
Protokół Nr 63/06 z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej

odbytego w dniu 23 października 2006 r.

pod przewodnictwem Przewodniczącej Komisji Genowefy Szpili.

Godzina rozpoczęcia  – 16:05 
Godzina zakończenia  – 19:20

W posiedzeniu udział wzięli:
1. Genowefa Szpila – Przewodnicząca
2. Elżbieta Kata – Z-ca Przewodniczącej
3. Henryka Pilna – Sekretarz
4. Bogusław Nowak – Członek
5. Józef Walęga - Członek

Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczył Z-ca Burmistrza Tadeusz Kupczak.

Temat posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
2. Dokończenie  kontroli  w  zakresie  prowadzonych  zadań  inwestycyjnych  przyjętych  do 

realizacji w 2006 r.
3. Sprawy bieżące.

 Przebieg posiedzenia:

Ad. 1.  Protokół nr 62/06 z dnia 9.10.2006 r. został przyjęty jednogłośnie.
W głosowaniu udział brało 5 osób: „za” przyjęciem – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

Ad. 2. Ustalenia z kontroli zostaną zawarte w osobnym protokole nr 4/2006.

Ad. 3. Sprawy bieżące.

W  związku  z  upływem  kadencji  Komisja  Rewizyjna  przedstawia  stanowisko  w  zakresie 
rozpatrzenia skargi Pana Stanisława Antoniszyna na Burmistrza Nowogrodźca skierowanej do NIK 
we Wrocławiu:
po zapoznaniu się z dokumentacją w dniu 22.09.2006 r. otrzymaną z NIK we Wrocławiu dotyczącą 
w/w skargi i jej przeanalizowaniu, Komisja wystąpiła o uzupełnienie danych w sprawie:
- do Referatu Rolnictwa i  Gospodarki  Nieruchomościami  o ustosunkowanie  się  do skargi  Pana 

Antoniszyna,
- do  Radcy Prawnego z  prośbą  o  ustosunkowanie  się  do  sprawy działki  nr  599  gdzie  obecnie 

prowadzone jest postępowanie sądowe o wydanie tej działki, która praktycznie jest własnością 
Gminy Nowogrodziec oraz na jakim etapie prowadzone jest postępowanie sądowe.

Po otrzymaniu odpowiedzi  na w/w zapytania w dniu 29.09.2006 r.  i  jej  przeanalizowaniu 
Komisja uznała, że informacje zawarte w odpowiedziach są niepełne i na ich podstawie nie można 
udzielić  odpowiedzi  skarżącemu.  Z  przedłożonych  map  przez  Referat  Rolnictwa  i  Gospodarki 
Nieruchomościami  wynikało,  iż  na  starej  mapie  widniała  droga,  która  była  oznaczona  nr  782, 
natomiast  przedstawiona  nowa  mapa  zbiorcza  gruntów  założona  w  1990  r.  przez  Okręgowe 
Przedsiębiorstwo Geodezyjno - Kartograficzne we Wrocławiu Placówka Terenowa we Lwówku Śl. 
mapa z dnia 29.07.2004 r. nr 1917/04 zawiera zapisy, iż w miejsce drogi nr 782 wpisano działkę 
budowlaną nr 599.



W  związku  z  powyższym  Komisja  wystosowała  pismo  do  Starostwa  Bolesławieckiego 
Wydział Geodezji i Katastru  w sprawie przedstawienia historii działek 595, 599, 600 położonych w 
obrębie Nowogrodziec przy ul. Ołdrzychowskiej jako informacje potrzebne do rozpatrzenia skargi.

Jak wynika z dotychczasowych ustaleń Komisji Rewizyjnej droga 595 była od dawna drogą 
gminną, natomiast od dawna też droga gminna 599 gdzie obecnie  działka oznaczona jest jako działka 
budowlana.  W  związku  z  tym brak  jest  dojazdu  do  posesji  Państwa  Kubacki  dz.  601.  Państwo 
Kubaccy chcąc  dojechać na swoje  podwórko przejeżdżają  przez działkę  598,  w związku z  czym 
skarży się Pan Antoniszyn. 

Po otrzymaniu odpowiedzi na pismo ze Starostwa wskazane byłoby udzielenie ostatecznej 
odpowiedzi skarżącemu oraz poinformowanie NIK we Wrocławiu.

Na tym protokół zakończono.

            Protokołowała:                                                                                                 Przewodniczyła:

            Henryka Pilna                                                                                                  Genowefa Szpila


