
Protokół nr 17/17 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej  

z dnia 31 października 2017 

 

Godz. rozpoczęcia – 14:00  

Godz. zakończenia – 14:35  

 

W posiedzeniu udział wzięli:  

1) Piotr Nieratka – Przewodniczący Komisji  

2) Krzysztof Sadowski – Z-ca Przewodniczącego Komisji  

3) Katarzyna Kiecenka – Skarbnik Komisji 

4) Mirosław Kędzia – Członek  

Nieobecny radny Artur Kozioł. 

 

Ponadto w posiedzeniu udział wziął Zastępca Naczelnika Wydziału Komunalnego Andrzej Drąg. 

 

Temat posiedzenia: 

1. Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Nowogrodźca. 

 

Przebieg posiedzenia:  

Ad. 1.  

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z treścią skargi Pani Stanisławy Pawłowskiej wraz z dołączoną 

dokumentacją, wysłuchała wyjaśnień Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunalnego. Zastępca 

Naczelnika Wydziału Komunalnego A. Drąg wyjaśnił, iż małżonek Pani Stanisławy Pawłowskiej nabył 

w spadku nieruchomość położoną na terenie gminy – spisany testament. W związku z tym, że nie 

zgłosił się z testamentem  do odpowiednich organów początkowo budynek przejęła gmina – zgodnie 

z wyrokiem Sądu z listopada 2015 roku. Urząd Gminy już w 2009 roku wystosował pierwsze 

wezwanie o wskazanie, czy Pan Jerzy Pawłowski posiada testament, jednakże dopiero w zeszłym 

roku, po rozmowach Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunalnego A. Drąga z w/w pozyskano 

kserokopię testamentu, co pozwoliło na złożenie wniosku do Sądu o przekazanie nieruchomości 

spadkobiercy w związku z ujawnieniem testamentu sporządzonego przez zmarłą Marię Krzyśko. W 

styczniu 2017 roku wydano postanowienie w tej sprawie. W okolicach marca 2018 rodzina 

zdecydowała się na sprzedaż nieruchomości.  

 

Z przedstawionych informacji wynika, iż w trakcie rozpatrywania przez Komisję Mieszkaniową 

wniosku Pani Stanisławy Pawłowskiej o przyznanie lokalu socjalnego, Pan Jerzy Pawłowski był 

właścicielem nieruchomości. Zgodnie z ustawą z 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, 

mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r., nr 21, poz. 266, ze zm.) 

osoba starająca się o mieszkanie z zasobów gminy nie może mieć prawa do innego lokalu. Dotyczy to 

też jej małżonka.  

 



W związku z powyższym skarga została uznana z niezasadną („za” – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” 

– 0) 

 

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Piotr Nieratka o godz. 14:35 

zamknął posiedzenie. 

 

Protokołowała:        Przewodniczył: 

 

Katarzyna Kiecenka         Piotr Nieratka 

 

Skarbnik Komisji                        Przewodniczący Komisji 

 

 


