
Protokół nr 24/13 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

w dniu 14 maja 2013 r. 
 
pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji T. Filistyńskiego. 
 
Godz. rozpoczęcia – 14:30 
Godz. zakończenia – 16:00 
 
W posiedzeniu udział wzięli: 

1. Tomasz Filistyński – Przewodniczący Komisji 
2. Bronisław Kopeć – Z-ca Przewodniczącego Komisji 
3. Dariusz Zdunek – Sekretarz Komisji 
4. Krzysztof Sadowski – Członek 

Nieobecny radny Andrzej Drąg 
 
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 

1. Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Nowogrodźcu Henryka Pilna 
2. Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich 
3. Naczelnik Wydziału Komunalnego Dariusz Jancelewicz 

oraz Pani Zofia Bokszańska. 
 
Temat posiedzenia: 
 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia. 
4. Rozpatrzenie skargi złożonej przez Panią Zofię Bokszańską. 
5. Sprawy bieżące. 

 
Przebieg posiedzenia: 
 
Ad. 1. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji T. Filistyński. 
 
Ad. 2.  Jednogłośnie przyjęto porządek posiedzenia. 
W głosowaniu udział brało 4 osoby, „za” – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0. 
 
Ad. 3. Jednogłośnie przyjęto protokół nr 23/13 z dnia 22 marca 2013 r. 
W głosowaniu udział brało 4 osoby, „za” – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0. 
 
Ad. 4. Komisja wysłuchała wyjaśnień Pani Zofii Bokszańskiej oraz Burmistrza Nowogrodźca 
R. Relicha. 
 
Po rozpoznaniu i przeanalizowaniu skargi Pani Zofii Bokszańskiej z dnia 19 kwietnia 2013 r. 
w zakresie zarzutów dotyczących działań Burmistrza Nowogrodźca Komisja Rewizyjna 
uznała, że skarga jest niezasadna z uwagi na następujące okoliczności. 
Skarżąca podnosiła zarzuty bezczynności oraz naruszania jej interesów poprzez brak działań 
organów Gminy w tym Burmistrza Nowogrodźca w zakresie zagospodarowania 
nieruchomości gminnych sąsiadujących z nieruchomością skarżącej. Dodatkowo skarżąca 
wskazywała na braki w infrastrukturze budowlanej na nieruchomościach ościennych.  



 
Po zapoznaniu się z treścią skargi uznano, iż jest ona bezzasadna, albowiem wskazania 
skarżącej nie uzasadniają odpowiedzialności Burmistrza Nowogrodźca za zarzucane mu 
nieprawidłowości. W pierwszej kolejności należy wskazać, iż wykonanie działań związanych 
z ogrodzeniem byłego wysypiska śmieci zostało dokonane.  
Natomiast doprowadzenie oświetlenia do końca ulicy Mickiewicza jest uzależnione od 
przeznaczenia stosownych środków w budżecie Gminy, co do tej pory nie nastąpiło z uwagi 
na szczupłość środków finansowych oraz konieczność zapewnienia środków na inne bardziej 
priorytetowe zadania Gminy. Z uwagi na powyższe Burmistrz Nowogrodźca nie mógł 
wykonać powyższego działania inwestycyjnego.  
Niezasadny jest również zarzut w zakresie braku rekultywacji wysypiska śmieci, albowiem 
byłe wysypisko zostało zrekultywowane zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym 
zakresie i obecny stan odpowiada wymaganiom prawnym w tym aspekcie.  
Zarzut związany z brakiem wybudowania kładki nad torowiskiem przy ulicy Mickiewicza jest 
o tyle bezzasadny, że uprawnienie w tym zakresie posiada wyłącznie zarządcza infrastruktury 
drogowej oraz kolejowej, którym w tym przypadku nie jest Burmistrz Nowogrodźca. Tym 
samym organy Gminy nie są władne podjąć działań mających na celu wykonanie powyższego 
urządzenia.  
 
Reasumując powyższe uznano, iż skarga Pani Zofii Bokszańskiej jest bezzasadna.  
W głosowaniu udział brało 4 osoby, „za” – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0. 
 
Ponadto Komisja wypracowała następujący wniosek: 
Komisja wnioskuje o wykonanie oświetlenia drogowego do końca ul. Mickiewicza w 
Nowogrodźcu. 
 
Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji T. Filistyński o godz. 
16:00 zamknął posiedzenie.  
 
                    Protokołowała:                                                                   Przewodniczył: 
 
 
               Jolanta Janeczko                                                               Tomasz Filistyński 
podinspektor ds. obsługi Rady Miejskiej                                         Przewodniczący Komisji  
 

 
 


