
1 

 

Protokół Nr 10/15 

 

                z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gnojno, odbytego w dniu 26 

listopada 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. 

Posiedzenie trwało od godz. 9 do godz. 12.30. 

W posiedzeniu, zgodnie z załączoną listą obecności, uczestniczyli: 

1. Marian Okraj  - przewodniczący 

2. Agata Segda  - sekretarz 

3. Kazimierz Ziółkowski - członek 

4. Jerzy Kwiecień  - członek 

5. Tomasz Pasternak - członek 

Ponadto w posiedzeniu (w części obrad) uczestniczył Pan Bogdan Stachurski – 

właściciel działek położonych w miejscowości Wola Bokrzycka.  

 

Porządek posiedzenia: 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Rozpatrzenie pisemnej prośby Pana Bogdana Stachurskiego o wypłatę 

odszkodowania. 

3. Analiza gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Gnojno. 

4. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok. 

 

Przebieg posiedzenia: 

 

Do punktu 1-go. 

 

              Otwarcia posiedzenia dokonał przewodniczący komisji – radny Marian Okraj.  

 

Do punktu 2-go. 

 

              Zgodnie z decyzją podjętą prze członków komisji na posiedzeniu w dniu 23 

września 2015 roku, po raz kolejny rozpatrzono pisemną prośbę Pana Bogdana 

Stachurskiego zamieszkałego w Woli Bokrzyckiej o wypłatę odszkodowania za 

bezprawne umieszczenie urządzeń wodociągowych na dwóch działkach stanowiących 

jego własność (kserokopia prośby – w załączeniu). 

Uczestniczący w posiedzenia Pan Bogdan Stachurski argumentował, że działki o pow. 

4,24 ha w jednym kawałku są praktycznie bezwartościowe, ponieważ przez sam 

środek tych działek przebiega sieć wodociągowa. Dodał że inwestycję, którą 

rozpoczęto około 15 lat temu, dokończono w 2014 roku bez uzyskania jego pisemnej 
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zgody. Zażądał w związku z tym wypłaty odszkodowania w wysokości 40.000 zł 

netto. Pan Stachurski poinformował członków komisji że, w przypadku kiedy gmina 

nie zastosuje się do jego oczekiwań, wstąpi na drogę sądową. 

Po wysłuchaniu wszystkich argumentów i dokonaniu wizji lokalnej w terenie – 

członkowie komisji postanowili przedstawić roszczenia Pana Bogdana Stachurskiego 

na wspólnym posiedzeniu stałych komisji rady w dniu 30 listopada b.r. 

 

Do punktu 3-go. 

 

            W tym punkcie porządku posiedzenia członkowie Komisji Rewizyjnej 

dokonali analizy gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy. 

W wyniku analizy stwierdzono, że do sieci wodociągowej podłączonych jest 1281 

gospodarstw domowych oraz że,  na dzień 25.11.2015 r. zostały wymienione plomby 

na wodomierzach w miejscowościach: Zawada, Kostera, Bugaj, Zrecze 

Chałupczańskie, Rzeszutki, Raczyce. 

Zobowiązano pracowników do: 

- dostarczenia wszystkim odbiorcom regulaminów dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków, 

- prowadzenie wyrywkowej kontroli stanu liczników i plomb. 

Ponadto członkowie komisji zasugerowali, żeby zaopatrzyć jednostki straży pożarnych 

w wodomierze i zamontować wodomierze przy boiskach sportowych do pomiaru 

wody używanej do podlewania trawy.  

 

Do punktu 4-go. 

 

            W punkcie czwartym opracowano roczny plan pracy komisji na 2016 rok, 

który zostanie przedłożony radzie gminy na najbliższej sesji  (projekt uchwały i plan 

pracy – w załączeniu). 

                      

Na tym protokół zakończono i podpisano.-     

 

 

     Protokolant:                                                                         Przewodniczący Komisji:                                                                        

Barbara Czarnecka                                                                            Marian Okraj                                     

                                                                                       

              

 

 

 


