
Protokół Nr XXIV/2012 

z XXIV sesji Rady Gminy Fredropol 

w dniu 29 marca 2012 roku 

 

 

Godz. rozpoczęcia sesji: 7.30 

Godz. zakończenia sesji 9.15 

 

Sesja nadzwyczajna 

 

Stan Rady Gminy 15 

Obecni na sesji 14 

Nieobecni M. Rogowski  

 

W sesji uczestniczyli: 

 

1 Mariusz Śnieżek  Wójt Gminy 

2 Leszek Urban  Sekretarz Gminy 

 

 

1. Otwarcie sesji 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad 

 

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Jan Podbilski, powitał radnych, zaproszonych 

gości. Na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził prawomocność dzisiejszej 

sesji. 

Przewodniczący poinformował, że sesja została zwołana na wniosek Wójta Gminy Mariusza 

Śnieżka.  

 

Wójt wprowadził do porządku obrad projekty uchwał: 

 

1. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy 

2. w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 

3 lat na dzierżawę, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowiąca własność gminy 

3. w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony  

do 3 lat na dzierżawę, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowiąca własność  

gminy 

4. w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 

3 lat na dzierżawę, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowiąca własność gminy 

5. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania 

 wieczystego w prawo własności nieruchomości 

6. w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 

3 lat na dzierżawę, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowiąca własność gminy 

 

Wójt wyjaśnił, że są to projekty uchwał opracowane już po wysłaniu zaproszeń na sesję. Przy 

ostatnim projekcie Wójt złoży szczegółowe wyjaśnienia 

Radny W. Plizga zwrócił uwagę, że projekty powinny być wcześniej dostarczane radnym, a 

nie dopiero na sesji. 

Wójt wyjaśnił, że sesja nadzwyczajna została zwołana ponieważ do końca marca musi być 
podjęta uchwała w sprawie funduszu sołeckiego oraz zawarcie porozumienia 



międzygminnego z Gminą Krasiczyn polegającego na  udziale w  realizacji programu pod 

nazwą „ Urząd on-line” . Kiedy był przygotowywany porządek obrad nie było pracownika, 

który zajmuje się gospodarką nieruchomościami, a następna sesja będzie dopiero pod koniec 

kwietnia, Wójt uznał, że należałoby te uchwały podjąć teraz, uchwały są jasne z 

uzasadnieniami. Ale, jeżeli Rada sobie życzy to można te projekty odłożyć do kolejnej sesji.  

 

Radna J. Słowik zapytała czy przy uchwale na kolejną umowę dzierżawy dla M. 

Bachurskiego, działki w Huwnikach nie powinno być opinii zebrania wiejskiego? 

Wójt odpowiedział, że Pan Bachurski miał umowę dzierżawy na ten teren, która skończyła się 

w 2010 roku. Poprzedni Wójt obiecał mu, że ta umowa zostanie wydłużona ponieważ do 3 lat 

Wójt może taką umowę podpisać bez zgody Rady, działki zostały zgłoszone do Programu 

rolno – środowiskowego i grozi mu zwrot dopłat za poprzednie lata, nie otrzymał żadnego 

dokumentu z Urzędu Gminy. Wójt takiej umowy nie podpisze, ponieważ nie obowiązują go 

ustalenia zawarte przez Pana Bachurskiego z poprzednim Wójtem. Dlatego projekt jest 

przedłożony Radzie. Jest zgoda rady sołeckiej, to jest działka w obrębie Huwnik, ale położona 

w Gruszowej  

Pierwszy projekt dotyczy drogi za Urzędem Gminy, która nie jest własnością Gminy, działki 

te są własnością mieszkańców i trzeba tą sprawę uregulować bo nam zagrodzą drogę. 

Ustalono, że za symboliczne kwoty zostaną te działki za ugoda przejęte na własność Gminy, 

w tej chwili najbardziej nam zależy na przejęciu tych działek od Pana Madery, pozostałe 

projekty uchwał będą na następnej sesji.  

Kolejny projekt uchwały dotyczy Pani B. Maculak, działka w Sierakoścach. W ubiegłym roku 

została podjęta uchwał o dzierżawie na rok, kończy się ta umowa w kwietniu albo maju. Na 

tej działce są zasadzenia, nawet jeśli umowa dzierżawy wygaśnie to i tak nie mamy prawa ich 

usunąć, ponieważ obowiązuje ustawa o ochronie płodów rolnych, chcą przedłużyć ta 

dzierżawę o 6 miesięcy, żeby zebrać plony, chcą zapłacić, ale Wójt żeby wziąć pieniądze 

musi mieć umowę o przedłużeniu dzierżawy  

Sprawa kolejna to działka sześcio arowa dla Pana Rząsy, jest pozytywna opinia rady 

sołeckiej, sprawa była już jakiś czas temu, kończy się umowa 

Sprawa kolejna to udzielenie bonifikaty dla Państwa Beresteckich, działka w Makowej na 

tzw. „Gaci” jest to działka zakrzaczona, zalewowa, działka ta jest nam niepotrzebna i znajduje 

się na niej śmietnisko. Państwo chcą tą działkę kupić, jest propozycja, żeby udzielić 30% 

bonifikaty  

Kolejna sprawa to ELBUD, od początku swojej pracy na stanowisku Wójta, Wójt jasno 

deklarował, że nie ma przed Radą żadnych tajemnic, wszystkie podpisywane umowy są 

podpisywane za zgoda i akceptacją Rady Gminy. Właściciele ELBUDU zwrócili się 14 lutego 

pismem do Wójta o podpisanie umowy dzierżawy do 3 lat części działki 612/2 na której jest 

zlokalizowany Zakład Przerobu Kruszywa. 22 lutego spotkali się prawie wszyscy radni na 

komisjach, nieobecny był tylko radny W. Plizga. Radni przedstawili jak wygląda sytuacja i 

każdy się wypowiedział. Odbyło się głosowanie w którym została jednogłośnie podjęta 

decyzja o nie przedłużaniu umowy, że odzyskaliśmy działkę prawie 5 ha złożoną z dwóch 

działek i że będziemy coś robić z tymi działkami. Taka była intencja i Wójt nie podpisał 

umowy. Dzisiaj jest 29 marzec i od jakiegoś czasu słyszy się, że Wójt chce ELBUD wyrzucić, 

że Wójt działa wbrew woli Rady. Nie ma nagrania tamtej komisji, Protokół nie odzwierciedla 

tego co było dlatego Wójt postanowił wprowadzić dzisiaj do porządku obrad ten projekt 

uchwały i prosi o imienne głosowanie w tej sprawie, żeby radni wypowiedzieli się i imiennie 

zagłosowali, że by nie było później niejasności, że Wójt chce wyrzucić ELBUD, a Rada tego 

nie chce. Wójt nie chce wyrzucać ELBUDU, ale są przyjęte jasne zasady współpracy z Radą, 

że każda uchwała, każda umowa nawet jeżeli jest w kompetencji Wójta, zawarcie do 3 lat jest 



dyskutowana z Radą. Jeżeli Rada uważa, że należy przedłużyć umowę dzierżawy to proszę 

podjąć uchwałę i Wójt przedłuży umowę dzierżawy  

 

 

3. Podjęcie uchwał w sprawie: 

 wyrażenia zgody na zawarcie  porozumienia międzygminnego  

 

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy 

 

Wyraża zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Krasiczyn polegającego 

na  udziale w  realizacji programu pod nazwą „ Urząd on-line”  

w ramach  w  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 

lata 2007-2013 - Osi Priorytetowej III  „Społeczeństwo informacyjne”. Projekt 

porozumienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

Wójt przedstawił pisemne uzasadnienie projektu uchwały przygotowane przez informatyka 

Urzędu Gminy pana Sławomira Gaszyńskiego.  

