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P R O T O K Ó Ł 

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

Nr XVII/2015 

Z  OBRAD XVII SESJI RADY GMINY BODZANÓW 

z dnia 28 grudnia 2015r. 

 
Ad. I Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Bodzanów pan Paweł Różański o godz.1300 
otworzył obrady XVII sesji Rady Gminy w Bodzanowie.  
Następnie powitał Radnych Rady Gminy, Wójta Gminy wraz ze 
współpracownikami, Radnych Powiatu: pana Stefana Jakubowskiego i pana 
Andrzeja Kulińskiego oraz wszystkich obecnych na sesji. 
  
Ustawowa liczba radnych – 15 osób.  

Przewodniczący rady 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 protokołu z obrad XVI 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. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe Gminnej Komisji 

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

VII. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:  
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1. uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

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

2015,  
3. uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Bodzanów na lata 2016 – 2025, 
4. uchwała w sprawie przyjęcia Budżetu Gminy Bodzanów na rok 

2016, 
5. uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej,  

6. uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr 97/XVI/2015 Rady Gminy 

Bodzanów z dnia 27 listopada 2015r. dotyczącej  ustalenia trybu 

udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych 

przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół 

prowadzonych na terenie Gminy Bodzanów przez inne niż Gmina 

Bodzanów osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, 

7. uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na rok 2016,  
8. uchwała w sprawie zwrotu kosztów przejazdu radnego w podróży 

służbowej pojazdem samochodowym nie będącym własnością 

gminy, 

9. uchwała w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy sesyjnej Rady 

Gminy Bodzanów na 2016r, 

10. uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia 

prawa, 

11. uchwała w sprawie powołania do składu osobowego Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Bodzanów, 

12. uchwała w sprawie powołania do składu osobowego Komisji 

Planowania, Budżetu i Finansów Rady Gminy Bodzanów, 

13. uchwała w sprawie powołania do składu osobowego Komisji 

Rozwoju i Działalności Gospodarczej Rady Gminy Bodzanów. 

 

VIII. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.  
IX. Wolne wnioski, informacje. 
X. Zakończenie obrad. 

 
Następnie Przewodniczący rady oddał głos radnemu Stanisławowi Rokickiemu, 
który powiedział: w piśmie skierowanym do Przewodniczącego rady dnia 17 
listopada, radni klubu „Wspólne Dobro” prosili o udostępnienie sali na dwie 
godziny przed sesją oraz w trakcie trwania sesji. Dzisiaj przed sesją na godzinę 
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1100 zostało zwołane posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu i Finansów, w 
związku z czym uniemożliwiono nam spotkanie w pełnym składzie. Proszę o 
pół godziny przerwy w obradach, żebyśmy mogli się spotkać z członkami klubu 
i przedyskutować projekty uchwał.  
 
Przewodniczący rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem wniosku:  
za przyjęciem głosowało – 4 radnych, 
przeciw –  11 radnych. 
Stwierdził, że wniosek formalny nie został przyjęty.  
 
Wójt Gminy wskazał na różnicę w nazwie przedmiotowego projektu uchwały, 
który w zaproszeniu na sesję zapisany został następująco: w sprawie 
rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa, natomiast w załączeniu 
projekt uchwały brzmi: w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do 
usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Gminy Bodzanów. 

Przewodniczący rady stwierdził, iż dokonano poprawki w nazewnictwie tej 
uchwały. 

Przewodniczący rady zapytał, czy są uwagi lub inne propozycje do 
przedstawionego porządku obrad. Uwag i innych propozycji nie zgłoszono. 
Następnie przeprowadził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad:  
za przyjęciem głosowało – 11 radnych, 
przeciw –  4 radnych. 
Porządek obrad został przyjęty. 
 
Ad. III Przyjęcie protokołu z obrad XVI Sesji Rady Gminy Bodzanów. 
 
Przewodniczący rady zapytał, czy są uwagi lub wnioski do protokołu z obrad 
XVI sesji rady gminy. Uwag i wniosków nie zgłoszono.  
 

Następnie 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 przedstawił sprawozdanie za okres od 27 listopada  do 28 grudnia 
2015r. / w załączeniu protokołu/. 

 

Przewodniczący rady prosi radnych o zgłaszanie zapytań, do sprawozdania 
przedstawionego przez Wójta Gminy. Radni nie zgłosili chęci zabrania głosu.  
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Ad. V Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych działających przy 
Radzie Gminy Bodzanów. 
 
Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych, 
Komisji Rewizyjnej, Komisji Planowania Budżetu i Finansów, poinformowali, 
iż tematem grudniowych posiedzeń było ustalenie planu pracy Komisji na 
2016rok. Natomiast Przewodniczący Komisji Rozwoju i Działalności 
Gospodarczej, przedstawił protokół z posiedzenia  /protokół w aktach Komisji/. 
 
Przewodniczący rady prosi o zapytania do przedstawionych sprawozdań. Pytań 
nie zgłoszono. 
Ponadto poinformował, że wszystkie Komisje Stałe opracowały plany pracy 
Komisji na 2016 rok, które zostaną przyjęte na sesji w styczniu. Następny temat 
dotyczy projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bodzanów na lata 2016 – 
2020. Poprosił radnych o zapoznanie się z przedmiotowym projektem uchwały 
na Komisjach i wprowadzenie we właściwym kształcie na następną sesję.  
 
Ad. VI 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. 
Następnie ogłosił 15 min. przerwę. 
Po przerwie wznowił obrady sesji.  
 
Ad. VII Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:  
 

1. Przewodniczący rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzanów na lata 2015 – 

2025. 

 
Przewodniczący rady prosi o wnioski ewentualnie zapytania dotyczące 
przedstawionego projektu uchwały. Pytań nie zgłoszono. 

 

Następnie przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały  
/ w głosowaniu bierze udział – 15 radnych /: 
za przyjęciem głosowało – 15 radnych. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 



5 

 

W rejestrze uchwał rady gminy została zarejestrowana pod Nr 101/XVII/2015.  

2. Przewodniczący rady przedstawił projekt uchwały zmieniającej Uchwałę 

Budżetową Nr 21/IV/2014 na rok 2015. 
 

Skarbnik Gminy poinformowała: po analizie budżetu na koniec roku, 
powinniśmy dokonać kilku zmian. Zmniejszamy wydatki na administrację 
samorządową w zakresie remontu sali konferencyjnej, które w tym roku nie 
zostaną wykorzystane. Wykonanie wydatków będzie znacznie niższe, niż 
założyliśmy przy obciążeniach innych gmin w zakresie utrzymania dzieci w 
publicznych i niepublicznych przedszkolach. Ponadto, wprowadzamy załącznik 
nr 5 - dochody i wydatki wynikające z umów podpisanych z Ministerstwem z 
realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie 
podpisanych porozumień.  

Przewodniczący rady prosi o ewentualne wnioski lub zapytania dotyczące 
przedstawionego projektu uchwały. Pytań nie zgłoszono. 
Następnie przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały wraz z 
autopoprawką / w głosowaniu bierze udział – 15 radnych /: 
za przyjęciem głosowało – 15 radnych. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
W rejestrze uchwał rady gminy została zarejestrowana pod Nr 102/XVII/2015.  

3. Przewodniczący rady przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzanów na lata 2016 – 

2025. 

 
Ponadto odczytał uchwałę Nr Pł.419.2015 Składu Orzekającego Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie wydania 
pozytywnej opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Bodzanów projekcie 
uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Bodzanów na lata 2016 – 2025. 

