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Protokół Nr 4/15 

 

                z wyjazdowo-stacjonarnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej  Rady Gminy 

Gnojno, odbytego w dniu 23 lutego 2015 roku. 

Posiedzenie trwało od godz. 9 do godz. 12.30. 

W posiedzeniu, zgodnie z załączoną listą obecności, uczestniczyli: 

1. Marian Okraj  - przewodniczący 

2. Kazimierz Ziółkowski - członek 

3. Jerzy Kwiecień  - członek 

4. Tomasz Pasternak - członek 

Obrady dotyczyły wyjaśnienia, czy użytkowanie i utrzymanie budynku po byłej 

Szkole Podstawowej w Janowicach Poduszowskich jest zgodne z umową najmu i 

dzierżawy Nr ROS.I.8845.10.2012 z dnia 30 kwietnia 2012 r. 

Po zapoznaniu się z dokumentacją – członkowie Komisji udali się do dzierżawionego 

budynku, celem dokonania oględzin i stwierdzenia, czy jest użytkowany zgodnie z 

przeznaczeniem. 

Do udziału w pracach Komisji zaproszono Pana Krzysztofa Żydka – sołtysa wsi oraz 

Panią Jadwigę Gubałę – radną Gminy Gnojno. 

Dzierżawca budynku – Pani Krystyna Wach-Pietrzyk – udostępniła pomieszczenia 

Komisji, chętnie udzielała informacji oraz odpowiadała na zadawane pytania. 

Z udzielonej informacji wynika (co było widoczne), że w budynku przeprowadzono 

częściowy remont. Na dolnej kondygnacji wymieniono okna oraz instalacje 

centralnego ogrzewania i kanalizacyjną. Pomalowano  pomieszczenia wewnątrz. W 

jednym z nich została zbudowana kuchnia kaflowa, do której podłączono instalację 

grzewczą. Natomiast piece kaflowe, które się tam znajdowały, zostały wyburzone. 

Pozostał tylko jeden piec na górnej kondygnacji. 

Pokoje na piętrze są w bardzo złym stanie: popękane ściany, sufity zalane wodą, 

rozpadające się okna.  

Pani Krystyna Wach-Pietrzyk stwierdziła, że w związku z remontem poniosła bardzo 

duże koszty, które opiewają na kwotę 120.000 zł, oraz że będzie żądać zwrotu tej 

sumy od właściciela budynku, którym jest gmina Gnojno. Ponadto oznajmiła, że 

opuści zajmowany budynek po wygaśnięciu umowy. 

Nie okazała jednakże członkom Komisji żadnego dokumentu, zezwalającego na 

prowadzenie w nim prac remontowych. 

Ponadto bez pozwolenia wycięto drzewa owocowe, rosnące na działce przylegającej 

do wymienionego budynku. 

Poprzednie instalacje – c.o. i kanalizacyjna – zostały zdemontowane, bez uzgodnień z 

właścicielem budynku, i sprzedane. Rachunki potwierdzające dokonanie sprzedaży nie 

zostały rozliczone. 
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Również bez zgody właściciela, w celu powiększenia pomieszczeń, zdemontowano 

dwie ściany działowe. Zamontowano nową instalację c.o. i wodno-kanalizacyjną. 

Komisja stwierdza, że dach budynku i elewacja poprzez niedbałe gospodarowanie w 

dużym stopniu uległy zniszczeniu, co jest niezgodne z umową. 

Ponadto Komisja zwraca uwagę, że zdemontowanie ścian działowych i inne przeróbki 

bez uzgodnień z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego grożą katastrofą 

budowlaną. 

Podsumowując Komisja stwierdza, że wszystkie czynności przeprowadzono bez 

zgody właściciela, tj.: 

• demontaż byłej instalacji grzewczej i jej sprzedaż; kwota uzyskana ze sprzedaży 

nie została rozliczona z właścicielem budynku 

• wycięcie drzew na działce przylegającej do budynku; uzyskanej kwoty ze 

sprzedaży nie rozliczono 

• dzierżawca w trakcie użytkowania budynku nie stosował się do zapisów 

zawartej umowy a wszystkie przeprowadzone prace wykonywał samowolnie. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.- 

 

 

                                                                                                 Przewodniczący Komisji 

                                                                                                          Marian Okraj 

                                                             

             

 

 