 

Zwracam się prośbą o zabezpieczenie środków w budżecie Gminy na program dofinansowany 

ze środków unijnych do  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2007-2013 - Osi Priorytetowej III  „Społeczeństwo informacyjne” na 

projekt pod nazwą „Urząd on-line”. 

Maksymalny poziom dofinansowania projektów, jako procent wydatków kwalifikowanych 
objęty jest  dofinansowaniem – 85 %. Wkład własny Gminy wynosi – 15%. 
Przewidywany koszt inwestycji zawiera się w kwocie 450 tyś zł ( w tym wkład własny Gminy 

67,5 tyś zł) 

Planowany termin wdrożeń 

IV kwartał 2012 – 1 kwartał 2013 

Planowane zabezpieczenie środków: 

Na rok 2012 –   15.000,00 zł ( w tym wkład własny 2 250,00 zł) 

Na rok 2013 – 435.000,00 zł ( w tym wkład własny 65 250,00 zł) 

Projekt obejmuje: 

Wymianę komputerów w urzędzie Gminy oraz w GOPS, GZUW, ZOSIP i Bibliotece 

gminnej w Fredropolu. 

Zakup oprogramowania dziedzinowego dla urzędu Gminy - Zintegrowany pakiet 

pozwalający na pełną integrację wszystkich działów w urzędzie. 

Zakup oprogramowania do obiegu dokumentów 

Zakup oprogramowania do cyfrowego urzędu. 

Zakup pakietów OFFICE – do edycji tekstu i arkusza kalkulacyjnego 

Ze względu na stan informatyczny w naszym urzędzie proszę o uważne potraktowanie 

wniosku. 

W urzędzie obecny stan komputerów wymaga już modyfikacji. W kilku przypadkach mogą 

być wymagane zakupy nowych komputerów. 

Brakuje mi w tym momencie 2 monitorów,  ponad 30 zasilaczy awaryjnych. Jest to koszt 

przybliżony do 7.000,00 zł 

Serwer obsługujący prace w urzędzie jest też już bardzo obciążony i wyeksploatowany co 

znacząco wpływa na dodatkowe spowolnienie pracy w urzędzie. Najczęstszym widocznym 

objawem tego  jest blokowanie się drukarek i konieczność  resetowania usług. 

 



Obecne oprogramowanie dziedzinowe w urzędzie nie jest kompletnym rozwiązaniem. Nie 

zawiera wielu podstawowych funkcji. Absolutnym minimum koniecznym do kupienia w tym 

roku jest GOSPODARKA  NIEUCHOMOŚCIAMI oraz FAKTURY co daje koszt ok. 12.000 

W przyszłym roku będzie wymagane dokupienie PAKIETU KOMUNALNEGO. 

Obecny pakiet nie posiada jednocześnie funkcjonalności dotyczącej 

Ewidencji Środków Trwałych, wielu podstawowych funkcji EWIDENCJI LUDNOŚCI, 

PODATKÓW i OPŁAT. 

Minimalna modyfikacja oprogramowania dziedzinowego  12.000 zł – wzrost opieki o 240 zł 

Zakup oprogramowania do elektronicznego obiegu dokumentów pozwoli na ułatwienie pracy 

związanej w wytwarzaniem pism urzędu, rejestrowaniem pism przychodzących, spisów spraw 

, umów , uchwał, ewidencji dokumentów archiwalnych oraz metryczki dokumentów. 

 W treści metryki uwidaczniane będą wszystkie osoby, które uczestniczyły w podejmowaniu 

czynności w postępowaniu administracyjnym wraz z określeniem wszystkich 

podejmowanych przez te osoby czynności w postępowaniu administracyjnym. 

W Dzienniku Ustaw nr 186 poz. 1100 z 2011r. została opublikowana ustawa z dnia 15 lipca 

2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy - Ordynacja 

podatkowa. Ustawa weszła w życie z dniem 7 marca 2012r. 

Zgodnie z powołaną ustawą od 7 marca 2012r. w postępowaniach administracyjnych i 

podatkowych będzie zakładana metryka sprawy, która pozwoli na zidentyfikowanie 

urzędników mających wpływ na treść decyzji. 

Obecny EL-DOK działa tylko na zasadzie samej rejestracji dokumentów i nie spełnia nowych 

wymogów związanych z nowymi przepisami prawnymi. 

CYFROWY URZĄD – jest to portal umożliwiający dwukierunkową komunikacje i wymianę 

dokumentów z urzędem poprzez formularze elektroniczne. Poprzez portal można zarządzać 

treściami informacyjnymi skierowanymi do interesantów i firm oraz prowadzić wymianę 

korespondencji elektronicznej pomiędzy urzędami. Interesanci mogą poprzez Internet 

przesyłać  pisma na formularzach. Dowiadywać się np. o stanie swoich zobowiązań 

podatkowych logując się na swoje konto. 

Braki w oprogramowaniu biurowym nie pozwalają na szybką prace (ze względu na nowego 

typu pliki w nowszych pakietach, w których często dostajemy dokumenty) wymagają 

przekonwertowania co powoduje niejednokrotnie braki w treści lub zmiany w wyglądzie. 

 

Zestawienie obecnych kosztów rocznych utrzymania oprogramowania: 

PUMA      16 000,00 zł 

OPTMA               800,00 zł 

EL-DOK         3 000,00 zł 
SUMA  (stała opieka autorska w roku) 19 800,00 zł 

 
Wymagane koszty dodatkowe: 

PUMA (nowe moduły – jeden raz)  12 000,00 zł 
Zakup Pakietu biurowego MS OFFICE      800,00 zł 
SUMA (zakup oprogramowania jeden raz) 12 800,00 zł 
Zakup jednorazowy sprzętu 

Zakup zasilaczy awaryjnych dla urzędu 30 szt.  7 000,00 zł 

Zakup 2 monitorów 2 szt.               700,00 zł 



Pamięci              500,00 zł 
SUMA  (sprzęt jednorazowo)            8 200,00 zł 

 
OPIEKA AUTORSKA       19 800,00 zł rok 

PUMA + OFFICE       12 800,00 zł 
SPRZĘT          8 200,00 zł 
Ogólna suma kosztów       40 800,00 zł 

 

Podpisanie wniosku przez Urząd Marszałkowski zapewni mam PROMESĘ na 

dofinansowanie  pozwalające na wykazanie dochodu związanego z programem co nie 

wpłynie na deficyt gdyż główna kwota realizacji programu przejdzie na rok 2013. 

