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Protokół Nr 9/12 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 05 marca 2012 roku o godzinie 10:00 w 

świetlicy Urzędu Gminy.  
 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą 

załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

 

Ponadto w posiedzeniu brali udział: 

1. Paweł Królak  Wójt Gminy 
2. Sylwester Krawczyk Sekretarz Gminy 
3. Wiesława Libera  Skarbnik Gminy 
4. Bogumił Grabowski Przewodniczący Rady Gminy 
5. Aldona Trzcińska  Kierownik GOPS 
 

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Tomasz Dewille, powitał 

wszystkich i przedstawił  

porządek posiedzenia: 

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cielądzu za 
okres 01.01.2011 – 31.12.2011 r.  

2. Sprawy różne. 
 

Ponieważ nikt nie zgłosił uwag i wniosków Przewodniczący Komisji przeprowadził głosowanie 
w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia. 

Członkowie Komisji w głosowaniu 5 głosami „za” jednogłośnie przyjęli przedstawiony 
porządek posiedzenia.  

 

Punkt 1. 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cielądzu za 

okres 01.01.2011 – 31.12.2011 r. przedstawiła Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Cielądzu Aldona Trzcińska. Sprawozdanie otrzymali wszyscy członkowie 

Komisji. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  

 

Członek Komisji Jerzy Pieczątka zapytał czy osoby starsze, które mieszkają same mogą starać 

się o jakieś świadczenia np. na węgiel oraz Czu są jakieś dodatki dla osób starszych.  

Kierownik GOPS Aldona Trzcińska wyjaśniła, że osoby takie mogą się starać, ale z reguły jeśli 

pobierają emeryturę to przekraczają określone kryterium i nie kwalifikują się do pomocy. 

Jednakże mogą dostać zasiłek celowy w różnych przypadkach, np. osoba taka mogła 
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zachorować i musi kupić jakiś sprzęt czy leki. Na taki cel może dostać środki. Odnośnie 

dodatków Kierownik wyjaśniła, że osoby, które ukończyły 75 rok życia otrzymują dodatek do 

emerytury. Może być natomiast sytuacja, że osoba w wieku 74 lat posiada I grupę inwalidzką, w 

takiej sytuacji otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny.  

 

Członek Komisji Iwona Machnicka zapytała czy istnieją możliwości żeby pozyskiwać rzeczy w 

naturze np. z Caritas. 

Kierownik GOPS Aldona Trzcińska poinformowała, że jest taka możliwość np. z Banku 

Światowego, jednakże trzeba spełnić określone warunki. Otrzymuje się żywność, zatem pewne 

wymagania muszą być, np. odpowiednie pomieszczenia-chłodnie, należy mieć magazyn. 

Żywność należy przywieść a koszty transportu są wysokie, również koszty energii. W związku z 

uważamy, że to nie jest opłacalne i lepiej wypłacić te pieniądze.  

Przewodniczący Komisji Tomasz Dewille zapytał ile osób brało udział w projekcie 

systemowym „Bądź aktywny” z programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i jakie były tego 

efekty.  

Kierownik GOPS poinformowała, że w projekcie udział wzięło 7 osób, w tym roku jest to 10 

osób. Projekt dotyczył szkoleń w zakresie kompetencji zawodowych , komputery itp. W tym 

roku ma być podobnie, obsługa komputera, kas fiskalnych.  

 

Następnie Komisja przystąpiła do analizy sprawozdania. Po dokonanej analizie Komisja nie 

stwierdziła nieprawidłowości i jednogłośnie przyjęła sprawozdanie.  

Punkt 2.  

W sprawach różnych głos zabrali: 

Skarbnik Gminy Wiesława Libera poinformowała, że do końca marca br. Rada Gminy musi 

podjąć uchwałę, w której wyrazi zgodę lub nie wyrazi zgody na wyodrębnienie w budżecie 

gminy na 2013 rok środków stanowiących fundusz sołecki. W związku z powyższym prosi o 

poważne zastanowienie się nad tą uchwałą. Poinformowała, że jest przeciwna wyodrębnieniu 

środków. Środki stanowią ponad 200 tys. zł rocznie, jest to spora kwota, która jest zablokowana 

w budżecie. Przez dwa lata to jest 400 tys. zł, za takie środki można byłoby zrobić drogę 

asfaltową. Coraz więcej środków jest przeznaczanych na wydatki bieżące a nie na inwestycyjne. 

Poprosiła członków Komisji o głębokie zastanowienie się nad tym problemem.  

Radny Grzegorz Stępniak zgłosił konieczność dokonania kontroli oświetlenia ulicznego w 

Nowej Małej Wsi.  
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Przewodniczący Rady Bogumił Grabowski zgłosił konieczność załatania dziur na drodze od 

Kuczyzny do Stolnik.  

Radny Jerzy Pieczątka zgłosił konieczność poprawienia asfaltu na drodze w Łaszczynie (pod 

górką), asfalt trzaska.  

Radny Grzegorz Stępniak zgłosił konieczność uprzątnięcia i uporządkowania koło drogi w 

kierunku Sanogoszczy ( w lasku od mostku). 

Skarbnik Gminy Wiesława Libera poinformowała, że jest to droga powiatowa i zadanie należy 

do Powiatu, jak sami uprzątniemy to będziemy musieli zapłacić za wywóz śmieci. Sprawa 

zostanie zgłoszona do Powiatu.  

Na zapytanie radnego Pieczątki odnośnie kasy w Urzędzie Gminy Sekretarz Gminy 

poinformował, że wszystko jest analizowane, skala wpłat i wypłat, jakie byłyby oszczędności, 

gdyby kasy nie było. Prowadzone są rozmowy z bankiem odnośnie obsługi naszych petentów. 

Etat nie zostanie zlikwidowany, nawet jeśli zlikwidujemy kasę to jakaś osoba zostanie 

zatrudniona na inny zakres czynności. Na gminy nakładane są coraz większe i nowe zadania np. 

śmieci, zwierzęta i ktoś się musi tym zająć, obecni pracownicy już i tak są przeciążeni.    

 

Na powyższym posiedzenie Komisji zakończono.  

       Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

Protokołowała:      Tomasz Dewille 

mgr Olga Kmita 

 


