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P R O T O K Ó Ł 

------------------------ 

Nr XV/2015 

Z  OBRAD XV SESJI RADY GMINY BODZANÓW 

z dnia 28 października 2015r. 

 
Ad. I Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Bodzanów pan Paweł Różański o godz.1300 
otworzył obrady XV sesji Rady Gminy w Bodzanowie.  

Przewodniczący rady powitał wszystkich przybyłych na obrady sesji, Wójta 
Gminy wraz z osobami reprezentującymi Urząd Gminy i instytucje podległe 
oraz Radę Gminy.  

Ustawowa liczba radnych – 15 osób.  

Przewodniczący stwierdził, że w obradach bierze udział 15 radnych, to jest 
pełen skład ustawowy rady gminy, który upoważnia do podejmowania 
prawomocnych decyzji i uchwał przygotowanych na sesję.  

Ad. II Przyjęcie porządku obrad. 
 
Przewodniczący rady przedstawił proponowany porządek obrad: 
 

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 
II. Przyjęcie porządku obrad.  
III. Przyjęcie protokołów z obrad XIII i XIV Sesji Rady Gminy 

Bodzanów. 
IV. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizowanych uchwał rady gminy  

i prowadzonych inwestycji oraz bieżącej działalności. 
V. Sprawozdania Przewodniczących Komisji Stałych działających przy 

Radzie Gminy Bodzanów. 
VI. Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok 2014/2015. 
VII. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych za rok 2014. 
VIII. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z realizacji Programu 
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Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii. 

IX. Odczytanie opinii  Zespołu do zaopiniowania kandydatów na 
ławników. 

X. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:  
 
1. uchwała w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach 

ławników do sądów powszechnych, 

2. uchwała w sprawie wyboru ławników na kadencję                                    

lat 2016 –  2019, 

- powołanie Komisji Skrutacyjnej, 
- przygotowanie i rozdanie kart do głosowania, 
- przeprowadzenie głosowania, 
- odczytanie protokołów Komisji Skrutacyjnej, 
- odczytanie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję lat  
  2016 – 2019.  

3. uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Bodzanów na lata 2015 – 2025, 
4. uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 21/IV/2014 na rok 

2015,  
5. uchwała w sprawie nabycia niezabudowanej działki gruntu 

oznaczonej numerem ewid. geod.62/2 we wsi Łagiewniki gm. 

Bodzanów, 

6. uchwała w sprawie przekazania w zarządzanie oraz wyrażenia            

zgody na zawarcie umowy partnerskiej z Gminą Bulkowo 

dotyczącej „przebudowy drogi gminnej 290420W relacji Nowy  

Podleck – Łętowo, wraz z odcinkiem drogi nr 290213W”. 
 

XI. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych. 
XII. Wolne wnioski, informacje. 
XIII. Zakończenie obrad. 
 

Przewodniczący rady zapytał, czy są uwagi lub inne propozycje do 
przedstawionego porządku obrad. Uwag i innych propozycji nie zgłoszono. 

Przewodniczący rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem porządku 
obrad: za przyjęciem głosowało – 15 radnych. 
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 
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Ad. III Przyjęcie protokołów z obrad XIII i XIV Sesji Rady Gminy 
Bodzanów. 
 
Przewodniczący rady zapytał, czy są uwagi lub wnioski do protokołu z obrad 
XIII sesji rady gminy. Uwag i wniosków nie zgłoszono.  
 
Przewodniczący rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu:  
za przyjęciem głosowało - 15 radnych. 
Protokół został przyjęty jednogłośnie. 
 
Przewodniczący rady zapytał, czy są uwagi lub wnioski do protokołu z obrad 
XIV sesji rady gminy. Uwag i wniosków nie zgłoszono.  
 
Przewodniczący rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu:  
za przyjęciem głosowało - 15 radnych. 
Protokół został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. IV Sprawozdanie Wójta Gminy z realizowanych uchwał rady gminy i 
prowadzonych inwestycji oraz bieżącej działalności. 
 
Wójt Gminy powitał gości biorących udział w posiedzeniu rady gminy oraz 
radnych rady gminy. Następnie przedstawił sprawozdanie za okres od 16 
września do 28 października 2015r. / w załączeniu protokołu/. 