W momencie składania wnioski możemy prosić o zaliczkę w wysokości 30% albo 60% na 

cele realizacji programu pokrywające nasze potrzeby rozliczeń z dostawcami. 

Zakupione oprogramowanie w ramach programu z wkładem naszym ok. 67.500,00 pozwoli 

urzędowi na: 

5 letnie wsparcie w cenie projektu bez dodatkowych kosztów utrzymania całego 

oprogramowania dla urzędu. 

Wymianę coraz częściej zawodzącego sprzętu komputerowego z 4-5 letnią gwarancją 

Dostosowanie do nowych przepisów prawnych 

Znaczne usprawnienie pracy pomiędzy działami w urzędzie 

 

Mając na uwadze ewentualny wzrost dochodów o kwotę ok. 382,5 tyś zł przy jednoczesnym 

zmniejszeniu planu wydatków na koszty związane z obsługą oprogramowania, uzupełnienia 

sprzętu i jego konserwacją na kwotę  ok. 40 800 zł 

 

Brak głosów w dyskusji. 

 

Rada uchwałę podjęła 13 głosów za, 0 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący 

 

 wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku 

 

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy 

 

Wyraża się zgodę na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego w Budżecie Gminy 

Fredropol na 2013 rok 

 

Radny W. Haliszczak zapytał po co uchwalać fundusz sołecki skoro nie jest on realizowany 

bo nie ma pieniędzy. Zebrania wiejskie podejmują uchwały, składają wnioski, a i tak nic z 

tego nie ma. Jeżeli teraz mamy głosować, a nie zabezpieczyć tych środków to po co to 

głosowanie? 

 

Przewodniczący odpowiedział, że jeżeli nie podejmiemy tej uchwały to w ogóle w Budżecie 

nie będzie żadnych środków dla każdego sołectwa.  

Radny J. Lichota stwierdził, że Budżet jest uchwalony i środki w Budżecie są zapisane  

Radny W. Haliszczak stwierdził, że pieniądze w Budżecie co roku są, a pieniędzy nie ma  

Radna J. Słowik zapytała czy gdyby Gmina miała pieniądze to czy każda wieś by nie dostała 

tych funduszy? Skąd ma Gmina wziąć te pieniądze skoro jest dziura odziedziczona?  

Radny W. Haliszczak odpowiedział, ze mamy pieniądze na jedno boisko, drugie boisko, place 

zabaw, a teraz rozmawiamy, że nie mamy pieniędzy 



Wójt zwracając się do radnego Haliszczaka odpowiedział, że mamy pieniądze, ale na wkład 

własny bo nie realizujemy tych głupstw za którymi Pan podnosił rękę, że były ładowane 

miliony złotych w głupie inwestycje ze środków własnych i dzisiaj płacimy za Pana między 

innymi głupoty kredyty, odsetki np. hala w Huwnikach. Dzisiaj, jeżeli Pan mówi o boiskach i 

innych rzeczach to są rzeczy do których my wkładamy mało znaczący wkład własny w 

stosunku do tego co dostajemy, nie robimy czegoś takiego, że bierzemy kredyty na milion czy 

dwa miliony, żeby tylko postawić to co jest tam i płacić odsetki  

Radny W. Haliszczak zapytał jaki wkład własny dajemy np. do boiska? 

Wójt odpowiedział, że modernizacje boiska w Huwnikach dołożyliśmy 40 tyś. zł., drugie 40 

tyś. dostaliśmy dofinansowania. Będą wykonane trybuny i ogrodzenie boiska. Taki sam 

Projekt będziemy składać w roku przyszłym jeżeli Rada zapewni wkład własny na boisko w 

Fredropolu 

Radny W. Haliszczak zauważył, że ostatnio było głosowane, że dajemy 80 tyś. zł. 

Wójt odpowiedział, że trzeba mieć wiedzę nad tym jak się głosuje. 80 tyś. zł. zostało 

zabezpieczonych na całość zadania, z tego 40 tyś. zł. to będzie refundacja.  

Radny W. Haliszczak stwierdził, że w takim razie trzeba 40 tyś. zł. na następne boisko 

przygotować, ale są świetlice, które przeciekają, są okna, że jak deszcz pada to jest kupa 

wody  

Radny S. Turczyński stwierdził, że w Huwnikach hala straszy, nie jest zabezpieczona, nie 

sztuka było wybudować, a teraz niszczeje, jeżeli podwykonawca, który wykonywał oddał do 

użytku to powinno być tak jak na stole w około, a tam jest poligon  

 

Rada uchwałę podjęła 14 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujący 

 

 sprzedaży/dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy 

 

(projekty uchwał wprowadzone do porządku obrad) 

 

1. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy 

 

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy 

 

Wyraża się zgodę Wójtowi Gminy na nabycie nieruchomości dz nr ew. 216/1 o pow. 0,101 ha 

oraz dz. nr ew. 216/2 opow. 0,0050 ha położonych w miejscowości Fredropol będących 

własnością Pana Stanisława Madery zam. Fredropol 12 w celu utworzenia drogi gminnej 

 

Brak głosów w dyskusji 

 

Rada uchwalę podjęła 14 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujący 

 

2. w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 

3 lat na dzierżawę, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowiąca własność gminy 

 

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy 

 

Wyrazić zgodę na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości gminnej na okres 4 

lat działkę o pow. 6,33 ha oznaczonej nr 629/2 o pow. 6,33 ha położonej w Huwnikach na 

rzecz dotychczasowego dzierżawcy Bachurski Mieczysław zam. Koniusza 7 

z przeznaczeniem na cele rolne. 

 



Brak głosów w dyskusji 

 

Rada uchwalę podjęła 14 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujący 

 

3. w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 

3 lat na dzierżawę, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowiąca własność gminy 

 

 

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy 

 

Wyrazić zgodę na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości gminnej na okres 6 

miesięcy części działki o pow. 2,17 ha oznaczonej nr 148/1 o pow. 8,63 ha położonej 

w Sierakoścach na rzecz dotychczasowego dzierżawcy Maculak Bożena zam. Sierakośce 83 

z przeznaczeniem na cele rolne. 

