
Protokół Nr 31/09 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

odbytej w dniu 24 listopada 2009 r. 
 

Otwarcia posiedzenia Komisji Rewizyjnej dokonał Pan Marek Olejniczak – Przewodniczący 
tejże Komisji, który na wstępie swego wystąpienia powitał zebranych. 
Następnie stwierdził kworum niezbędne do obradowania i przedstawił proponowany porządek 
obrad: 

 
1. Zapoznanie się ze skargą Państwa Leonarda i Teresy Ciechanowskich z dnia                              

8 października 2009 r. na działalność Wójta Gminy.  
 

 Do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono żadnych uwag i został przyjęty 
jednogłośnie. Następnie po zatwierdzeniu tematyki obrad, Przewodniczący Komisji przystąpił do 
zatwierdzenia protokółu z poprzedniego posiedzenia komisji. Dodał, że protokół był wcześniej 
wyłożony do wglądu w Urzędzie Gminy, poza tym oznajmił, że jest możliwość zapoznania się z 
protokołem w dniu dzisiejszym. 
W związku z tym, że do protokółu z poprzedniego posiedzenia nie zgłaszano żadnych uwag, 
protokół został przyjęty jednogłośnie przez członków Komisji. 
 
Na wstępie głos zabrał Zbigniew Parzybut - pracownik gminy, który oznajmił, że w danej sprawie 
konsultowaliśmy się z Radcą Prawnym, ale dodał, że pracownik merytoryczny nie może sugerować 
rozwiązania danej sprawy. 
W tym miejscu Pan Parzybut przedstawił komisji całą sprawę od początku. 
W 1972 r. zaczęto budowę mostu, a zakończono w 1974 r. i został on przeniesiony w górę rzeki      
o ok. 50 m, tym samym droga zmieniła swój przebieg i przecięła działkę Pani Gajdy. Następnie      
w 1986 r.  Pani Gajda  przekazała gospodarstwo (w tym również działkę nr 317/1) na Skarb 
Państwa.  
W toku przemian - w 1995 r., przedmiotową działkę wojewoda sieradzki przekazał  do Agencji 
Rynku Rolnego i była jej własnością do momentu sprzedaży Państwu Ciechanowskim.  
W tym miejscu Pan Parzybut oznajmił, że rozmawiał z przedstawicielem Agencji, który 
poinformował, że w przypadku wystąpienia z roszczeniami Państwa Ciechanowskich w stronę 
Agencji, Agencja Rynku Rolnego wystąpi z roszczeniami do Starostwa.  
Kontynuując Pan Parzybut oznajmił, że działka ta w 1988 r. była własnością Agencji, więc nie 
przysługuje gminie komunalizacja, a z godnie z przepisami właściciele działek zajętych pod drogę 
mogli do 31.12.2005 r. wystąpić do Starostwa o odszkodowanie, dodał, że żaden z właścicieli nie 
wystąpił.  
W związku z powyższym, zdaniem Pana Parzybuta sprawę Pani Ciechanowskiej należy załatwić 
polubownie bądź wystąpić do sądu. 
W tej sprawie głos zabrał także Pan Wójt, który stwierdził, że w momencie przetargu na te działki 
przedstawiciel gminy powinien na miejscu ocenić stan faktyczny miejsca, gdzie są położone 
przedmiotowe działki.  
W tym miejscu głos zabrał Przewodniczący Komisji - Pan Marek Olejniczak, który stwierdził, że 
dziwi się Państwu Ciechanowskim, gdyż kupując działkę widzieli, że znaczną jej część zajmuje 
droga, natomiast Radny Mikła oznajmił, że w tej sytuacji Pani Ciechanowska powinna skarżyć 
Agencję.  
Nawiązując do powyższego, Komisja Rewizyjna uznała skargę za niezasadną i swoje stanowisko 
przekazała Przewodniczącemu Rady Gminy.  
W związku z wyczerpaniem tematyki dzisiejszego posiedzenia, Przewodniczący Komisji 
podziękował wszystkim za udział w obradach i zamknął kolejne posiedzenie Komisji Rewizyjnej. 
Na tym protokół zakończono. 
Protokołowała: 
Emilia Konieczna                                                                                          
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