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NIK OSKARŻA
Najwyższa Izba Kontroli oskarżyła Elżbietę Rogalę-Kończak,
burmistrz Rumi o spowodowanie
znacznej szkody w majątku gminy. Subsydiarny akt oskarżenia
został złożony w Sądzie Rejonowym w Wejherowie.

Po długotrwałej kontroli i dwukrotnym umorzeniu postępowania przez
pomorskie
prokuratury
Izba zdecydowała się wystąpić na drogę sądową.
Przyczyną jest transakcja
zawarta przez burmistrz
w 2005 roku. Wówczas to
Elżbieta Rogala-Kończak
sprzedała bez przetargu
działki gminne. Tereny
zostały odsprzedane kilka
dni później po znacznie
wyższej cenie, a końcowy
nabywca postawił w tym
miejscu stację paliw.
W sprawie jest wiele ciekawostek, które przedstawiamy wewnątrz „Gazety
Rumskiej”.
Prokuratura powołała
biegłego, który oszacował
wartość działek na dzień
ich sprzedaży z uwzględnieniem przeznaczenia pod
stację paliw. - Biegły określił wartość na 413 500 zł.
Po odjęciu od tej kwoty 170
800 zł uzyskanych dzięki
sprzedaży różnica wynosi 242 700 zł, co stanowi
znaczną szkodę majątkową
– stwierdziła prokuratora

choć sprawę i tak umorzyła. Ówczesna kierownik
Referatu Gospodarki Nieruchomościami Janina Żołnierkiewicz zeznała w NIK
– uprzedzona wcześniej o
odpowiedzialności karnej
w przypadku podania nieprawdy lub jej zatajenia,
- iż „burmistrz uważała,
że opinia urbanistyczna
dla działki 232/5 nie jest
potrzebna”. Dwa tygodnie
później wycofała swoje
wcześniejsze zeznania.
10,3 – tyle średnio dni
urząd miejski potrzebował
od momentu otrzymania
powiadomienia o zawarciu warunkowej umowy
sprzedaży nieruchomości
do wydania zarządzenia o
niewykonaniu prawa pierwokupu. NIK obliczył to
na podstawie 71 transakcji
zawartych w ciągu prawie
10 lat. W przypadku "sprawy Neste" projekt powstał
tego samego dnia.
To tylko kilka ciekawostek. Biorąc te dane pod
uwagę, NIK skierowała
subsydiarny akt oskarżenia prosto do sądu.

str. 3

Wyniki
kontroli izby

Przedstawiamy ustalenia NIK, które stanowią podstawę aktu
oskarżenia.
str. 4-5

dziwne
stwierdzenia

Prokuratura wskazuje „znaczną szkodę
majątkową”, po czym
umarza sprawę. Jak to
możliwe?
str. 6

za ile ziemia?
Burmistrz sprzedała
teren, na którym stanęła stacja paliw za
niewiele ponad 100
tys. zł, choć na dzień
sprzedaży ziemia była
warta wiele więcej.
str. 4
O „sprawie Neste” można było przeczytać w wielu mediach. Pisaliśmy o
tym w „Gazecie Rumskiej”,
temat poruszał również
m.in. „Dziennik Bałtycki”
i „Goniec Rumski”. Także
i „Express Powiatu Wejherowskiego” zwrócił uwagę
na niejasności, jakie można
dostrzec w tej sprawie.
Pytania o wydarzenia
ostatnich lat zadaliśmy
wielu osobom. Parlamentarzyści PO, a więc ugrupowania, z którego poparcia
korzysta burmistrz Rogala-Kończak, nie odpowiedzieli
jednoznacznie tylko wydali
oświadczenie. Jest to tym
dziwniejsze, że burmistrz
korzysta z głosów radnych

PO także w podejmowanych decyzjach związanych
z finansami gminy, a akt
oskarżenia skupia się właśnie na kwestii gospodarności decyzji podjętej przez
E. Rogalę-Kończak.Pytania
publikujemy więc tutaj.
Czy fakt złożenia przez
NIK aktu oskarżenia przeciwko burmistrz Rumi
wpływa na poparcie udzielone tej osobie przez PO?
NIK zdecydował się na
złożenie aktu oskarżenia.
Czy zastępowanie prokuratury przez inną instytucję
jest sytuacją normalną?
Lider „Gospodarności”
Elżbieta Rogala-Kończak
w ogóle nie odpowiedziała
nam na pytania, podobnie

jak kancelaria prawna, która według informacji „Gońca Rumskiego” ma bronić w
sądzie burmistrz. Bardziej
rozmowni byli radni opozycyjni. Klub radnych PiS:
będziemy bacznie przyglądać się wszystkiemu, mówi
radny Florian Mosa.
- Historię tej sprzedaży
znam dobrze. Nie ukrywałem swojego zdziwienia i
zaskoczenia, gdy okazywało się, że po raz kolejny prokuratura umarzała śledztwo. Afera Amber Gold
odsłoniła niestety sposób
działania części wymiaru
sprawiedliwości. Szkoda,
że „sprawiedliwość” jest
inaczej odmierzana dla
tzw. zwykłych obywateli,

a inaczej dla ludzi tzw.
władzy. Dobrze,że sprawa
w końcu znalazła się w
sądzie. Czasami sprawiedliwość zwycięża, ale tylko
czasami - dodaje Witold
Reclaf, radny powiatowy
PiS i były przewodniczący
RM Rumia.
- Od początku uważałem tę transakcję za ordynarne złamanie prawa i
ograbienie majątku gminy. Najgorsze w tej sprawie jest jednak dla mnie
unicestwienie
projektu
odbudowy Kaplicy Przebendowskich, nad którym
pracowaliśmy przez wiele
lat - mówi Kazimierz Klawiter, lider „Samorządności”.

O prokuraturze: „Od lat obserwuję niezrozumiały oportunizm w jej działaniach, to przypomina wręcz
chorobę. To dziwna postawa, prokuratura ma wręcz obowiązek wszcząć postępowanie w sprawach które są
ścigane z urzędu”.
Andrzel Zoll, profesor prawa U.J., Prezes Trybunału Konstytucyjnego, Rzecznik Praw Obywatelskich.
Uwarzam Rze nr 34/212

W sprawie Neste, podobnie
jak w przypadku Amber Gold,
w którym Komisja Nadzoru
Finansowego
konsekwentnie
alarmowała prokuraturę o
tykającej bombie, a ta ostatnia uporczywie postępowanie
klajstrowała, śledztwo było
umarzane. W przypadku Neste
rolę KNF odegrała Najwyższa
Izba Kontroli, która druzgocący raport przedstawiła przed
dwoma laty, co nie skruszyło
prokuratury różnych szczebli i

okręgów, ponieważ te bezceremonialnie sprawę zbimbały.
Skierowanie przez NIK
subsydiarnego aktu oskarżenia przeciwko burmistrz Rumi
Elżbiecie Rogali-Kończak jest w
pewnym sensie aktem rozpaczliwej próby budowania albo też
ratowania prestiżu instytucji
państwa. Tak czy owak sprawy w sensie prawnym będzie
wkrótce koniec. Ciekawe tylko,
czy to „wkrótce” będzie trwało
kilka miesięcy czy kilka lat.