 

Radny S. Bereza zapytał dlaczego tylko na 6 miesięcy 

Wójt odpowiedział, że dzierżawa jest tylko do czasu zebrania plonów 

 

Rada uchwalę podjęła 14 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujący 

 

4. w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 

3 lat na dzierżawę, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowiąca własność gminy 

 

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy 

 

Wyrazić zgodę na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości gminnej na okres 

3 lat części działki o pow. 0,06 ha oznaczonej nr 311 o pow. 13,74 ha położonej 

w Kniażycach na rzecz dotychczasowego dzierżawcy Krzysztofa Rząsy zam. Kniażyce 1 

z przeznaczeniem na cele rolne 

 

Brak głosów w dyskusji 

 

Rada uchwalę podjęła 14 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujący 

 

5. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności nieruchomości 

 

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy 

 

Wyraża się zgodę Wójtowi Gminy na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie 

prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w wysokości 30 % na dz 

nr ew. 82/8 o pow. 0,0800 ha położonej w miejscowości Makowa będącej własnością Gmina 

Fredropol - użytkownik wieczysty Małgorzata i Andrzej Beresteccy zam. Przemyśl ul 

Grunwaldzka 58/13. 

 

Brak głosów w dyskusji 

 

Rada uchwalę podjęła 14 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głos wstrzymujący 

 



6. w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 

3 lat na dzierżawę, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowiąca własność gminy 

 

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy 

 

Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości gminnej na okres 

3 lat oznaczonej nr 612/2 w części o pow. 0,93 ha położonej w Nowych Sadach na rzecz 

dotychczasowego dzierżawcy „ELBUD” Zakład Produkcji Kruszyw B. Olejnik Spółka Jawna 

z przeznaczeniem na lokalizację urządzeń oraz obiektów zakładu przerobu kruszyw 

 

Radny J. Lichota stwierdził, że Wójt dlatego dał ten projekt uchwały ponieważ był u Wójta 

osobiście w tej sprawie, dlatego że w pierwszej wersji były emocje i zagłosował tak jak 

pozostali przeciw ELBUDOWI. Ale po ochłonięciu doszło do ludzi w Nowych Sadach, że 

zakład się będzie likwidować i przyszli ludzie do radnego. Rozmawiał z ludźmi w Nowych 

Sadach i są przeciwni temu. W pewnym stopniu jest to też ze szkodą dla Gminy nie tylko dla 

tego Zakładu, bo straci się też miejsca pracy. 

Radny W. Haliszczak przypomniał, że ostatnio głosowali wszyscy, żeby z tym Panem nie 

mieć więcej nic wspólnego, ostatnie pismo do Pana Wójta było karygodne, a my teraz jeszcze 

z uśmiechem na twarzy dajemy mu dzierżawę. Ktoś z nami gra, roluje nas, ma zakaz poboru, 

a pobiera żwir, z nami w kulki przygrywa, a my teraz jeszcze dajemy dzierżawę. 

Radny W. Plizga stwierdził, że był jednym z tych, którzy byli przeciwko temu, żeby wygnać 

ELBUD z tego terenu, zdziwiło go, że aż 14 radnych było przeciwko temu, żeby umowy nie 

zawrzeć z ELBUDEM, bo wielu ludzi tam pracuje, podatki wpływają  

Radny S. Turczyński zaproponował żeby wydzierżawić nie na 3 lata tylko na rok i dać taką 

stawkę dzierżawy np. 3 tyś. i zawsze wpływ jakiś będzie nie licząc tamto co było, bo tamta 

sprawa w Sądzie się toczy, wielu ludzi korzysta z tej żwirowni, jak zostawimy tylko jedną 

żwirownię to konkurencja pójdzie do góry   

Radny J. Lichota stwierdził, że z tych maszyn korzysta również firma jego żony, ponadto 

rozmawiał z wieloma ludźmi i jest opinia negatywna 

Radny S. Bereza przypomniał, że za ostatniej Rady była ustalona cena 800 zł. Rada podniosła 

na 1 600 zł. Mimo to cały czas była ta sama cena bo ELBUD się nie zgodził na wyższą cenę, 

teraz należy podnieść cenę na 3 tyś i niech płaci i niech będzie firma 

Wójt zapytał w jaki sposób Rada upoważni Wójta i tamtą firmę do podpisania umowy jeżeli 

dzisiaj zostanie podjęta uchwała? Wójt przypomniał, że na sesji w październiku był 

przedstawiciel tej firmy, sam zaproponował warunki, Rada podjęła uchwałę, Wójt podpisał 

umowę, a właściciel firmy czy pełnomocnik nie podpisał tej umowy idąc w tą stronę, że kpił z 

Rady, kpił z Wójta i kopał za darmo. A co będzie jeżeli dzisiaj Rada podejmie uchwałę a on 

znowu nie podpisze umowy. Wójt stwierdził, że dalej nie ma ochoty się z tym naciągać bo 

stracił dużo zdrowia przez miesiąc styczeń i luty broniąc tego co zostało ukradzione. Wójt 

stwierdził, że Pana Olejnika widział w życiu może 5 razy w tym 3 razy w miesiącach styczeń, 

luty na żwirowisku. Przyszedł na sesję zaproponował warunki, wszyscy się na to zgodzili, 

Rada podjęła uchwałę jednogłośnie, kropka w kropkę zostało to przelane na umowę, umowa 

została podpisana przez Wójta, nie chciał tej umowy podpisać, napisał pismo, że nie 

przyjmuje tej umowy, żeby wystawić działkę do sprzedaży, została podjęta uchwała o 

sprzedaży, ale ten Pan świadomie okradał Gminę po to żeby wziąć majątek Gminy za co 

odpowiada Wójt i Rada bo po to zostali wybrani. Szczytem już jest to co napisał w Piśmie 

czytanym na sesji, są to kłamstwa i nieprawda. Wójt zapytał w jaki sposób Rada zobowiąże 

Wójta czy tamta firmę do podpisania umowy, jeżeli podejmie uchwałę o dalszej dzierżawie? 

Wójt przedstawił dokumenty jak przedstawiała się sprawa czynszu na tej działce w 

przeszłości. W roku 2007 lub 2006 została ta stawka przez ówczesną Rade pismami 



zmieniona z 800 zł. na 1500 zł, W kolejnej umowie, którą podpisał Wójt w 2009 roku już był 

czynsz po 800 zł. Komisja finansów w składzie Pan Gierczak, Pan Feduniak i Pan Janowski 

zobowiązała Wójta do tego, żeby ten czynsz podnieść na 2000 tyś. zł. Wójt wysłał aneks do 

tej firmy, a firma odpisała, że podpisana umowa na czas zamknięty nie przewiduje zmiany 

czynszu dzierżawnego ustalonego na 800 zł., a komisja Rady nie jest stroną umowy. (Wójt 

odczytała pismo). To są jawne kpiny z rady, z Wójta, z Urzędu. 

