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Protokół Nr 3/11 
 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 16 maja 2011 roku. 
 
Obecni na posiedzeniu wg załączonej listy obecności. 

 

Ponadto udział w posiedzeniu wzięli: 

1. Paweł Królak  -  Wójt Gminy 

2. Wiesława Libera  -  Skarbnik Gminy 

3. Janina Ciesielska  -  Sekretarz Gminy 

4. Bogumił Grabowski - Przewodniczący Rady Gminy 

 

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Tomasz Dewille, powitał 

wszystkich i przedstawił  

porządek posiedzenia: 

 

1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 

2010 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego.  

2. Sprawy różne. 

 

Punkt 1. 

Sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 rok, Uchwałę 

Nr III/254/2011 Składu Orzekającego w Łodzi z dnia 10.05.2011 r. w sprawie opinii 

dotyczącej sprawozdania Wójta Gminy Cielądz z wykonania budżetu za 2010 rok oraz 

informację o stanie mienia komunalnego gminy przedstawiła Skarbnik Gminy – Wiesława 

Libera. 

Sprawozdania, opinię RIO oraz informację o stanie mienia otrzymali wszyscy członkowie 

Komisji. Stanowią one załącznik do protokołu. 

Komisja Rewizyjna rozpatrzyła sprawozdanie finansowe, sprawozdanie  z wykonania budżetu 

gminy za 2010 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz 

informację o stanie mienia gminy. 

 
W dyskusji głos zabrali: 

− Radny Jerzy Pieczątka – w zeszłym roku ponieśliśmy duże opłaty za energię z 

oświetlenia ulicznego, proszę o wyłączanie lamp, nie muszą cały czas świecić.  
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− Wójt Gminy Paweł Królak – rozmawiałem z panem Burzyńskim, lampy działają na 

czujniki, włączają się ok. godz. 21:00 a wyłączają o godz. 23:30. Jeśli wył ączymy 

lampy na ok. 3 miesiące to moglibyśmy zaoszczędzić ok. 20 tys. zł. Możemy też na 

razie ustalić żeby się wcześniej wyłączały.  

− Radny Jerzy Pieczątka – na razie niech się wyłączają wcześniej o godz. 22:15 lub 

22:30. A od czerwca możemy całkiem wyłączyć na okres wakacji. Dzień jest długi.  

 

Wszyscy członkowie Komisji poparli wniosek radnego Pieczątki. Ustalono, że do końca maja  

lampy będą wyłączane ok. godz. 22:15 – 22.30 a od czerwca całkowicie wyłączone na okres 

letni.  

 

Poza tym członkowie Komisji więcej uwag do złożonych sprawozdań nie wnieśli. 

 

Po zakończeniu dyskusji pozytywnie oceniono celowość wydatkowania środków 

budżetu, stwierdzono również, że środki były wydatkowane gospodarnie i zadania zostały 

zrealizowane prawidłowo.  

 

Komisja Rewizyjna jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie z 

wykonania budżetu gminy za 2010 rok.   

 

Następnie Komisja opracowała wniosek w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta 

Gminy Cielądz, który stanowi załącznik do protokołu. 

Wniosek ten został przyjęty jednogłośnie. 
 

 
Punkt 2.  
 
W sprawach różnych głos zabrali: 

− Przewodniczący Komisji Tomasz Dewille – czy szamba będą robione w ten sam 

sposób, co dotychczas, przy moim zapach jest nie do zniesienia,  

− Sekretarz Gminy – jest drenaż rozsączający, na końcu kwietnia było wysłane pismo, 

firma sprawdzała, fotografowała, ale nie ma jeszcze odpowiedzi, powinna być do 

końca tygodnia. Jest tu jednak kwestia ewentualnej przebudowy studni, ale nie 

wiadomo jeszcze na czyj koszt.  
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− Radny Jerzy Pieczątka – to od początku było źle zrobione, w czasie kiedy były robione 

plany z Leadera u mnie było 2 m od budynku w drodze, w samym wjeździe, dopiero 

potem przesunięto 5m.  

− Radny Józef Pytka –projektowane było jak były suche lata, teraz ciągle jest mokro i 

się nie wchłania, gdyby było sucho to nie byłoby problemu. 

− Przewodniczący Komisji Dewille – proszę to zgłosić, u mnie jest przykry zapach a u 

pana Grzegorza Walczaka wypływa ze studzienki.  

− Radna Iwona Machnicka – do p. Marczaka droga musi być zrobiona i przy drodze 

powiatowej w Gułkach krzaki są do obcięcia, koło p. Wiśniewskiej należy wysypać 

trochę kamienia.  

− Wójt Gminy – z Grabic do Stolnik gałęzie będziemy wycinać. 

− Skarbnik Gminy Wiesława Libera – na ten rok jest 63 tys. zł z funduszu sołeckiego na 

remonty dróg, zastanówmy się czy robić rozkładarką czy kamień oddzielnie.  

− Przewodniczący Rady Bogumił Grabowski – między p. Cieślakiem w Stolnikach a 

sołtysem Pawlakiem jest bardzo źle, w przyszłym roku będzie to samo co w 

Ossowicach.  

− Przewodniczący Komisji Tomasz Dewille – należy pousuwać drzewa przy drodze na 

Osówek i tłuczeń do Ossowic jest potrzebny. 

− Radny Józef Pytka – tłuczeń teraz nic nie da, lepiej będzie posypać żwirem. 

− Wójt Gminy – p. Jura twierdził, że żwir jest niepotrzebny.  

− Przewodniczący Komisji Tomasz Dewille – żwir był rozsypany tam, gdzie było 

mokro, droga się nie rozejdzie bo są pobocza i po prostu nie będzie gdzie. 

− Radny Józef Pytka – trzeba usypać żwirem ok. 5 cm i zobaczyć jak się sprawdzi, jeśli 

będzie dobrze to dosypiemy.  

− Przewodniczący Rady Bogumił Grabowski – od Stolnik trzeba wysypać żwirem, od 

przystanku w Wylezinku do Grabic kamieniem zrobić, jak kamień będzie wożony to 

może też wykorzystać na parking. 

− Radny Jerzy Pieczątka – te parkingi można kamieniem zrobić a nie asfalt.  

− Wójt Gminy – na parking w Cielądzu jeszcze nam brakuje pieniędzy.  

− Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski – a co z budynkiem szkoły. 

− Skarbnik Gminy Wiesława Libera – mają się pojawić jakieś środki na zadania 

oświatowe, ale na razie nic takiego nie ma.  
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− Radny Józef Pytka – czy nie można z Leadera skorzystać na szkołę zamiast na dom 

kultury. 

− Skarbnik Gminy – w Leaderze są określone zadania, na jakie można przeznaczyć 

środki i na budowę szkoły nie można. 

− Sekretarz Gminy Janina Ciesielska – przyszła odpowiedź z Ministerstwa w sprawie 

utworzenia Zespołu Szkół w Cielądzu, odpowiedziano, że to leży w kompetencji 

Kuratora Oświaty i jego opinii, Ministerstwo nie interweniuje w takich sprawach, 

można ewentualnie zaskarżyć opinię Kuratora do Sądu.  

 

Na powyższym posiedzenie Komisji zakończono. 

 

       Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

        Tomasz Dewille 

Protokołowała: 

mgr Olga Kmita 

 