Casus Neste- komentarz redakcji
Śledztwo czy też kontrola
w sprawie bezprzetargowej
sprzedaży działek w Rumi
przejdzie zapewne do anna-

łów jako obraz bałaganu w
aparacie państwa polskiego, bowiem sprawa pozornie
dotyczy tylko Rumi, tak jak

sprawa Amber Gold nie dotyczy tylko Gdańska.
Sąd i prokuratura jako
segment wymiaru sprawiedli-

wości od wielu lat uważane są
za najsłabsze ogniwa aparatu
państwa. Do tego doszła jeszcze
ustawa o niezależności prokuratury, która doprowadziła do
niemal całkowitego paraliżu
państwa.
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Naczelnik Wydziału Urbanistyki
i Architektury odpowiada

Wniosek
został złożony
Zapytaliśmy Macieja Bernaciaka,
naczelnika
Wydziału
Urbanistyki
i Architektury Urzędu Miasta Rumi o
sprzedaż ziemi, na której postawiona
została stacja benzynowa Neste. Poniżej publikujemy odpowiedzi, które
otrzymaliśmy.
Czy
w
momencie
sprzedaży
działek
gminnych pod stację
Neste obowiązywał tam
miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego?
Gmina Miejska Rumia
nie sprzedawała działek
gminnych pod budowę stacji paliw Neste. Na przedmiotowym terenie nie obowiązywał wówczas żaden
plan miejscowy.
Jeśli
miejscowy
plan nie istnieje, jaka
jest procedura uzyskania pozwolenia na
budowę stacji benzynowej? Kto w przypadku gminy Rumia
wydaje i odpowiada za
taką decyzję?

W tym zakresie władnym jest starosta powiatowy w Wejherowie. Jeśli
miejscowy plan nie istnieje
procedura uzyskiwania w
starostwie pozwolenia na
budowę jest poprzedzona
uzyskaniem w gminie decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, na którym ma
być realizowana planowana
inwestycja.
Ile dni zajęło wydanie
decyzji o warunkach budowy stacji Neste na przedmiotowych działkach?
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy dla stacji
paliw został złożony 7 lipca
2005 r., decyzja z upoważnienia burmistrza została
wydana 16 września 2005.
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Dziwna transakcja. Strategiczne działki miejskie 231/9, 231/10, 232/5 (razem 601 m), które zdaniem burmistrz nie
nadawały się na samodzielne inwestycje, zostały przeznaczone na uzupełnienie 400-metrowej działki prywatnej.
231/9 - działka, która należała do miasta, była dzierżawiona przez bank
231/10 - działka, która należała do miasta, znajdowała się na niej droga prowadząca na teren państwa P.
232/5 - działka, która należała do miasta 232/6 - działka, która należała do małżeństwa P.

Osoby związane ze sprawą
Elżbieta Rogala-Kończak

Burmistrz Rumi, która
w 2005 roku sprzedała trzy
gminne działki i zrezygnowała z prawa pierwokupu
czwartej. Tereny zostały wykorzystane do budowy stacji paliw. W celu rzetelnego
przedstawienia sprawy wysłaliśmy do burmistrz zapytania. Do chwili zamknięcia
gazety nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Pytania publikujemy więc tutaj:
- Prokurator zalecił pani
dochodzenie zadoścuczynienia za uszczerbek w mieniu
gminy od nabywcy działki.
Dlaczego burmistrz nie zastosowała się do tego?
- Czy nie zdawała sobie
pani sprawy, że wartość
działki z przeznaczeniem
na budowę stacji paliw jest

wyższa niż zwykłej działki?
- Czy zmiana zeznań złożonych przez urzędnika UM
Rumia wynikała w jakikolwiek sposób z nacisków ze
strony burmistrz?
- Czy w związku z aktem
oskarżenia zamierza pani
podać się do dymisji?

Mariusz S.

Przedsiębiorca z Iławy,
który w 2005 roku kupił
gminne działki, a kilka dni
później odsprzedał je koncernowi Neste za znacznie
wyższą kwotę.

Janina Żołnierkiewicz

Urzędnik, która od stycznia 1992 roku kierowała
Referatem Gospodarki Nieruchomościami. Do zadań
RGN przypisano m.in. prowadzenie spraw związanych

ze sprzedażą nieruchomości
i przetargami na nie oraz
ustalaniem cen gruntów. Po
przesłuchaniu w NIK zmieniła zeznania. Obecnie nie
pracuje już w UM Rumia.

Maciej Bernaciak

Urzędnik, od maja 1997
roku naczelnik Wydział Urbanistyki i Architektury w UM
Rumia. Do jego obowiązków
należy m.in. prowadzenie
spraw związanych z ustawą o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Grzegorz Kachel

Sędzia Sądu Rejonowego
w Wejherowie, który został
wyznaczony do orzekania
w „sprawie Neste”, na co
dzień mieszkaniec Spółdzielni Mieszkaniowej „Janowo”. Oto odpowiedź jaką

otrzymaliśmy od niego w
sprawie przydziału sprawy
i zastępowania prokuratury przez inne instytucje: Kwestię przydziału spraw
regulują przepisy art. 351
par. 1 Kodeksu postępowania karnego oraz wydanego
na jego podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia szczegółowych zasad
wyznaczania i losowania
składu orzekającego. Na
pozostałe pytania nie mogę
udzielić odpowiedzi z uwagi
na kategoryczne brzmienie
par. 13 Zbioru Zasad Etyki
Sędziowskiej, który stanowi, iż sędzia nie powinien
wyrażać publicznie opinii
na temat toczącego się lub
mającego się toczyć postępowania.
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W miejscu, gdzie
obecnie znajduje się
stacja
paliw
oraz
przydrożny krzyż niegdyś umiejscowiona
była kapliczka - ważne miejsce na trasie
pielgrzymek.

- Kapliczkę w 1748 roku
ufundował Jerzy Piotr Przebendowski dla pielgrzymów
zdążających z klasztoru Reformatów w Chełmie do Kalwarii Wejherowskiej. W 1937

roku msze św. odprawiali
tu, do czasu wybudowania
swojej kaplicy, salezjanie.
Kaplicę zniszczyli Niemcy czytamy w albumie "Rumia.
Miasto w pradolinie".
Wiosną 2000 roku rumski oddział ZK-P rozpoczął
starania o odtworzenie kapliczki. W czerwcu tego samego roku Zarząd Miasta
postanowił
wydzierżawić
400 m kw. w tym miejscu (z
przeznaczeniem do sprzedaży), a następne 237 m

kw. pozostawić właśnie na
odrestaurowanie kapliczki
– jej odbudowa była powodem podzielenia działek.
W 2003 roku ZK-P w liście do UM zadeklarował,
że czas wykonania kapliczki wyniesie trzy lata,
a środki na ten cel będą
pochodzić od Zrzeszenia i
darczyńców. Zanim trzy
lata upłynęły teren został
sprzedany przez burmistrz
Rogalę-Kończak na uzupełnienie sąsiedniej działki.
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W jaki sposób burmistrz sprzedała miejskie działki

Co wydarzyło się w 2005 roku?

na budowie bezCzy do urzędu miejskiego może przyjść dowolny przedsiębiorca, polegającej
obsługowej automatycznej
poprosić o sprzedanie ziemi „na uzupełnienie” i kupić ją bez organi- stacji paliw na wszystkich
zowania przetargu? I to po cenie, która wzbudza poważne zastrzeże- czterech działkach.
nia? „Sprawa Neste” i transakcje zawarte w 2005 roku pokazują, że Październik
w Rumi było to możliwe.
Wydarzenia ostatnich lat
to ciąg przesłuchań, decyzji,
postępowań i odwołań. Pokazujemy więc, co właściwie
wydarzyło się w 2005 roku,
miesiąc po miesiącu, a więc
w czasie, kiedy „sprawa Neste” miała swój początek.