 

Przewodniczący rady prosi radnych o zgłaszanie zapytań, do przedstawionego 
sprawozdania Wójta Gminy. Radni nie zgłosili chęci zabrania głosu.  
 

Ad. V Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych działających przy 
Radzie Gminy Bodzanów. 
 
Protokół z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych,  
Komisji Rewizyjnej, Komisji Planowania Budżetu i Finansów, Komisji 
Rozwoju i Działalności Gospodarczej, przedstawili Przewodniczący tych 
Komisji. 
 
Przewodniczący rady prosi o zgłaszanie zapytań do przedstawionych 
sprawozdań. Radni nie zgłosili chęci zabrania głosu. Protokoły w aktach 
Komisji Stałych. 
 

Ad. VI  Informację z realizacji zadań oświatowych za rok 2014/2015, 
przedstawiła Sekretarz Gminy / informacja w załączeniu protokołu/.  
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Przewodniczący rady poinformował: Państwo radni otrzymali w formie 
pisemnej informację z realizacji zadań oświatowych za 2014/2015rok. 
Następnie zapytał: w jaki sposób rada życzy sobie przedstawienia tej 
informacji.? Czy widzicie Państwo potrzebę jej odczytania.?    
 
Odnosząc się do powyższego zapytania, radny Stanisław Rokicki stwierdził: to 
są informacje dość istotne dla zadań oświatowych realizowanych przez gminę. 
Dlaczego dopiero dzisiaj otrzymujemy tę informację w formie pisemnej, 
przecież nie możemy teraz się z tym materiałem zapoznać. Jeśli w przyszłości 
takie informacje będą przedstawiane to proszę, żeby były dostarczane radnym 
na kilka dni wcześniej.   
 
W nawiązaniu do wypowiedzi przedmówcy, Wójt Gminy wyjaśnił: mieliśmy 
zamiar odczytania Państwu tej informacji dzisiaj, ale zdecydowałem, żeby 
dostarczyć ją w formie pisemnej, a omówimy na następnej sesji.                  
 
Przewodniczący rady prosi o zapytania do przedmiotowej informacji . Pytań nie 
zgłoszono. 
 
Ad. VII Informację z analizy oświadczeń majątkowych za rok 2014, 
przedstawiła Sekretarz Gminy / informacja w załączeniu protokołu/.   
 
Przewodniczący rady przedstawił pisma skierowane przez: 
- Wojewodę Mazowieckiego z dnia 5 października 2015r. z analizy oświadczeń 
majątkowych złożonych na rozpoczęcie kadencji 2014 – 2018 oraz za rok 2014 
przez Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy,  
- Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 22 października 2015r. z analizy 
danych zawartych w oświadczeniach majątkowych radnych i pracowników 
samorządowych Gminy Bodzanów. 
 
Przewodniczący rady prosi o zapytania do przedstawionych informacji. Pytań 
nie zgłoszono. 
 
Ad. VIII Sprawozdanie merytoryczne i finansowe Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z realizacji Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii przedstawiła Przewodnicząca Komisji pani 
Mirosława Żaglewska / w załączeniu protokołu / . 
 
Przewodniczący rady prosi o zapytania do przedstawionego sprawozdania. 
Pytań nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący rady ogłosił 15 min. przerwę.  
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Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady.  
 
Ad. IX Przewodnicząca Zespołu odczytała opinię Zespołu do zaopiniowania 
kandydatów na ławników. 
 
Przewodniczący rady stwierdził: informacja o kandydatach na ławników była 
wyczerpująca. Wszystkie osoby spełniają wymogi formalne, które są określone  
w ustawie. Obowiązkiem rady gminy jest dokonanie wyboru ławników spośród 
kandydatów. Wybory dokonuje się w drodze głosowania tajnego, które 
przeprowadza Komisja Skrutacyjna. Wobec powyższego proszę o zgłaszanie 
kandydatur do Komisji Skrutacyjnej, która przeprowadzi wybory. 
 
