
Protokół nr 2/11
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

w dniu 12 stycznia 2011 r.

pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji T. Filistyńskiego.

Godz. rozpoczęcia – 15:00
Godz. zakończenia – 18:00

W posiedzeniu udział wzięli:
1. Tomasz Filistyński – Przewodniczący Komisji
2. Bronisław Kopeć – Z-ca Przewodniczącego Komisji
3. Krzysztof Sadowski

Nieobecni radni: Kazimierz Czerniak, Dariusz Zdunek.

Ponadto w posiedzeniu udział wziął Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich

Temat posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
3. Powołanie zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli Bibliotek Publicznych.
4. Rozpatrzenie  skargi  Sołectwa  Godzieszów  na  Dyrektora  Szkoły  Podstawowej  w 

Godzieszowie.
5. Sprawy bieżące.

Przebieg posiedzenia:

Ad.  1. Otwarcia  posiedzenia  dokonał  Przewodniczący Komisji  T.  Filistyński  stwierdzając 
quorum i przedstawiając porządek posiedzenia, do którego nie wniesiono zmian. 

Ad. 2.  Protokół nr 1/10 z dnia 22 grudnia 2010 r. przyjęto jednogłośnie.
W  głosowaniu  udział  brało  3  osoby,  „za”  przyjęciem  protokołu  –  3,  „przeciw”  –  0, 
„wstrzymujących się” – 0.

Ad. 3. Powołano zespół kontrolny do  przeprowadzenia kontroli Bibliotek Publicznych na 
terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec w dniach od 17 stycznia 2011 r. do 11 marca 2011 r. w 
następującym składzie:

1. Bronisław Kopeć – jako przewodniczącego zespołu kontrolnego
2. Krzysztof Sadowski – jako członka zespołu kontrolnego 
3. Dariusz Zdunek – jako członka zespołu kontrolnego 

Ad. 4. Rozpatrzenie skargi.
O  godz.  15:30  zgłosiła  się  Sołtys  wsi  Godzieszów  Pani  Jadwiga  Jurewicz.  Wymieniona 
omówiła  spór  i  konflikt  z Dyrektorem Szkoły Podstawowej  w Godzieszowie  Panią  Beatą 
Boczulą. Wymieniona zarzuciła Pani Dyrektor, iż działa swoim zachowaniem na niekorzyść 
wsi Godzieszów oraz podważa autorytet jej syna Michała Jurewicza – obecnego radnego tej 
wsi.  Ponadto  podniosła  problem  wynajmu  sali  sportowej  przy  Szkole  Podstawowej  w 
Godzieszowie  dla  mieszkańców  w godzinach  wieczornych.  Z  jej  relacji  wynika,  że  Pani 
Dyrektor Boczula nie zezwala na korzystanie przez młodzież z sali sportowej. Ogólnie miała 



do niej żal. Ponadto oznajmiła, że z sali sportowej przy szkole korzystają znajomi Pani Beaty 
Boczuli, a dla innych jest to zablokowane. 
Ponadto Pani Jadwiga Jurewicz oznajmiła, że Rada Sołecka złożyła pisemny wniosek do Pani 
Dyrektor  na  organizację  zabawy  sylwestrowej,  a  dochód  miałby  być  przeznaczony  na 
organizowane w 2011 r. Dożynki Gminne i nie otrzymała odpowiedzi na złożony wniosek. 
Więc Pani Jadwiga Jurewicz udała się osobiście do Pani Beaty Boczuli, która oznajmiła, że 
najprawdopodobniej Rada Rodziców będzie organizowała tą zabawę. W rezultacie nikt takiej 
zabawy nie zorganizował. Ostatecznej odpowiedzi Pani Jadwiga Jurewicz nie otrzymała. 
Komisja  zapoznała  Panią  Jurewicz  z  regulaminem  wynajmu  sali  sportowej.  Wymieniona 
oznajmiła, że nic na ten temat nie wie, a paragrafy regulaminu nie są realizowane. 