Lipiec
W czwartek, 7 lipca 2005
radca prawny prowadzący
kancelarię prawniczą w Gdyni Grzegorz St. występuje do
Urzędu Miejskiego w Rumi z
wnioskiem w sprawie ustalenia warunków zabudowy
dla inwestycji polegającej
na budowie bezobsługowej
stacji paliw. Ma ona stanąć
na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji jako
działki 231/9, 231/10, 232/5
i 232/6. Pierwsze trzy należą do gminy, ostatnia to
własność prywatna – małżeństwa P. Wniosek zostaje
zarejestrowany w dzienniku
korespondencyjny UM pod
numerem 9056/B/05.
Pod koniec tego samego miesiąca Grzegorz St.

pisemnie
występuje
do
burmistrz o sprzedaż bez
przetargu działek, o które
wcześniej pytał: 231/9 (mającej 293 m2), 231/10 (mającej
51 m2) i 232/5 (mającej 256
m2) „na poprawienie warunków zagospodarowania
działki 232/6 (liczącej 401
m2)”. Grzegorz St. działa w
imieniu mecenas Mariusza
S., który - również w lipcu
- podpisuje z państwem P.,
a więc właścicielami ostatniego wymienionego terenu,
przedwstępną umowę kupna
ich ziemi. O tym fakcie burmistrz również zostaje poinformowana.

Sierpień
W tym miesiącu dwoje urzędników UM Rumia
Janina Żołnierkiewicz oraz
Paweł Dąbrowski zlecają
rzeczoznawcy oszacowanie
wartości trzech nieruchomości gminnych, które chce
kupić Mariusz S. W zleceniach podają informację, że
sprzedaż jest planowana
jako uzupełnienie nieru-

chomości przyległej czyli
działki 232/6.
12 sierpnia naczelnik
Wydziału Urbanistyki i Architektury UM Rumia Maciej Bernaciak wydaje opinię
urbanistyczną, w której pada
stwierdzenie, że działka
232/5 nie spełnia warunków
działki budowlanej z uwagi
na jej położenie oraz wielkość.
- Działka znajduje się
przy drodze krajowej nr 6,
jednak zjazd na posesję jest
praktycznie wykluczony z
uwagi na sąsiedztwo istniejącego skrzyżowania. Dojazd
od ul. Kombatantów jest
uzależniony od ustanowienia możliwości przejazdu
przez sąsiednią nieruchomość (oznaczoną numerem
231/9), co praktycznie pozbawia ją samodzielnego
funkcjonowania – stwierdza.
Szesnastego
sierpnia
burmistrz informuje Mariusza S., że widzi możliwość
sprzedaży działek 231/10 i
232/5 na poprawienie warunków działki 232/6. Kłopot powstaje przy działce
231/9, ponieważ dzierżawi

ją PKO BP. Burmistrz zastrzega więc, że teren może
być sprzedany po uzyskaniu pisemnej zgody banku
na wcześniejsze rozwiązanie umowy dzierżawy. Pismo otrzymuje numer RGN
72246-18/05. Wydawać by
się mogło, że na tym sprawa się zakończy, ponieważ
porozumienie z bankiem na
dzierżawę ziemi opiewa na
kilkadziesiąt lat. Życie pokazuje jednak co innego.

Wrzesień
Piątego września 2005
roku Mariusz S. zawiera z
bankiem PKO BP porozumienie, które mówi o przedterminowym rozwiązaniu
umowy. Co więcej, bank powiadamia burmistrz Rumi,
że zgadza się na to rozwiązanie pod warunkiem
sprzedaży terenu właśnie
Mariuszowi S.
26 września, niespełna
dwa tygodnie później naczelnik Wydziału Urbanistyki
i Architektury UM Rumia
wydaje decyzję o warunkach
zabudowy dla inwestycji

Wszystko zaczyna toczyć
się szybciej.
W pierwszych dniach miesiąca burmistrz - zarządzeniem nr 874/288/2005 - rezygnuje z prawa pierwokupu
działki państwa P. Elżbieta
Rogala-Kończak otrzymuje
też pismo od PKO BP. Zawiera ono załącznik donoszący o porozumieniu między
bankiem a Mariuszem S. W
dokumencie zawarta jest informacja, że przedsiębiorca
zamierza zbudować automatyczną stację paliw i zastrzega sobie prawo do cesji
przyjętych zobowiązań - wynikających z porozumienia na rzecz koncernu Neste Polska Sp. z o.o. W tych samych
dniach Mariusz S. - na podstawie warunkowej umowy
sprzedaży - zostaje właścicielem działki 232/6 należącej
wcześniej do państwa P.
5 października burmistrz - zarządzeniem nr
882/296/2005 - podaje do
publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy
przeznaczonych do sprzedaży bez organizowania
przetargów i uczestniczy w

rokowaniach z pełnomocnikiem Mariusza S. oraz
wydaje kolejne zarządzenie
- nr 883/297/2005 - w sprawie zbycia bez przetargu na
rzecz Mariusza S. działek
231/9, 231/10 i 232/5.
Szóstego
października
burmistrz wyraża zgodę na
rozwiązanie 5. października
(co oznacza, że pismo ma „moc
wsteczną”) umowy z PKO BP
pod warunkiem, że bank nie
będzie miał roszczeń z tytułu
nakładów poniesionych na
urządzenie na dzierżawionej
działce parkingu.
27 października to dzień
transakcji zbycia na rzecz
Mariusza S. działek nr
231/10, 231/9 oraz 232/5.
Podpisany zostaje akt notarialny - umowa sprzedaży
działek - zawarty pomiędzy
Mariuszem S. a reprezentującą gminę burmistrz Elżbietą Rogalą-Kończak, na
mocy której przedsiębiorca
kupuje nieruchomości za
łączną kwotę 170 800 zł.
Pieniądze zostają przelane
w tym samym tygodniu.
Dwa dni później Mariusz S. odsprzedaje swoje
cztery działki korporacji
paliwowej. Cena wynosi 1
055 054 zł (jeden milion
pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt cztery
złote). Różnica jest niebagatelna.
Dawid Glinka
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Dlaczego wartość terenu oszacowano
tak nisko?

Nie poinformowali
rzeczoznawcy

Gazeta Rumska, nr 1 (86), październik 2012

Na tej podstawie NIK oskarżyła burmistrz Rumi

Przedstawiamy

Funkcjonariusze Najwyższej Izby Kontroli wielokrotnie przyjeżdżali do Urzędu Miejskiego w Rumi.
Ziemia, na której stanęła stacja paliw, została sprzedana Efektem ich pracy były protokoły, a potem subsydiarprzez burmistrz Rogalę-Kończak za niewiele ponad 100 tysię- ny akt oskarżenia o spowodowanie znacznej szkody w
cy zł, choć po oszacowaniu jej wartości na dzień sprzedaży majątku gminy.
okazało się, że gmina może otrzymać o wiele więcej pieniędzy. Pokazujemy, z czego wynika różnica.

