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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. Paweł  Królak  Wójt Gminy 

2. Małgorzata Rosa  Przewodnicząca Rady Gminy Cielądz 

3. Gabriela Milczarska Skarbnik Gminy 

 

Punkt 1. 

Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 9:00 dokonała Przewodnicząca Komisji – 

Iwona Machnicka, witając członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdziła obecność                       

wszystkich członków Komisji czyli 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. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu gminy                   

za 2021 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu                           

oraz informacji o stanie mienia komunalnego.  

Wypracowanie opinii o wykonaniu budżetu gminy za 2021 rok oraz wniosku w sprawie 

absolutorium dla Wójta Gminy Cielądz. 

4. Sprawy różne. 

5. Zamknięcie posiedzenia.  

Do porządku posiedzenia wniosków i uwag nie zgłoszono.  
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Punkt 3.  

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu obejmującego: 

„Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 

rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz Informacji o 

stanie mienia komunalnego. Wypracowanie opinii o wykonaniu budżetu gminy za 2021 rok oraz 

wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Cielądz”.  

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem 

rocznym z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury: Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Cielądzu i Gminnego Domu Kultury w Cielądzu oraz Informację o  

stanie mienia komunalnego członkowie Komisji otrzymali w dniu 29.03.2022 r., sprawozdanie 

finansowe Gminy Cielądz za 2021 rok w dniu 27.05.2022 r. Z opinią Regionalnej Izby 

Obrachunkowej o sprawozdaniu członkowie Komisji zapoznani zostali na posiedzeniu komisji. 

Wymienione dokumenty stanowią załączniki do protokołu.    

W pierwszej kolejności członkowie Komisji analizowali sprawozdanie z wykonania 

budżetu gminy za 2021 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego. Wyjaśnień w tym 

zakresie udzieliła Gabriela Milczarska – Skarbnik Gminy, zwracając uwagę na następujące 

zagadnienia: 

- planowane i wykonane dochody i wydatki, z podziałem na bieżące i majątkowe, kwoty 

dotacji i subwencji, 

- kluczowe inwestycje zrealizowane w 2021 roku i wymieniła tutaj następujące zadania: 

1) Zakup pompy głębinowej na SUW Kuczyzna: 13.750,06 zł. 

2) Przebudowę drogi gminnej Nr 116352E Stolniki-Kuczyzna: 295.104,89 zł.  

3) Budowa drogi gminnej Nr 113064E w Niemgłowach:175.863,19 zł. 

4) Przebudowa drogi gminnej w Nr 113064E w miejscowości Cielądz: 330.840,00 zł. 

5) Przebudowa dróg gminnych – utrwalenie betonem: 148.196,18 zł. (fundusz gminy: 

23.279,21 zł., fundusz sołecki: 124.916,97 zł. ). 

6) Przebudowa drogi gminnej Nr 116105E w Małej Wsi: 110.333,46 zł. 

7) Dokumentacja na remont drogi gminnej w Stolnikach, oraz Komorowie : 1.902,50 zł. 

8) Rozbudowa z przebudową budynku Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach w ramach 

zadania „Dostosowanie Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach dla potrzeb osób 

niepełnosprawnych”: 278.352,42 zł. 

9) Kompleksowa modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach: 588.509,40 zł.  

10) Wykonanie pokrycia dachowego na budynku socjalnym w Sanogoszczy: 50.000,00 zł. 



3 

 

11) Opracowanie dokumentacji na instalację fotowoltaiczną na budynku urzędu gminy –

9.000,00 zł.. 

12) Dotacje celowa majątkowa dla PSP Rawa Mazowiecka na dofinansowanie zakupu 

sprzętu do utrzymania terenu wokół jednostki: 5.000,00 zł. 

13) Aktualizacja dokumentacji technicznej na termomodernizacje szkoły podstawowej w 

Sierzchowach: 7.000,00 zł. 

14) Dotacja majątkowa dla Powiatu Rawskiego z przeznaczeniem na rozbudowę Szpitala 

Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej: 39.800,00 zł.  

15) Budowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Cielądzu: 144.151,65 zł.  

16) Opracowanie dokumentacji, nadzór nad projektem inwestycyjnym związanym z budową, 

przebudową i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Cielądz: 23.798,34 

zł.  

17) Budowa ujęcia wód podziemnych /studnia głębinowa w parku w Cielądzu: 49.211,35 zł.  

18) Wykonanie odcinaka oświetlenia ulicznego w Niemgłowach: 4.999,95 zł. (f. sołecki), 

19) Opracowanie dokumentacji na oświetlenie uliczne w miejscowości Mała Wieś: 3.999,96 

zł. (f. sołecki), 

20) Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Ossowice: 23.999,76 zł.                             

(f. sołecki), 

21) Wykonanie dokumentacji i zakup materiałów na budowę oświetlenia ulicznego                                  

w Cielądzu: 23.499,35 zł. (f. sołecki), 

22) Plac zabaw w Grabicach: 6.379,06 zł. (f.sołecki). 

23) Budowa pawilonu kontenerowego z przeznaczeniem na świetlicę środowiskową: 

12.938,40 zł,(f. sołecki). 

Razem: 2.346.629,92 zł. 

