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Protokół Nr 4/11 
 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 10 czerwca 2011 roku. 
 
Obecni wg załączonej listy obecności. 

 

Ponadto udział w posiedzeniu wzięli: 

1. Paweł Królak  -  Wójt Gminy 

 

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Tomasz Dewille, powitał 

wszystkich i przedstawił  

porządek posiedzenia: 

 

1. Zweryfikowanie stanu budynku Szkoły Podstawowej w Cielądzu oraz Publicznego 

Gimnazjum w Cielądzu, ustalenie konieczności remontów przed rozpoczęciem roku 

szkolnego 2011/2012 w ramach posiadanych środków. 

2. Sprawy różne. 

 

Punkt 1. 

Komisja Rewizyjna udała się do Szkoły Podstawowej w Cielądzu oraz do Gimnazjum 

Publicznego w Cielądzu.  

W budynku nauczania zintegrowanego stwierdzono: 

− konieczność wymiany niedziałających, przestarzałych świetlówek, 

− w klasie I – przemalowanie łazienki, brak szyby w drzwiach łazienkowych, 

− w klasie II – nie otwierające się duże drzwi balkonowe (droga ewakuacyjna jest 

zmieniona), 

− w III klasie pęknięta szyba (pleksa),  

− w Klubie przedszkolaka – przemalowanie łazienki, ubytek w kaloryferze, 

− przy przedszkolu – beton skruszony, okna nieszczelne, wypaczone, 

− w klasie III – wykładzina do wymiany. 

Na zapleczu i w kuchni: 

− w zmywalni – dziury w drzwiach, zacieka sufit głównie przy wentylatorach, 

− w kuchni – okna się nie otwierają, zacieka sufit,  

− w magazynie, obieralni, na korytarzu – zacieka sufit, 
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− na zewnątrz budynku dach do poprawy w związku z przeciekaniem (na dachu jest 

papa), 

− podsufitka nad schodami do wymiany, 

Budynek Szkoły Podstawowej: 

− zewnętrzna elewacja odpada,  

− drzwi w klasach stare, zniszczone – konieczność wymiany,  

− potrzeba zakupu nowych regałów do biblioteki, 

− nowe krzesła do pokoju nauczycielskiego, 

− na zewnątrz kominy do zrobienia, np., z klinkieru, 

− klosz na lampę przy wejściu na zewnątrz. 

 

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że w większości są to drobne prace, które zostaną wykonane 

w czasie wakacji. Co do ewentualnych większych remontów czy zakupów należy 

wygospodarować środki w budżecie gminy na te cele.  

 

W Publicznym Gimnazjum Komisja Rewizyjna stwierdziła, że na sali gimnastycznej jest duża 

rysa, pęknięcie. We wrześniu zostanie dokonana ekspertyza przez odpowiedniego fachowca, 

jeśli będzie konieczny remont to należy to zrobić we własnym zakresie.  Należałoby 

zagospodarować skwerek – wyłożyć kostką (chodnik 1,5 m szerokości) oraz kupić ławeczki 

przenośne. Należy zrobić studzienkę (2 – 3 kręgi) ponieważ nie ma odpływu wody. 

Większych remontów nie planuje się.  

 

Punkt 2. 

W sprawach różnych głosu nikt nie zabrał.  

 

Na powyższym posiedzenie Komisji zakończono.  

 
 
Protokołowała:     Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
mgr Olga Kmita 
        Tomasz Dewille 


