
Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jerzego Chróœcikowskiego

na 36. posiedzeniu Senatu
w dniu 2 lipca 2009 r.

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Andrzeja Czumy

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do pana z proœb¹ o wyjaœnienie sytuacji, jaka wystêpuje w Zak³adzie Gospodarki Loka-

lowej w Radzyniu Podlaskim, w którym dyrektorem jest Jan Gil.
Jak poinformowali mnie mieszkañcy Radzynia Podlaskiego, dyrektor Jan Gil, bêd¹c na podstawie

ustawy o w³asnoœci lokali z dnia 24 czerwca 1994 r. z póŸniejszymi zmianami administratorem, które-
mu powierzono zarz¹dzanie nieruchomoœci¹ wspólnoty mieszkaniowej, to jest dzia³k¹ pod budynkiem
i domem mieszkalnym, jako funkcjonariusz publiczny przekroczy³ uprawnienia. Zrobi³ to, gdy¿ samo-
wolnie pobra³ œrodki finansowe z zasobu funduszu remontowego w kwocie 7 tysiêcy 506 z³ 76 gr na
przebudowê kanalizacji miejskiej, czyli kanalizacji nies³u¿¹cej wspólnocie; samowolnie wydatkowa³
œrodki na inwestycje nieujête w planie rocznym wspólnoty, co jest przekroczeniem art. 22 pkt 3 i pkt 5
cytowanej ustawy; samodzielnie wydatkowa³ œrodki bez wymaganego ustawowego pe³nomocnictwa
udzielonego uchwa³¹ ogólnego zebrania wspólnoty, art. 22 ust. 2 wspomnianej ustawy; nie prowadzi³
wymaganej prawem, zgodnie z art. 64 ustawy – Prawo budowlane z 2003 r., ksi¹¿ki obiektu budowlane-
go. Oprócz tego dokonana przebudowa nie by³a wpisana w ksi¹¿ce awarii obiektu budowlanego, co jest
sprzeczne z rozporz¹dzeniem ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. §3 pkt 1 i 2; „Dziennik
Ustaw” z 2003 r. nr 120 poz. 1134. Ponadto dyrektor Gil nie powiadomi³ cz³onków wspólnoty o wydatko-
waniu œrodków na miejsk¹ przebudowê kanalizacji. O wydatkowaniu œrodków z funduszu remontowe-
go wspólnoty w kwocie 7 tysiêcy 506 z³ 76 gr cz³onkowie dowiedzieli siê dopiero w dniu 1 marca 2007 r.,
to jest po up³ywie oko³o oœmiu miesiêcy, ze sprawozdania rocznego.

Prokurator rejonowy w Radzyniu Podlaskim postanowi³ – pismo KR76/79/07 z dnia 23 listopada
2007 r. – odmówiæ wszczêcia dochodzenia. Bêdê zobowi¹zany za zbadanie sprawy i udzielenie szybkiej
odpowiedzi w sprawie tego postanowienia i przedstawionych w¹tpliwoœci. Mieszkañcy Radzynia Podlas-
kiego domagaj¹ siê wyjaœnieñ i przeprowadzenia dodatkowego postêpowania. Proszê o udzielenie odpo-
wiedzi.