Elżbieta Rogala-Kończak
uważa, że za oszacowanie
ziemi odpowiedzialny jest
tylko rzeczoznawca. Jak
powiedziała kilka tygodni
temu w wywiadzie udzielonym „Gońcowi Rumskiemu”
nie w jej zakresie tylko rzeczoznawcy było sprawdzenie dokumentacji działki i
tego, na jaki rodzaj inwestycji może być przeznaczona.
- Osoba ta podpisała się pod
wyceną i nie miałam powodu, aby kwestionować szacunki - stwierdziła.
Dokumentacja Najwyższej Izby Kontroli rzuca
nowe światło na stwierdzenia burmistrz.
Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami
operat szacunkowy (czyli
dokument określający wartość terenu) może być wykorzystywany do celu, dla
którego został sporządzony
przez rok, chyba że wystąpią
istotne zmiany. Funkcjonariusze NIK zwrócili uwagę,
że w procesie sprzedaży bez
przetargu działek nr 231/9,
nr 231/10 oraz 232/5 urząd
wykorzystał trzy operaty
szacunkowe, choć między
czasem ich sporządzenia
a dniem sprzedaży zaszła
taka istotna zmiana.
- Tą okolicznością było
wydanie decyzji o warun-

kach zabudowy i zagospodarowania terenu (wzizt),
zgodnie z którą na działkach
można było wybudować stację paliw – stwierdzili.
NIK przesłuchała rzeczoznawcę. - Po uprawomocnieniu się decyzji o
wzizt, wydanej przez urząd
16 września 2005 r. i określającej przeznaczenie wycenianych trzech nieruchomości, nastąpiły zmiany
uwarunkowań prawnych i
czynników dotyczących tej
nieruchomości – stwierdził
rzeczoznawca Józef H.
Pojawiła się więc okoliczność, która – jak stwierdził NIK – uniemożliwiała
wykorzystanie przygotowanych operatów dla sprzedaży ziemi. Aby operaty
Józefa H. mogły być wykorzystane rzeczoznawca
musiałby sporządzić ich
aktualizację, ewentualnie
musiałby być sporządzony
nowy operat uwzględniający wydaną decyzję o wzizt.
- Urząd nie poinformował
rzeczoznawcy o planowanej budowie stacji paliw na
wycenianych nieruchomościach i nie zwracał się do
niego o aktualizację sporządzonych operatów szacunkowych – stwierdził NIK. Gdyby, wyceniając wartość
tych nieruchomości, wziął

pod uwagę postanowienia
decyzji o wzizt to przyjąłby ich przeznaczenie jako
usługowe i wartość ziemi
byłaby przynajmniej dwukrotnie wyższa, ponieważ
do porównania szukałby
przede wszystkim transakcji na rynku stacji paliw.
Mimo
to
burmistrz
twierdziła przed NIK, że
operatami posłużono się w
sposób prawidłowy. - W momencie zawierania transakcji; 27 października 2005
r. nie wiedziałam, iż na
działkach nr 231/9, 231/10,
232/5 i nr 232/6 ma powstać
stacja paliw – stwierdziła
Elżbieta Rogala-Kończak.
Pamiętajmy jednak, że
dwa miesiące wcześniej
Maciej S. zwrócił się o wydanie warunków zabudowy
dla budowy stacji paliw.
Oliwy do ognia dolała
urzędnik Janina Żołnierkiewicz - Nie miałam polecenia pani burmistrz,
by ponownie zlecić oszacowanie wartości nieruchomości. Jednak burmistrz
miała przecież możliwość
negocjowania ceny, bez
aktualizacji operatu, z
uwzględnieniem
decyzji,
przewidującej budowę stacji paliw – stwierdziła kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami. DG.

Kiedy NIK był w magistracie

Dwie kontrole w urzędzie
Pierwsza kontrola funkcjonariusza z gdańskiej
delegatury
Najwyższej
Izby Kontroli w rumskim
urzędzie miejskim trwała
od lipca do sierpnia 2009
roku. Wówczas Rumię „wizytował” Jerzy Skorowski,
główny specjalista kontroli
państwowej.
Po kontroli przygotowany dokument został podpisany zarówno przez funk-
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cjonariusza, jak i burmistrz
Elżbietę Rogalę-Kończak.
Druga kontrola rozpoczęła się w października
2009 roku i trwała do marca 2010. Kontrolę przeprowadzały wówczas już dwie
osoby - Michał Thomas,
specjalista kontroli państwowej oraz Dariusz Jurczyk, doradca ekonomiczny.
Na podstawie tego, co
ustalili – po dwukrotnym

umorzeniu prowadzonych
postępowań – skierowany
został do Sądu Rejonowego
w Wejherowie subsydiarny akt oskarżenia. Zanim
jednak to nastąpiło urząd
wymienił z NIK sporo korespondencji.
Burmistrz nie podpisała
przygotowanego protokołu
z kontroli, ale przedstawiła
swoje zastrzeżenia.
(B. Dunin)

Po pierwszej „wizytacji”
powstał protokół, w którym
funkcjonariusz z gdańskiej
delegatury Izby zawarł informacje na temat struktury
organizacyjnej urzędu, „Procedury dotyczącej sprzedaży
w formie bezprzetargowej
gruntów stanowiących własność Gminy Rumia do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości
przyległej”, a także na temat
sprzedaży
nieruchomości
gminnych od 2000 roku do
chwili rozpoczęcia kontroli (w
tym czasie gmina sprzedała
ogółem 79 673 m2 ziemi).
Kontroler
przedstawił
rys historyczny gruntów, na
których stanęła stacja paliw
Neste, od czasu gdy działka
została podzielona. Protokół
zawiera również informacje
od Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Ochrony
Zabytków na temat kapliczki, która niegdyś znajdowała
się w tym miejscu.
W kolejnych informacjach
urzędnik zwraca uwagę na
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz
szacunki długoterminowych
dochodów dla budżetu gminy
z gospodarowania nieruchomościami, na których stanęła stacja paliw i kalendarium
czynności wykonanych w
związku ze sprzedażą gruntu
pod stację. Przytacza też operaty rzeczoznawcy majątkowego, które zostały sporządzone w sierpniu 2005 roku
- jak się później okazało, - w
sytuacji, gdy rzeczoznawca
nie wiedział, że teren ma być
przeznaczony pod stację. Bez
tej informacji, według specjalisty działki

były warte 106 778 zł.
Protokół zawiera także
opinię radcy prawnego UM.
- W związku z faktem, iż
wniosek dotyczył sprzedaży działki na uzupełnienie
należało zbadać, czy nieruchomość lub jej część może
być zagospodarowana jako
odrębna nieruchomość, czy

też może jedynie stanowić
uzupełnienie działki przyległej – stwierdziła radca
prawny urzędu miejskiego. - Działki zdaniem burmistrza nie spełniały warunków dla samodzielnych
działek budowlanych.

Następna kontrola
rozpoczęła się w październiku 2009 r. Punktem wyjścia było potwierdzenie, że 27 października
2005 r. gmina, reprezentowana przez burmistrza,
zawarła z Mariuszem S.
umowę sprzedaży działek
położonych u zbiegu ulic
Kombatantów i Sobieskiego w Rumi, o łącznej powierzchni 600 m2 (z tego:
działka 231/9 o powierzchni 293 m2, działka 231/10
o powierzchni 51 m2 oraz
działka 232/5 o powierzchni 256 m2). Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza nr
874/288/2005 z 5 października 2005 r. nieruchomości te zostały sprzedane
bez przetargu na postawie ustawy o gospodarce
nieruchomościami. Kontrolerzy zwrócili uwagę,
że wcześniej urząd nie organizował przetargów na
sprzedaż bądź dzierżawę
tych terenów.
NIK przesłuchała wiele osób. Wśród nich byli
urzędnicy Janina Żołnierkiewicz oraz Maciej Ber-

naciak. Ta druga osoba 12
sierpnia 2005 rok wydała
opinię urbanistyczną, w
której stwierdziła, iż działka nr 232/5 nie spełnia warunków działki budowlanej
ze względu na jej położenie
oraz wielkość. Opinia została sporządzona na wniosek
kierownik Referatu Gospodarki
Nieruchomościami
UM Janiny Żołnierkiewicz.
Funkcjonariusze zauważyli, że urzędniczka wnioskowała o wydanie informacji,
czy zgodnie z prawem budowlanym działka nr 232/5
spełnia warunki terenu budowlanego do samodzielnego zagospodarowania.
- Pani burmistrz uważała,
że opinia urbanistyczna nie
jest potrzebna. Uważałam
inaczej i dlatego zapytałam o
to. Informację, że burmistrz
nie wymaga opinii urbanistycznej przekazałam z jednoczesnym poleceniem, by
jednak przygotowała pismo
– zeznała kierownik Referatu GN dziesiątego listopada
2009 r.
Dwa tygodnie później
Janina
Żołnierkiewicz
zmieniła swoje zeznana,
co również uwzględnił
NIK w przygotowanym
protokole.
Wycofuję
swoje
oświadczenie złożone panom kontrolerom z NIK-u
w części dotyczącej mojej
wypowiedzi, że pani burmistrz nie chciała aby
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Posłanka odpowiada

wyniki kontroli NIK
Małżeństwo P.
448 zł z
a1
401 m2 m2
za 180 0
00 zł

2
ł
za 1 m
285 zł za 170 800 z
2
600 m

Burmistrz
Rogala-Kończak

3. października
państwo P. sprzedają
działkę Mariuszowi S.

