
Protokół nr 32/14 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

w dniu 06 lutego 2014 r. 

 

pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji T. Filistyńskiego. 

 

Godz. rozpoczęcia – 14:00 

Godz. zakończenia –17:00 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

1. Tomasz Filistyński – Przewodniczący Komisji 

2. Krzysztof Sadowski – Członek  

3. Andrzej Drąg – Członek 

Nieobecni radni: Bronisław Kopeć, Dariusz Zdunek. 

 

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 

1) Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich 

2) Naczelnik Wydziału Inwestycji Mirosława Markiewicz 

3) Naczelnik Wydziału Komunalnego Dariusz Jancelewicz 

 

Temat posiedzenia: 

 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia. 

3. Rozpatrzenie skargi złożonej przez Panią J. K. reprezentowaną przez radcę prawnego 

B. N. z dnia 07 stycznia 2014 r. 

4. Kontrola inwestycji pn. „Budowa wiejskiej sali spotkań w Kierżnie”. 

5. Sprawy bieżące. 

 

Przebieg posiedzenia: 

 

Ad. 1. Posiedzenie zostało otwarte przez Przewodniczącego Komisji T. Filistyńskiego, który 

przedstawił porządek posiedzenia. 

Do porządku nie wniesiono uwag. 

 

Ad. 2. Jednogłośnie przyjęto protokół nr 31/13 z dnia 05 grudnia 2013 r. 

W głosowaniu udział brało 3 osoby, „za” – 3, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0. 

 

Ad. 3. Przewodniczący Komisji T. Filistyński odczytał skargę na Burmistrza Nowogrodźca. 

Następnie głos zabrał Burmistrz Nowogrodźca R. Relich odczytał dekretację swoją, którą 

umieścił na piśmie z dnia 1 sierpnia 2013 r. (data wpływu do Urzędu Miejskiego) – pismo 

zadekretował do Gminnego Centrum Kultury i Sportu.   

Naczelnik Wydziału Komunalnego D. Jancelewicz odczytał owe pismo, które skierowane 

było przez nowych właścicieli nieruchomości w Parzycach 108 tj. p. W. S. i p. D. S. Ponadto 

odczytał protokół przeglądu stanu technicznego instalacji elektrycznej i wodnej z 30 lipca 

2013 r. 

Na podstawie pisma, które wpłynęło dnia 1 sierpnia 2013 r. Urząd Miejski nie wszczynał 

żadnego postępowania, ani nie udzielano odpowiedzi. Skierowano tylko zapytanie do 

Gminnego Centrum Kultury i Sportu, nie dopatrzono się uchybień, zresztą gmina nie ingeruje 

w sprawy prywatne, pomiędzy właścicielem budynku a najemcą. Urząd Miejski sprzedał 



nieruchomość w Parzycach 108 i nie jest właścicielem.  

 

Wobec powyższego Komisja Rewizyjna uznała, iż skarga jest niezasadna, albowiem biorąc 

pod uwagę treść wskazań p. S., obowiązkiem Burmistrza Nowogrodźca było stwierdzenie, 

czy nie doszło do nieprawidłowości w rozliczeniu dostaw mediów na terenie obiektu 

stanowiącego uprzednio własność Gminy, a następnie zbytego na rzecz p. S., w okresie kiedy 

obiekt stanowił własność Gminy. Powyższe wynika wprost z przepisów ustawy o finansach 

publicznych oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami. W tym celu przekazał wskazania p. 

S. do Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu, uprzedniego zarządcy obiektu po 

byłej Szkole Podstawowej w Parzycach w celu dokonania stosownych ustaleń faktycznych o 

okolicznościach korzystania z obiektu przez skarżącą w okresie sprzed sprzedaży na rzecz 

nowych właścicieli.  

Tym samym Burmistrz Nowogrodźca spełnił ciążący na nim obwiązek ustawowy i działał w 

granicach posiadanych uprawnień, związanych z obowiązkiem zarządu mieniem 

komunalnym. Co więcej takie działanie stanowiło obowiązek organu zarządzającego mieniem 

Gminy czyli Burmistrza Nowogrodźca. Z kolei obecne rozliczenia skarżącej z p. S. nie są 

przedmiotem zainteresowania organów Gminy Nowogrodziec. Na marginesie jedynie należy 

wskazać, iż protokół stanu technicznego instalacji elektrycznej i wodnej, którego treść 

stanowi podstawę skargi został podpisany przez p. K., a tym samym skarżąca potwierdziła 

treści w nim zawarte. Trudno więc zrozumieć na czym miałoby polegać naruszenie interesu 

prawnego względnie dóbr osobistych skarżącej w zakresie dokumentu, który został przez 

skarżącą podpisany bez uwag. Odnosząc się do wskazań p. K. w zakresie obecnego sposobu 

realizacji umowy najmu przez obecnych właścicieli to wskazać należy, iż Gmina 

Nowogrodziec oraz Burmistrz Nowogrodźca nie są stroną powyższej umowy i ewentualne 

roszczenia najemca powinien kierować na drogę postępowania sądowego wobec obecnych 

właścicieli. 

Wskazując na powyższe okoliczności biorąc należało uznać skargę za bezzasadną w całości. 

 

W głosowaniu udział brało 3 osoby, „za” – 3, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0. 

 

Ad. 4. W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała Naczelnik Wydziału Inwestycji M. Markiewicz. 

Salę skontrolowano na miejscu tj. w Kierżnie 37. 

 

Komisja sporządziła odrębny protokół z przeprowadzonej kontroli. 

 

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji T. Filistyński o godz.  

17:00 zamknął posiedzenie.  
 

                    Protokołował:                                                                   Przewodniczył: 

 

 

           Tomasz Filistyński                                                              Tomasz Filistyński 

                                                                                                        Przewodniczący Komisji  

 

 

 

 

 