Radni zgłosili następujące kandydatury: radną Alicję Pakieła, radną Renatę 
Zakrzewską i radnego Stanisława Rokickiego. Wszyscy kandydaci wyrazili 
zgodę na uczestnictwo w pracach Komisji Skrutacyjnej. 
 
Przewodniczący rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem składu 
osobowego Komisji Skrutacyjnej:  
za przyjęciem głosowało – 15 radnych. 
Komisja Skrutacyjna w zaproponowanym składzie została wybrana 
jednogłośnie. 
Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej został radny Stanisław Rokicki.  
 
Ad. X Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:  

1.Przewodniczący rady przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia 

regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych. 

 
Przewodniczący rady prosi o zapytania do przedstawionego projektu uchwały. 
Pytań nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały  
/ w głosowaniu bierze udział – 15 radnych /: 
za przyjęciem głosowało – 15 radnych. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
W rejestrze uchwał rady gminy została zarejestrowana pod Nr 81/XV/2015.  

2.Procedowanie  uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję lat 2016 –  

2019. 
 

Komisja Skrutacyjna dokonała wszystkich czynności związanych z 
przygotowaniem i rozdaniem kart do głosowania oraz przeprowadziła 
głosowanie tajne. 
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Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokoły: 

- z ustalenia wyników głosowania w wyborach ławników do Sądu Okręgowego 
w Płocku sporządzony na sesji w dniu 28 października 2015r. na kadencję lat 
2016 – 2019 z którego wynika, że pani Jolanta Elżbieta Kamińska i pan 
Waldemar Pawłowski zostali wybrani na ławników do Sądu Okręgowego w 
Płocku, 

- z ustalenia wyników głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego 
w Płocku sporządzony na sesji w dniu 28 października 2015r. na kadencję lat 
2016 – 2019 z którego wynika, że pani Jadwiga Anna Gorsiak została wybrana 
na ławnika do Sądu Rejonowego w Płocku. 

Przewodniczący rady odczytał uchwałę w sprawie wyboru ławników na 
kadencję lat 2016 – 2019.  

Następnie pogratulował osobom wybranym na ławników do Sądu Okręgowego i 
Rejonowego w Płocku. Stwierdził, że zostały wybrane te same osoby, które 
pełniły funkcje w dotychczasowej kadencji. Wybór ten to potwierdzenie, że 
zasłużyły na zaufanie społeczne. Ponadto życzył powodzenia i godnego 
reprezentowania naszej gminy na najbliższej kadencji rady ławniczej.  

 W rejestrze uchwał rady gminy została zarejestrowana pod Nr 82/XV/2015.   

3.Przewodniczący rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzanów na lata 2015 – 2025. 

Przewodniczący rady prosi o zapytania do przedstawionego projektu uchwały. 
Pytań nie zgłoszono. 

 
Przewodniczący rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały  
/ w głosowaniu bierze udział – 15 radnych /: 
za przyjęciem głosowało – 15 radnych. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
W rejestrze uchwał rady gminy została zarejestrowana pod Nr 83/XV/2015. 

 
4.Przewodniczący rady przedstawił projekt uchwały zmieniającej Uchwałę 

Budżetową Nr 21/IV/2014 na rok 2015. 

 
Przewodniczący rady prosi o zapytania do przedstawionego projektu uchwały. 
Pytań nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały  
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/ w głosowaniu bierze udział – 15 radnych /: 
za przyjęciem głosowało – 15 radnych. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
W rejestrze uchwał rady gminy została zarejestrowana pod Nr 84/XV/2015. 
 

5.Przewodniczący rady przedstawił projekt uchwały w sprawie nabycia 

niezabudowanej działki gruntu oznaczonej numerem ewid. geod.62/2 we wsi 

Łagiewniki gm. Bodzanów.  
 

Radny Waldemar Niedzielski zapytał, ile gmina zapłaci za przedmiotową 
działkę.? 
 