Przewodniczący rady prosi o ewentualne wnioski lub zapytania dotyczące 
przedstawionego projektu uchwały. Pytań nie zgłoszono. 
Następnie 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 103/XVII/2015.  
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4. Przewodniczący rady przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

Budżetu Gminy Bodzanów na rok 2016.  

   
Ponadto odczytał uchwałę Nr Pł.420.2015 Składu Orzekającego Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie wydania 
pozytywnej opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Bodzanów projekcie 
uchwały budżetowej i deficycie na 2016 rok. 
 
Przewodniczący rady oddał głos radnemu Stanisławowi Rokickiemu, który 
zapytał, gdzie są zarezerwowane pieniądze w budżecie na uruchomienie linii 
autobusowych w Białobrzegach.?  
 
Następnie zapytanie skierował radny Bogusław Błaszczak: z czego wynika tak 
duża różnica, kwota około 3 mln. zł., pomiędzy budżetem 2015r., a 2016r.? Jaka 
jest różnica pomiędzy planowanym, a przejściowym deficytem budżetowym.? 
Ponadto zwrócił uwagę na niską kwotę środków zarezerwowanych w budżecie 
na zarządzanie kryzysowe.  
  
Odnosząc się do zapytań radnego Bogusława Błaszczaka, Skarbnik Gminy 
wyjaśniła: różnica pomiędzy rokiem 2015 i 2016, wynika z wysokości dotacji. 
Dochody bieżące są porównywalne z rokiem poprzednim, ale wszelkiego 
rodzaju dotacje, które otrzymujemy na początku roku są po niższych stawkach. 
W budżecie nie ma na przykład wykazanych dotacji związanych z podatkiem 
akcyzowym, tj. ponad pół miliona w skali roku. W ciągu roku dostajemy 
systematycznie wszelkie zmiany i następuje jego wzrost. Budżet na początku 
roku nie będzie nigdy porównywalny z końcem roku. W 2015roku mieliśmy 
duże dotacje majątkowe, w tym dotacja na przedszkole.  
Natomiast co do odpowiedzi na drugie pytanie, dotyczące znaczenia deficytu 
przejściowego wyjaśniam, iż  w przypadku kiedy zostanie zatrzymana płynność 
finansowa gminy, na przykład ze względu na brak wpływu dotacji, a mamy 
zaciągnięte zobowiązania zabezpieczamy się np. do wysokości pół miliona 
złotych zaciągając kredyt przejściowy, co nie znaczy, że zostanie on 
wykorzystany. 
Jeśli chodzi o rezerwę środków na zarządzanie kryzysowe,  to budżet pozwolił 
nam na zachowanie minimum. Rezerwa celowa, jeśli nie jest wykorzystana, 
przechodzi na wolne środki na następny rok. 
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Odnosząc się do zapytania radnego Stanisława Rokickiego, Wójt Gminy 
poinformował: planowany koszt obsługi tras komunikacyjnych na terenie gminy 
Bodzanów do gminy Słupno to kwota około 234 000zł. Sprawa się 
skomplikowała, ponieważ gmina Słupno prawdopodobnie wypowiedziała 
umowę Komunikacji Miejskiej w Płocku. Jeśli rada gminy uzna, że taki 
wydatek jest celowy to zostanie on realizowany, a środki przesunięte w ramach 
zaplanowanego budżetu. 
 
Następnie radny Stanisław Rokicki zapytał, kiedy poznamy wysokość rezerwy 
w budżecie z rozliczenia za 2015r.?  Do kiedy rada musi przyjąć budżet gminy 
na 2016r.?  
  
Skarbnik Gminy odpowiedziała: kwotę wolnych środków z rozliczenia 
przychodów i rozchodów poznamy po zamknięciu roku, po dokonaniu 
sprawozdań, tj. do końca lutego 2016r. Budżet na 2016r. zatwierdza rada gminy 
do dnia 31 stycznia 2016r.  
 

Przewodniczący rady prosi o ewentualne wnioski lub zapytania dotyczące 
przedstawionego projektu uchwały. Pytań nie zgłoszono. 
Następnie przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały  
/ w głosowaniu bierze udział – 15 radnych /: 
za przyjęciem głosowało – 11 radnych, 
przeciw - 0, 
wstrzymało się od głosu – 4 radnych. 
Uchwała została przyjęta zwykłą większością głosów. 
W rejestrze uchwał rady gminy została zarejestrowana pod Nr 104/XVII/2015.  

 
5. Przewodniczący rady przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia 

wysokości stawek opłaty targowej. 

 
Ponadto stwierdził, iż ze względów czysto formalnych do projektu 
wprowadzono poprawki wynikające z zaleceń Regionalnej Izby 
Obrachunkowej.  

Przewodniczący rady prosi o ewentualne wnioski lub zapytania dotyczące 
przedstawionego projektu uchwały. Pytań nie zgłoszono. 
Następnie przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały  
/ w głosowaniu bierze udział – 15 radnych /: 
za przyjęciem głosowało – 15 radnych. 
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Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
W rejestrze uchwał rady gminy została zarejestrowana pod Nr 105/XVII/2015.  

6. Przewodniczący rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany 

uchwały Nr 97/XVI/2015 Rady Gminy Bodzanów z dnia 27 listopada 

2015r. dotyczącej  ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania 

przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Bodzanów przez 

inne niż Gmina Bodzanów osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu 

kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. 
 

W odniesieniu do przedmiotowego projektu uchwały Skarbnik Gminy 
poinformowała, iż zostały wprowadzone zmiany wynikające z uzgodnień z 
Regionalną Izbą Obrachunkową. 
 
Przewodniczący rady prosi o ewentualne wnioski lub zapytania dotyczące 
przedstawionego projektu uchwały. Pytań nie zgłoszono. 
Następnie 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 106/XVII/2015.  

7. Przewodniczący rady przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016. 
 
Głos zabrał radny Czesław Gocek, który powiedział:  na Komisji Rozwoju i 
Działalności Gospodarczej, której jestem członkiem, projekt tej uchwały nie był 
omawiany. Obecnie w projekcie uchwały proponuje się wynagrodzenie:  
- dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 
Przeciwdziałania Narkomanii za udział w posiedzeniach 200zł. miesięczne, w 
poprzedniej uchwale było 120zł., 
- dla Przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowym  800zł. miesięcznie, w poprzedniej uchwale było 400zł.  
Kolejne dwa punkty są nowe, a mianowicie za przeprowadzony wywiad 
środowiskowy przez pracownika socjalnego proponuje się wynagrodzenie w 
wysokości 40zł., oraz dla członka Komisji za przeprowadzenie kontroli punktu 
sprzedaży alkoholu kwotę 40 zł.  
Następnie zapytał, skąd się wzięły te kwoty i czyja jest to propozycja.? 
 
Odnosząc się do wypowiedzi przedmówcy, Wójt Gminy wyjaśnił: w 
poprzedniej kadencji był stworzony pełen etat dla  Pełnomocnika ds. Realizacji 
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Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Członkowie Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pobierali wynagrodzenie w 
wysokości 120zł. Proszę sobie porównać jakość pracy, która była prowadzona 
wtedy i teraz, jak programy wyglądają obecnie i jakie są efekty pracy Komisji. 
Przewodnicząca Komisji wraz z członkami wykonuje tę pracę dodatkowo.  
 
Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 
Przeciwdziałania Narkomanii pani Mirosława Żaglewska powiedziała: stawki 
zostały zaproponowane przez członków GKRPAiPN. Poprzednio wykonywał te 
prace pan Rafał Kwiatkowski, zatrudniony na pełnym etacie. Od 2015r. 
podjęliśmy te zadania i otrzymaliśmy ogromny budżet, powiększony o 
wynagrodzenie poprzedniego pracownika. W realizację programu włożyliśmy 
bardzo dużo pracy. Do tej pory otrzymywałam wynagrodzenie w wysokości 
320zł. netto, a pracowałam na cały etat. Propozycja co do wysokości stawek 
została zaakceptowana przez członków Komisji. Decyzja o wysokości 
wynagrodzenia należy do Państwa.   
 
Przewodniczący rady prosi o ewentualne wnioski lub zapytania bądź inne 
propozycje dotyczące przedstawionego projektu uchwały. Pytań i innych 
propozycji nie zgłoszono. 
Następnie przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały  
/ w głosowaniu bierze udział – 15 radnych /: 
za przyjęciem głosowało – 11 radnych, 
przeciw – 0, 
wstrzymało się od głosu – 4 radnych. 
Uchwała została przyjęta zwykłą większością głosów. 
W rejestrze uchwał rady gminy została zarejestrowana pod Nr 107/XVII/2015.  

8. Przewodniczący rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zwrotu 

kosztów przejazdu radnego w podróży służbowej pojazdem 

samochodowym nie będącym własnością gminy. 

 
Radny Stanisław Rokicki zapytał, ile w tym roku zostało wystawionych 
delegacji dla radnych i jakimi środkami komunikacji się poruszali.? Jestem pół 
roku radnym i nie widzę powodów, żeby korzystać z samochodu prywatnego 
radnego do celów służbowych. Nasuwa się pytanie, dla kogo będzie ta uchwała i 
gdzie są w budżecie środki na pokrycie kosztów związanych  z tymi 
wyjazdami.? Nie widzę celowości podejmowania tej uchwały i w związku z tym 
wnioskuje o jej oddalenie.  
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Odnosząc się do wypowiedzi przedmówcy, Przewodniczący rady stwierdził: 
formalna strona dzisiejszej sesji była realizowana w punkcie drugim  - przyjęcie 
porządku obrad. Wówczas żaden wniosek o oddalenie uchwały nie padł, w 
związku  z powyższym porządek obrad został przyjęty. Temat ten na chwilę 
obecną jest bezprzedmiotowy, ponieważ w tym zakresie już procedowaliśmy.  

Kontynuując temat radny Waldemar Niedzielski dodał, że zarówno on jak i  
radny Dariusz Nowak wykorzystywali własne samochody do celów służbowych 
i nie korzystaliśmy z delegacji służbowych. 

Następnie Wójt Gminy wyjaśnił: do tej pory takiej uchwały w Gminie 
Bodzanów nie było, ale to nie znaczy, że obecnie nie należy tej kwestii 
uregulować prawnie. Nie wszędzie można dojechać komunikacją publiczną, 
chociaż są to jeszcze większe koszty niż jazda samochodem prywatnym. Ze 
środków przeznaczonych na finansowanie rady gminy można pokrywać koszty 
delegacji.  

Wydatki związane z obsługą rady gminy – mówi Skarbnik Gminy - są ujęte w 
dziale 750 administracja publiczna rozdział 75022 rady gminy. Jeżeli zajdzie 
potrzeba wyasygnowania środków na delegacje służbowe, wtedy pojawi się 
odpowiedni paragraf i jest to związane wyłącznie z przesunięciem 
wewnętrznym w budżecie. Jeśli w tej chwili nie ma takich wydatków, nie ma 
potrzeby ich planowania. 

Przewodniczący rady prosi o ewentualne wnioski lub zapytania dotyczące 
przedstawionego projektu uchwały. Pytań nie zgłoszono. 
Następnie przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały  
/ w głosowaniu bierze udział – 15 radnych /: 
za przyjęciem głosowało – 14 radnych, 
przeciw – 0, 
wstrzymał się od głosu – 1 radny. 
Uchwała została przyjęta zwykłą większością głosów. 
W rejestrze uchwał rady gminy została zarejestrowana pod Nr 108/XVII/2015.  

9. Przewodniczący rady przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

ramowego planu pracy sesyjnej Rady Gminy Bodzanów na 2016r. 

 

Następnie głos zabrał radny Stanisław Rokicki, który powiedział: otrzymałem 
terminarz posiedzeń rady i komisji, natomiast nie ma planu pracy Rady Gminy i 
Komisji Stałych na 2016r. Wnoszę o uzupełnienie projektu uchwały o tematykę 
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spotkań rady i komisji. Ponadto zapytał: czy pan Wójt zapłacił panu 
Przewodniczącemu rady za asygnatę na projekcie uchwały.? 

Przewodniczący rady odpowiedział: zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym 
radny nie może być stroną jakiegokolwiek kontraktu cywilnego, czy stosunku 
pracy. Natomiast z uwagi na to, że byłem autorem tego projektu uchwały, 
dokonałem asygnaty. Projekt tej uchwały nie pochodził z Urzędu Gminy, tylko 
został stworzony w obrębie rady gminy przez Przewodniczącego rady.  

Radny Stanisław Rokicki stwierdził: wszystkie uchwały wychodzące z gminy 
asygnuje Radca Prawny, bądź Sekretarz zatrudniony w Urzędzie Gminy. 
Natomiast pan jest radcą prawnym z zawodu, nie jest pan radcą prawnym w 
Urzędzie Gminy i Radzie Gminy Bodzanów.  

Przewodniczący rady przeprowadził głosowanie nad wnioskiem zgłoszonym 
przez radnego Stanisława Rokickiego, dotyczącym uzupełnienia projektu 
uchwały o tematykę spotkań Rady Gminy i Komisji Stałych Rady Gminy: 
za przyjęciem głosowało – 3 radnych, 
przeciw – 11 radnych, 
wstrzymał się od głosu – 1 radny.  
Wniosek nie został przyjęty. 
 
Przewodniczący rady prosi o ewentualne wnioski lub zapytania dotyczące 
przedstawionego projektu uchwały. Pytań nie zgłoszono. 
Następnie przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały  
/ w głosowaniu bierze udział – 15 radnych /: 
za przyjęciem głosowało – 11 radnych, 
przeciw – 2 radnych, 
wstrzymała się od głosu – 2 radnych. 
Uchwała została przyjęta zwykłą większością głosów.  
W rejestrze uchwał rady gminy została zarejestrowana pod Nr 109/XVII/2015.  

10. Przewodniczący rady przedstawił projekt uchwały w sprawie odmowy 

uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale 

Rady Gminy Bodzanów. 
 

Ponadto wyjaśnił: wniosek jest adresowany do Przewodniczącego rady ale 
skierowany został do Wójta Gminy w celu zgromadzenia dokumentów 
związanych z wyjaśnieniem okoliczności udostępniania informacji, jak również 
załączenia opinii prawnej dotyczącej wnoszonego zarzutu. Na podstawie 
dokonanych czynności został opracowany projekt niniejszej uchwały. Wniosek 
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pana Józefa Rypińskiego dotyczy usunięcia naruszenia prawa w uchwale 
80/XIV/2015 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 września 2015r. zmieniającej 
uchwałę budżetową Nr 21/IV/2014 na rok 2015, w Dziale 700 Gospodarka 
mieszkaniowa.   
 
