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W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności, 

stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Ponadto w posiedzeniu udział wziął Paweł Królak - Wójt Gminy. 

Punkt 1. 

Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 14:00 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. Przygotowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok. 

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 jednogłośnie przyjęli przedstawiony porządek posiedzenia. 

 

Punkt 3. 

Protokół nr 35/2021 z dn. 13 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. 
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Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka przeszła do punktu 4, dotyczącego  

planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 r.  

Zaplanowano następujące kontrole w rozbiciu na kwartały: 

Lp. Termin  
przeprowadzenia 

kontroli 

 
Zakres kontroli 

Jednostka 
kontrolowana 

1. I kwartał 

Kontrola inwestycji:  
- Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia                       
w Sierzchowach  
- Dostosowanie Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach 
dla potrzeb osób niepełnosprawnych  
 
Kontrola funkcjonowania świetlic wiejskich – 
potrzeby inwestycyjne i remontowe. 
Kontrola pozyskanych środków finansowych                     
z funduszy zewnętrznych na  świetlice wiejskie.  
 
Kontrola wydatków Gminnego Domu Kultury                 
i Gminnej Biblioteki Publicznej w Cielądzu                     
za 2021 rok 

Wójt Gminy 
Cielądz 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dyrektor GBP                 
i GDK  

w Cielądzu 

2. II kwartał 

 

Kontrola realizacji zadań z zakresu zapobiegania 
bezdomności zwierząt za 2021 rok. 
 
Kontrola inwestycji drogowych zrealizowanych                       
w 2021 roku  i objazd dróg. 
 
Rozpatrzenie sprawozdania finansowego                                  
i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 
rok, informacji o stanie mienia Gminy. 
Zaopiniowanie wykonania budżetu Gminy za 2021 rok 
i wypracowanie wniosku dotyczącego absolutorium 
dla Wójta Gminy. 

 
 

Wójt Gminy 
Cielądz 

oraz jednostki 
organizacyjne 

Gminy 
 

3. III kwartał 

Kontrola Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Cielądzu w zakresie poprawności i terminowości 
rozpatrywania wniosków w zakresie świadczeń 
rodzinnych oraz pomocy społecznej. 
 
Kontrola wydatków w zakresie utrzymania 
podopiecznych w domach pomocy społecznej. 
 

Kontrola gospodarki odpadami komunalnymi 
(ściągalność, masa odpadów, dochody, sposób 
odbioru, segregacja). 

Kierownik 
GOPS  

w Cielądzu 
 
 
 

Wójt Gminy 
Cielądz 

4. IV kwartał 

 
Kontrola kosztów utrzymania i wydatków 
remontowych w szkołach oraz pozyskanych środków 
finansowych ze źródeł zewnętrznych w roku 2022. 
 
Kontrola realizacji zadań w zakresie planowania i 
zagospodarowania przestrzennego za 2021 rok, w tym: 
decyzje o warunkach zabudowy i inwestycji celu 
publicznego, plany zagospodarowania przestrzennego, 
dochody z tytułu opłaty planistycznej. 

 
Dyrektorzy 

Szkół 
 
 

  Wójt Gminy 
Cielądz 
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Kontrola inwestycji: Budowa, przebudowa, 
modernizacja w zakresie oświetlenia publicznego                     
z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych                      
i ekologicznych na terenie Gminy Cielądz 
  
Przygotowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 
2023 rok. 

5. Cały rok 
 

Inne zadania zlecone przez Radę Gminy w zakresie 
kontroli. 

 

 

Punkt. 5. 

W sprawach różnych podjęto następujące tematy: 

- radna Jadwiga Mantorska zapytała o funkcjonowanie oczyszczalni ścieków gdyż są 

problemy z odbiorem nieczystości gdyż podobno PH jest za wysokie. 

Wójt Gminy wyjaśnił, iż zepsuła się sonda, w wyniku zużycia, gdyż okres jej trwałości 

wynosi od roku do dwóch lat. Sonda ta znajduje się na studni zlewczej  i bada PH. Lecz z uwagi 

na jej zawieszenie nie pozwala na wpuszczenie nawet czystej wody.  

- radny Jarosław Budek zadał pytanie – dlaczego tak późno został ogłoszony przetarg na 

odpady komunalne.  

Wójt wyjaśnił, iż jest duże obciążenie pracowników, a nie ma środków na dodatkowe 

zatrudnianie osób. Fakt, że w roku bieżącym nie ma funduszu sołeckiego spowoduje, że wróci 

wszystko na normalne tory, gdyż liczba zamówień z funduszu w ubiegłym roku to 59 

zamówień. 

- Wójt Gminy poinformował o realnej szansie otrzymania dofinansowania na wniosek 

złożony na remont drogi w Wylezinku na dł. około 2,3 km. Dodał też, że prawdopodobnie droga 

w Ossowicach nie przejdzie. 

- Przewodnicząca Komisji Iwona Machnicka zgłosiła uwagę, że ciągle zapomina się                      

o odcinku drogi powiatowej Stolniki – Grabice.  

Analizowano też kwestię inwestycji dotyczącej oświetlenia ulicznego. 

Punkt 6. 

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona 

Machnicka zamknęła posiedzenie Komisji o godz. 15:00.  

 

 

Protokołowała: 
Bogusława Kobacka 

Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej 

  Iwona Machnicka 