Odpowiadając na pytanie, Wójt Gminy wyjaśnił: w grudniu 2014r. właściciele 
działek żądali 10 zł za 1m2. Podczas negocjacji z zainteresowanymi ustalono 
cenę 6 zł za 1m2. Działka oznaczona nr ewid. geod. 62/2 we wsi Łagiewniki 
wydzielona pod drogę, obecnie jest drogą dojazdową do działek, ale nie stanowi 
współwłasności. Gmina obiecała mieszkańcom, że wykupi przedmiotowe grunty 
pod drogę. 
 
Nawiązując do powyższego zagadnienia radny Czesław Gocek powiedział:  
gmina powinna wydać zezwolenie na podział działek pod warunkiem wyrażenia 
zgody na wydzielenie drogi. Właściciel sprzedał działki, udostępniając nowym 
właścicielom dojazd do ich posiadłości, jak również dojazd do swojej posesji, a 
teraz gmina od niego wykupuje tę drogę.  
 
Następnie Wójt Gminy przedstawił pismo skierowane od mieszkańców  
Łagiewnik, które dotyczy braku dojazdu z drogi gminnej na drogę publiczną. 
Nabycie przez gminę działki nr 62/2 z przeznaczeniem na urządzenie drogi 
gminnej udostępni przejazd zarówno obecnym jak i przyszłym mieszkańcom.  
Ponadto poinformował, że wykup gruntów pod drogę to łączny koszt około 
8 000zł.  
 

Przewodniczący rady prosi o zapytania do przedstawionego projektu uchwały. 
Pytań nie zgłoszono. 

 
Przewodniczący rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały  
/ w głosowaniu bierze udział – 15 radnych /: 
za przyjęciem głosowało – 15 radnych. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
W rejestrze uchwał rady gminy została zarejestrowana pod Nr 85/XV/2015. 
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6.Przewodniczący rady przedstawił projekt uchwały w sprawie przekazania w 

zarządzanie oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej z Gminą 

Bulkowo dotyczącej „przebudowy drogi gminnej 290420W relacji Nowy  

Podleck – Łętowo, wraz z odcinkiem drogi nr 290213W”. 

 
Przewodniczący rady odniósł się do zapisu w §1 pkt 2 przedmiotowego projektu 
uchwały, w którym wprowadza poprawkę dotyczącą długości drogi, a 
mianowicie: „Gmina Bodzanów przekazuje Gminie Bulkowo zarządzanie 
odcinkiem drogi nr 2902013W długości do 115 mb, leżącym na granicy 
przedmiotowych gmin na okres wykonania dokumentacji projektowo – 
kosztorys”.   
 

Przewodniczący rady prosi o zapytania do przedstawionego projektu uchwały. 
Pytań nie zgłoszono. 

 
Przewodniczący rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały  
/ w głosowaniu bierze udział – 15 radnych /: 
za przyjęciem głosowało – 15 radnych. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
W rejestrze uchwał rady gminy została zarejestrowana pod Nr 86/XV/2015. 
 

Ad. XI Wnioski, interpelacje i zapytania radnych. 
 
Przewodniczący rady przedstawił  następujące informacje:   
 
- Dnia 19.10.2015r. został utworzony Klub Radnych przy Radzie Gminy 
Bodzanów pod nazwą „Wspólne Dobro”. W skład klubu wchodzą cztery osoby, 
Przewodniczącym klubu jest pan Stanisław Rokicki.  
Przewodniczący rady życzył członkom klubu sukcesów, powodzenia w pracy i 
jak najlepszych efektów na rzecz naszej gminy. 
 
- Pismo z dnia 9 października 2015r. skierowane przez Radę Rodziców Szkoły 
Podstawowej w Bodzanowie z prośbą o wsparcie finansowe na zakup nowego 
sztandaru szkoły.  
 
- Starosta Płocki, Wójt Gminy Bodzanów i społeczność szkolna Zespołu 
Placówek Oświatowych i Publicznego Gimnazjum w Nowym Miszewie 
zapraszają Radnych Rady Gminy Bodzanów na Powiatowe Obchody Święta 
Niepodległości, które odbędą się dnia 6 listopada 2015r. o godz. 1700 w hali 
Publicznego Gimnazjum w Nowym Miszewie. 
 