27. października
burmistrz sprzedaje działki
Mariuszowi S.

600 + 401 m2
za 1 055 054 zł
(milion pięćdziesiąt
pięć tysięcy)
1054 zł za m2

Kontrolerzy zauważyli,
że cena 1 m. kw. działki
sprzedanej 27 października 2005 r. przez gminę
wynosiła 285 zł (170 800 zł
za całe 600 m2), a średnia
cena 1 m2 na działkach
przeznaczonych pod budowę automatycznych stacji
paliw Neste, wyliczona
na podstawie 4 transakcji
kupna-sprzedaży dokonanych w 2005 r. na terenie
Rumi, Redy oraz Gdyni,
wynosiła ponad trzy razy
więcej, bo 930 zł za 1 m2.
W przypadku działek
pod stację paliw jedna z
nich została sprzedana
przez małżeństwo P. Gmina zrezygnowała z prawa
pierwokupu, choć mogła
z niego skorzystać. W tej
części protokołu widać
zdziwienie
kontrolerów
NIK, którzy przeliczyli, że
od 1 stycznia 2000 r. do

10 września 2009 r. dwoje
urzędujących w tym czasie
burmistrzów Rumi wydało
71 zarządzeń o niewykonaniu prawa pierwokupu.
Średni czas - od momentu powiadomienia urzędu
o zawarciu warunkowej
umowy sprzedaży do wydania zarządzenia - wynosił 10,3 dnia. Kierownik
Referatu GN zeznała, iż w
przypadku „sprawy Neste”
przygotowała projekt zarządzenia o niewykonaniu
prawa pierwokupu w tym
samym dniu na

ścisłe polecenie burmistrz.
- Postąpiłam tak jak czyniłam wielokrotnie w takich
sytuacjach. Cena transakcji była znacząco wyższa
od cen nieruchomości położonych na terenie Rumi, a
sprzedawanych przez osoby
prywatne i gminę – zeznała
burmistrz tłumacząc powody, dla których zarządzenie
o niewykorzystaniu prawa
pierwokupu zostało wydane tego samego dnia, w którym zawarto warunkową
umowę sprzedaży.
- Burmistrz nie zleciła
sporządzenia jakichkolwiek
analiz dotyczących opłacalności dla gminy wykonania
prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości
kupionych przez Mariusza
S. od państwa P. - stwierdzili kontrolerzy. - Nie zleciła też sporządzenia analiz

Zapytaliśmy pomorską posłankę Dorotę Arciszewską-Mielewczyk o jej opinię na temat „sprawy Neste”.

Neste Polska sp. z o.o.

Mariusz S.

29. października
Mariusz S. sprzedaje działki
korporacji Neste

Kolejność transakcji związanych ze sprzedażą ziemi.

Referat Gospodarki Nieruchomościami wystąpił
do Wydziału Urbanistyki
i Architektury o wydaniem opinii, czy działka
nr 232/5 może zostać samodzielnie zagospodarowana, ponieważ nie mam
pewności, co do treści wypowiedzi pani burmistrz
w tej sprawie, a oświadczenie składałam będąc
mocno zdenerwowana informacjami jakie panowie
kontrolerzy mi przekazali
– napisała.

Wyjaśnienie jest
w interesie samorządu

mających na celu ustalenie,
czy w budżecie Rumi są wystarczające środki do wykonania tego prawa.
Burmistrz zeznała, że
takie analizy leżały w zakresie obowiązków pani
Żołnierkiewicz.
- Gdyby ta pani przyszła
do mnie i powiedziała, że
warto wykonać prawo pierwokupu, to na pewno taką
transakcję bym rozważyła.
Jednakże zgodę na wykonanie tego prawa musiałaby wyrazić Rada Miasta
Rumi – stwierdziła Elżbieta Rogala-Kończak.
Ale o to burmistrz do
Rady Miejskiej się nie
zwróciła, a Janina Żołnierkiewicz stwierdziła, że
przygotowanie analiz nie
leży w jej obowiązkach.
- Ich sporządzanie nie
jest obecnie i nie było wówczas moją kompetencją.
Nigdy pani burmistrz nie
wystąpiła do mnie z poleceniem przygotowania analizy ekonomicznej dotyczącej
opłacalności
wykonania
prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości
nabytych przez Mariusza
S. od Jana i Janiny P. Nie
było takiego polecenia –
tłumaczyła w NIK kierownik Referatu GN.
Co więcej, NIK potwierdziła, że z zakresu obowiązków kierownika Referatu
GN nie wynika konieczność
sporządzania z własnej inicjatywy takich analiz.

Funkcjonariusze NIK
przyjrzeli się także rokowaniom w sprawie kupna
ziemi przez Mariusza S. Odbyły się one 5 października
2005 r. między burmistrz a
Grzegorzem St., reprezentującym inwestora.
Burmistrz zeznała, iż spotkanie odbyło się w jej gabinecie, nie pamięta czy wziął
w nich udział ktoś prócz niej i
Grzegorza St. oraz że "zwykle
w takich rokowaniach uczestniczy pani Żołnierkiewicz" NIK
doszedł do tego, że kierownik
Referatu GN – jak zeznała, - w
rokowaniach nie uczestniczyła.
Sprawdzono więc znajomość
burmistrz z Grzegorzem St.
- Pojawił się tutaj ok. 2004
r. przy sprawie Centrum
Handlowo
Rozrywkowego,
które inwestor z Niemiec odsprzedał Auchan. Następnie
spotkałam się z Panem S. dopiero przy sprawie sprzedaży
gruntów przy ul. Kombatantów i Sobieskiego. Nigdy nie
widziałam go poza urzędem,
tak więc jest to znajomość o
charakterze wyłącznie służbowym. Zawsze kontaktował
się ze mną za pośrednictwem
sekretariatu, nie pamiętam,
czy dzwonił bezpośrednio na
moją komórkę – zeznała.
Protokół z pierwszej kontroli został podpisany przez
kontrolera i burmistrz. Po
drugiej „wizytacji” Elżbieta
Rogala-Kończak
odmówiła
podpisu i złożyła zastrzeżenia.
Dawid Glinka

Po długotrwałym dochodzeniu i „przejściu” przez
zawiłe procedury na linii
prokuratura – NIK, ta
ostatnia zdecydowała się
na złożenie aktu oskarżenia przeciwko burmistrz
Rumi. Czy uważa Pani, że
zastępowanie prokuratury
przez inną instytucję, w
tym przypadku NIK jest
sytuacją normalną?
- Najwyższa Izba Kontroli realizuje nałożone na
nią zadania i dlatego też w
żadnym wypadku nie można mieć pretensji, o to, że
działa – odpowiada posłanka. - Przede wszystkim w
interesie samorządu jest,
by tę sprawę jak najszybciej wyjaśnił sąd. Temat
znam jedynie z mediów,
ale uważam, że jest w tym

coś dziwnego, że samorząd
sprzedaje grunt, który w
następnych dniach gwałtownie zyskuje na wartości.
Posłanka
przekornie
mówi, że gratuluje nabywcy, którego samorząd natychmiast powinien zatrudnić na etacie związanym z
dbałością o skarbiec gminy,
i to za duże pieniądze.
- Tacy ludzie są warci
tyle złota, ile sami ważą –
mówi Dorota Arciszewska-Mielewczyk, a na poważnie stawia pytania: - Jak
oszacowano wartość gruntu, jakie przyjęto parametry, skąd wynikają ogromne różnice pomiędzy ceną
sprzedaży przez gminę, a
ceną, którą następnie uzyskał nabywca? O niczym
nie przesądzam, bo może
pracownicy gminy o czymś
zwyczajnie nie wiedzieli...
Ale jak człowiek chce np.
sprzedać swój samochód to
robi wywiad na rynku, ile
on jest wart. To jest działanie oczywiste, bo przecież chodzi również o nasze
pieniądze. Na samorządzie
odpowiedzialność jest podwójna, bo chodzi o pieniądze, ale nie prywatne, tylko
podatników. To w ich interesie działa NIK.
(WH)

NASZ PARTNER
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Korporacja
z własnymi regułami
Jaki pogląd na „sprawę Neste” ma
poseł Jarosław Sellin?

