
Protokół Nr XXI/2012 
z XXI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Fredropol 

w dniu 18 stycznia 2012 roku 
 
 
Godz. rozpoczęcia sesji: 8.00 

Godz. zakończenia sesji 9.00 

 
 
Stan Rady Gminy 15 
Obecni na sesji 14 
Nieobecni J. Janowski 1 
 
Osoby zaproszone obecna na sesji 

1 Mariusz Śnieżek Wójt Gminy 
3 Bogusława Borowska Skarbnik Gminy 

 
 
1. Otwarcie sesji 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad 
 
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Jan Podbilski. Poinformował radnych, 
że sesja nadzwyczajna została zwołana na wniosek Wójta Gminy Fredropol 
 Powitał radnych, zaproszonych gości, następnie na podstawie listy obecności 
stwierdził prawomocność obrad. 
 
3. Podjęcie uchwał w sprawie: 
 Wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Fredropol 
na lata 2012 – 2024 

 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Skarbnik Gminy Bogusława 
Borowska. Zmiana dotyczy załącznika do Uchwały w sprawie wieloletniej prognozie 
finansowej Gminy Fredropol na lata 2012 – 2024.  
 
Radny W. Haliszczak zapytał jaki jest aktualnie dług Gminy. 
Skarbnik wyjaśniła, że taki jak w tabelce stanowiącej załącznik do uchwały, w 
kolumnie nr 7.  
 

Rada uchwałą przyjęła 

Głosowanie: 14 głosów za 
 
4. Zapytania i interpelacje radnych 
5. Dyskusja 
 
Wójt poinformował, że została przygotowana dla wszystkich radnych kserokopia 
artykułu z Życia Podkarpackiego. Od kilku sesji jeden z radnych pytał Wójta jakie 
były podjęte kroki wobec firmy, która miała umowę dzierżawy, kiedy przedstawiciel 



tej firmy na sesji zaakceptował warunki nowej umowy, a potem wycofał się i nie 
została ta umowa podpisana. Wójt wyjaśnił, że wszystkie materiały w tej sprawie o 
które radny zwracał się zostały mu udostępniane, włącznie z Protokołami z sesji. 
Wójt wyjaśnił, że udzielił dziennikarzom wyczerpującej odpowiedzi na tyle ile mógł. 
Wójt poinformował, że chciał na początku roku zwołać sesje nadzwyczajną, żeby 
radnym i sołtysom udzielić szczegółowej informacji, co się działo z tą firmą od 
początku roku 2008, ale ze względu na toczące się postępowanie musi się wstrzymać 
z tymi informacjami. Po zakończeniu sprawy zostanie Radzie przedstawiona 
szczegółowa informacja jak to wyglądało od strony interesu Gminy, od strony 
interesu dzierżawcy. Na dzień dzisiejszy wszystkie działania Wójta w tej sprawie 
zostały opisane w artykule.  
Wójt stwierdził, że od 3 stycznia to była walka z wiatrakami, walka z bezsensownym 
prawem, walka z instytucjami, kosztowało to Wójta wiele zdrowia i wysiłku a jest 
jeszcze pomawiany, że działa w interesie firmy, zostały przez radnego nasłane 
materiały do gazety na Wójta. 
Wójt stwierdził, że jeżeli ktoś uważa, że nic nie zrobił, że zrobił coś źle i, że nie bronił 
interesu Gminy to należy zgłosić sprawę do Prokuratury. Wójt stwierdził 
jednoznacznie, że na pewno nie będzie bezczynny i na pewno nie wzruszą  go słowa, 
które krążą, że pracował z kimś dwa lata a teraz na niego donosi bo on tego nie robi 
tylko robią to ci którzy robią prowokacje na Wójta.  
Wójt przedstawił zapis ze Statutu Gminy mówiący o tym, że Protokół z posiedzenia 
sesji Rady Gminy ma być sporządzony w terminie 7 dni. Wójt poinformował, że po 
każdej sesji w tym terminie Protokół będzie umieszczany na stronie internetowej 
Urzędu Gminy, w poprzedniej kadencji kiedy ktoś inny był Przewodniczącym Rady 
Gminy mimo, że była przygotowana zakładka na Protokoły na stronie UG to była 
ona pusta. Wójt stwierdził ponadto, że jeżeli radni sobie życzą to Protokół może być 
wysyłany radnym na adres meilowy.  
Przewodniczący stwierdził, że każdy zainteresowany będzie mógł sobie przeczytać 
Protokół na stronie internetowej 
Wójt zapewnił, ze jeżeli radny nadal będzie się zwracał na piśmie o udostępnienie 
Protokołu to będzie taki Protokół również otrzymywał. 
Radny W. Haliszczak stwierdził, że artykuł w prasie ukazał się po jego interwencji, 
radny oświadczył, że nie jest przeciwko przedsiębiorcom, tylko niech to robią 
zgodnie z prawem i ze zdrowymi zasadami. Radny stwierdził, że na wiosnę 
rozmawiał z Wójtem i podjęli decyzję, że będą dbali o to żeby Gmina nie ponosiła 
strat i dlatego też wziął się za to ponieważ miał telefony, był w tej sprawie dwa razy 
w Urzędzie Gminy, zgłosił do Sekretarza  
Radny zapytał czy coś złego zrobił bo dbał o dobro Gminy, żeby Gmina coś z tego 
miała 
Radny stwierdził, że w artykule jest napisane, że to nie była kradzież, a z jego 
punktu widzenia była to kradzież, ponieważ on też mógłby sobie tam pojechać 
potem zapłacić za to co wybrał 
Wójt przyznał, że z jego punktu widzenia była to kradzież i takie są jego zeznania  
Radny W. Haliszczak zapytał Wójta czy to jest prawda, że Wójt kierował pismo do 
Pana Olejnika za korzystanie bez umowy z gruntu i naliczeniem opłaty? Radny 
stwierdził, że właścicielem jest ktoś inny, Wójt pisze pisma do kogoś innego, a nie 