Godz.  16:30 przed komisją  stanęła  Dyrektor  Pani  Beata  Boczula.  Przeprowadzono z w/w 
rozmowę na temat skargi przedstawiając jej treść. Pani Beata Boczula oznajmiła, że zna treść 
skargi i wszelkie zarzuty odnośnie tego, że szkoła nie posiada regulaminu wynajmu sali są 
nieprawdziwe. Taki regulamin istnieje i jest realizowany. Ponadto poinformowała, że tylko w 
miarę możliwości salę można wypożyczyć w godz. 15:00 – 21:00 i jest to uzależnione od jej 
decyzji.  Również  okazała  wniosek  mieszkańca  Godzieszowa,  który  był  rozpatrzony 
pozytywnie. Dodała, że nie ma żadnego problemu z wynajęciem sali. 
Wymieniona  zaprzeczyła  jakoby  na  zebraniu  rodziców  przed  wyborami  oczerniła  w 
jakikolwiek  sposób  kandydata  na  radnego  Michała  Jurewicza.  Oznajmiła,  iż  kilka  razy 
rozmawiała  z  Panem  Michałem  Jurewiczem,  lecz  nie  doszli  do  porozumienia.  Ponadto 
odniosła  się  do  sprawy  organizacji  zabawy  sylwestrowej  w  szkole.  Oznajmiła,  że  taki 
wniosek  do  niej  dotarł,  ale  nie  został  rozpatrzony,  gdyż  zwróciła  się  z  zapytaniem  do 
Burmistrza Nowogrodźca o wyrażenie opinii, czy sylwester może być zorganizowany z uwagi 
na  fakt,  iż  będzie  tam spożywany  alkohol.  W rezultacie  zabawa  sylwestrowa  nie  została 
zorganizowana,  gdyż  odpowiedź  z  Urzędu  przyszła  zbyt  późno  i  już  nie  było  czasu  na 
organizację zabawy. 
Rozpytywana oznajmiła, że nie ma takiej możliwości, aby osoby postronne miały styczność z 
dokumentacją  szkoły  bez  jej  wiedzy  i  zgody.  Ponadto  oznajmiła,  że  grono  rodziców 
zaangażowanych w działalność szkoły korzysta z sali sportowej w zamian za swoją pomoc, 
ale jest to za każdym razem kontrolowane. 

Po wysłuchaniu Komisja z udziałem Burmistrza R. Relicha omówiła wystąpienia i stwierdziła 
co następuje. 

Zgodnie z uregulowaniem art.  227 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego 
przedmiotem skargi  może  być  w szczególności  zaniedbanie  lub nienależyte  wykonywanie 
zadań przez  właściwe organy lub przez  ich  pracowników, naruszenie  praworządności  lub 
interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Po dokonaniu oceny skargi z dnia 29 listopada 2010 roku oraz po zapoznaniu się z 
treścią  wyjaśnień  Pani  Beaty  Boczuli  Dyrektora  Szkoły  Podstawowej  w  Godzieszowie 
należało uznać ją za zasadną w części z uwagi na następujące okoliczności. Bezspornym jest, 
iż Szkoła Podstawowa w Godzieszowie dysponuje salą gimnastyczną, o której udostępnianiu 
na  potrzeby  pozaszkolne  decyduje  Dyrektor  Szkoły  Podstawowej  w  Godzieszowie.  Jak 
wskazała Pani Boczula zasady udostępniania sali określa stosowny regulamin. 
Ponadto  podniosła,  iż  sala  gimnastyczna  jest  udostępniana  za  odpłatnością  na  potrzeby 
pozaszkolne.  Działanie  takie  należy  uznać  za  zgodne  z  prawem,  jednak  odmowa 
udostępnienia sali na wniosek klubu Waleczni Godzieszów na potrzeby odbycia treningów 
nie została racjonalnie uzasadniona, co skutkuje podejrzeniem, iż doszło do dyskryminowania 
tego  lokalnego  stowarzyszenia.  Działanie  takie  należy  uznać  za  naruszenie  interesów 
mieszkańców  wsi  Godzieszów,  których  reprezentantem  jest  Pani  Sołtys.  Z  uwagi  na 



powyższe  należy  uznać,  iż  w  zakresie  odmowy  udostępnienia  sali  gimnastycznej  w/w 
klubowi bez wskazania rzetelnego uzasadnienia za zasadną. 

Za bezzasadne należy uznać pozostałe zarzuty skargi, albowiem kwestia udostępniania 
pomieszczeń szkoły na komercyjne  imprezy organizowane na rzecz osób dorosłych  przez 
podmioty nie związane ze szkołą należy do wyłącznej kompetencji Dyrektora,  który w tej 
sprawie może kierować się własnym uznaniem oraz interesem szkoły. Tym samym nie można 
uznać, iż działanie Dyrektora w przedmiotowej kwestii naruszyło interes skarżących lub było 
niezgodne z prawem.
Ponadto Rada Miejska w Nowogrodźcu nie jest władna do oceniania ewentualnych zarzutów 
w zakresie wypowiedzi Pani Dyrektor podczas spotkania z rodzicami w aspekcie naruszania 
dóbr osobistych poszczególnych osób. 
Z uwagi na powyższe okoliczności te nie były badane w trakcie rozpoznania w/w skargi, 
albowiem  nie  mieszczą  się  w  granicach  w/w  art.  227  ustawy  Kodeks  postępowania 
administracyjnego.

Następnie  odbyło  się  spotkanie  z  udziałem Pani  Sołtys  Jadwigi  Jurewicz i  Pani  Dyrektor 
Beaty Boczuli, które zadeklarowały chęć współpracy i zażegnania konfliktu. 
Pani Sołtys Jadwiga Jurewicz wystąpiła z wnioskiem o wybudowanie sali wiejskiej.

Ad. 5. Nie było.

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji T. Filistyński o godz. 
18:00 zamknął posiedzenie. 

          Protokołował:                                                                          Przewodniczył:

     Tomasz Filistyński                                                                  Tomasz Filistyński
                                                                                                Przewodniczący Komisji 