- Nie znam dokładnie tej
sprawy, ale jeśli faktycznie
sytuacja wygląda tak, jak
została opisana to jest to
kolejny dowód na kryzys
instytucji państwa w ostatnich pięciu latach rządów
PO i premiera Donalda Tuska – mówi pomorski poseł.
- Oczywiście nie powinno
być tak, że podejrzenie popełnienia przestępstwa dostrzega organ kontroli in-

stytucji państwa, jakim jest
Najwyższa Izba Kontroli, a
nie dostrzega tego instytucja do tego powołana czyli
prokuratura.
Poseł
Sellin
zwraca
uwagę, że rozdzielenie instytucji prokuratura generalnego i ministra sprawiedliwości, dokonane przez
rząd PO w kwietniu 2010
roku, to jeden z większych
błędów ustrojowych tej ekipy. - Rząd odpowiada w
konstytucji za bezpieczeństwo obywateli i praworządność państwa - przypomina. - Tymczasem tak
istotny organ strzegący
tych wartości, jak prokuratura, uniezależnił od siebie
i spowodował powstanie
kolejnej zawodowej korporacji, kierującej się własnymi regułami gry i w gruncie
rzeczy nie odpowiadającej
przed nikim.
(WH)
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Istota sporu to świadomość burmistrz o celu kupna działek

Przestępstwo było, ale już
Przyjrzeliśmy się orzeczeniom Prokuratury Rejonowej w Tczewie i Prokuratury Rejonowejv w Słupsku. Najpierw pada stwierdzenie, że oszacowanie działek na dzień sprzedaży wskazuje na „znaczną szkodę majątkową”
i że było to przestępstwo, a potem, że nie było „znamion czynu zabronionego”
co do świadomości.
Przyjrzeliśmy się orzeczeniom prokuratur rejonowych w Tczewie i
Słupsku - najpierw pada
stwierdzenie, że oszacowanie działek na dzień
sprzedaży wskazuje na
„znaczną szkodę majątkową”, a potem, że... nie
było znamion czynu zabronionego. Ta dziwna solidarność prokuratur jest
w rażącej sprzeczności ze
zdaniem Sądu Rejonowego
w Wejherowie w tej sprawie, który uznał, że nie
oceniono należycie materiału dowodowego.

Parlamentarzyści PO
odpowiadają
Krystyna Kłosin, Kazimierz Kleina
oraz Jan Kozłowski na zadane przez
nas pytania odpowiedzieli przesyłając
wspólne oświadczenie.

Wspólna
odpowiedź
parlamentarzystów: Informujemy, że przyjęliśmy
do wiadomości ocenę NIK,
jako najwyższego organu
kontroli Rzeczypospolitej
Polskiej. Sam fakt skierowania przez NIK aktu
oskarżenia przeciwko burmistrzowi Rumi Elżbiecie
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Rogali-Kończak do Sądu
Rejonowego w Wejherowie
nie jest jeszcze wyrokiem
w sprawie. Poczekajmy na
orzeczenie sądu i ogłoszenie postanowienia, które
ze względu na bardzo długi
okres prowadzenia tej sprawy oraz jej istotny wymiar
społeczny, mamy nadzieję
zostanie wydany w trybie
zgodnym z rangą samej
sprawy. Organem uprawnionym do orzekania w tej
sprawie jest na tym etapie
niezależny Sąd Rejonowy w
Wejherowie.
Odpowiedzi na pytania
nie udzielili: poseł Kazimierz
Plocke, poseł Marek Biernacki, poseł Jerzy Budnik.

Prokuratura
w Tczewie

Rejonowa

Sprawą Neste zajmowały się już prokuratury
wszystkich szczebli. Co
znamienne,
śledzenie
wszystkich orzeczeń prokuratur może dać do myślenia, że za wszelką cenę
omijały istotę rzeczy. Też
wiemy z lektury, że swoisty „wolny ring” toczy z
tymi orzeczeniami Naj-

wyższa Izba Kontroli. Prokuratura w Słupsku jak
widać zupełnie nie przejęła się, że

Sąd Rejonowy
w Wejherowie
poddał
miażdżącej
krytyce
postanowienie
prokuratury w Tczewie,
które NIK zaskarżyła do
właściwego sądu. Sędzia
Sądu Rejonowego w Wejherowie Jolanta Nowak
podzieliła pogląd NIK,
że burmistrz Elżbieta
Rogala-Kończak była w
pełni świadoma, że na
sprzedawanych
działkach ma powstać stacja
benzynowa, a operat wyceniający ten grunt był
dla działek budowlanych
zwykłych. To tworzyło
przepaść w wartości rynkowej. „Cena sprzedaży
działek dla Mariusza S.
zatem ustalona została
w oparciu o nieaktualną,
nieodpowiadającą
ich
wartości wycenę. W świetle powyższych okoliczności, nie budzi wątpliwości fakt, że przystępując
do rokowań, burmistrz
Elżbieta Rogala-Kończak
była świadoma jakie są
zamierzenia kontrahenta
co do przeznaczenia wyżej wymienionych nieruchomości.”

Dalej sąd w Wejherowie uznał, że „decyzję
prokuratora
odnośnie
umorzenia postępowania
prokuratora należy uznać
za przedwczesną, bo dokonaną
bez
należytej
oceny materiału dowodowego”. Zdaniem sądu dokonana przez prokuratora ocena zeznań Elżbiety
Rogala-Kończak „jest wadliwa, a jej weryfikacji
należy dokonać w świetle
całego materiału dowodowego”. Sąd zauważył także iż „burmistrz decydujący się na taką sprzedaż
nieruchomości, a w konsekwencji tego na osobiste prowadzenie rokowań,
nie posiada podstawowej
wiedzy w tym zakresie i
nie zna obowiązujących
procedur oraz przepisów.
Tym bardziej, że dysponuje w urzędzie stosownymi wydziałami”.
Sąd w Wejherowie odrzucił także twierdzenie
prokuratora, że „brak
jest wystarczających danych, że Elżbieta Rogala-Kończak
wiedziała,
że Mariusz S. zamierza
przeznaczyć działki na
działalność gospodarczą”
i dobitnie podkreśla, że
„w świetle wszystkich dowodów żadną miarą nie
można uznać, że wymieniona (Elżbieta Rogala-