Radny J. Janowski przypomniał, że w poprzedniej kadencji była dokładnie taka sama sprawa, 

kończyła się umowa ELBUDOWI i była decyzja, że ELBUD trzeba stamtąd usunąć, odbyło 

się z inicjatywy radnego spotkanie z ELBUDEM, zaproponowano wyższą stawkę czynszu i 

wszyscy przez jakiś czas żyli w przekonaniu, że ta wyższa stawka czynszu jest naliczana. 

Dopiero przy kontroli jakichś umów, że jakieś pisma się wymieniły i wyższej stawki czynszu 

nie było. Inna sprawa, Pan Olejnik przyszedł do Rady z informacja o nieprawidłowościach 

przy sprzedaży działki dla Pana Grabowskiego, sprawa toczyła się przed Prokuraturą, potem 

w Sądzie. Pan Olejnik w Sądzie na pytanie czy chce być oskarżycielem posiłkowym jako 

osoba bezpośredni pokrzywdzona odpowiedział, że nie jest zainteresowany. Radny stwierdził, 

że sam był za przedłużeniem umowy dzierżawy działki pod eksploatacje bo uważał, że jest to 

korzystne dla Gminy, ale Pan Olejnik był na sesji, zaproponował warunki, ale umowy nie 

podpisał. Potem stwierdził, że umowa została automatycznie przedłużona bo nikt mu nie 

powiedział, teraz może być analogiczna sytuacja i z Rady zakpił. Teraz twierdzi, że zwolni 

ludzi jak zamknie zakład, a skąd będzie miał kruszywo, żeby Zakład działał, przyjdzie i powie 

dajcie mi działkę, bo nie mam kruszywa i też zwolnię ludzi. Ile nas tak jeszcze będzie 

szantażował? 

Radny zaproponował, żeby się każdy jasno wypowiedziała, żeby nie było między radnymi 

niejasności i niesnasek, każdy działa wg. własnego sumienia. Każdy z radnych może wstać i 

powiedzieć jak głosuje, żeby było do protokołu bo nie wiadomo co za 5 lat będzie potrzebne.  

Przewodniczący odpowiedział, że formalnie niema imiennego głosowania 

Radny J. Janowski stwierdził, że każdy może powiedzieć jak głosował przed swoimi 

wyborcami 

Radny W. Haliszczak zapytał w jakiej sytuacji stawiamy Radę i Wójta, że raz mówimy tak a 

raz inaczej? 

Radny S. Turczyński stwierdził, że to jest wyodrębniona sprawa, ta działka, a tamta 

Radny J. Lichota stwierdził, że Rada powinna ściągać przedsiębiorców i tak rozmawiać żeby 

jak najwięcej zyskiwać, ale wie od P. Olejnika, że Wójt od początku nie chciał z Olejnikiem 

rozmawiać  

Wójt odpowiedział, że nigdy czegoś takiego nie było, a świadkiem jest Pan Dobrowolski, 

który przygotował umowę. Jeżeli Wójt nie chciałby rozmawiać z Panem Olejnikiem to by go 

nie zaprosił na sesję. Wójt mógł podpisać umowę na rok czy dwa i nie musiał pytać Rady, ale 

nie robi nic za plecami Rady. Wójt chciał na sesji z Panem Olejnikiem ustalić przy nagraniu, 

przy protokole jakie są warunki umowy, żeby Rada o tym wiedziała. Zostały ustalone 

warunki umowy, taką umowę Rada kazała Wójtowi podpisać, Wójta taką umowę podpisał i 

osobiście do rąk Pana Olejnika przekazał, Pan Olejnik chciał wymusić na Wójcie zmianę w 

tej umowie, aby mógł w każdej chwili za wypowiedzeniem trzymiesięcznym lub 

miesięcznym rozwiązać tą umowę. Wójt godząc się na to nie respektowałby warunków 

umowy ustalonych przez Radę. Po podpisaniu takiej umowy w każdej chwili mógłby 

wydobyć wszystko, napisać, że wydobył 20 tyś. rocznie, rozwiązać umowę i zapłacić nam za 

dwa miesiące, a zysk maił być przez dwa lata. Wójt jasno powiedział Panu Olejnikowi, że 

jeżeli nie chce podpisać umowy na tych warunkach to niech dalej pisze pisma, niech siada z 

Radą do stołu i niech dalej rozmawia. 

Sami radni ustalili takie warunki umowy z Panem Olejnikiem, kazali Wójtowi taka umowę 

podpisać, Wójt umowę podpisał, a teraz radni maja pretensje, że Wójt za ich plecami nie 



podpisał z Olejnikiem innej umowy, która była korzystna tylko dla niego, a nie dla Gminy. 

Wójt stwierdził, że kłamstwa, które są w tej sprawie są duże, Wójt zrobił to co ustaliła Rada 

na sesji. To Pan Olejnik zwrócił się do rady z pismem, że on tej umowy nie podpisze, bo jest 

niekorzystna dla niego i prosi o przeznaczenie działki do sprzedaży, Rada przeznaczyła 

działkę do sprzedaży, miał świadomość tego, że działka jest przeznaczona do sprzedaży to po 

co tam wchodził.  

Radny J. Lichota stwierdził, że rozmowa jest o innym problemie, a on mówił o problemie 

Zakładu przeróbczego  

Wójt odpowiedział, że radny powiedział, że Pan Olejnik zarzucił, że Wójt nie chce z nim 

rozmawiać, a o czym Wójt miał rozmawiać, miał robić to co wcześniej było robione, że Rada 

ustalała swoje, a Wójt swoje, na pewno nie 

Radny J. Lichota stwierdził, że Wójt wrócił do sprawy, za która on jest i ja popiera w stu 

procentach, że Wójt miał rację, natomiast tu chodzi o sprawie dzierżawy ELBUDU 

Wójt odpowiedział, że w sprawie dzierżawy ELBUDU wpłynęło tylko jedno pismo podpisane 

przez Panią Katarzynę Klimecką – Olejnik, nikt z firmy ELBUD nie prosił o spotkanie i nikt z 

Wójtem nie rozmawiał to dlaczego radny twierdzi, że Olejnik chciał z Wójtem rozmawiać, a 

Wójt nie chciał, a druga sprawa czy Marek Olejnik jest właścicielem tej formy, czy jest 

pełnomocnikiem?, podpisuje pisma i powołuje się, że to nie jest jego firma tylko firma Pani 

Katarzyny Olejnik – Klimecka? Czy Pani Katarzyna Olejnik – Klimecka czy ktoś inny z tej 

firmy chociaż. raz do Wójta zadzwonili?, nikt. Pan Olejnik kłamał. Wpłynęło to jedno pismo 

17, a na 22 została zwołana komisja, na tej komisji byli wszyscy oprócz radnego Plizgi 