Nawiązując do przedmiotowego wniosku, radny Czesław Gocek stwierdził:  
inwestycja ta nie była przewidziana w budżecie na 2015r. Wójt Gminy powinien 
wystąpić z wnioskiem do Komisji o wyrażenie zgody na remont budynku i 
zaplanować inwestycję w budżecie na 2015r.  W protokole Komisji Rozwoju i 
Działalności Gospodarczej odnośnie remontu Posterunku Policji jest jedna 
wzmianka, iż został wyłoniony wykonawca tej inwestycji. Natomiast nie ma na 
ten temat opinii Komisji Stałych. 
 
Odnosząc się do powyższej wypowiedzi, Wójt Gminy przypomniał, że 
przekazywał tę informację na Komisji Rozwoju i Działalności Gospodarczej, 
być może w protokołach nie są zapisywane wszystkie zgłaszane przez niego 
tematy. Za wykonaniem tej inwestycji głosowało 14 radnych, nieobecna wtedy 
była radna Zofia Dalkiewicz.  
 
Następnie głos zabrał radny Waldemar Niedzielski, który powiedział: chwała 
Wójtowi Gminy za wykonanie tej inwestycji. W budżecie w 2015r. nie 
planowaliśmy również inwestycji drogowych, a zostały wykonane.  
 
Wójt Gminy powinien zapoznać radę gminy z umową – mówi dalej radny 
Czesław Gocek -  zawartą pomiędzy Posterunkiem Policji, a Gminą Bodzanów.  
Gdybym znał treść umowy, nie głosowałbym za tą uchwałą. W umowie 
zobowiązuje się do utrzymania we właściwym stanie nieruchomości oraz do 
przeprowadzenia we własnym zakresie niezbędnych remontów. Po podjęciu 
uchwały w dniu 30 września 2015r., najpierw otrzymałem jedną, a potem drugą 
umowę użyczenia budynku Posterunkowi Policji przez Gminę Bodzanów.  
 
Odpowiadając na powyższe Wójt Gminy wyjaśnił: zgodnie z kodeksem 
cywilnym w każdej z tych umów mówi się o użyczeniu. Przez umowę użyczenia 
rozumiemy, iż użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu przez czas 
oznaczony,  bądź nie oznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu 
rzeczy. Biorący ponosi zwykłe koszty utrzymania użyczonej rzeczy. Budynek w 
którym mieści się Posterunek Policji jest własnością gminy i biorący w 
użyczenie nie może podjąć żadnej decyzji, jeżeli chodzi o sprawy wypracowania 
dokumentów projektowych, czy kosztorysowych i rządzenia się na czyjejś 
własności. Przedmiotowy budynek komunalny stanowi własność Gminy 
Bodzanów. Opis rzeczoznawcy wyraźnie mówi, o złym stanie technicznym 
dachu, który groził zawaleniem i w następstwie likwidacją budynku. 
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Następnie głos zabrał radny Stanisław Rokicki, który stwierdził, że istotą 
sprawy jest to, że nie zostaliśmy zapoznani z treścią pisma złożonego przez pana 
Józefa Rypińskiego.  
 
Radny Wiesław Leonarczyk i radny Waldemar Niedzielski zgodnie potwierdzili, 
że Wójt Gminy zapoznał z treścią pisma złożonego przez pana Józefa 
Rypińskiego oraz umowami użyczenia na Komisji Rozwoju i Działalności 
Gospodarczej. 
 
Przewodniczący rady prosi o ewentualne wnioski lub zapytania dotyczące 
przedstawionego projektu uchwały. Wniosków i pytań nie zgłoszono. 
Następnie przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały  
/ w głosowaniu bierze udział – 15 radnych /: 
za przyjęciem głosowało – 12 radnych, 
przeciw – 0, 
wstrzymało się od głosu – 3 radnych. 
Uchwała została przyjęta zwykła większością głosów. 
W rejestrze uchwał rady gminy została zarejestrowana pod Nr 110/XVII/2015.  

11. Przewodniczący rady przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania 

do składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bodzanów. 

 

Radny Stanisław Rokicki proponuje w projektach uchwał nr 11, 12, 13 w § 2 
wykreślić zapis „wykonanie uchwały powierza się nie Wójtowi Gminy” i 
wpisać „wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy”. 

Radca Prawny wyjaśniła: zapis ten wynika wprost z ustawy i w pewnym 
zakresie tę uchwałę może wykonywać Wójt Gminy. W paragrafie tym można 
dopisać „i Przewodniczący Rady Gminy”.    

Przewodniczący rady prosi o ewentualne wnioski lub zapytania dotyczące 
przedstawionego projektu uchwały. Wniosków ani pytań nie zgłoszono. 
Następnie przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały  
/ w głosowaniu bierze udział – 15 radnych /: 
za przyjęciem głosowało – 4 radnych,  
przeciw -   11 radnych. 
Uchwała nie została przyjęta. 
 

12. Przewodniczący rady przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania 

do składu osobowego Komisji Planowania, Budżetu i Finansów Rady 

Gminy Bodzanów.    
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Przewodniczący rady zapytał radnego Czesława Gocka, czy wyraża zgodę na 
kandydowanie do wskazanej Komisji. Radny Czesław Gocek wyraził zgodę.  

Radny Krzysztof  Lewandowski przypomniał, iż  podczas wyborów składu 
osobowego Komisji Stałych, proponował pana Czesława Gocka na członka 
Komisji Planowania, Budżetu i Finansów, wtedy odmówił kandydowania.  

Przewodniczący rady prosi o ewentualne wnioski lub zapytania dotyczące 
przedstawionego projektu uchwały. Pytań nie zgłoszono. 
Następnie przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały  
/ w głosowaniu bierze udział – 15 radnych /: 
za przyjęciem głosowało – 4 radnych, 
przeciw – 11 radnych. 
Uchwała nie została przyjęta. 
 

13. Przewodniczący rady przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania 

do składu osobowego Komisji Rozwoju i Działalności Gospodarczej 

Rady Gminy Bodzanów. 

 

Przewodniczący rady zapytał radną Renatę Zakrzewską, czy wyraża zgodę na 
kandydowanie do Komisji. Radna Renata Zakrzewska wyraziła zgodę.  

Przewodniczący rady prosi o ewentualne wnioski lub zapytania dotyczące 
przedstawionego projektu uchwały. Pytań nie zgłoszono. 
Następnie przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały  
/ w głosowaniu bierze udział – 15 radnych /: 
za przyjęciem głosowało – 4 radnych, 
przeciw – 11 radnych. 
Uchwała nie została przyjęta. 
 
Przewodniczący rady ogłosił 10 min. przerwy. Po przerwie wznowił obrady 
sesji. 
 
Przewodniczący rady za zgodą rady gminy udzielił głosu radnym powiatu: panu 
Stefanowi Jakubowskiemu i panu Andrzejowi Kulińskiemu. 

Radny powiatu pan Stefan Jakubowski pogratulował przyjęcia przez radę gminy 
budżetu na 2016r. Dodał, że  jest zaskoczony prowadzeniem sesji rady gminy i 
kulturą posiedzenia. Następnie złożył najlepsze życzenia noworoczne wszystkim 
obecnym na sali obrad. 



15 

 

Wójt Gminy podziękował panu Stefanowi Jakubowskiemu oraz radnym 
powiatowym,  za wsparcie przy planowaniu przebudowy drogi powiatowej nr 
2956W o długości 6,17 km Bodzanów – Cieśle – Kępa Polska, która zostanie 
zrealizowana w 2016r., oraz za wyremontowanie mostów w Mąkolinie i 
Łętowie i wykonanie drogi w Gromicach. Następnie złożył wszystkim życzenia 
noworoczne. 

