
Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora W³adys³awa Ortyla

na 72. posiedzeniu Senatu
w dniu 17 marca 2011 r.

Oœwiadczenie skierowane do ministra spraw wewnêtrznych i administracji Jerzego Millera

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana z oœwiadczeniem senatorskim i proszê o zainteresowanie siê przedstawion¹ da-

lej bardzo skomplikowan¹ spraw¹ i negatywn¹, w moim mniemaniu, praktyk¹ samorz¹du. Obowi¹zu-
j¹ce ustawodawstwo, jak to zwykle bywa, nie jest zdolne do zabezpieczenia wszelkich sytuacji.

Dom Ludowy w Dobrzechowie gmina Strzy¿ów posadowiony jest na dwudziestoarowej dzia³ce, zaku-
pionej przez posiadaj¹c¹ osobowoœæ prawn¹ OSP w Dobrzechowie. W 1971 r. rozpoczêto budowê, zaku-
piono drewno, niezbêdne materia³y budowlane, ustalono liczbê dniówek do odpracowania oraz
zorganizowano wiele imprez w celu pozyskania finansów na budowê. Dom Ludowy oddano do u¿ytku
w 1976 r. Jest on funkcjonuj¹cym do dzisiaj obiektem s³u¿¹cym wszystkim organizacjom wiejskim jako
miejsce spotkañ oraz najemcom lokali u¿ytkowych i wynajmuj¹cym pomieszczenia g³ównie na zabawy,
wesela i inne uroczystoœci.

Pierwsz¹ formaln¹ dyskusjê dotycz¹c¹ komunalizacji Domu Ludowego podjêli stra¿acy na nadzwy-
czajnym walnym zebraniu OSP w roku 2005. Nie przyjêto wówczas uchwa³y ze wzglêdu na nisk¹ frek-
wencjê na zebraniu. Kolejnym forum by³o zebranie wiejskie, które odby³o siê 4 listopada 2007 r. I tak
jak w ka¿dej sprawie, opinie by³y podzielone. Jedni, bêd¹cy przeciw komunalizacji, przypominali o spo-
³ecznym zaanga¿owaniu i wielkim trudzie, w jakim budowano obiekt, i twardo podkreœlali, ¿e powinien
on pozostaæ w wy³¹cznym w³adaniu organizacji wiejskich. Drudzy uwa¿ali, ¿e nale¿y przekazaæ dzia³kê
na rzecz samorz¹du gminnego. Zgromadzeni podjêli wówczas uchwa³ê, aby to stra¿acy na swoim wal-
nym zebraniu jeszcze raz rozwa¿yli mo¿liwoœæ przekazania nieruchomoœci na rzecz samorz¹du. Ze-
branie sprawozdawcze OSP odby³o siê 26 stycznia 2009 r. Po burzliwej dyskusji i tajnym g³osowaniu
wyra¿ono negatywn¹ opiniê na temat przekazania nieruchomoœci na rzecz gminy. Od¿y³y obawy, ¿e
gmina mo¿e przeznaczyæ Dom Ludowy na cele niekoniecznie s³u¿¹ce wsi. Od tego momentu zarz¹d
OSP, maj¹c poczucie odpowiedzialnoœci, podj¹³ dzia³ania, zgodnie z zapisami statutu OSP, zmierzaj¹ce
do zachowania Domu Ludowego dla spo³ecznoœci lokalnej. Burmistrz zaœ wyst¹pi³ przeciwko OSP do
s¹du oraz do starosty i wojewody o przejêcie Domu Ludowego na rzecz Skarbu Pañstwa. 14 marca
2009 r. burmistrz z³o¿y³ w S¹dzie Rejonowym w Strzy¿owie pozew o tak zwane zasiedzenie, który jednak
wycofa³ na pierwszej rozprawie. Drugi pozew z³o¿ony przez burmistrza, 28 sierpnia 2009 r., w Wydziale
Cywilnym S¹du Rejonowego w Strzy¿owie dotyczy³ ochrony posiadania. Burmistrz z³o¿y³ równie¿ za po-
œrednictwem starostwa powiatowego w Strzy¿owie wniosek o przejêcie Domu Ludowego wraz z dzia³k¹
na rzecz Skarbu Pañstwa. Pierwsza rozprawa odby³a siê pod koniec paŸdziernika.

Wszystkie zabiegi ze strony burmistrza, reprezentanta gminy Strzy¿ów, s¹ pozbawione logicznych zasad,
jakimi powinien kierowaæ siê samorz¹dowiec. Poprzez s¹d, gro¿¹c „reakcj¹” oraz doniesieniem do organów
œcigania, walczy on z lokaln¹ spo³ecznoœci¹. Nie widz¹c ¿adnej chêci porozumienia ze strony burmistrza,
zarz¹d OSP podj¹³ decyzjê o zarz¹dzaniu obiektem od dnia 11 sierpnia, o czym powiadomi³ burmistrza pis-
mem z dnia 8 sierpnia 2009 r. Przed sezonem grzewczym dokonano przegl¹du pieca c.o. i ze wzglêdu na je-
go z³y stan techniczny wymieniono go na nowy. Zarz¹d powiadomi³ burmistrza o stanie pieca i poprosi³
o dotacjê na zakup nowego, ale w wyniku negatywnej opinii nie otrzyma³ dodatkowych œrodków finanso-
wych. Zarz¹d inwentaryzuje obiekt oraz dokonuje przegl¹du stanu technicznego instalacji. Powiadamia te¿
wszystkich najemców o zmianie zarz¹dcy, przygotowuje nowe umowy. Jednoczeœnie dba o stronê prawn¹
podjêtych decyzji. 21 wrzeœnia 2009 zarz¹d wniós³ do S¹du Rejonowego w Strzy¿owie pozew o ochronê w³a-
snoœci oraz pismo procesowe o dokonanie rzetelnej wyceny wartoœci przedmiotu sportu. Urz¹d gminy wyce-
ni³ pierwotne wartoœci budynku i dzia³ki na kwotê 39 459,26 z³, zaœ wartoœæ Domu Ludowego i dzia³ki
ustalona przez rzeczoznawcê maj¹tkowego wynosi 857 677 z³. Gmina przedstawi³a sporz¹dzon¹ przez jej
pracownika wycenê na kwotê oko³o 400 tysiêcy z³, a po przedstawieniu w s¹dzie wyceny dokonanej na zle-
cenie zarz¹du OSP przez bieg³ego skorygowa³a tê wycenê o prawie 100%, powo³uj¹c siê na niezawinione
b³êdy w dokonanej wycenie, i poda³a, ¿e wartoœæ nieruchomoœci to oko³o 750 tysiêcy z³.

Przedstawi³em tê sprawê bardzo szczegó³owo i bardzo proszê o opiniê oraz ewentualne wnioski mini-
sterstwa w tej sprawie.

Z powa¿aniem
W³adys³aw Ortyl




