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Protokół nr 08/2015 
 z posiedzeń, które odbyły się w dniach: 10.08.2015r., 10.09.2015r. , 19.10.2015r. 

dotyczących skargi na działalność Burmistrza Nowogrodźca oraz Dyrektora Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu w Nowogrodźcu  

Cz.I 

Posiedzenie z dnia 10.08.2015 r., godz. rozpoczęcia: 15:40, godz. zakończenia: 16:00 

W posiedzeniu wzięli udział: 

1. Piotr Nieratka – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

2. Krzysztof Sadowski – Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 

3. Mirosław Kędzia – Członek 

4. Artur Kozioł – Członek 

Nieobecna: 

1. Katarzyna Kiecenka – Sekretarz 

 
Przebieg posiedzenia: 

Zapoznano się ze skargą na działalność Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Sportu w 

Nowogrodźcu, która dotyczy niemożliwości prowadzenia działalności handlowej podczas imprezy 

gminnej Peczenica przez pana Jaworskiego, nieodpowiedniego zachowania się urzędnika.  

Komisja Rewizyjna ustaliła, że wystosuje prośbę do Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Sportu o 

przedstawienie swojego stanowiska w tej sprawie.  

Przewodniczący przełożył dalsze obrady na późniejszy termin, gdy zostanie przekazane stanowisko 

Pani Dyrektor. 

Cz. II 

Posiedzenie z dnia 10.09.2015 r., godz. rozpoczęcia 14:30, godz. zakończenia 15:50 

Pod przewodnictwem Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 

W posiedzeniu wzięli udział: 

1. Krzysztof Sadowski – Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 

2. Katarzyna Kiecenka – Sekretarz 

3. Artur Kozioł – Członek 

Nieobecni: 

1. Piotr Nieratka – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

2. Mirosław Kędzia – Członek 

 

Ponadto w posiedzeniu wzięli udział: 

1. Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu – pani Eliza Szwed. 

2. Naczelnik Wydziału Komunalnego – pan Jancelewicz 
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Temat posiedzenia: 

1. Skarga na działalność Burmistrza Nowogrodźca. 

2. Kontynuacja rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Centrum Kultury i Sportu 

3. Przyjęcie protokołu nr 07/2015 z dnia 

 

Przebieg posiedzenia:  

Ad.1 Naczelnik Jancelewicz przedstawił informacje w sprawie procedury sprzedaży działki nr 207 o 

pow. 1,38 ha położonej w obrębie Parzyc, zabudowanej budynkiem byłej Szkoły Podstawowej. 

Komisji została również przedstawiona sytuacja prawna w przypadku sprzedaży nieruchomości 

stanowiącej własność jednostek samorządu terytorialnego.  

Ad.2 Pani Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu poinformowała, że z uwagi 

na prowadzone postępowanie sądowe (w/w złożyła zawiadomienie o znieważenie, do którego doszło 

podczas Święta Peczenicy) nie może wypowiedzieć się na temat dotyczącej skargi.  

Pani Dyrektor wypowiedziała się na temat poprzedniej skargi, a tym samym odniosła się do projektu 

protokołu z poprzedniego posiedzenia. Przedstawiła wiele argumentów komentując bezpośrednie 

wypowiedzi, a także przedstawiła dokumentację i kalkulację kosztów związanych z przygotowaniem 

imprez plenerowych w naszej gminie.  

Wnioski Komisji: 

Ad1. 

Ustawa o gospodarce nieruchomościami dla sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność 

jednostek samorządu terytorialnego przewiduje zastosowanie przepisów Kodeksu Cywilnego. 

Cywilnoprawny tryb obrotu nieruchomościami jednostek samorządu terytorialnego wyklucza zatem 

przyjęcie, że złożenie propozycji zakupu nieruchomości (i to z zastrzeżeniem formy bezprzetargowej) 

wszczyna postępowanie administracyjne, które podlega załatwieniu w drodze władczego 

jednostronnego rozstrzygnięcia organu w formie decyzji administracyjnej. Stan ten potwierdza np. 

Sąd Administracyjny we Wrocławiu z 20 lipca 2012 roku, sygn. Akt II SAB/Wr16/12 

Zastępca Przewodniczącego poddał głosowaniu, czy Komisja Rewizyjna uznaje skargę za niezasadną: 

„Za” – 3 głosy ; „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0. 

 

Ad2. 

Biorąc pod uwagę wszelkie okoliczności dotyczące wykupienia imprezy przez firmę cateringową 

można uznać, że Pan Jaworski nieprawnie wkroczył na teren imprezy zamkniętej. Nie mając 

uprawnień od właściwego organu nie miał prawa zatrzymywać się w miejscu wyznaczonym tylko dla 

firm posiadających umowy. Jednakże w skardze zarzucano pani Dyrektor GCKiS nieodpowiednie 

zachowanie. Incydent ten miał miejsce w asyście funkcjonariuszy policji. Komisja Rewizyjna uznała, że 

poprosi o przedstawienie zdarzenia przez Komisariat Policji w Nowogrodźcu.  

W związku powyższym przełożono kontynuację obrad na inny termin.  
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Ad.3  

Przyjęcie protokołu nr 07/2015 z dnia 12 czerwca 2015r. 

„za” – 3, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” - 0 

Cz. III 

Posiedzenie z dnia 19.10.2015r., godz. rozpoczęcia 18:00, godz. zakończenia: 18:30 

W posiedzeniu wzięli udział: 

1. Piotr Nieratka - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

2. Krzysztof Sadowski – Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 

3. Katarzyna Kiecenka – Sekretarz 

4. Mirosław Kędzia– Członek 

Nieobecni: 

1. Artur Kozioł – Członek 

 

Ponadto w posiedzeniu wzięli udział: 

1. Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu – pani Eliza Szwed. 

Temat posiedzenia: 

1. Kontynuacja rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w 

Nowogrodźcu. 

Przebieg posiedzenia: 

Pani Dyrektor poinformowała, że sprawa w sądzie o znieważenie ma się odbyć 24 października br. Na 

chwilę obecną nie  może wypowiadać się w temacie skargi.  

Zapoznano się z informacją z Komisariatu Policji, zgodnie z którym państwo Jaworscy bez pozwolenia 

wkroczyli na teren imprezy zamkniętej i nie chcieli dobrowolnie go opuścić.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poddał pod głosowanie skargę jako niezasadną: 

„za” – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0 

Na tym zakończono obrady. 

 

Protokołowała:        Przewodniczył: 

 

Sekretarz Komisji      Przewodniczący Komisji 

Katarzyna Kiecenka                                                                                      Piotr Nieratka 