- pozyskane dotacje i środki na inwestycje i zadania bieżące: 

1)  49.949,50zł. – dotacja celowa bieżąca Województwa Łódzkiego na realizację projektów 

lokalnych w sołectwach Cielądz, Komorów, Laszczyn, Mroczkowice i Niemgłowy; 

2) 109.520,00 zł. – Dotacja majątkowa Województwa Łódzkiego na realizację zadania 

inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej Nr 116352EStolniki-Kuczyzna o długości 

0,843 km; 

3) 130.380,00 zł. – dotacja celowa majątkowa z Województwa Łódzkiego na realizacje 

zadania inwestycyjnego „Dostosowanie Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach dla potrzeb 

osób niepełnosprawnych”; 
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4) 9.900,00 zł. dotacja celowa bieżąca otrzymana w ramach Grantu pod nazwą „Promocja 

obszaru Gminy Cielądz poprzez wykonanie witaczy”. Zadanie realizowane w ramach 

PROW 201-2020; 

5) 800.715,00 zł. środki finansowe otrzymane w ramach RFIL na wsparcie inwestycji 

realizowanych przez Gminę; 

6) 145.710,99 zł. – dotacja celowa majątkowa otrzymana w ramach umowy o 

dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020 na zadanie inwestycyjne „ Kompleksowa 

Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach”; 

7) 100.000,00 zł. - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na sfinansowanie 

zadania „Laboratoria przyszłości”; 

8) 250.000,00 zł. - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymane w ramach 

nagrody „Rosnąca odporność”; 

9) 10.000,00 zł. – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na sfinansowanie 

zadania pod nazwa „Promocja szczepień”; 

10) 92.776,00 zł. – dotacja majątkowa z WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pod nazwą 

„Wykonanie mikroinstalacji PV o mocy 22,8 dla produkcji energii odnawialnej na 

potrzeby gminnej oczyszczalni ścieków w Cielądzu”.  

Razem : 1.698.951,49 zł.  

- wydatki na oświatę, w tym kwota otrzymanych subwencji i dotacji,  

- wydatki na pomoc społeczną, kwota dotacji i środków własnych , 

- planowane i wykonane przychody i rozchody, w tym kredyty i pożyczki – spłata w 2021 roku, 

kwota odsetek,  

- stan zadłużenia Gminy na koniec 2021 roku, 

- wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( gospodarka odpadami komunalnymi) – 

różnica i kwota dopłaty z budżetu Gminy, 

- wartość mienia komunalnego, jego zwiększenia i zmniejszenia; 

Następnie dokonana została analiza sprawozdania finansowego gminy Cielądz, na które 

składały się: 

 bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego  

  bilans jednostki budżetowej zbiorczy  

  rachunek zysków i strat jednostki  

  zestawienie zmian w funduszu jednostki 
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  informacja dodatkowa za 2021 rok, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania 

finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. 

Z kolei, Wójt Gminy Paweł Królak zapoznał Komisję Rewizyjną w treścią opinii Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej 

sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok. 

W dalszej części w trakcie dyskusji głos zabrali: 

Członek Komisji Rewizyjnej Radny Sylwester Stefański zauważył, że Gmina bardzo 

dużo dopłaca do oświaty, gdyż prawie 3,5 mln zł. 

Wójt oznajmił, że jest to między innymi wynik podwyżek wynagrodzeń, za czym nie 

idzie proporcjonalne zwiększenie subwencji oświatowej.  

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa zwróciła uwagę na kwestię ograniczania 

wydatków bieżących i zaproponowała, by może szukać oszczędności w zakresie korzystania ze 

świetlic wiejskich, szczególnie pod kątem zużycia energii elektrycznej. 

Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska zaznaczyła, że należy rzeczywiście ograniczać 

wydatki bieżące, gdyż brakuje pokrycia w dochodach bieżących i dodała, że może być sytuacja, 

że będzie problem ze spłatą kredytów własnymi środkami.  

Wójt Gminy zwrócił też uwagę, że owszem środki z zewnątrz wpływają, lecz ich 

przeznaczenie jest konkretnie wyznaczone.   

Więcej uwag ani zapytań członkowie Komisji Rewizyjnej nie zgłosili. Podsumowując 

Komisja stwierdziła, że środki były wydatkowane gospodarnie, a zadania zostały zrealizowane 

prawidłowo i na miarę posiadanych możliwości finansowych. 

Komisja pozytywnie oceniła celowość wydatkowania środków budżetowych                                  

i jednogłośnie -  7 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu gminy za 2021 

rok.  

 

 Następnie Komisja przystąpiła do opracowania wniosku w sprawie absolutorium dla 

Wójta Gminy Cielądz. Wniosek stanowi załącznik do protokołu. Wniosek ten został przyjęty 

przez Komisję Rewizyjną  jednogłośnie, 7 głosami „za”.  

 

Punkt. 4. 

W sprawach różnych podjęto następujące tematy: 

Wójt Gminy Paweł Królak poinformował o : 

- rozstrzygnięciu na drogi dojazdowe do pól - Gmina otrzymała prawie 50 % czyli 100 

tys. zł, a koszt to 223 tys. zł – droga Zuski-Lewin 
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-  rozstrzygnięty jest Polski Ład II rozdanie – otrzymaliśmy na rozbudowę szkoły w 

Cielądzu – 8,3 mln zł i na termomodernizację Szkoły Podstawowej w  Sierzchowach – ponad 

1,5 mln zł. 

- do rozstrzygnięcia pozostają: oświetlenie uliczne, droga Wylezinek, droga w 

Komorowie oraz droga Zuski; 

- poprawione będą w ramach gwarancji drogi, które były utwardzone emulsją w 

poprzednim roku, czyli to co nie było wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną – użyto bowiem 

emulsji do łatania dziur a nie do powierzchniowego utrwalenia. 

- po rozmowach w Starostwie na pewno będzie dokończona droga w Ossowicach (beto 

nówka) i będzie robiony odcinek Gułki –Wisówka, a odcinek w Brzozówce i w Cielądzu n/p 

cmentarza – to nie padły żadne deklaracje; 

 

Punkt 5. 

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona 

Machnicka zamknęła posiedzenie Komisji o godz. 12:25.  

 

 

  

 
Protokołowała: 
 

Bogusława Kobacka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej 

Iwona Machnicka 