Sąd każe sprawdzić
Gdy prokuratura w Tczewie umorzyła „sprawę Neste” sąd stwierdził, że decyzja była błędna. Prokuratura, która
zwykle oskarża, w tym przypadku wycofuje się, a sąd nakazuje kontynuować
śledztwo. Skąd odwrócenie ról?
W uzasadnieniu swojego sprzeciwu wobec umorzenia NIK stwierdziła,
że decyzja została podjęta
w skutek błędu w ustaleniach.
Funkcjonariusze
wskazali, że cena sprzedaży działek została ustalona
na podstawie sporządzo-

nej w sierpniu 2005 r. wyceny uwzględniającej ich
ówczesne
przeznaczenie
czyli uzupełnienie działek
przylegających i tych przeznaczonych pod zabudowę
mieszkaniową. Jednocześnie 16 września 2005 r.,
a więc przed rozpoczęciem

rokowań, na wniosek Mariusza S. w UM Rumia wydano decyzję o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, która dopuszczała zlokalizowanie w
tym miejscu automatycznej
stacji paliw. - Przystępując
do rokowań burmistrz Rogala-Kończak była świadoma, jakie są zamierzenia
kontrahenta – zwróciła
uwagę NIK.
Wycena biegłego rzeczoznawcy
sporządzona
dla potrzeb postępowania
wykazała, że wartość ryn-

Prokuratura
w Słupsku

Rejonowa

-Kończak – przyp. red.)
nie posiadała takiej wiedzy”. Sąd też zauważył,
że prokurator prawie zupełnie zaniechał wnikliwego przesłuchania głównego
zainteresowanego
Mariusza S. Przesłuchanie jego jak twierdzi sąd,
było „powierzchowne i
niewyczerpujące”.
Sąd zamknął tę ocenę
konkluzją, że śledztwo wymaga kontynuacji, „dopiero
bowiem przeprowadzenie
opisanych wyżej czynności pozwoli na ustalenie
czy zachowanie (Elżbiety
Rogala-Kończak – przyp.
red.) miało charakter przestępczy czy też nie”.

Co na to prokuratura?
Prokuratura
okazała
się niezłomna w swojej linii i pomimo tak miażdżącej oceny dokonanej przez
Sąd Rejonowy w Wejherowie wydała orzeczenie,
które powtarza niedokowa działek z uwzględnieniem ich przeznaczenia
pod stację stanowiła na
dzień sprzedaży 413.500 zl,
przewyższając o 242.700 zł
cenę sprzedaży tych nieruchomości Mariuszowi S.,
co stanowi znaczną szkodę
majątkową.
- Decyzję prokuratora
należy uznać za przedwczesną, bo dokonaną bez
należytej oceny materiału
dowodowego pod kątem celowości dalszego prowadzenia postępowania – stwierdził sąd i przyznał też, że
na omawiane zagadnienia
trzeba spojrzeć „nieco szerzej niż uczyniono to dotychczas”.
Barbara Dunin
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Kto ma zwrócić pieniądze?

go nie ma? Burmistrz i 300 tysięcy zł
rzeczności poprzedników
i umorzyła śledztwo. Tym
razem dokonała tego prokuratura w Słupsku. Zdaniem prokurator Bogumiły Okoniewskiej czyn
ten należało umorzyć
wobec braku znamion
czynu zabronionego, chociaż wcześniej prokurator
zauważyła, iż w trakcie
wykonywania
wyceny
działek rzeczoznawca nie
został
poinformowany
przez Urząd Miasta, że na
wymienionych działkach
ma powstać stacja paliw. Natomiast powołany
przez prokuraturę rzeczoznawca stwierdził, że wycenę zaniżono co najmniej
o 242 tys. 700 złotych. Co
stanowi znaczną szkodę
majątkową. Jak stwierdza prokurator Okoniewska, czyn ten zagrożony
jest karą pozbawienia
wolności do 3 lat, ale wobec upłynięcia 5 lat od
popełnienia czynu, uległy
one przedawnieniu.
Prokurator Okoniewska
odniosła się też do tego
czynu jako przestępstwa
z art. 296 par. 1 KK, któ-

re w całości ma charakter
umyślny. „Nie zdołano wykazać, twierdzi prokurator
Okoniewska, że po stronie
burmistrza miasta Rumia
istniał zamiar wyrządzenia znacznej szkody majątkowej Gminie Miasta Rumia”. Prokurator dał wiarę
oświadczeniu
Elżbiety
Rogala-Kończak, „że nie
miała ona świadomości,
że po przekształceniu tych
działek z budowlanych na
działki przeznaczone pod
prowadzenie
działalności gospodarczej, powinna
zwrócić się o dokonanie ponownej wyceny i sprzedać
je za wyższą cenę”.

To właśnie jest istotą sporu
Zdaniem opozycji w
rumskiej Radzie Miasta,
Najwyższej Izby Kontroli i Sądu Rejonowego w
Wejherowie
burmistrz
Elżbieta Rogala-Kończak
tę świadomość miała i to
będzie przedmiotem oceny ponownie w Sądzie
w Wejherowie, ale już w
procedurze karnej.
DG

Jak oskarżają
Najwyższa Izba Kontroli złożyła
przeciwko burmistrz subsydiarny akt
oskarżenia. Wyjaśniamy, co to oznacza.
Po tym jak śledztwo w
„sprawie Neste” zostało
dwukrotnie umorzone NIK
złożyła oskarżenie bezpośrednio do sądu, z pominięciem prokuratury.
Zgodnie z polskim prawem tzw. oskarżyciel posiłkowy subsydiarny może
działać samodzielnie zastępując oskarżyciela publicznego, gdy ten drugi
odmawia wszczęcia postępowania albo umarza je nie
kierując sprawy na drogę
sądową.
Skierowanie
subsydiarnego aktu oskarżenia
np. przez NIK wymaga
spełnienia także innych
przesłanek, które zostały
dokładnie określone. To:
zaskarżenie postanowienia
do sądu (w tym przypadku
rozpatrywał je SR w Wejherowie), sądowego uchylenia

wcześniejszego postanowienia (stało się to w lutym
2012 roku) oraz wskazania
okoliczności, które wciąż
trzeba wyjaśnić. W tym
ostatnim przypadku NIK
zastrzega, że póki co szczegółowe informacje na ten
temat nie będą upubliczniane, a zapoznać będzie
się można z nimi, gdy rozpocznie się sprawa.
Najwyższa Izba Kontroli miała miesiąc na złożenie aktu oskarżenia, co
też uczyniła kierując go do
Sądu Rejonowego w Wejherowie.
W sierpniu sąd odesłał
dokumentację z powodów
braków formalnych. W
pierwszej połowie września
oskarżenie zostało przez
funkcjonariuszy NIK uzupełnione i ponownie przesłane do sądu.

Już w ub. roku informowaliśmy, że
Prokurator Okręgowy w Gdańsku skierował pismo do burmistrz Rumi sugerując, że nabywca działek przeznaczonych pod stację paliw Neste, powinien
zwrócić gminie ponad 300 tys. zł.
- Kontrola NIK, przeprowadzona w Urzędzie
Miasta Rumi, wykazała, że
na sprzedaży działek przez
burmistrza w 2005 r. gmina straciła ok. 310 tys. zł.
Wyceniając trzy gminne
działki posłużono się nieaktualną wyceną nieruchomości. Najwyższa Izba
Kontroli przekazała uwagi
do Prokuratury Okręgowej,
a prokurator Jacek Pilch w
piśmie z 1 lutego br. zapytał Elżbietę Rogalę-Kończak o zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności
nabywcy działek – napisaliśmy w „Gaziecie Rumskiej”
w kwietniu 2011 roku.
Pytana o tę sprawę na
sesjach Rady Miejskiej, burmistrz unikała odpowiedzi.
Elżbieta
Rogala-Kończak
odpowiedziała natomiast na
pytanie skierowane wówczas przez naszą redakcję.
- Uprzejmie informuję,
że uznałam za niezasad-

