Protokół Nr 13/12
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 16 lipca 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

Wójt Gminy

2. Bogumił Grabowski

Przewodniczący Rady Gminy Cielądz

3. Sylwester Krawczyk

Sekretarz Gminy

4. Aldona Trzcińska

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

5. Maria Bedełek

zam. Kuczyzna

Punkt 1.
Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 15:00 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 protokołu Nr 12/12 z dnia 08.06.2012 r.
4. Wyjaśnienie okoliczności podnoszonych przez p. Marię Bedełek w odwołaniu z dnia
03.07.2012 r. (data wpływu: 04.07.2012 r.).
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Ponieważ nikt nie zgłosił uwag i wniosków Przewodniczący Komisji przeprowadził głosowanie
w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia.
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Członkowie Komisji w głosowaniu 3 głosami „za” jednogłośnie przyjęli przedstawiony
porządek posiedzenia.

Punkt 3.
Protokół Nr 12/12 z dn. 08.06.2012 r. został wyłożony do wglądu. Członkowie Komisji do
protokołu nie wnieśli uwag.
Protokół w głosowaniu 3 głosami „za” został przyjęty jednogłośnie.

Punkt 4.
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu obejmującego:
wyjaśnienie okoliczności podnoszonych przez p. Marię Bedełek w odwołaniu z dnia 03.07.2012
r. (data wpływu: 04.07.2012 r.).
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Tomasz Dewille poinformował członków Komisji
oraz osoby obecne , że wpłynęły dwa odwołania do Przewodniczącego Komisji rewizyjnej
oraz Przewodniczącego Rady Gminy.
Z treścią wszyscy zapoznali się i obecnie chcemy usłyszeć od zainteresowanej czego faktycznie
oczekuje.
Pani Maria Bedełek poinformowała ,że nie godzi się z protokołem z dnia 08 czerwca 2012r
z pkt 4 w którym podano , że część druga lokalu mieszkalnego jest wolna do zasiedlenia
a to nieprawda , wtedy kiedy była Pani kierownik były w tym pomieszczeniu moje rzeczy
kuchenka i inne i ja tam miałam kuchnię.
Ma również żal, że podczas mojej nieobecności wtedy kiedy dzieci były same w domu
weszli do budynku wymieniać zamki.
Czy nikt nie wziął pod uwagę zawartej umowy, gdzie mam całą górę.
Przewodniczący Komisji T. Dewille zapytał czego faktycznie Pani Bedełek Maria od nas
oczekuje.
Pani Bedełek M. stwierdziała , że ma żal do Pana Wójta ,że nie zachował się tak jak powinien
i Pan Wójt doskonale o tym wie a dzieci moje do dziś się boją tam mieszkać.
Również nadmieniła ,że ma lęk o rodzinę która miałaby być wprowadzona do lokalu
sąsiedniego ponieważ dzieci w tej rodzinie są nadpobudliwe i jak słyszała dokuczliwe
więc obawa P. Bedełek o jej dzieci.
Poinformowała ,że trzeba było spojrzeć na umowę i z niej wynikało ,że cała góra budynku jest
moja , a czynsz opłacam.
O żadnych poczynaniach nie byłam informowana.
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Pani Aldona Trzcińska Kierownik GOPS jeszcze raz ustosunkowała się do wypowiedzi P. M.
Bedełek informując o pilnej potrzebie szukania mieszkania dla rodziny, która dotknięta
została przemocą fizyczną. Nie ma potrzeby w tej chwili polemizować czy była kuchnia czy nie
ja uważam ,że naszym obowiązkiem było zajęcie się tą rodziną tam też są dzieci , a wszystkie
dzieci nasze są i dobrze ,że nic tragicznego się nie stało. Uważam ,że Pani Bedełek była też w
trudniej sytuacji i gmina jej pomogła poprzez umieszczenie Pani Bedełek w lokalu
w Kuczyźnie i powinna najbardziej zrozumieć sytuację tamtej rodziny.
Obecnie w tej rodzinie sytuacja się poprawiła j pracownicy GOPS tak często jak to możliwe
odwiedzają tą rodzinę ,ale w każdej chwili może sytuacja się odwrócić i musimy mieć lokal
dla tej rodziny.
Członkowie Komisji podnosili pytanie czego Pani M. Bedełek oczekuje.
Pani M. Bedełek stwierdziła , że Pan Wójt wie i Wójt powinien to załatwić
Pan Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk również zabrał głos wyjaśniając, że uczestniczył
również z Panią Kierownik GOPS przy wymianie tych zamków i będąc tam nie miał takiej
wiedzy ,że są tam dzieci.
Prace musieliśmy wykonać z uwagi na to ,że zachodziła konieczność wprowadzenia tam innej
rodziny. Kontakt telefoniczny z Panią M. Bedełek był niemożliwy ponieważ nie odbierała
telefonów. Taką wiedzę miałem również od P. Kierownik GOPS .
Pan Sekretarz wyjaśnił również, że lokal jest nasz i pewne prace musimy wykonywać,
w tej chwili termin zawartej umowy dobiega w związku z tym rozważymy jej zapisy i ją
zweryfikujemy.
Pan Wójt Paweł Królak zapytał również co Panią Bedełek M będzie satysfakcjonować , czego
Pani od nas oczekuje.
Pani M. Bedełek odpowiedziała ,że Pan Wójt doskonale wie , co mam swoim dzieciom
powiedzieć, od początku nie było prawdy.
Ustalono, że o wszystkich sprawach które będą dotyczyły zajmowanego przez Panią
M. Bedełek lokalu będą odbywać się

w formie pisemnej z zachowaniem 7 dni od daty

otrzymania pisma.

Punkt 5.
W sprawach różnych nikt nie zabrał głosu
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Punkt 6.
Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tomasz
Dewille zamknął posiedzenie Komisji o godz. 16,00.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Tomasz Dewille

Protokołowała:
Maria Ciesielska
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