Przewodniczący rady w imieniu własnym i rady gminy złożył najlepsze 
życzenia noworoczne radnemu powiatu panu Stefanowi Jakubowskiemu.  

Następnie głos zabrał radny powiatu pan Andrzej Kuliński, który pogratulował 
przyjęcia budżetu gminy na 2016r. Odniósł się do lat, kiedy odbywała się 
likwidacja Posterunków Policji w Staroźrebach, Radzanowie, Słupnie, a rady 
gminy przeznaczały ogromne pieniądze na budynki, aby tylko Posterunek 
Policji pozostał w ich gminie.  Uważa, że powinniśmy się cieszyć z tego, że 
Posterunek Policji jest na naszym terenie gminy. Ponadto, złożył wszystkim 
uczestnikom sesji życzenia noworoczne. 

Najlepsze życzenia noworoczne radnemu powiatu panu Andrzejowi 
Kulińskiemu złożył Przewodniczący Rady i Wójt Gminy. 

Ad. VIII Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.  
 
Radny Czesław Gocek odwołał się do zapisu Statutu Rady Gminy § 20 „w skład 
Komisji Rewizyjnej wchodzą radni w tym przedstawiciele wszystkich klubów”. 
Ponadto dodał: mamy prawo mieć swojego człowieka w Komisji Rewizyjnej, 
złamaliście prawo i będziemy się odwoływali. 
 
Nawiązując do wypowiedzi przedmówcy,  Przewodniczący rady wyjaśnił:  
nieprawdą jest, że nastąpiło naruszenie jakiegokolwiek zapisu Statutu, bądź 
ustawy o samorządzie gminnym. Należy właściwie  interpretować statut  gminy 
i ustawę. Obecnie rada gminy skorzystała z uprawnień jakie daje ustawa o 
samorządzie gminnym. Przewodniczący rady dał kilka przykładów wyroków 
Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, które wskazywały, że rada gminy 
została wyposażona w pełną swobodę kształtowania składu osobowego 
powoływanych przez siebie komisji. Niedopuszczalne jest pozbawianie radnych 
prawa głosowania  i wyboru składu osobowego komisji, poprzez nakazanie 
wyboru osoby imiennie wskazanej przez klub. Rada gminy dokonuje 
głosowania nad wyborami członków komisji, a nie klub. Klub radnych ma 
prawo zgłaszania na sesji. Wskazanie przez klub na członka komisji rewizyjnej 
nie przesądza automatycznie o jego wejściu w skład tej komisji. Wyboru 
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dokonuje rada gminy nie będąc związana obowiązkiem akceptacji wskazanego 
przez klub kandydata. 
 
Następnie głos zabrał radny Stanisław Rokicki, który powiedział: proszę 
wskazać choć jeden fakt, kiedy swoim postępowaniem łamałem prawo i z tego 
tytułu utrudniałem prace rady gminy i urzędu gminy. Natomiast faktów omijania 
prawa i balansowania na jego granicy przez członków waszego klubu mogę 
wskazać wiele. Czego boicie się uniemożliwiając mi pracę w Komisji 
Rewizyjnej.?  
 
W odniesieniu do powyższej wypowiedzi, Przewodniczący rady stwierdził: rada 
gminy nie ma obowiązku tłumaczenia się z motywów podejmowanych przez 
siebie uchwał. Do podjęcia pozytywnej lub negatywnej uchwały, nie jest 
konieczne wskazywanie przypadków naruszeń prawa przez kandydata. Pańska 
krytyka jest bezpodstawna. Z politycznego punktu widzenia próbuje pan 
ukształtować swoje opinie i być może opinie członków klubu „Wspólne Dobro”. 
Niech nazwa tego klubu przyświeca Państwa działaniem w nowym roku.  
 
