
Protokół Nr XXV/2012 

z XXV sesji Rady Gminy Fredropol 

w dniu 24 kwietnia 2012 roku 

 

 

Stan Rady Gminy                                                                                                    15 1

5 

Obecni na sesji                                                                                                        15 1

5 

Nieobecni  

 

0 

Osoby zaproszone obecna na sesji 

1 Mariusz Śnieżek Wójt Gminy 

2 Leszek Urban Sekretarz Gminy  

3 Bogusława Borowska Skarbnik Gminy 

4 Bożena Nuckowska Kierownik GOPS  

5 Dominik Cebeńko Kierownik Gminnego Zakładu Usług Wodnych 

6 Teresa Szmuc Kierownik GBP w Fredropolu 

7 Ryszard Gołębiowski Radny powiatu przemyskiego – członek zarządu 

9 Anna Uchman ZOSziP w Fredropolu 

 

W sesji udział wzięli sołtysi wg. załączonej listy. 

 

1. Otwarcie sesji 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad 

 

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Jan Podbilski. Powitał radnych, zaproszonych 

gości, następnie na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. 

 

Wójt Gminy Mariusz Śnieżek zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad 
dwóch projektów uchwał 
 
- w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wykraczający poza rok budżetowy 2012 związanych z 

realizacją zadania inwestycyjnego realizowanego przy udziale środków z Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-20013 – Osi 

Priorytetowej III „ Społeczeństwo informacyjne” 

- w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Fredropol na rok 2012 

- w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. „Czas na aktywność w gminie Fredropol” w 

ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  

na lata 2007-2013 

 

Rada przyjęła zmiany do porządku obrad w głosowaniu 15 głosami za. 
 
3. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał i działalności w okresie 

międzysesyjnym  
 
Uchwały z poprzedniej sesji Rady Gminy zostały zrealizowane. 
14.03 – Wójt odebrał z rąk Ministra Promesę na Busównie skutków powodzi na 
drogę w Huwnikach od kościoła do Kalwarii w wysokości 340 tyś. zł 



22.03 – Fredropol, konkurs pożarniczy 
24.03 – podpisanie Umowy na dofinansowanie termomodernizacji świetlicy w 
Nowosiółkach Dydyński 
30.03 – rozprawa w Sądzie w Przemyślu w sprawie ELBUDU, w styczniu kiedy 
odbywał się nielegalny pobór żwiru, sprawa została oddana do Prokuratury, która 
sprawę umorzyła. Sąd na rozprawie stwierdził, że doszło tam do naruszenia prawa i 
nakazał Prokuraturze dalsze prowadzenie sprawy, wskazał świadków  
4.04 – spotkanie z nadleśniczym Kopczakiem z Nadleśnictwa Bircza w sprawie 
remontu drogi Arłamów – Paportno, Nadleśnictwo chce wykonać taki remont na 
swój koszt, są przygotowywane dokumenty  
Wójt przedstawił pismo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z wyróżnieniem inwestycji termomodernizacji 
budynków Urzędu Gminy i Szkoły w Fredropolu jako najciekawszych inwestycji 
realizowanych w 2012 roku  
 
 
4. Podjęcie uchwał w sprawie: 
 zmian w Budżecie Gminy Fredropol na 2012 rok 

 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Bogusława Borowska 
Brak głosów w dyskusji. 
Rada uchwałę przyjęła 15 głosami za. 
 
 nabycia nieruchomości na własność Gminy 

 
Projekty uchwał przedstawił Przewodniczący J. Podbilski 
 
Wójt wyjaśnił, że są to działki przez które przebiega droga Gminna i albo je 
wykupimy od właścicieli za niewielkie pieniądze, albo zostaną one zagrodzone i nie 
będzie drogi.  
 

1. Wyraża się zgodę Wójtowi Gminy na nabycie nieruchomości dz nr ew. 212/5 o pow. 

0,0031 ha położonej w miejscowości Fredropol będącej własnością Państwa Ingot 

Kazimierz i Zofia zam. Fredropol 32 celu utworzenia drogi gminnej. 

 

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy 

Brak głosów w dyskusji. 
Rada uchwałę przyjęła 15 głosami za. 
 

