
Rędziny , dnia 25 maja 2021 r.

Lidia Małgorzata Warwasińska 

Radna Gminy Rędziny

% ?

Pan Paweł Militowski

Wójt Gminy Rędziny

W nawiązaniu do

Interpelacji z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie: wystawionej noty księgowej w wysokości : 150,091 ,00 zł 
( Słownie : Sto pięćdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt jeden złotych 00/100) 
naliczonej kary z tytułu zwrotu wartości zamówienia z wolnej ręki, którą 
Zamawiający musiał ponieść w związku z rozwiązaniem umowy z Firmą 
realizującą wywóz odpadów komunalnych,

W związku z otrzymaną od Pana Pawła Militowskiego Wójta Gminy 
Rędziny odpowiedzią z dnia 26 kwietnia 2021 r. o następującej treści

Ad.2 cytat:

” Złożony został pozew do Sądu Okręgowego w Częstochowie V Wydział 
Gospodarczy ulica Dąbrowskiego celem dochodzenia należności. Sąd wydał 
nakaz zapłaty .Spółka złożyła sprzeciw wobec pozwu. Gmina złożyła 
odpowiedź na sprzeciw .Sąd rozstrzygnął spór na korzyść firmy”.

która to odpowiedź całkowicie mnie nie satysfakcjonuje

Odpowiadając na sugestie i oczekiwania Mieszkańców Gminy Rędziny 
zwracam się z prośbą o

1). Przedstawienie podjętych przez Pana oraz podległych panu pracowników 
min. Kierownika Referatu gospodarki przestrzennej, nieruchomości i 
gospodarki odpadami działań w związku z rozwiązaniem umowy w V 2019 r. 
z Firmą realizującą wywóz odpadów komunalnych w celu uzyskania naliczonej 
kary w wysokości :150,091 ,00 zł ( Słownie : Sto pięćdziesiąt tysięcy 
dziewięćdziesiąt jeden złotych 00/100) z tytułu zwrotu wartości zamówienia z 
wolnej ręki, którą Zamawiający musiał ponieść w związku z rozwiązaniem 
umowy - proszę określić dokładnie wszystkie działania i konkretne daty 
podejmowanych działania ?

Ponawiam INTERPELACJĘ



2) Udzielenie informacji jakie zostały poniesione wszystkie koszty związane z 
przygotowaniem min. pozwu do Sądu Okręgowego w Częstochowie, opłat 
adwokackich i sądowych ?

3) Udzielenie informacji, która Kancelaria prawna przygotowała pozew do 
Sądu Okręgowego w Częstochowie i kto reprezentował Pana w Sądzie 
Okręgowym w Częstochowie ?

4) . Udzielenie informacji jakie łącznie koszty ponieśli Mieszkańcy Gminy 
Rędziny w związku z rozwiązaniem w V 2019 roku umowy z Firmą 
realizującą wywóz odpadów komunalnych z podziałem na poszczególne lata 
tj. od dnia zerwania umowy w maju 2019 roku

do dnia złożenia Interpelacji 25 maja 2021 roku ?

Proszę o pisemną formę odpowiedzi i przesłanie drogą urzędową

Z poważaniem : 

Lidia™ 1 "

Do wiadomości:

1) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Rady Gminy Rędziny 

2) a/a



Rędziny, dnia 28.05.2021r.

kŁADA GMINY 
RĘDZINY
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Pan

Paweł Militowski 

Wójt Gminy Rędziny 

w miejscu

W załączeniu przekazuję interpelację z dnia 25.05.2021 r.fdata wpływu do urzędu 
26.05.2021r.)Nr 4202.2021) Radnej Lidii Warwasińskiej.

Załącznik -1  

Otrzymują:

1. adresat

2. a/a

PRZEWODNICZĄCA
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Rędziny, 11.06.2021
URZĄU GMIN* i

2-242 Rędziny, ul. Wolności 87
woiewrtfłztwn

Nr 0003.15.2021

Pani Lidia Małgorzata Warwasińska 

Radna Gminy Rędziny

W odpowiedzi na interpelację z dnia 25.05.2021 r. (data wpływu 28.05.2021 r.) informujemy:

Ad 1. Po poniesieniu przez Gminę całkowitego kosztu zamówienia z wolnej ręki (tj. w dniu 
10.10.2019 r. Gmina zapłaciła ostatnią fakturę z tego tytułu), wyliczono kwotę różnicy jaką 
Gmina musiałaby zapłacić na podstawie zerwanej umowy, a kwotą jaką zapłaciła na podstawie 
umowy z wolnej ręki.

Następnie wystawiono w/w Przedsiębiorcy notę księgowa NR 71/2019 z dnia 26.11.2019 r. 
na kwotę 150 091,00 zł.

Przedsiębiorca w piśmie z dnia 11.12.2019 r. odmówił zapłaty kary i uznał ją za bezzasadną.

Pomimo wezwań do zapłaty wystawionych przez Gminę (pismem z dnia 03.01.2020 r.) oraz 
przez Kancelarię Prawną (pismem z dnia 17.04.2020 r.) Wykonawca nie dokonał płatności, 
podtrzymując swoje dotychczasowe stanowisko - pismo Wykonawcy z dnia 06.05.2020 r.

W dniu 08.09.2020 r. Kancelaria złożyła pozew do Sądu Okręgowego w Częstochowie 
V Wydział Gospodarczy ul. Dąbrowskiego 23/25, 42-200 Częstochowa celem dochodzenia 
należności.

Następnie Sąd wydał nakaz zapłaty w dniu 21.10.2020r.

Spółka złożyła sprzeciw wobec pozwu w dniu 13.11.2020 r, doręczony w dniu 08.12.2020 r. 

Odpowiedź Gminy na sprzeciw w dniu 15.12.2020 r.

W dniach 19.01.2021 r. oraz 23.02.2021 r. sąd przesłuchał strony z Urzędu Gminy Rędziny w 
charakterze świadków.

Sąd rozstrzygnął sporna korzyść firmy EKO-SYSTEM BIS Sp. z. o.o. Sp. K.

Ad 2. Na dzień 25.05.2021 r. koszty, jakie poniosła Gmina to: opłata sądowa przy złożeniu 
pozwu 7505,00 zł.

Ad 3. W/w sprawę prowadziła Kancelaria Radcy Prawnego Aleksandiy Rybak w Częstochowie 
w ramach wynagrodzenia lyczałtowego z tytułu obsługi prawnej Gminy.

Ad 4. Poniesione koszty:

- z tytułu różnicy pomiędzy wynagrodzeniem za odbiór odpadów w ramach umowy 
z wolnej ręki (do czasu rozstrzygnięcia przetargu) a kwotą wynagrodzenia wynikającego z 
umowy z dotychczasowym wykonawcą za ten okres -  128 735,07 zł,



tj. kwota różnicy (150 091,00 zl) pomniejszona o kwotę 21 355,93 zl tytułem kary 
za odstąpienie od umowy wyegzekwowanej od wykonawcy.

- z tytułu opłaty sądowej od pozwu -  7505,00 zł.

Przy czym przygotowywany jest pozew o odszkodowanie, który w przypadku uwzględnienia 
roszczenia Gminy pozwoli na odzyskanie od wykonawcy zwiększonych kosztów zamówienia 
z wolej ręki.

Otrzymują: 

1. adresat

2. a/a ■ W Ó J j