wiadomo na kogo faktura będzie wystawiona, bo jeżeli właścicielem jest ELBUD, 
płaci tamten, używa ten to o co tu chodzi   
Radny stwierdził, że jak już jest radnym pięć lat to w chamski, ordynarny sposób do 
nikogo się nie odezwał i prosi, żeby nie mówić że robi awantury,  
Wójt odpowiadając radnemu Haliszczakowi zapytał czy w swojej wypowiedzi 
powiedział nazwisko, kto jest przeciwny, czy coś komuś zarzucił? Wójt stwierdził, że 
powiedział jak sytuacja wygląda, jednocześnie przyznał, że w wielu przypadkach to 
co mówi radny to jest prawda, że skoro radny twierdzi, że dba o interes Gminy to 
Wójt wierzy, że to jest prawda  
Jeżeli chodzi o pisma to Wójt odpowiedział radnemu Haliszczakowi, że dostanie 
odpowiedź na swoje pismo w terminie przewidzianym w KPA, czyli 14 dni, ale ze 
względu na toczące się postępowanie Wójt jest zobowiązany do tego, żeby pewnych 
informacji nie ujawniać  
Wójt stwierdził, że patrząc na to co się działo od 2008 roku to trzeba nie wiadomo 
kogo, żeby wiedział kto miał umowy, kto kopał, jak w koncesji było? Wójt wyjaśnił, 
że nie wysyłał pisma tylko wezwanie przed sądowne do firmy, która według niego 
jest prawnym użytkownikiem, bo uważa, że aneksy, które były podpisywane, 
szczególnie ostatnio to są nic nie warte 
Wójt stwierdził, że taka, a nie inna firma dysponuje tym gruntem  
Wójt zapewnił, że jak tylko będzie mógł przedstawi Radzie szczegółowe informacje i 
na pewno ten temat nie zostanie dzisiaj zakończony  
Radny w. Haliszczak ponownie zapewnił, że nie jest przeciwko przedsiębiorcom, ale 
teraz się okazuje, co kto robił i jak robił, radny stwierdził, że z jego punktu widzenia 
Pan Olejnik już do tego nie ma nic i zapytał Wójta czy jest właścicielem  
Wójt odpowiedział, że na dzień dzisiejszy właścicielem jest Gmina , Pan Olejnik nie 
podpisał umowy, a kto jest właścicielem firmy tego Wójt nie wie ponieważ jest to 
firma prywatna 
Wójt stwierdził, że Pana Olejnika widział 4-5 razy w życiu, natomiast ma Wójt 
wiedze na temat innej firmy ponieważ ma wypis z KRS  
Radny W. Haliszczak przypomniał, że zwrócił się już dawno z pismem o umowy 
jednego Pana przedsiębiorcy i drugiego, żeby porównać  
Radna J. Słowik stwierdziła, że skoro przychodzi ktoś do Wójta i się przedstawia jako 
właściciel firmy to Wójt nie ma w gestii żądać okazania dokumentów na 
potwierdzenia  
Wójt wyjaśnił, że nie ma innego dokumentu pod którym byłby kto inny podpisany, 
pod jakąkolwiek dzierżawą, aneksem niż Pan, który tutaj był  
Wójt stwierdził, że sprawa została skierowana do Wydziału Przestępczości 
Gospodarczej, została sprawa skierowana do Prokuratury, wczoraj Wójt otrzymał 
uzasadnienie, które jest dla Gminy krzywdzące i na pewno będzie złożone zażalenie 
na działalność Prokuratury, a prócz tego Gmina wystąpi na drogę sądową o ukaranie 
za bezprawne wtargnięcie na działkę  
Radny S. Bereza zapytał radnego Haliszczaka od kiedy jest tak za interesem Gminy i 
przypomniał sprawę uchwały o dzierżawie, która Rada podjęła wbrew uchwalę 
zebrania wiejskiego Sierakośćc ,a radny Haliszczak był wtedy Przewodniczącym 
Rady Gminy  



Przewodniczący poinformował, że jutro ta sprawa będzie rozpatrywana przez Sąd 
Administracyjny  
Wójt poinformował o trwającej kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej  
 
6. Zakończenie obrad sesji 
 
Przewodniczący podziękował zebranym za udział i zakończył obrady XX sesji Rady 
Gminy. 
 
 
 
Godz. rozpoczęcia sesji: 8.00 

Godz. zakończenia sesji 9.00 