Radny A. Janiszczak stwierdził, że na tej komisji zaproponował, żeby podnieść maksymalnie 

czynsz i ta umowę podpisać, ale większość była temu przeciw to dzisiaj będziemy się 

ośmieszać po raz kolejny  

Wójt odpowiedział, że jest projekt uchwały, niech radni go odrzucą, nie głosują nad nim, 

zaproszą Pana Olejnika na rozmowę, wezmą to wszystko na siebie  

Radny W. Haliszczak stwierdził, że ta dyskusja teraz jest bez sensu i należy przejść do 

głosowania, przypomniał, że ponad rok temu zwracał się do Wójta o umowy i aneksy 

dotyczące Pana Olejnika i Pana Martowicza bo chciał zobaczyć jak to Państwo przedsiębiorcy 

z tymi umowami i z tymi aneksami stoją, oczywiście pisma nie dostał, ale dotarł i już wie o 

co w tym wszystkim chodzi. Stwierdził, że Pan Olejnik się bawi w kotka i myszkę. Złożył 

wniosek formalny o głosowanie projektu uchwały 

Wójt stwierdził, że nikt z nim nie rozmawiał w sprawie dzierżawy działki 112 

Wójt stwierdził, ze radni nie wiedzą and czym głosują, jeżeli są inne propozycje to Rada 

może wprowadzić zmiany do projektu i zapisać wysokość czynszu np. 5 tyś. i wtedy Wójt 

będzie wiedział do czego Rada go zobowiązała  

 

Przewodniczący poinformował, że każdy Radny dostała z zaproszeniem na sesję odpowiedź 

pisemna na pytanie z poprzedniej sesji  

 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie 

 

Głosowanie imienne: 

 

 BEREZA Stanisław za 

 HALISZCZAK Włodzimierz przeciw 

 JANISZCZAK Andrzej przeciw 

 JANOWSKI Józef przeciw 

 LICHOTA Jerzy za 



 PLIZGA Wiesław Wstrzymujący 

 PODBILSKI Jan przeciw 

 ROGOWSKI Mieczysław Nieobecny 

 GULIK Ariel przeciw 

 TURCZYŃSKI Stanisław za 

 SŁOWIK Janina Wstrzymujący 

 KOŻUCH Józef Wstrzymujący 

 MLAŚ Edward Przeciw 

 RADNIK - FASOWSKA 

Wiesława 

Przeciw 

 KRZYŻANOWSKI Kazimierz przeciw 

 

Wynik głodowania 3 głosy za, 8 głosów przeciw, 3 głosy wstrzymujące 

Uchwałą nie została podjęta. 

 

4. Zapytania i interpelacje radnych 

5. Dyskusja 

 

Pisma: 

1. J. Martowicz PHU „Wiar” – prośba o sprzedaż nieruchomości stanowiących własność 

Gminy Nr 103/12 o pow. 2, 7964 oraz Nr 103/13 o pow. 2,5574 położonych w Sierakoścach 

 

Wójt wyjaśnił, że Pan Martowicz ma w tej chwili umowę na dzierżawę działki około 5 ha 

gdzie prowadzi wydobycie kruszywa, umowa dzierżawy kończy się 1 stycznia 2013 roku. 

Czynsz płatny jest w dwóch ratach, I rata do końca stycznia ok. 70 tyś i druga rata do końca 

czerwca ok. 70 tyś. Pan Martowicz twierdzi, że wydobycie na tej działce skończy się w tym 

roku, sierpień, wrzesień, zapłaci czynsz do końca roku mimo, że już nie będzie wydobycia, 

ale jest zainteresowany albo dzierżawą zbiornika, który zostanie po wydobyciu, albo kupnem. 

Zdaniem Wójta można by to sprzedać, ale decyzja będzie należeć do Rady, oczywiście 

sprzedaż lub dzierżawa byłaby w formie przetargu nieograniczonego. Na pewno do końca 

czerwca nie zostaną podjęte żadne czynności dotyczące tej działki.   

 

Rada upoważniła Wójta do przygotowania projektu uchwały w sprawie przeznaczenia do 

sprzedaży tej nieruchomości.  

 

2. M. Lichota – prośba o wykup działek nr 563/1, 561/1, 600/1, 610 

 

Wójt wyjaśnił, że w ubiegłym roku było zebranie w Nowych Sadach, jest tam droga do 

państwa Skrabutów, jest to nieruchomość gminna o areale powyżej 12 ha. Jest tam zajeżdżona 

droga, która nie istnieje. Mieszkańcy prosili, żeby wydzielić tam drogę. Jeżeli wydzielimy 

drogę, to jadąc w stronę państwa Skrabutów po prawej stronie są prywatne działki, działki te 

nie przylegają do drogi, ale są do drogi uprawiane, bo kiedyś Gmina pozwoliła im na to, żeby 

to uprawiać. Zgoda mieszkańców Nowych Sadów była taka, że wydzielamy drogę, działki po 

lewej stronie dzielimy na sprzedaż po 0,30 ha pod rekreację, za państwem Skrabut jest a ha 

działki pod wydobycie na którą jest ogłoszony przetarg, ale jednocześnie mieszkańcy chcą 

wykupić działki po prawej stronie na poszerzenia swoich działek, ponieważ są to działki bez 

dojazdu. Są to małe działki od 0,05 ha do 0,15 ha. Na następną sesje będą przygotowane 



projekty uchwał. Pozostałe 20 działek będą sprzedawane w drodze przetargu 

nieograniczonego. 

Radny W. Haliszczak w sprawie stawu rybackiego w Nowych Sadach, zwrócono się do 

radnego, żeby się zajął tym i interweniował u Wójta 

Wójt wyjaśnił, że styczniu pismem zwróciło się koło Metalowiec, iż umowa która była 

zawarta pomiędzy Kołem a Gmina Fredropol na dzierżawę części dwóch działek 612/2 i 

612/1 około 4 ha, gdzie mieści się ten zbiornik jest nieważna, ponieważ została podpisana 

przez osoby do tego nieuprawnione w Statucie. Jednocześnie zarząd Metalowca nie ponosi 