- Powstała  inicjatywa utworzenia i wydrukowania monografii historycznej 
Gminy Bodzanów, odbyło się spotkanie wszystkich zainteresowanych, na 
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którym omówiono kierunki i sposób powstania monografii. Zapadła propozycja, 
aby zaangażować w tym zakresie osobę profesjonalną z przygotowaniem i 
dorobkiem naukowym prof. historii Janusza Szczepańskiego, który pochodzi z 
Bodzanowa. Po złożeniu przez nas propozycji  pan profesor zainteresował się 
tematem, wie jak i gdzie szukać odpowiednich materiałów, ma dostęp do 
materiałów archiwalnych. Potwierdził swój przyjazd do Bodzanowa  w dniu 30 
października na spotkanie z Wójtem Gminy. Jeśli chodzi o sprawę finansową, 
powinniśmy zarezerwować środki w budżecie, występując z wnioskiem o 
pozyskanie funduszy na ten cel ze źródeł zewnętrznych przeznaczonych na 
ratowanie dziedzictwa narodowego i promocji środowisk lokalnych. 
 
- W tym roku minęło  XXV - lecie Odrodzonego Samorządu Terytorialnego w 
Polsce. W 1990r. po przemianach ustrojowych powstały gminy w obecnym 
kształcie, wówczas zostały ustanowione funkcje wójtów. Proponuje 
zorganizować uroczystą sesję poświęconą tej rocznicy, wstępnie ustalono termin 
uroczystości na dzień 12 grudnia 2015r. o godz. 1100 w sali bankietowej w 
Miszewie. Wskazaliśmy to miejsce, ponieważ w naszej sali konferencyjnej będą 
trwały prace remontowe oraz chcąc zaprosić wszystkich byłych i obecnych 
radnych trzeba dysponować większą salą, w której możliwe będzie 
zorganizowanie poczęstunku. Jeśli chodzi o program tej sesji to zaszczyci nas 
swoją obecnością Minister Henryk Wujec z Kancelarii Prezydenta ( doradca 
Prezydenta RP ds. współpracy z samorządem ). 
 
- Kolejna sesja odbędzie się 27 listopada tj. piątek.  Projekt porządku obrad 
będzie zawierał m.in. uchwały podatkowe i budżetowe. 
 
Podsumowując powyższe Przewodniczący rady prosi radnych o opinie, 
wskazówki, ewentualnie swoje propozycje co do wyżej przedstawionych 
informacji. 
 
Odnosząc się do informacji Przewodniczącego rady, Wójt Gminy nawiązał do 
obchodów dnia 11 listopada - Narodowego Święta Niepodległości, które 
rozpoczęte zostanie mszą świętą, następnie przemarsz pod Pomnik 
Niepodległości i oficjalne odsłonięcie tablicy pamiątkowej.  
Mając na uwadze wyjątkowość tego święta, Wójt Gminy zwrócił się do 
wszystkich Radnych rady gminy z prośbą o uczestnictwo w tej uroczystości. 
 
Następnie głos zabrał radny Dariusz Nowak, który zwrócił się z prośbą do 
Kierownika Gospodarki Komunalnej o oczyszczenie rowu gminnego przy 
ul.Nadrzecznej i usuniecie gałęzi, które sięgają do pobliskiego zabudowania 
stanowiąc zagrożenie bezpieczeństwa.  
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Radny Stanisław Rokicki zapytał o aktualny etap załatwiania sprawy związanej 
z uruchomieniem autobusu w Białobrzegach.? Ponadto złożył wniosek o 
umieszczenie w projekcie budżetu na rok 2016 kosztów związanych z 
uruchomieniem komunikacji do Białobrzeg. 

Odpowiadając na powyższe zapytanie Wójt Gminy poinformował, że w piątek 
na spotkaniu z Wójtem Gminy w Słupnie zostanie omówiona sprawa związana z 
drogą na odcinku od Wykowa do Białobrzeg oraz uruchomieniem autobusu na 
linii Słupno - Białobrzegi. Zgodnie z przepisami informacja o uruchomieniu 
przedmiotowej linii, musi być zamieszczona na stronie internetowej przez pół 
roku. Ten termin upływa pod koniec listopada br. Postaramy się zabezpieczyć 
środki na przyszły rok, nie tylko na linię autobusową do Białobrzeg ale również 
do Miszewa, Pepłowa, Kanigowa i  Bodzanowa oraz na uruchomienie wahadła, 
którym można byłoby dojechać do Święcieńca i do Słupna. Należy obliczyć 
konkretne koszty i przyjąć je uchwałą rady gminy.  