 

2. Wyraża się zgodę Wójtowi Gminy na nabycie nieruchomości dz nr ew. 213/1 o pow. 

0,0045 ha położonej w miejscowości Fredropol będącej własnością Państwa 

Szczepanik Jolanta i Jan zam. Kormanice 65 celu utworzenia drogi gminnej. 

 

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy 

Brak głosów w dyskusji. 
Rada uchwałę przyjęła 15 głosami za. 



 

3. Wyraża się zgodę Wójtowi Gminy na nabycie nieruchomości dz nr ew. 214/1 o pow. 

0,0105 ha położonej w miejscowości Fredropol będącej własnością Pani Myszkal 

Regina zam. Fredropol 35 celu utworzenia drogi gminnej. 

 

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy 

Brak głosów w dyskusji. 
Rada uchwałę przyjęła 15 głosami za. 
 

4. Wyraża się zgodę Wójtowi Gminy na nabycie nieruchomości dz nr ew. 217/1 o pow. 

0,0018 ha położonej w miejscowości Fredropol będącej własnością Pana Telewa Rafał 

zam. Fredropol 22 oraz Pani Telewa Agnieszka zam. Fredropol 22 w celu utworzenia 

drogi gminnej. 

 

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy 

Brak głosów w dyskusji. 
Rada uchwałę przyjęła 15 głosami za. 
 

5. Wyraża się zgodę Wójtowi Gminy na nabycie nieruchomości dz nr ew. 219/3 o pow. 

0,0019 ha położonej w miejscowości Fredropol będącej własnością Kłósek Ryszard 

zam. Fredropol 21 oraz Kłósek Piotr zam. Małkowice 41 celu utworzenia drogi 

gminnej. 

 

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy 

Brak głosów w dyskusji. 
Rada uchwałę przyjęła 15 głosami za. 
 

6. Wyraża się zgodę Wójtowi Gminy na nabycie nieruchomości dz nr ew. 220/7 o pow. 

0,0020 ha położonej w miejscowości Fredropol będącej własnością Kmiotek Józef i 

Stanisława zam. Fredropol 19 celu utworzenia drogi gminnej. 

 

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy 

Brak głosów w dyskusji. 
Rada uchwałę przyjęła 15 głosami za. 
 
 sprzedaży/dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy 

 
 

1. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość 

położoną w miejscowości Sierakośce działka oznaczona nr 103/12 o pow. 2,7964 

ha, teren po eksploatacji złóż kruszywa naturalnego. 

2. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość 

położoną w miejscowości Sierakośce działka oznaczona nr 103/13 o pow. 2,5574 

ha, teren po eksploatacji złóż kruszywa naturalnego. 

 
Wójt wyjaśnił, że są to działki, które do końca roku dzierżawi Pan Martowicz, na 
ostatniej sesji Rada Gminy jednogłośnie opowiedziała się za tym, żeby przeznaczyć 
te działki do sprzedaży w przetargu po zakończeniu dzierżawy.  



Wójt zaproponował, żeby przekazać projekty uchwał do zaopiniowania zebraniu 
wiejskiemu lub radzie sołeckiej Sierakośćc i odłożyć je do dalszych prac komisji.  
 
Rada przyjęła wniosek Wójta w głosowaniu 15 głosami za 
 
 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wykraczający poza rok budżetowy 2012 

związanych z realizacją zadania inwestycyjnego realizowanego przy udziale środków z 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-20013 

– Osi Priorytetowej III „ Społeczeństwo informacyjne” 

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Bogusława Borowska 
Brak głosów w dyskusji. 
Rada uchwałę przyjęła 15 głosami za. 
 

 sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Fredropol na rok 2012 

 

Projekt uchwały przedstawiła Wiceprzewodnicząca Rady Gminy W. Radnik - Fasowska 

 

Brak głosów w dyskusji. 
Rada uchwałę przyjęła 15 głosami za. 
 

 sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. „Czas na aktywność w gminie Fredropol” w 

ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 

 
Projekt uchwały przedstawiła Wiceprzewodnicząca Rady Gminy W. Radnik - Fasowska 

 

Brak głosów w dyskusji. 
Rada uchwałę przyjęła 15 głosami za. 
 