żadnych konsekwencji związanych z funkcjonowaniem tego zbiornika. Jest kompleks dwóch 

działek 612/1 i 612/2 w sumie ok. 5 ha. Na części tych działek 0,93 ha mieścił się ELBUD, na 

pozostałej części wędkarze. Na komisji została podjęta decyzja, że jeżeli nie przedłużamy 

umowy ELBUDOWI to nie dajemy też dzierżawy wędkarzom bo intencja jest, żeby odzyskać 

cały areał. Od Rady będzie zależało czy całość sprzedamy, czy będziemy tam cos jako Gmina 

robić. Nowe Stowarzyszenie wędkarzy zwróciło się do Wójta, żeby im na tej samej zasadzie 

jak dotychczas, czyli za 2 tyś. zł wydzierżawić ten zbiornik. Ale skoro nie przedłuża się 

umowy ELBUDOWI to dlaczego przedłużać wędkarzom. Gmina zarabiała na dzierżawie 2 

tyś. zł. a wędkarze zarabiali 30 tyś. zł. z opłat za łowienie. Koło Metalowiec nie ma żadnych 

roszczeń do tej działki ani poniesionych nakładów  

Wiceprzewodnicząca W. Radnik- Fasowska poinformowała, że to do niej przyszli wędkarze z 

tym pismem i skierowała ich do komisji rolnictwa, ale sprawa jest już nieaktualna ponieważ 

nie będą się już ubiegać o tą dzierżawę  

Radny J. Janowski stwierdził, że jeżeli Rada ma mało informacji w danej sprawie to powinna 

decyzje odkładać do czasu uzyskania pełnej wiedzy, żeby nie podejmować decyzji a potem je 

zmieniać 

Radny J. Kożuch zapytała jak wygląda sprawa z tworzeniem przez Stowarzyszenia 

Gimnazjum w Sierakoścach 

Wójt odpowiedziała, że wczoraj otrzymał pismo od Stowarzyszenia w tej sprawie z którym 

Wójt będzie się zapoznawał, do tej pory nikt z Wójtem nie rozmawiał 

Wójt w nawiązaniu do wypowiedzi radnego J. Janowskiego stwierdził, że ktoś w tej chwili 

próbuje skłócać Radę, prowadzi dziwne zakulisowe rozmowy. Wójt stwierdził, że od czasu 

zaprzysiężenia nie podejmował żadnych decyzji poza plecami Rady, o wszystkim Radę 

informował nawet podejmując decyzje w sprawach należących do wyłącznej kompetencji 

Wójta, np. dzierżawy do 3 lat. Wójt zaapelował, że jeżeli nie wiadomo co robić, czy są 

emocje to należy to odłożyć, a nie podejmować gdzieś za plecami i wzajemnie się oskarżać.  

Wójt stwierdził, że nikt ELBUDOWI nogi nie podstawiał i nikt ELBUDU stąd nie wyrzucał. 

Jeżeli Pan Olejnik kiedykolwiek zwracała się do Wójta to zawsze był odsyłany do Rady bo 

Rada jest od tego, żeby Współpracować z Wójtem i żeby pewne decyzje podejmować. Jak 

Pan Olejnik przyszedł do Wójta i składał propozycje, żeby mu bez przetargu sprzedać 3 ha 

działki żeby robić tam prywatny interes to został odesłany do Rady bo interesem Gminy jest 

to żeby sprzedać to w przetargu nieograniczonym z korzyścią dla Gminy. W sprawie 

dzierżawy pod wydobycie został zaproszony na sesję i na sesji ustalił z Radą jak ma wyglądać 

ta umowa, która była korzystna i dla ELBUDU i dla Gminy. Jak Pan Olejnik dostał tą umowę 

to składał propozycje, żeby zmienić zapis, że on może tą umowę w każdej chwili 

wypowiedzieć, Wójt tego nie zrobił bo byłoby to łamanie prawa i łamanie zasad ustalonych 

przez Radę. Pan Olejnik złożył na piśmie, że nie podpisze tej umowy i złożył propozycję żeby 

przeznaczyć działkę do sprzedaży w przetargu. 30 listopada została podjęta uchwała i działka 

przeznaczona do sprzedaży. Jeżeli Pan Olejnik uważał, że ktoś go chce złupić to nie podpisał 

umowy i nikt go nie złupił, to Pan Olejnik złupił Gminę bo co innego napisał, co innego 

zostało zrobione, a co innego on zrobił, on jasno kpiąc z każdego z nas wchodził bez umowy 

wydobywając żwir. Jeżeli oddaje się działkę do dzierżawy to intencja jest, że ta działka 



będzie nam w którymś Momocie potrzebna, jeżeli Pan Olejnik jest na tej działce 30 lat to 

czemu nie zawarł umowy długoletniej, albo nie kupił tego tylko co trzy lata były zmieniane 

czynsze, miało być 1500 zł, a było 800 zł. jaki interes jest dla Gminy. Pana Olejnika nikt nie 

wyrzucił, nikt z nim nie zerwał umowy, skończyła się umowa, intencja rady jest nie 

podpisujemy umowy bo chcemy z tą działką robić coś innego, proszę się zastanowić na 

następną sesję, czy wystawiamy do przetargu całą działkę i niech Pan Olejnik stanie do 

przetargu i kupi tą działkę, czy intencja jest, że cokolwiek innego z tymi działkami robimy. 

Bo to co w tej chwili jest to jest kpina i śmiech, ktoś z nas kpi jako Rady, Wójta i Urzędu. 

Wójt stwierdził, że ubolewa nad tym, że Pan Olejnik się posuwa do szantażu, że będzie 

zwalniał ludzi. Jego zachowanie to jest płacz trzyletniego dziecka nad tym, że się osikało. 

Jeżeli umowa się skończyła i intencją dzierżawcy jest, żeby nie przedłużać umowy bo mamy 

inne plany, miał termin usunąć się, czemu się nie usunął? Złożył pismo i z Wójtem nie 

rozmawiał, czy znowu będzie taka sytuacja, ze przyjdzie, ustalimy pewne zasady umowy i 

nadal nie podpisze? Nikt nie niszczy przedsiębiorców na tym terenie, ale po to została 

wybrana Rada i Wójt, żeby dbać o interes Gminy. Wójt nie podpisze się pod rzeczami, które 

są niezgodne z prawem i nie ma w tym interesu Gminy, a takie były propozycje Pana 

Olejnika, jeśli chodzi o zmianę tej umowy na wydobycie. Nawet nie zaproponował jak złożył 

pismo, żeby spotkać się z Radą usiąść do rozmów i ustalić nowy czynsz, bo twierdził, że jemu 

się to należy. Za chwilę stanie się prawdą to co mówi po Nowych Sadach, że ma tyle 

pieniędzy, że Gminę wykupi, niech kupuje, ale Śnieżka nie przekupi. Jeżeli chcecie i macie 

inne intencje, to podejmujcie uchwały, ale na pewno Wójt się nie będzie pod tym podpisywał 

i nie będzie ludziom patrzył w oczy, że działa na niekorzyść Gminy, bo tak to wyglądało i na 

to są dokumenty, jest protokół Regionalnej Izby Obrachunkowej, która skończyła kontrolę 

27.03. Gdybyście widzieli co było robione z ta firmą to dzisiaj inaczej by wyglądała ta 

rozmowa, jak była działka sprzedawana. 

