Protokół Nr 12/12
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 08 czerwca 2012 roku
w Urzędzie Gminy

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą
załącznik do niniejszego protokołu.

Ponadto w posiedzeniu brali udział:
1. Paweł Królak
2. Wiesława Libera
3. Bogumił Grabowski

Wójt Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady Gminy Cielądz

Punkt 1.
Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 10:00 dokonał Przewodniczący Komisji – Tomasz
Dewille, witając członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdził istnienie quorum i
uprawnienie Komisji do podejmowania wiążących decyzji.

Punkt 2.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Tomasz Dewille przedstawił
porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji: Nr 10/12 z dn. 18.04.2012 r., Nr 11/12 z dn.
24.04.2012 r. oraz ze wspólnego posiedzenia z dn. 21.05.2012 r.
4. Rozpoznanie zasadności zarzutów wskazanych w skardze na Wójta Gminy złożonej przez p.
w dniu 30.04.2012 r. oraz wypracowanie projektu uchwały w sprawie uznania
zasadności bądź bezzasadności skargi.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu gminy za
2011 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz
Informacji o stanie mienia komunalnego. Wypracowanie opinii o wykonaniu budżetu gminy
za 2011 rok oraz wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Cielądz.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia.

1

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 3.
Protokoły Nr 10/12 z dn. 18.04.2012 r., Nr 11/12 z dn. 24.04.2012 r. oraz ze wspólnego
posiedzenia z dn. 21.05.2012 r. zostały wyłożone do wglądu. Członkowie Komisji do
protokołów nie wnieśli uwag.

Protokoły w głosowaniu 5 głosami „za” zostały przyjęte jednogłośnie.

Punkt 4.
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu obejmującego:
Rozpoznanie zasadności zarzutów wskazanych w skardze na Wójta Gminy złożonej przez p.
w dniu 30.04.2012 r. oraz wypracowanie projektu uchwały w sprawie uznania
zasadności bądź bezzasadności skargi.

Przewodniczący Komisji Tomasz Dewille poinformował, że wszyscy członkowie Komisji
otrzymali zarówno skargę jak i wyjaśnienia Wójta Gminy z dnia 18.05.2012 r.

Komisja zapoznała się również z protokołami: Nr 1/2011 z dnia 21.11.2011 r. (sporządzony w
obecności m.in. Kierownik GOPS Aldony Trzcińskiej, starszego specjalisty pr. socj. Grażyny
Michniewskiej, p.

) i Nr 1/2012 z dnia 27.04.2012 r. z wyłączeniem kwestii

dotyczących danych osobowych rodziny dotkniętej przemocą w rodzinie oraz pismem Wójta
Gminy do p.

z dnia 24.04.2012 r. Kserokopia skargi, wyjaśnień, protokołów oraz

pisma z dn. 24.04.2012 r. stanowią załączniki do protokołu.

Komisja Rewizyjna stwierdziła, co następuje:
Z protokołu Nr 1/2011 z dnia 21.11.2011 r. wynika, że oględzin lokalu, do którego Wójt chce
wprowadzić rodzinę dotkniętą przemocą fizyczną i psychiczną, dokonano w obecności p.
. Pani

wiedziała zatem o zamiarach przygotowania drugiego lokalu do zasiedlenia

przez rodzinę dotkniętą przemocą w rodzinie. Skarżąca nie miała uwag co do wprowadzenia
drugiego lokatora, poinformowała nawet, że służy pomocą. Z protokołu wynika również, że p.
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wiedziała, że zostanie poinformowana telefonicznie o dokładnej dacie zakwaterowania drugiej
rodziny do lokalu.
Skarżąca została również poinformowana odrębnym pismem Wójta Gminy z dnia 24.04.2012 r.,
że do budynku gminy, w którym zamieszkuje, z dniem 01.05.2012 r. zostanie wprowadzony
drugi lokator oraz, że w związku z tym, pracownik Urzędu dokona czynności związanych z
przystosowaniem lokalu do oddania lokatorowi.
Z protokołu Nr 1/2012 r. z dnia 27.04.2012 r. wynika, że pracownicy Urzędu, którzy przybyli do
budynku należącego do gminy w Kuczyźnie celem przystosowania lokalu do oddania
lokatorowi (zainstalowanie dwóch zamków do drzwi: bocznych wejściowych oraz drzwi do
mieszkania, które ma być oddane lokatorowi) nie zastając skarżącej, wielokrotnie próbowali
skontaktować się z nią telefonicznie. Po bezskutecznych próbach kontaktu, ze względu na
zagrożenie zdrowia i życia rodziny, która ma być przeprowadzona do lokalu podjęto decyzję o
wymianie zamków pod nieobecność p.

. Czynność ta została dokonana

komisyjnie, o czym świadczy protokół, jeden z kluczy został przekazany w depozyt sołtysowi
wsi a informacja o dokonanych czynnościach oraz miejscu odbioru klucza została umieszczona
w drzwiach skarżącej.

Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że udało mu się telefonicznie skontaktować ze
skarżącą. Skarżąca poinformowała Wójta, że obecnie udaje się z dzieckiem do szpitala. Wójt
Gminy poinformował skarżącą, że ze względu na zdrowie dziecka nie ma konieczności powrotu
a pracownicy wejdą do budynku.

