 

Następnie dyskutowano nad zakresem przetargu dotyczącego oświetlenia ulicznego i ilością lamp 

np. w Kuczyźnie i Zuskach a przy blokach. 



 Przewodnicząca Komisji Iwona Machnicka zapytała też, czy np. Wisówka i Gułki są ujęte 

w w/w zadaniu, na co uzyskała potwierdzenie Wójta, że tak. 

 Analizowane też były potrzeby w zakresie oświetlenia na przyszłość. 

 Członek Komisji Grzegorz Stępniak nawiązując do tematu zadania inwestycyjnego                         

w zakresie modernizacji oświetlenia ulicznego zgłosił uwagę, by w miejscach gdzie nie ma 

budynków (gdzie są pola ) może nie montować oświetlenia.   

 Wójt wyjaśnił, iż inwentaryzacja oświetlenia już jest zrobiona i nic nie można było w tym 

zmienić gdyż PGE posiada dane, gdzie są lampy. 

 Na uwagę radnego w sprawie lokalizacji hydrantów wyjaśnił, iż obowiązują wymogi                   

w zakresie p.poż., które nakładają min. obowiązek lokalizacji hydrantów w zabudowie co 150 

metrów, nawet jak wyjdzie między budynkami, czy w środku pola. 

 Członek Komisji Sylwester Stefański zaznaczył, że podobna sytuacja dotyczy także 

lokalizacji słupów elektrycznych. 

 Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka dodała, że również z granicami 

jest podobnie, gdyż każdy geodeta inaczej mierzy. 

 Wójt w tym miejscu podkreślił, by nie brać pod uwagę danych z geoportalu, gdyż jest 

świeżo po wskazaniu granic i wie, że granice mogą inaczej przebiegać. 

 W sprawie przetargu na oświetlenie, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona 

Machnicka zgłosiła uwagę, by ustalona została ta kwestia, by nie okazało się później, że będą 

wzajemne pretensje. 

 Wójt stwierdził, że można ten temat podjąć na wspólnym posiedzeniu komisji. 

 Podsumowując funkcjonowanie funduszu sołeckiego członek komisji Ewa Kwiatkowska-

Kielan wyraziła zdanie, że powstały bardzo pożyteczne rzeczy dzięki niemu. 

Wójt Gminy zaznaczył, że na dzień dzisiejszy nie są jeszcze wykonane drogi i oświetlenie 

uliczne. 

 Członek Komisji Grzegorz Stępniak wyrażając swoją opinię w sprawie przyszłego 

funduszu stwierdził, iż należałoby go w części scalić i zrobić konkretne zadanie. 

 Wójt dodał, że wiele gmin odeszło od funduszu sołeckiego, ale uzgodniono wówczas, że 

odpowiednie środki będą w budżecie zapewnione na cele wiejskie. 



 Członek Komisji Jadwiga Mantorska poparła propozycję radnego Grzegorza Stępniaka,                              

i dodała, że ponadto warto też pozyskać chociaż 30 tys. zł zwrotu środków z Urzędu 

Wojewódzkiego. 

Wójt Gminy stwierdził, że rzeczywiście rozdrobnienie funduszu na wiele zadań wymaga 

sporządzenia wielu dokumentów i przeprowadzenia postępowań przetargowych. 

Na powyższym zakończyła się analiza w/w tematu. 

Punkt 5. 

W kolejnym punkcie posiedzenia,  Komisja dokonała kontroli funkcjonowania referatów                       

i stanowisk w Urzędzie Gminy w Cielądzu odnośnie organizacji pracy i przydzielonych im 

zadań. 

Wójt Gminy Paweł Królak przedstawił najpierw strukturę organizacyjną w zakresie 

zatrudnienia tj.: 

1) w Urzędzie Gminy: 

- 15 osób zatrudnionych, w tym 4 osoby są zatrudnione na zastępstwo  

- zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich – 2 osoby (USC i Ewidencja ludności) 

- konserwatorzy – 2 osoby 

- obsługa oczyszczalni – 1 osoba 

- dowozy dzieci do szkół – 2 osoby 

- 1 pracownik gospodarczy 

- 4 osoby na urlopach macierzyńskich  

- 2 osoby na zwolnieniach lekarskich. 

2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 5 osób + asystent rodziny i 2 opiekunki 

3) Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół – 3 osoby. 

Następnie Wójt Gminy przedstawił jakie w Urzędzie Gminy funkcjonują referaty – zgodnie                        

z Regulaminem Organizacyjnym tj.: 

- Referat Finansowy – księgowość i podatki – kierownikiem jest Skarbnik Gminy 

- Referat Organizacyjny – kadry, ewidencja ludności, p.poż. zamówienia publiczne 

- samodzielne stanowiska: budownictwo, planowanie przestrzenne, ochrona środowiska i 

rolnictwo. 

Oznajmił, iż po przeliczeniu wynagrodzeń średnie wynagrodzenie wynosi 3,8 tys. zł brutto. 

Wójt wyraził zdanie, że niektóre stanowiska są dociążone zbyt mocno i dobrze byłoby odciążyć.  



 

Po wysłuchaniu powyższych wyjaśnień i dyskusji w zakresie w/w kontroli z pk. 4 i 5, 

Komisja Rewizyjna sporządziła protokół, stanowiący załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Punkt 6.  

 Przewodnicząca posiedzenia Iwona Machnicka przeszła do punktu 6 dotyczącego spraw 

różnych. W tym miejscu poruszona została kwestia najbliższej sesji i tematyki będącej 

przedmiotem jej posiedzenia oraz obecności na niej gości tj. posłów i senatorów oraz radnej 

Sejmiku Województwa Łódzkiego. 

Punkt 7. 

 Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka zakończyła obrady Komisji                           

o godzinie 10:20. 

          Przewodnicząca  
Komisji Rewizyjnej 
 
  Iwona Machnicka 

Protokołowała: 
 
Bogusława Kobacka 