Drzwi do Wójta są otwarte i niech radni nie mówią, ze Wójt się barykaduje z Sekretarzem i 

tylko obydwaj rządzą, nie słuchają Rady, każdego dnia można do Wójta przyjść, ale trzeba też 

uszanować to, że Wójta ma dużo pracy i czasami trzeba poczekać 5 minut. Wójt przeprosił za 

to, że dzisiaj były te uchwały o dzierżawach wprowadzane do porządku obrad, i zapewnił, że 

następnym razem jak będą sesje zwoływane będziemy tak szybko wysyłać dokumenty, żeby 

nie zmieniać porządku obrad. Wójt stwierdził, że ma dużo pracy, Urząd ma braki kadrowe, 

jest to w protokole RIO, zostały zwolnione osoby, nikt nie został przyjęty, spraw bieżących 

przybywa coraz więcej. Wymagana jest zmiana struktury zatrudnienia w Urzędzie, żeby były 

osoby w danych referatach odpowiedzialne, jest nieunikniona wymiana sprzętu bo ten który 

jest, jest przestarzały.  

Wójt zaapelował, żeby nie dać się manewrować innym, którzy za cel mają to żeby skłócić 

Radę, doprowadzić do upadku, doprowadzić do tego co nad tą Gminą wisi. Kontrolerzy z RIO 

powiedzieli, że to cud, że ta Gmina jeszcze funkcjonuje przy tym co było robione do tej pory. 

Ostatni rok to była potężna praca, żeby pewne rzeczy zmienić, ale wszystkiego się nie da w 

jednym roku zmienić, nie da się zrealizować w jednym roku w każdej wiosce funduszu 

sołeckiego, ale jest zapis i jak będą pieniądze to będziemy realizować, już w tym roku są 

realizowane, bo są takie zadani, które można zrealizowań, np. przepusty, w Młodowicach 

został pierwszy w tym roku fundusz zrealizowany. Wójt zaapelował, że jeżeli są 

podejmowane uchwały o przeznaczeniu funduszu, to żeby przyjść i zapytać co można zrobić, 

bo pewne rzeczy nie wchodzą w zakres funduszu.  

Zobowiązania wymagalne na początku kadencji były rzędu miliona złotych i spłacamy to, do 

końca miesiąca trzeba zapłacić kredyt 500 tyś. zł. , trzeba w tym roku spłacić 2,5 mln złotych 

i rachunki leżą. Pewnych rzeczy nie zrobimy dzisiaj, może ruszą sprzedaże działek to zrobimy 

to za 2-3 miesiące. Jak nam przybędzie zobowiązań wymagalnych to dług przekroczy 60% i 

Gmina przestanie istnieć, nad tym trzeba mieć kontrolę. Nie dajmy się wciągnąć i 



wmanewrować w grę, którą ktoś inny prowadzi, bo słychać takie głosy, że najlepiej by było, 

gdyby do tej Gminy wszedł komisarz i nawet już Wójt słyszał nazwiska, kto będzie tym 

komisarzem. 

 

Radna J. Słowik w sprawie Gimnazjum w Sierakoścach – poziom nauczania w szkole można 

stwierdzić po 3 letnim cyklu, a Szkoła funkcjonuje dopiero rok, nie wszystkie dzieci pójdą do 

miasta, może 2-3 osoby, żeby klasy były funkcjonalne to musi być minimum 15 dzieci. Wójt 

odpowiada za sytuacje oświatową w Gminie, oni muszą zatrudnić do każdego przedmiotu 

specjalistę, wtedy się zwrócą, do Gminy żeby dać kasę, to nie jest tak jak utworzyć 

podstawówkę, czy przedszkole  

Wójt odpowiedział, że kiedy przyszli rodzice i rozmawiali z Wójtem to była to trochę 

pyskówka, jedyny ich argument żeby otworzyć Gimnazjum, jest taki, że nie dadzą dzieci do 

Huwnik i Fredropola, ale dla Wójta to nie jest argument, że Gmina na tym zyskuje  

Reforma zrobiona rok temu jest wzorem dla innych, więc teraz nie będziemy się cofać  

Radny J. Janowski stwierdził, że trzeba się zapoznać z pismem, zrobić kalkulację i spokojnie 

nad tematem zastanowić, dlaczego inni mieszkańcy Gminy ze swoich środków mają dokładać 

do tej szkoły tylko po to, żeby kilkoro dzieci się tam uczyło, niech dołożą sami rodzice jeśli 

mają takie fanaberie, żeby kilkoro dzieci się tam uczyło  

Wójt stwierdził, że musimy patrzeć przez pryzmat całej oświaty w Gminie, bo może być 

sytuacja, że jeżeli dzisiaj dokładamy 2 mln, to za chwile kosztem Gimnazjum będziemy 

dokładać 3 mln.  

Radna J. Słowik – jeżeli dzieci nie pójdą do Huwnik i Fredropola, będzie zwalnianie 

nauczycieli, a trzeba będzie zapłacić odprawy  

Wójt stwierdził, że ostatnich latach wiele Gmin przekazywało Stowarzyszeniom szkoły 

podstawowe, ale nigdzie nie było tak, żeby w ślad za tym było tworzone Gimnazjum, np. w 

Piwodzie, gdzie jest 100 dzieci Gimnazjum jest likwidowane, za parę lat patrząc na 

demografię u nas zostanie też jedno Gimnazjum  

Radny W. Haliszczak – czy Gmina Fredropol komuś dała odszkodowanie za kanalizację? 

Wójt odpowiedział, że nie, były pisma złożone, np. z Fredropola, że były zniszczone drzewka, 

odpisaliśmy do wykonawcy, który ma w umowie, że szkody powstałe na działce pokrywa. 

Jest temat przepompowni np. w Fredropolu, które powstały na prywatnych działkach, nie 

wiadomo dlaczego jest to tak zaprojektowane, że są przepompownie na prywatnej działce, a 

nie na działce gminnej. Są pisma od właścicieli tych działek, żeby im zapłacić dzierżawę albo 

odszkodowanie. Wójt zaproponował jednemu właścicielowi, żeby to wykupić na własność 

Gminy. Taka była dokumentacja, tak zostało to wykonane, że teraz bierzemy za to 

odpowiedzialność, ale za żadne zniszczenia Gmina do tej pory nie płaciła, w ubiegłym roku 

sołtysi poinformowali mieszkańców żeby zgłaszać szkody do Gminy, zgłosiło trzy osoby i 

radnych Haliszczak zgłosił szkody na drodze i boisku. Wykonawca zobowiązał się, że 

naprawi te szkody, wysłaliśmy pisma do sołtysów, termin zgłaszania szkód do końca marca, 

zostanie to przekazane wykonawcy, który będzie naprawiał szkody w miesiącach maj – 

kwiecień  

 

 

 

6. Zakończenie obrad sesji 

 

 

Przewodniczący podziękował zebranym za udział i zakończył obrady XXIV sesji Rady 

Gminy. 

 


