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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. Sylwester Krawczyk Sekretarz Gminy 

2. Małgorzata Rosa  Przewodnicząca Rady Gminy Cielądz 

3. Patrycja Gąsiorowska Pracownik Urzędu Gminy w Cielądzu 

 

Punkt 1. 

Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 9:00 dokonała Przewodnicząca Komisji 

Rewizyjnej – Iwona Machnicka, witając członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdziła 

istnienie quorum i uprawnienie Komisji do podejmowania wiążących decyzji.  

Punkt 2. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Iwona Machnicka przedstawiła proponowany 

porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

4. Kontrola realizacji zadań z zakresu zapobiegania bezdomności zwierząt za 2021 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 7 głosami „za” jednogłośnie przyjęli przedstawiony 

porządek posiedzenia. 

Punkt 3. 

Protokół z poprzedniego posiedzenia został wyłożony do wglądu oraz opublikowany w BIP. Do 

protokołu nie wniesiono uwag. Protokół w głosowaniu 7 głosami „za” został przyjęty. 
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Punkt 4.  

Zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do  kontroli realizacji zadań z zakresu 

zapobiegania bezdomności zwierząt za 2021 rok. 

Najpierw głos zabrała Patrycja Gąsiorowska – pracownik Urzędu Gminy w Cielądzu, 

merytorycznie odpowiedzialna za realizację zadań z wymienionego wyżej zakresu. 

Oznajmiła, iż zgodnie z Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi Gmina ma 

obowiązek zapewnić bezdomnym zwierzętom miejsce w schronisku. W roku ubiegłym oraz w 

bieżącym usługę tę świadczy schronisko Psiakowo z Łowicza. 

Następnie wyjaśniła, jakie są obowiązki schroniska: 

- wyłapywanie i dostarczanie zwierząt do schroniska  -  w przypadku wyłapania jednego 

zwierzęcia koszt wynosi 200 zł brutto, a w sytuacji odbioru więcej niż jednego w tym samym 

miejscu i czasie – 150 zł za każde kolejne zwierzę; 

- użycie dodatkowych środków podczas odławiania – kwota 50 zł brutto; 

- przyjęcie do schroniska, w tym wykonanie wszystkich szczepień oraz zabiegów 

weterynaryjnych tj. kastracja, sterylizacja, czopowanie – kwota 350 zł brutto; 

- pobyt i utrzymywanie w schronisku – 9,50 zł brutto za każdą dobę. 

W ubiegłym roku w schronisku zapewniono opiekę 30 psom, z czego 29 psów trafiło do 

adopcji. Wydatkowana na ten cel kwota wyniosła w 2021 roku 77.226 ,53 zł brutto. 

 Kolejnym zadaniem ujętym w Programie jest zapewnienie całodobowej opieki 

weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych. Na ten obszar podpisana jest umowa a Panem 

Mirosławem Charążką. Kwoty za w/w usługę nie uległy zmianie. Opłata gotowości do 

świadczenia tychże usług wynosi 432 zł brutto miesięcznie.  

W przypadku innych usług weterynaryjnych opłaty są naliczane według cennika usług 

określonego w załączniku do umowy.  

Następnie Komisja została poinformowana, iż w roku ubiegłym udzielono pomocy 7 

psom i dla dwóch zwierząt z gatunku zwierząt powypadkowych. Kwota wydatkowana na tę 

usługę wyniosła 11.707,20 zł. 

Komisja zapoznała się także z zakresem usług rakarskich. Została poinformowana, iż 

umowa na w/w usługi podpisana jest z Panem Mirosławem Boguszewskim. Miesięcznie na tę 

usługę wydatkowano miesięcznie 300 zł brutto, jest to kwota stała – niezależnie od liczby 

odebranych upadłych zwierząt. Kwota wydatkowana na tę usługę w 2021 roku wyniosła 3.600 

zł. 

Ostatnim wydatkiem zrealizowanym w 2021 roku w ramach programu zapobiegania 

bezdomności zwierząt był zakup karmy. Na ten cel wydatkowano kwotę 100 zł. 
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Całkowity koszt za wszystkie usługi zrealizowane w ramach Programu w 2021 roku 

wyniósł 92.633,73 zł. 

Patrycja Gąsiorowska poinformowała ponadto członków Komisji, iż prowadzony jest 

tzw. Kącik Adopcyjny na facebooku. W roku ubiegłym odłowiono 30 psów, z czego do adopcji 

trafiło 29. Obecnie w schronisku znajdują się 23 psy. 

Członkowie Komisji dyskutowali na temat obowiązku czipowania zwierząt, by uniknąć 

pozbywania się psów zwykle przez mieszkańców miast.  

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa zapytała, jaka jest tendencja wydatków na 

zadania dotyczące opieki nad zwierzętami bezdomnymi. 

Patrycja Gąsiorowska oznajmiła, iż jest widoczny coroczny wzrost i wyjaśniła, iż 

powodem jest wyższa stawka za takie usługi jak pobyt w schronisku – stawka była 9,50 zł za 

dobę, a obecnie wynosi 11 zł. Ponadto usługa weterynaryjna wyniosła 350 zł, a obecnie 480 zł. 

Członek Komisji Grzegorz Stępniak zapytał ile obecnie psów przebywa w schronisku i 

uzyskał odpowiedź, że obecnie jest ich 23. 

Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk wyraził opinię, że będzie ich coraz więcej, gdyż 

spada bardzo adopcyjność min. z powodu dużej ilości psów przywiezionych z Ukrainy. Ponadto 

wrażliwość ludzka teraz jest taka, że jakiekolwiek chore zwierzę podlega reakcji i leczeniu 

przez Gminę, a koszty leczenia są duże. Zawarta w umowie z Psiakowem klauzula, że poziom 

adopcyjności powinien wynosić min. 60 %, a gdy nie będzie osiągnięty to o 10 % będą 

potrącenia w kosztach, jest trudny do osiągnięcia przez firmę, gdyż nie ma zainteresowania 

adopcyjnością i jest ryzyko, żeby nie doszło do rozwiązania umowy.  

Członek komisji Ewa Kwiatkowska-Kielan zwróciła uwagę na problem, jakim są 

trudności przy adopcji psów, co powoduje, że osoby nie podejmują się adopcji. Są bowiem 

ciągle kontrole i generalnie nie jest proste zaadoptowanie psa ze schroniska. 

Członek komisji Sylwester Stefański też potwierdził istnienie tego problemu, gdyż wie, 

że jego sąsiad właśnie z tych procedur zrezygnował z adopcji. 

Podsumowując, w wyniku kontroli Komisja nieprawidłowości nie stwierdziła                              

w kontrolowanym obszarze. Nie stwierdziła nieuzasadnionych wydatków i nie wnosi uwag w 

tym obszarze.  

Punkt.5. 

W sprawach różnych podjęty został temat remontu dróg. Członkowie Komisji zwrócili 

uwagę na konieczność naprawy drogi powiatowej w Brzozówce. 

Członek komisji Grzegorz Stępniak podjął temat drogi w Sierzchowach w kierunku 

Goszkiewicza. 
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Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk poinformował też o problemie związanym ze 

zwierzętami domowymi, który w ostatnim czasie Urząd musiał rozwiązać, a sprawa dotyczyła 

120 koni i niewłaściwego ich utrzymywania przez właściciela. 

Na powyższym zakończyła się dyskusja w niniejszym punkcie porządku obrad. 

Punkt 6. 

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona 

Machnicka zamknęła posiedzenie Komisji o godz. 10:10.  

 

 

  

Protokołowała: 
 

Bogusława Kobacka 
 

Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej 

Iwona Machnicka 