ne wyrażenie zgody na
wystąpienie przez Prokuraturę Okręgową w Gdańsku przeciwko nabywcy z
powództwem o zasądzenie
kwoty wskazanej w wystąpieniu pokontrolnym Najwyższej Izby Kontroli. W
mojej ocenie analiza całego
materiału dowodowego tej
sprawy, w tym wyników
kontroli NIK, nie daje podstaw do skierowania przedmiotowej sprawy na drogę
postępowania
sądowego.
Przekazałam swoją decyzję
Prokuratorowi Prokuratury Okręgowej w Gdańsku
panu Jackowi Pilchowi
wraz z kompletem niezbędnych dokumentów w tej
sprawie. Złożyłam także
stosowne wyjaśnienia –
napisała Elżbieta Rogala-Kończak.
Ponadto
burmistrz
stwierdziła, że nie zgadza
się z ustaleniami kontroli
NIK. - Mój sprzeciw budzą

przede wszystkim ustalenia w zakresie wyliczenia
rzekomej straty jaką poniosła Gmina Rumia w wyniku zawarcia przedmiotowej
umowy sprzedaży – poinformowała burmistrz.
Poproszony o wyjaśnienia w tej samej sprawie
Prokurator Okręgowy w
Gdańsku Jacek Pilch poinformował nas że, „pismem
z 2 marca 2011 roku burmistrz Rumi nie wyraziła zgody na proponowane
wytoczenie powództwa w
trybie art. 55 KPC – „mając na uwadze konieczność
zabezpieczenia interesów
gminy”.

Na czym zabezpieczenie
interesu gminy miało polegać? Skoro szacunki przygotowane na dzień sprzedaży działek wskazują, że
Rumia mogłaby otrzymać
więcej pieniędzy? W ubiegłym tygodniu zapytaliśmy
burmistrz o zalecenie dochodzenia zadośćuczynienia za uszczerbek w mieniu
gminy od nabywcy spornej działki. Dlaczego burmistrz nie zastosowała się
do sugestii prokuratura?
Do chwili zamknięcia tego
numeru „Gazety Rumskiej”
nie otrzymaliśmy żadnej
odpowiedzi.
A.K.

Starosta wejherowski Józef Reszke odpowiada

PO umywa ręce od spraw Rumi
Czy akt oskarżenia skierowany przeciwko burmistrz wpłynie na poparcie,
jakiego udziela jej Platforma Obywatelska? Powiatowy szef ugrupowania wymiguje się od jednoznacznej odpowiedzi.
Pytania do Józefa Reszke przekazaliśmy w piątek,
14 września. Na początku
tygodnia skontaktował się z
nami pracownik starostwa
informując, że... fax jest
nieczytelny.
Tymczasem
my pytania wysłaliśmy także drogą elektroniczną. Po
zwróceniu na to uwagi, odpowiedzi otrzymaliśmy już
następnego dnia.
- Czy fakt złożenia przez
Najwyższą Izbę Kontroli
aktu oskarżenia przeciwko burmistrz Rumi wpływa na poparcie udzielone
tej osobie przez Platformę
Obywatelską? - zapytaliśmy powiatowego szefa PO,
ponieważ Elżbieta Rogala-

-Kończak korzysta z głosów tego ugrupowania w
podejmowanych decyzjach,
także tych związanych z
budżetem gminy. Jest to
tym istotniejsze, że złożone
oskarżenie dotyczy właśnie
kwestii gospodarności decyzji podjętej przez burmistrz.
- Sprawa popierania aktualnych działań władzy
wykonawczej w Rumi przez
Klub Radnych PO w Radzie
Miasta jest suwerenną decyzją klubu oraz poszczególnych radnych w nim pracujących – stwierdził starosta.
Zapytany, co myśli o zastępowaniu
prokuratury
przez NIK – ponieważ to
ta druga instytucja złożyła

Starosta Reszke w Rumi jednak bywa...

akt oskarżenia – oraz jakie
jest stanowisko Zarządu
Powiatowego Platformy w
tej sprawie, stwierdził, że
zarząd PO nie komentuje
działań burmistrzów i wójtów. - Zwłaszcza w sytuacji, kiedy pani E. Rogala-Kończak nie jest i nie była
członkiem PO – stwierdził.
Dodajmy, że kilka lat
temu
burmistrz
Rumi
chciała wstąpić do Platfor-

my, ale jej wniosek – i to
dwukrotnie – został odrzucony. Co nie zmienia faktu
korzystania przez Elżbietę
Rogalę-Kończak z głosów
radnych PO. Starosta J.
Reszke zapytany o poparcie polityczne... przypomina
o sytuacji prawnej, która
wiąże się z tym, że „w polskim prawie ciągle jeszcze
obowiązuje zasada domniemania niewinności”. (WH)
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WYDARZENIA W OBIEKTYWIE

Nie lada gratka spotkała miłośników historii, którzy uczestniczyli w Biesiadzie Rycerskiej w parku miejskim. Podczas jednego z ostatnich weekendów można było
zobaczyć rekonstrukcję historycznej osady średniowiecznej, inscenizację bitwy

Zakończyły się główne prace budowlane w dwóch szkołach - „jedynce” i „szóstce”. W SP1 wybudowano trzypoziomowy budynek, w SP6 powstała m.in. stołówka
i toalety dla niepełnosprawnych. Powstały też hole, na
których mogą być prowadzone zajęcia gimnastyczne.
Ponadto podczas wakacji w pozostałych placówkach
przeprowadzono drobne remonty. Tymczasem na ostatniej sesji Rada Miejska z powodu „konieczności zawarcia umów na roboty dodatkowe i uzupełniające” przeznaczyła następne pieniądze na SP1 i SP6 – tym razem
193 tysiące zł. Fot. WH

4 października Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące
obchodziło dwudzieste urodziny. Na tę okazję szkoła
przygotowałą uroczystą akademię. W programie była
m.in. msza św. oraz spotkanie z osobami, dzięki którym placówka powstała. Liceum istnieje od 1992 roku.
Katolicka szkoła prowadzona przez Towarzystwo Salezjańskie nie tylko realizuje ministerialny program nauczania, ale i program wychowawczy, którego celem
jest wychowanie dobrego chrześcijanina i obywatela.
Fot. Barbara Dunin

Niestety dużym sukcesem zakończyła się wrześniowa akcja oczyszczania ujścia
Zagórskiej Strugi. Niestety, ponieważ oznacza to, iż rzeka wciąż jest znacznie zanieczyszczona. Około trzydziestu mieszkańców naszego miasta z Rumskiego Ugrupowania Młodych i Aktywnych zebrało prawie dwa kontenery śmieci. Na koniec
wszyscy spotkali się na wspólnym grillu. Fot. Michał Kiełczewski
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oraz pokazy łowieckie sokolników. Dla dzieci organizatorzy przygotowali naukę
strzelania z łuku. Częścią Biesiady Rycerskiej był też koncert Gdańskiego Carillonu
Mobilnego. Fot. Barbara Dunin

W ciągu najbliższych tygodni dowiemy się w jakich komisjach będzie pracować nowa radna powiatowa z Rumi Anna Jamróz, która została zaprzysiężona podczas ostatniej sesji Rady Powiatu
Wejherowskiego. - Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki. Tak mi dopomóż Bóg –
mówiła Anna Jamróz podczas uroczystego ślubowania.
Fot. Materiały A. Jamróz

Na skaterparku w Janowie zmierzyli się deskorolkarze. Podczas drugiej edycji
„Skaterock Contest” swoich sił próbowało kilkadziesiąt osób. Do kolejnych prób
uczestników zachęcali prowadzący imprezę, a ton imprezie nadawała rockowa i
hardcore’owa muzyka dobiegająca przez cały czas z głośników. Na sąsiedniej rampie swoich sił próbowali rowerzyści. Fot. DG

