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Protokół Nr 26/17 
 

               z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Handlu i 
Usług oraz Ochrony Środowiska Rady Gminy Gnojno, odbytego w dniu 13 listopada 
2017 roku. 
Posiedzenie trwało od godz. 9 do godz.12. 
W posiedzeniu, zgodnie z załączoną listą obecności, uczestniczyli: 

1. Beata Boś   - przewodniczący 
2. Wincenty Krawczyk - członek 

Ponadto w posiedzeniu wzięli udział: Pan Zbigniew Janik – wójt gminy, Pani Anna 
Fonfara – radca prawny, Pan Bogdan Stachurski – właściciel działki położonej w 
miejscowości Wola Bokrzycka, Pani Maria Płatek – pomoc administracyjna. 
              Posiedzenie komisji zostało zwołane na wniosek wójta, w trybie pilnym, w 
celu uzgodnienia wysokości odszkodowania za wejście bez zezwolenia na prywatną 
działkę w poprzedniej kadencji, kiedy funkcję wójta pełniła pani Jolanta Stachowicz, i 
wybudowanie na niej odcinka wodociągu gminnego. 
Obecny na posiedzeniu pan Stachurski stwierdził, iż oczekuje od gminy rekompensaty 
w wysokości 20.000 zł. Pani radca argumentowała, że odszkodowanie nie może 
przekraczać kosztów wykonania kosztorysu na nowy wodociąg. 
Mając powyższe na uwadze – wójt zaproponował panu Stachurskiemu wypłatę 
odszkodowania w kwocie 8.000 zł. Członkowie Komisji Rolnictwa pozytywnie 
przychylili się do przedstawionej propozycji. 
Okazało się jednak, że kwota 8.000 zł nie jest dla zainteresowanego satysfakcjonująca. 
W związku z tym oznajmił, że rezygnuje z tak małego odszkodowania oraz 
poinformował, że zamierza wystąpić do sądu o wypłatę wyższego zadośćuczynienia. 
Jako jeden z wielu argumentów podał , iż wybudowanie nowego wodociągu wpłynie 
niekorzystnie na wartość rynkową działki. 
Pomimo, że członkowie komisji, dążąc do wypracowania porozumienia, przekonywali 
że wartość przedmiotowej działki wzrośnie a wójt zaproponował jako formę  
rekompensaty wykonanie przyłącza wodociągowego bez ponoszenia dodatkowych 
kosztów – pan Stachurski odmówił przyjęcia odszkodowania. Nie wyraził również 
zgody na to, aby nowy wodociąg został wybudowany na działce, stanowiącej jego 
własność.    
              W dalszej części posiedzenia członkowie komisji udali się do miejscowości 
Pożogi i ustalili, iż należy przebudować most znajdujący się na drodze gminnej o nr 
ewid. 260 oraz wykonać krótki odcinek drogi asfaltowej (od mostu w kierunku 
Pożóg). Ponadto ustalili, że należy  przebudować drogę gminną na dz. nr ew. 386. Na 
przedmiotowy odcinek drogi mieszkańcy przeznaczyli kwotę 2.000 zł z funduszu 
sołeckiego. 
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             Następnie wyruszyli do Janowic Poduszowskich i w obecności sołtysa ocenili 
postęp prac remontowych. Po oględzinach stwierdzili, że budynek byłej szkoły, w 
którym wkrótce będzie się mieścił Dom Seniora, zyskał nowy, estetyczny wygląd. 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano.- 
 
                                                                                                  Przewodniczący Komisji 
                                                                                                               Beata Boś 
              

 

 
 