Uzupełniając wypowiedź Wójta Gminy, Kierownik Referatu Rozwoju, 
Inwestycji i Funduszy Unijnych dodał: jeśli Gmina Słupno nie wyrazi zgody na 
dopłacanie do przejazdu autobusu na odcinku drogi biegnącej przez ich teren, 
nasze działanie w tym kierunku okaże się bezskuteczne i uruchomienie linii 
autobusu będzie niemożliwe.  

Radna Renata Zakrzewska zapytała: jaka jest rola opiekunki w autobusie 
dowożącym uczniów do szkół.? Czy jej zadaniem jest tylko opiekowanie się 
dziećmi w czasie jazdy, czy też powinna pomagać dzieciom wsiadać i wysiadać 
z autobusu.? Ponadto nadmieniła, że tego typu problem zgłaszają rodzice 
pięciolatków i sześciolatków. 

Sekretarz Gminy poinformowała: opieka jest zlecona przez PKS czyli firmę, 
która obsługuje dowóz uczniów do szkół. We wcześniej przyjętych ustaleniach, 
opiekunka pomagała dzieciom wsiąść i wysiąść z autobusu oraz przeprowadzała 
dzieci przez drogę. Zwrócimy uwagę firmie PKS na tego typu kwestie.  

Przewodniczący rady prosi radnych o zabieranie głosu.  Radni nie zgłosili chęci 
zabrania głosu.  

Ad. XII Wolne wnioski, informacje. 
 
Mieszkaniec gminy Bodzanów pan Józef Rypiński wnioskuje o udostępnienie 
możliwości zapoznania się z umową użyczenia przez gminę nieruchomości z 
przeznaczeniem na Posterunek Policji w Bodzanowie. 
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Radny Bogusław Błaszczak zapytał Wójta Gminy o prowadzonym 
postępowaniu przeciwko firmie Elmir, przez firmę prawną która miała 
reprezentować gminę.? 
 
Wójt Gminy wyjaśnił: wybrana kancelaria prawna cały czas nas reprezentuje.  
Między innymi przed sądem w Łodzi, który wydał wyrok w sprawie nakazu 
zapłaty dla firmy Elmir i firmy ubezpieczeniowej o zwrot gwarancji 
ubezpieczeniowej w kwocie około 700 000zł. Ostatnia informacja z dnia 19 
października - TUW wniósł sprzeciw od nakazu zapłaty, ponieważ nakaz nie 
jest jeszcze prawomocny, firma Elmir w ustawowym terminie może wnieść 
sprzeciw. Obecnie oczekujemy na rozstrzygniecie sprawy oraz nadanie klauzuli 
wykonalności. Jeszcze pewne sprawy się toczą, więc nie chcę wyprzedzać 
faktów i na szerokim forum przedstawiać.  
 
Radny Czesław Gocek zapytał, czy należność w kwocie 700 000zł są dla 
podwykonawców.? 
 
Wójt Gminy odpowiedział: nie, to jest gwarancja ubezpieczenia należytego 
wykonania umowy, dotycząca gminy. Natomiast podwykonawcy powinni pójść 
do Sądu. Do tej pory kopie wniosków sądowych do gminy nie wpłynęły.  
 
Przewodniczący rady prosi uczestniczących w sesji o zapytania, wolne wnioski. 
Pytań i wolnych wniosków nie zgłoszono.  

 
Ad. XIII Zakończenie obrad.  
 
Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad dzisiejszej sesji, 
Przewodniczący rady podziękował wszystkim zebranym za udział w 
obradach i o godz. 1700 zamknął obrady XV Sesji Rady Gminy Bodzanów. 

 

 

                                                                                                          Przewodniczący  

                                                                                                    Rady Gminy Bodzanów 

                                                                                                        /-/ Paweł Różański 

 