Przewodniczący rady oddał głos radnej Małgorzacie Żaglewskiej, która zwróciła 
się do Przewodniczącego Rady, Rady Gminy i Wójta Gminy następująco: cytuję 
„chciałabym odnieść się do wystąpienia Pana Radnego Rokickiego z 
poprzedniej sesji Rady Gminy, a także odpowiedzieć na postawione przez niego 
pytania, aby nie pozostały one retorycznymi. Pan Radny poinformował 
wszystkich, że treść pytań uzgodnił z członkami klubu,, Wspólne Dobro" i w ich 
imieniu te informacje odczytuje. W swojej wypowiedzi stwierdził Pan m.in. 
,,Komisje Rady nie mogą stanowić fasady do przykrywania poczynań Pana 
Wójta". Stwierdzeniem tym, Pan Radny Rokicki obraził całą Radę Gminy na 
czele z Panem Wójtem. Możemy zadać sobie pytanie: Jakież to działania Pana 
Wójta musi kamuflować Rada Gminy? Przypominam, że do Komisji należą 
również członkowie Klubu,, Wspólne Dobro". Czy według Pana Radni z klubu 
również przykrywają owe poczynania.? Dla mnie to stwierdzenie jest 
jednoznaczne, a jeśli się mylę i Pan nie chciał nikogo obrazić, to niestety nie 
udało się to Panu. 
Przejdę teraz do zadanych przez Pana pytań. 
1.Dlaczego termin miejsce i tematyka posiedzeń Komisji nie są podawane przed 
każdym posiedzeniem do publicznej wiadomości. Tablica ogłoszeń Urzędu 
Gminy i strona internetowa.W statucie Gminy Bodzanów nie ma takiego zapisu, 
który mówiłby o konieczności podawania terminów posiedzeń komisji do 
publicznej wiadomości. Rozumiem, że zadając to pytanie opierał się Pan na 
Regulaminie Rady Gminy, jeśli tak, to paragraf 11, punkt 9 mówi o tej 
konieczności, ale przy przygotowaniach sesji Rady Gminy, a nie posiedzeń 
Komisji. 
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2. Dlaczego protokół z posiedzeń Komisji sporządza przewodniczący i czy jest 
on w stanie przewodnicząc pracom Komisji jednocześnie rzetelnie sporządzać 
protokół. Powołał się Pan tu na zapis paragrafu 22 statutu Urzędu Gminy, zapis 
ten brzmi: ,,obsługę rady i jej organów zapewnia pracownik gminy". Odnośnie 
tego zapisu nie jest powiedziane, iż obsługa ta ma dotyczyć protokółowania 
posiedzeń komisji. Pani Radna Zofia Dalkiewicz dodała wówczas, że nie 
protokółuje się posiedzeń roboczych Komisji. Poza tym, protokół z Posiedzeń 
Komisji sporządza przewodniczący danej Komisji, gdyż taką propozycję 
podtrzymała Rada Gminy na sesji w dniu 11 grudnia 2014r, o czym powinni 
wiedzieć pozostali członkowie klubu ,,Wspólne Dobro", ponieważ uczestniczyli 
w obradach tej sesji, a przede wszystkim Pan Radny Czesław Gocek, który ma 
wieloletnie doświadczenie, jako Radny i wówczas dość obszernie wypowiadał 
się na ten temat. Dziwi mnie, dlaczego nie przekazał tych istotnych dla Pana 
informacji, o których jak się okazuje nie wiedział Pan, zresztą nie pełnił Pan 
wtedy jeszcze funkcji Radnego. Wracając do tematu pytania powiedział Pan, że: 
,,sądzę, że Komisje zbierają się po to, by wypracować wnioski i opinie". To jest 
jedyny punkt, z którym zgadzam się z Panem, o zadaniach komisji mówi 
paragraf 56 punkt 2 Statutu Gminy. W związku z powyższym przewodniczący 
danej Komisji nie jest zobligowany do sporządzania szczegółowego protokołu z 
posiedzenia komisji, tak jak robi się to na sesjach Rady Gminy, bo jak Pan 
zapewne wie wyróżniamy kilka form protokołów. W tym wypadku mamy do 
czynienia z protokołem uproszczonym, gdzie główny nacisk kładzie się na 
przedmiocie obrad, aby wypracować wspólne wnioski i opinie, dlatego też nie 
powinien się Pan martwić o rzetelność sporządzanych protokołów z posiedzeń 
Komisji. Swoją drogą, gdy poddał Pan pod wątpliwość rzetelność wszystkich 
sporządzanych protokołów to w mojej ocenie również i Komisji Oświaty, której 
jest pan członkiem. Pan radny Lewandowski zadał Panu wtedy pytanie: ,,kiedy 
protokół z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych 
był nierzetelny" Odpowiedział Pan ,,nic takiego nie powiedziałem, Pan się 
przesłyszał".  W tym miejscu nasuwa mi się pytanie, gdzie tu jest logika.? Bo to 
właśnie Pan wielokrotnie wskazywał na sesjach na nielogiczność. W Pana 
wypowiedzi z poprzedniej sesji Rady Gminy jest wiele nieścisłości np.: mówił 
Pan, iż „w posiedzeniu Komisji zgodnie z artykułem 21 ustawy o samorządzie 
mogą uczestniczyć inne osoby”. Tymczasem dokładny zapis ustawy o 
samorządzie artykuł 21 punkt 4 brzmi: ,,w posiedzeniach komisji mogą 
uczestniczyć radni niebędący jej członkami. Mogą oni zabierać głos w dyskusji i 
składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu", jak dla mnie jest to dość 
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istotna różnica między treścią faktyczną, a Pana interpretacją tego zapisu, tym 
bardziej, że jak sam Pan powiedział ma duże doświadczenie w tym temacie. 
Abym mogła odnieść się do kolejnej nieścisłości muszę ponownie zacytować to, 
co Pan powiedział : „informacje o posiedzeniach komisji otrzymywałem drogą 
telefoniczną, bądź w jednym przypadku naocznie od przewodniczącego 
komisji”. Jeśli chodziło Panu o posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu i 
Finansów, to ja się z Panem nie spotkałam. Informacje otrzymał Pan od 
Przewodniczącego, ale nie Komisji Budżetowej, a Rady Gminy. Nie jest to w 
tym momencie złośliwość z mojej strony, chciałam tylko uświadomić Panu, że 
to przejęzyczenie, (bo traktuję to właśnie w taki sposób) wskazuje jak łatwo 
popełnić jest błąd i że czasem warto jest spuścić z tonu. Pod moim adresem 
skierował Pan również kilka uwag. Niedawno minął rok mojej pracy w 
samorządzie, a więc doświadczenie, jakie posiadam w tej materii jest niewielkie, 
co nie zmienia faktu, że swoją pracę związaną z funkcją radnej staram się 
wykonywać jak najlepiej potrafię. Nie śmiem się nawet z Panem porównywać, 
gdyż wielokrotnie podkreślał Pan, iż pracował w organach administracji 
rządowej, współuczestniczył w pracy wielu samorządów gminnych oraz 
powiatowych i mimo tak wielkiego doświadczenia nie jest pan nieomylny, a  
z taką łatwością wytyka Pan błędy innym. Odnośnie wspólnego posiedzenia 
komisji, do którego miał Pan tyle zarzutów to informuję, iż było to posiedzenie 
wszystkich komisji, a temat posiedzenia brzmiał: ,,przygotowanie uchwał 
podatkowych i ich analiza na 2016r.”, dlatego wspólnemu posiedzeniu 
przewodniczyłam ja, jako przewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu i 
Finansów. Jeśli chodzi o podstawę prawną tego posiedzenia, (bo dla mnie to 
było posiedzenie) jest to zapis statutu gminy paragraf 58, punkt 2 mówiący, iż 
,,komisje mogą odbywać wspólne posiedzenia". Wiem, że chodziło panu o 
nazwę ,, spotkanie komisji”, bo podobno otrzymał Pan taką informację i na tej 
podstawie kierował wszystkie swoje uszczypliwości, ale czy zawsze musimy 
być  formalistami. Poza tym, mam wrażenie, że troszkę się Pan pogubił, gdyż 
stwierdził, że było to jednak posiedzenie, a nie spotkanie. ,,Na posiedzeniu 
Komisji nie zostało przez Przewodniczącą stwierdzone kworum". Skąd wzięła 
się ta wątpliwość, że nie jest to jednak spotkanie, a posiedzenie.? 
Na koniec prosił Pan Radnych o wyciągnięcie wniosków. Ja wyciągnęłam jeden 
ogólny z całokształtu Pańskich licznych (jak na czas pełnienia funkcji Radnego) 
wystąpień. Porównywanie Rady Gminy Bodzanów z innymi Radami, z których 
członkami, jak sam Pan powiedział, ma kontakt, jest niczym innym jak potrzebą 
dokonania osądu. Porównywanie pozytywne może być pomocne, ale osądzanie 
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przeszkadza i niszczy. Przykładowo traktując niektórych Radnych jak 
,,niedouczonych uczniaków" sugerując, że nie potrafią czytać ze zrozumieniem i 
określając ich wkład pracy mianem ,,wypocin”, co miało miejsce na 
wcześniejszych sesjach. Mówienie, iż wspólne posiedzenie komisji może być 
konspiracyjnym, bo przecież Pan tak powiedział: ,,zastanawiałem się, czy to 
będzie posiedzenie konspiracyjne" obraża nie tylko Radnych, ale również 
wyborców, których reprezentują. Może przypomnę, Radni są po to, aby 
wspólnie, powtarzam wspólnie, pracować na rzecz dobra mieszkańców gminy. 
Tymczasem, z coraz większą częstotliwością wysłuchujemy obelg i wytykania 
drobnych pomyłek. ,,Ten się nie myli, kto nic nie robi ", jak powiedział Pan 
Wójt, w odpowiedzi na atak z pańskiej strony dotyczący rzekomych błędów.  
Mam nadzieję, że nie będę zmuszona odbijać ponownie piłeczki, bo jak widać 
każdy może, ale na pewno nie o to chodzi. Czy w pracy Radnego forma musi 
przewyższać treść.? Może warto skończyć z tym mówiąc kolokwialnie 
,,nadęciem", a niewłaściwie skierowaną energię spożytkować w większe 
zaangażowanie we wspólnej pracy dla dobra naszej Gminy”. Koniec cytatu. 
 
Odpowiadają na powyższe, rady Stanisław Rokicki poinformował, że do 
wystąpienia pani radnej odniesie się stosownym czasie. Ponadto wnioskuje o 
sprawozdanie z realizacji rocznych planów pracy Komisji Stałych, w tym ilości i 
sposobu rozpatrzenia wniosków złożonych przez Urząd Gminy do Rady Gminy.  
 
Odnosząc się do wypowiedzi przedmówcy, Przewodniczący rady zapytał: czy 
jest pan w stanie podać podstawę prawną swojego wniosku.? Następnie dodał: 
Pana wniosek daleko wykracza poza obecnie obowiązujące zasady wynikające z 
ustawy o samorządzie gminy i statutu gminy Bodzanów. Pan lubuje się w 
danych statystycznych i rozliczeniach, czas dziwacznych rozliczeń i 
biurokratycznych metod już minął. W tej chwili nie działamy w kierunku 
„papierologii”, a ukierunkowani jesteśmy na człowieka i na jego potrzeby, na 
„wspólne dobro”, które nomen omen, powinno być celem naszego działania. 
 