Wobec zaistniałych okoliczności Komisja Rewizyjna uznała, że ze względu za realne
zagrożenie życia i zdrowia, działania podjęte przez Wójta Gminy były wynikiem konieczności
szybkiej realizacji ciążących na nim obowiązków. Działania te nie dotyczyły bezpośrednio
zajmowanego

przez

skarżącą

lokalu

i

nie

przekroczyły uprawnień

właścicielskich

przysługujących właścicielowi nieruchomości. Decyzje podejmowane w sytuacji konieczności
natychmiastowej reakcji (ze względu na zagrożenie życia i zdrowia rodziny dotkniętej przemocą
w rodzinie) nie mogły spełniać oczekiwań skarżącej co do poinformowania jej z 14-to dniowym
wyprzedzeniem o planowanych decyzjach związanych z lokalem, którego bezpośrednio nie
zajmuje skarżąca, a którego właścicielem jest gmina.

Komisja Rewizyjna jednogłośnie uznała, że zarzuty zawarte w skardze są bezzasadne. Komisja
Rewizyjna opracowała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Cielądz.
Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.
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Punkt 5.
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu obejmującego:
„Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011
rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz Informacji o
stanie mienia komunalnego. Wypracowanie opinii o wykonaniu budżetu gminy za 2011 rok oraz
wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Cielądz”.

Sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 rok, Uchwałę Nr
III/221/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 23 maja
2012 roku w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Wójta Gminy Cielądz z wykonania
budżetu za 2011 rok oraz Informację o stanie mienia komunalnego przedstawiła Skarbnik
Gminy Wiesława Libera.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 rok wraz ze sprawozdaniem rocznym z
wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Cielądzu oraz Informację o stanie mienia komunalnego członkowie Komisji otrzymali w dniu
27.03.2012 r., sprawozdanie finansowe za 2011 rok w dniu 07.05.2012 r., opinię RIO w dniu
29.05.2012 r. . Stanowią one załączniki do protokołu.

Przewodniczący Komisji Tomasz Dewille poinformował, że sprawozdanie z wykonania budżetu
gminy oraz Informacja o stanie mienia komunalnego były szczegółowo analizowane i omawiane
na posiedzeniu Komisji w dniu 18.04.2012 r., 24.04.2012 r. oraz na wspólnym posiedzeniu
Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia oraz Komisji Budżetu i
Rolnictwa w dniu 07 maja 2012 r., na którym również szczegółowo omówiono i
przeanalizowano sprawozdanie finansowe.

Następnie Komisja przystąpiła do rozpatrzenia sprawozdania finansowego, sprawozdania z
wykonania budżetu gminy za 2011 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym
sprawozdaniu oraz Informacji o stanie mienia komunalnego.

Ze względu na wcześniejsze analizy i dyskusje nad sprawozdaniami członkowie Komisji
żadnych uwag nie wznieśli.
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Komisja pozytywnie oceniła celowość wydatkowania środków budżetu. Stwierdzono, że
środki były wydatkowane gospodarnie a zadania zostały zrealizowane prawidłowo.

Komisja jednogłośnie, pięcioma głosami „za” pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z
wykonania budżetu gminy za 2011 rok.

Następnie Komisja przystąpiła do opracowania wniosku w sprawie udzielenia
absolutorium dla Wójta Gminy Cielądz. Wniosek stanowi załącznik do protokołu. Wniosek ten
został przyjęty jednogłośnie, pięcioma głosami „za”.

Punkt 6.
W sprawach różnych Zastępca Przewodniczącego Komisji Józef Pytka poinformował, że nie
rozumie dlaczego w Domu Nauczyciela to gmina ma zrobić ogrzewanie a nie mieszkańcy.
Wójt Gminy poinformował, że gmina musi zapewnić mieszkańcom źródło ciepła.
Skarbnik Gminy poinformowała, że mieszkańcy obecnie maja centralne ogrzewanie z gminy,
sprzedaż mieszkań obejmuje ogrzewanie, muszą mieć dostawę ciepła. Koszty ogrzewania są
duże a sporo tracimy na przesyle. Dlatego żeby nie trzeba było ogrzewać tych mieszkań należy
zrobić kotłownię.
Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski poinformował, że jego zdaniem skoro należy
im zrobić kotłownię to trzeba ją zrobić, ale taką, na jaką gminę stać. A jeśli mieszkańcy chcą
lepszą to niech sobie sami poprawiają. My możemy zrobić na ekogroszek a jeśli chcą na olej
niech sami kupią sobie odpowiedni piec.
Wójt Gminy poinformował, że należy się poświęcić i odciąć te mieszkania od naszego
ogrzewania, koszty nam spadną. Odbyła się rozmowa z mieszkańcami, mają podpisać umowę,
w której zobowiążą się do pokrycia kosztów wyceny, dokumentacji i części budowy oraz do
wykupu mieszkań.
Przewodniczący Komisji Tomasz Dewille stwierdził, że jeśli umowy nie podpiszą to należy im
podnieść czynsz, który i tak jest zbyt niski.
Wójt Gminy na zapytanie członka Komisji Iwony Machnickiej odnośnie równiarki w Małej Wsi
od mostku poinformował, że równiarka już tam była, na zapytanie Przewodniczącego Rady
Gminy Bogumiła Grabowskiego odnośnie drogi w Stolnikach poinformował, że do Stolnik
pojedzie równiarka i kamień.
Przewodniczący Komisji Tomasz Dewille poinformował, że w Ossowicach od mostu do p.
Stefańskiego zostało ok. 400 m drogi, które należy zrobić.
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Punkt 7.
Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tomasz
Dewille zamknął posiedzenie Komisji o godz. 12:30.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Tomasz Dewille

Protokołowała:
mgr Olga Kmita
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