Kontynuując powyższą tematykę, Wójt Gminy kieruje zainteresowanych do 
gazetki samorządowej, w której zawarte jest sprawozdanie z całorocznej pracy 
Urzędu Gminy i Rady Gminy. 

Następnie Przewodniczący rady przedstawił pisma: 
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- od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska  informujące o stanie 
środowiska na obszarze Województwa Mazowieckiego pn. „Stan środowiska w 
Województwie Mazowieckiem w 2014r.”  

- od mieszkańców sołectwa Chodkowo Działki w sprawie ponownego 
uruchomienia dwóch lamp ulicznych na ulicy Wschodniej. 

Radny Paweł Jankowski złożył wniosek o podjęcie decyzji zgodnie z wolą 
mieszkańców na dzisiejszej sesji rady gminy i zamknięcie istniejącego od kilku 
lat problemu, którego mieszkańcy między sobą nie potrafią rozwiązać. Po czym 
dodał: sprawa ta wcześniej była również tematem obrad sesji Rady Gminy i 
Komisji Stałych, do tej pory nie przyniosło to żadnych konkretnych rozwiązań.  

Przewodniczący rady przeprowadził głosowanie nad wnioskiem: 
za przyjęciem głosowało – 14 radnych, 
przeciw – 0, 
wstrzymało się od głosu – 0. 
Wniosek został przyjęty. 
 
Następnie przedstawił pismo skierowane przez radnego Stanisława Rokickiego, 
w którym występuje w imieniu mieszkańców Białobrzegów części zachodniej i 
składa inicjatywę mieszkańców dotyczącą utworzenia jednostki pomocniczej 
sołectwa lub osiedla, wskazując na funkcjonowanie dwóch stref, tzw. 
Białobrzegi część wschodnia i Białobrzegi część zachodnia, powołując się na 
podział wskazany w jednym z pism skierowanych przez Wójta Gminy.   
 
W odpowiedzi na powyższe pismo, Wójt Gminy złożył  protest w sprawie 
nadinterpretacji pisma jakie zostało wysłane we wrześniu 2015r. Zaprzeczył 
jakoby pismo dotyczyło powstania dwóch sołectw, czy jednostek 
pomocniczych. Po czym dodał, że w piśmie tylko wskazał, że Białobrzegi to 
miejscowość rozległa, którą zamieszkuje ludność rdzenna i napływowa. 
Nawoływał, żeby się łączyć, a nie dzielić i to było myślą przewodnią. 
 
Przewodniczący rady złożył propozycję o skierowanie wniosku do poszerzonej 
konsultacji społecznych w obrębie obecnego sołectwa Białobrzegi, abyśmy 
mogli uzyskać pełne stanowisko w tym zakresie, czy tego typu inicjatywa jest 
właściwa. 
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Następnie radny Paweł Jankowski powiedział: przez osiem lat reprezentowałem 
Białobrzegi w Radzie Gminy i nigdy nie spotkałem się ze strony mieszkańców z 
inicjatywą podziału tego sołectwa. Nie powinien pan dzielić społeczeństwa 
jednej miejscowości na lepszych i gorszych.   
 
Proszę mi wskazać procedury – mówi radny Stanisław Rokicki - jakie powinny 
być spełnione przy tworzeniu nowego sołectwa. Mieszkańcy żądają własnego 
sołectwa, po to między innymi, żeby polepszyć kontakty z gminą.  
 
Radna Renata Zakrzewska zapytała Wójta Gminy: dlaczego nie wiedziałam o 
otwarciu drogi w Gromicach.? Jakie koszty poniosła gmina, żeby otrzymać 
statuetkę Mazowiecka Gmina roku 2015.? 
 
W odniesieniu do powyższych zapytań  Wójt Gminy poinformował: procedury 
związane z budową drogi powiatowej prowadził Powiat Płocki i oni dokonali 
odbioru drogi. Zarząd Dróg Powiatowych powiadomił Przewodniczącego Rady 
Gminy, Wójta Gminy i radnego powiatu Pawła Bogla i wszyscy 
uczestniczyliśmy w dokonaniu odbioru tej drogi.   
Odpowiadając na drugie pytanie: na przyznanie statuetki Mazowiecka Gmina 
2015 roku,  gmina poniosła koszty w granicach 7 000zł, są to koszty poniesione 
na promowanie Gminy Bodzanów. 
 
Następnie Przewodniczący radny odniósł się do wypowiedzi radnego Stanisława 
Rokickiego, która miała miejsce na poprzedniej sesji w dniu 27 listopada 
2015r.a mianowicie: cytuję 
1) „Działania Rady Gminy oraz funkcjonowanie jej Stałych Komisji jest 
uregulowane w ustawie o samorządzie gminnym i statucie Rady Gminy 
Bodzanów. Przypomnę, że aktualny Statut został przyjęty w dniu 30 grudnia 
2013r., a wszedł w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego.  
2) Załącznik nr 3 zawiera Regulamin Rady Gminy, a konkretnie działania 
Komisji Stałych i doraźnych są uregulowane w § 56 – 63. 
3) Zgodnie z treścią § 58 Regulaminu Rady Gminy posiedzenia komisji zwołuje 
jej przewodniczący. Przepis ten nie zawiera określenia sposobu dokonania 
zwołania komisji. Nie został więc ustalony obowiązek dokonania np., 
pisemnego zwołania komisji. W takim stanie rzeczy należy uznać, iż wobec 
powyższego każdy sposób zwołania komisji jest skuteczny, pod warunkiem, że 
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ta informacja dotrze do zainteresowanej osoby ( adresata tej informacji ). 
Zwyczajowo zwoływanie komisji odbywa się poprzez rozmowę bezpośrednią ( 
ustnie ) lub telefonicznie, przy czym dokonują bądź dokonywali to sami 
przewodniczący komisji, bądź korzystali z pośrednictwa w tym zakresie 
upoważnionego pracownika Urzędu Gminy. 
     Taka polityka była stosowana pod samego początku powstania samorządu 
Gminy Bodzanów tj. od 1990r.  na marginesie należy zauważyć, że przyjęta 
praktyka lub długoletni zwyczaj staje się elementem procedowania. Tego 
rodzaju praktyki i zwyczaje stały się obok norm prawa pisanego, np.. trwałym 
elementem funkcjonowania parlamentaryzmu, a nawet sądownictwa np. 
anglosaskiego, gdzie orzeka się na podstawie precedensów. Nadto należy 
zauważyć, że w żadnej poprzedniej kadencji Rady Gminy Bodzanów ( a było 
ich sześć ) nikt z radnych nie kwestionował takie sposobu. Także Rada Gminy 
poprzedniej kadencji, która tworzyła obowiązujący statut, nie widziała 
konieczności kazuistycznego normowanie tej kwestii. 
     Po prostu dobre komunikowanie się przewodniczących z członkami komisji 
było wystarczającym czynnikiem gwarantującym sprawny proces zwoływania 
komisji. Jednocześnie w żaden sposób nie były i nie są naruszane istniejące 
zasady procedowania. 
4) Roczny plan pracy komisji zawiera wiodąca tematykę posiedzenia. Ten plan 
pracy jest przyjmowany z góry na cały kolejny rok kalendarzowy. Oczywistym 
jest, że tak jak w każdym gremium, omawiane są także różne bieżące tematy, 
których nie można przewidzieć wcześniej. Ponadto elastyczne, a nie 
kazuistyczne, prowadzenie posiedzeń komisji, pozwala na poszerzenie tematyki 
rozpatrywanych zagadnień. Każdy członek komisji może bez ograniczeń 
zabierać głos w dyskusji i składać wnioski. 
5) Co do terminów posiedzeń Komisji, to tę kwestią Rada Gminy poruszała już 
na swojej sesji w styczniu 2015r. i wyraźnie określono, że podjęte terminy i sesji 
Rady Gminy , jak i Komisji mogą ulegać pewnym modyfikacjom. Natomiast 
sens rocznego harmonogramu pracy Rady i Komisji jest taki, ażeby pracownicy 
Urzędu wiedzieli na kiedy przygotować projekty dokumentów uchwał. Ponadto 
jest to także przecież wyraźna informacja dla Państwa Radnych.  
6) W treści § 60 Regulaminu określono, że przewodniczący ustala porządek 
dzienny posiedzenia Komisji. Czyni to ze swojej inicjatywy, ale przecież także 
każdy członek komisji ma prawo składać w tym zakresie odpowiedzi wniosek. 
Dlatego jest to trochę dziwne, że radny będący na posiedzeniu nie składa 
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wniosków, a później na forum całej Rady czyni z tego zarzut pod adresem 
przewodniczącego Komisji. 
 7) Ani ustawa o samorządzie gminnym, ani Statut Rady Gminy i Regulamin 
Rady nie przewiduje obowiązku podawania do publicznej wiadomości terminu i 
problematyki posiedzeń komisji. Wobec tego nie można mówić o naruszeniu 
takich wymogów. 
     Ustawa i Statut expressis verbis – wyraźnie to artykułują jedynie co do 
posiedzeń Rady i jest to bezwzględnie przestrzegane zgodnie z § 11 Regulaminu 
i art.20 ustawy o samorządzie gminnym. 
8) Członkowie Komisji, zresztą tak jak wszyscy radni mają prawo zapoznania 
się z dokumentami dotyczącymi spraw publicznych. Reguluje to Statut Gminy 
w rozdziale Va i z tego co wiem, zarówno niektórzy radni, jak i inne osoby 
korzystają z tego uprawnienia. 
9) Nieprawdą jest, że brak jest możliwości uczestnictwa innych osób w pracach 
Komisji. Zgodnie z § 53a Statutu Gminy zainteresowane osoby mają prawo 
wstępu na posiedzenia Komisji i sesje Rady – dotyczy to również radnych, 
którzy nie są członkami danej Komisji – o tym mówi także art. 11b ustawy o 
samorządzie gminnym. 
10) Nie znajduje żadnej podstawy prawnej wniosek pana radnego dotyczący 
protokołowania posiedzeń Komisji przez wyznaczonego pracownika Urzędu 
Gminy. Takiego nakazu nie zawierają ani przepisy ustawy o samorządzie 
gminnym, ani Statut Rady Gminy Bodzanów. Skoro nie ma takiego nakazu, to 
nie można twierdzić, że dokonywane jest w tym przypadku naruszenie prawa. 
Względy ekonomiki procedowania powodują, że ukształtował się zwyczaj 
protokołowania przez przewodniczącego Komisji lub innego członka Komisji. 
      Również trzeba podkreślić, że ta praktyka nie została zakwestionowana 
przez radnych poprzedniej kadencji Rady Gminy, którzy tworzyli aktualnie 
obowiązujący Statut Gminy. Zaznaczam, że wśród nich tj. tych, którzy 
glosowali za przyjęciem Statutu w obecnym kształcie byli także obecni 
członkowie Pańskiego Klubu Radnych. 
      Proszę więc nam nie czynić zarzutu, że stosujemy i przestrzegamy te normy 
prawne, które zostały przyjęte wówczas. Tak bowiem nakazuje szacunek dla 
demokratycznie przyjętych zasad. Wygląda raczej na to, że niektórzy 
członkowie Klubu „Wspólne Dobro” zapomnieli o efektach swojej działalności 
prawotwórczej sprzed raptem 2 lat temu”. Koniec cytatu. 
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Nawiązując do wystąpienia Przewodniczącego rady, radny Stanisław Rokicki 
powiedział: przeanalizuje i przemyślę pana wystąpienie i uwagi pod moim 
adresem. Natomiast skoro pan rozpoczął swoją wypowiedź i zakończył ją tym 
samym stwierdzeniem, że Statut Gminy i w tym Regulamin Rady Gminy został 
przyjęty dwa lata temu i realizujemy go w tej chwili, nie zgadzając się ze 
wszystkimi zapisami to proponuję, aby przemyśleć, czy nie utworzyć nowej 
komisji i nie uchwalić nowego Statutu Gminy i Regulaminu Rady Gminy. 
 
Ad. IX Wolne wnioski, informacje. 
 
Przewodniczący rady udzielił głosu mieszkańcowi gminy, panu Józefowi 
Rypińskiemu, który powiedział: wniosek który skierowałem do Rady Gminy nie 
został odczytany przez Przewodniczącego rady, ani na poprzedniej sesji, ani na 
obecnej. Komisje Stałe mają prawo się zapoznać z moim wnioskiem, ale to 
Rada Gminy podejmuje wszelkie decyzje, więc powinien być on przedstawiony 
na sesji Rady Gminy. 
Następnie zapytał  Wójta Gminy w kwestii funduszy sołeckich: na zebraniu 
sołeckim mieszkańcy podjęli decyzję o wykonaniu w ramach funduszu 
sołeckiego oświetlenia ulicznego, a dokonano zmiany decyzji i przeznaczono 
środki na zakup żwiru do utwardzenia dróg. Kto dokonał zmiany ustaleń 
zebrania wiejskiego.? 
 
Odpowiadając na powyższe  zapytanie Wójt Gminy  poinformował: majątek 
oświetlenia ulicznego jest majątkiem Zakładu Energetycznego „Energa”, w 
który nie możemy inwestować. Nie wykonamy projektu oświetlenia ulicznego 
za pieniądze gminne, bo jest to niezgodne z prawem. W związku z tym 
przekazaliśmy tę informację do sołtysa, który zapewne konsultował się w tej 
kwestii z radą sołecką i podjęto decyzję, że środki z funduszu sołeckiego wieś 
przeznaczy na zakup mieszanki żwirowej do utwardzenia  dróg.  
 
To jest nie prawda – mówi dalej pan Józef Rypiński -  że gmina inwestuje w 
instalacje elektryczne Zakładu Energetycznego. To co inwestujemy zapisuje się 
na stanie jako majątek gminy, a Zakład Energetyczny ma prawo nas podłączyć 
do zasilania z sieci. Pani sołtys nie poinformowała mieszkańców o zmianie 
decyzji, w związku z czym w dalszym ciągu uważam, że decyzje podjęte na 
zebraniu sołeckim są aktualne. 
 
Wójt Gminy ponownie potwierdził: nie ma pan racji, w tym temacie gmina 
posiada wykładnię prawną, która została przygotowana na poprzednią sesję 
Rady Gminy, a która jednoznacznie stwierdza, że gmina nie może wykonywać 
inwestycji na cudzym mieniu.   
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Ad. Ad. X Zakończenie obrad.  
 
Przewodniczący rady złożył wszystkim zebranym najlepsze życzenia 
noworoczne.  
 
Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad dzisiejszej sesji, 
Przewodniczący rady podziękował wszystkim zebranym za udział w 
obradach i o godz. 1730  zamknął obrady XVII Sesji Rady Gminy 
Bodzanów. 

 

 

                                                                                                           

 
 
 
 