5. Zapytania i interpelacje radnych 
6. Dyskusja 
 
Pisma: 
1. Pismo Klasztoru OO Franciszkanów w Kalwarii Pacławskiej o przedłużenie na 7 
lat dzierżawy działki 241/2 położonej w Nowosiółkach Dydyńskich 
2. Pismo Klasztoru OO Franciszkanów w Kalwarii Pacławskiej o wydzierżawienie 
dwóch działek znajdujących się na terenie Kalwarii Pacławskiej w bezpośrednim 
sąsiedztwie terenu Klasztoru  
 
Sołtys Z. Feduniak stwierdził, że opinia mieszkańców Kalwarii Pacławskiej będzie 
negatywna  
 
Pisma zostały skierowane do opinii rad sołeckich lub zebrań wiejskich. 
3. Pismo Komendanta Gminnego OSP w sprawie wskazania stacji paliw na której 
mogą być tankowane samochody OSP z terenu Gminy oraz braku paliwa do 
samochodów  
Wójt stwierdził, że pismo jest adresowane do niego i powinno do niego trafić, a nie 
do Rady. Wójt przypomniał, że prosił ponad miesiąc temu o sporządzenie informacji, 



ile brakowało paliwa na koniec ubiegłej kadencji, czyli na koniec 2010 roku i do 
dzisiaj takiej informacji nie otrzymał  
A. Dzimira – Prezes OSP Fredropol odpowiedział, że Pan Gołębiowski pracuje nad 
tym, ale te braki są bardzo zbliżone do obecnych. Stwierdził, że problem z paliwem 
trwa od 2010 roku, strażacy jadąc ostatnio do pożaru pożyczali paliwo. Stwierdził, że 
trzeba opracować plan naprawczy dla OSP ponieważ taka sytuacja nie może trwać, 
bo on jako Prezes OSP jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przeciwpożarowe 
mieszkańców. Trzeba coś zrobić dla poprawy tego bezpieczeństwa. Złożył wniosek, 
żeby następna sesja była poświęcona właśnie temu tematowi.  
Wójt zapytał czy pod koniec poprzedniej kadencji OSP zwracała się do poprzedniego 
Wójta o uzupełnienie tych braków  
A. Dzimira odpowiedział, że on jest Komendantem OSP od 22 grudnia 2010 roku i 
zastała taki stan, a przez szukanie winnego na pewno nie poprawi się sytuacja  
Wójt stwierdził, że w ubiegłym roku zastanawiał się co zrobić ze strażami i padały 
propozycje likwidacji jednostek, które są tylko na papierze, nie wyjeżdżają do 
pożarów, nie biorą udziału w akcjach, ale był stanowczy sprzeciw tych jednostek i 
zapewnienia, że poradzą sobie za minimum, dzisiaj szukamy kolejnego programu 
naprawczego, minimum paliwa zawsze jest, ale przy obecnym budżecie nie ma 
możliwości wyrównania braków za 2009 i 2010 rok, droga która pozwoli wyrównać 
te straty jest likwidacja kolejnych jednostek. Wójt przypomniał, że prosił też o 
sprawozdanie za 2009 i 2010 rok ile która jednostka wyjeżdżała do pożarów, do akcji 
na zawody, żeby wiedzieć jak poszczególne jednostki się angażują, ile potrzebują 
paliwa  
A. Dzimira stwierdził, że poszczególne jednostki działają na Statutach OSP i jeśli 
same się nie rozwiążą to nikt ich nie może rozwiązać  
Przewodniczący stwierdził, że na wniosek Komendanta OSP kolejna sesja Rady 
Gminy poświecona będzie tematowi bezpieczeństwa 
Radny W. Haliszczak stwierdził, że Rada zajmowała się tym tematem już pięć lata 
temu i trzeba się zastanowić czy nie zostawić tylko jednostek w Fredropolu i 
Huwnikach, a resztę zlikwidować bo to są bardzo duże koszty  
Wójt przypomniał, że w ubiegłym roku była taka rozmowa, że zostaną dwie 
jednostki w Fredropolu i Huwnikach, Huwniki zostaną wpisane do Krajowe 
Systemu, jednostki te zostaną doposażone i będą nam gwarantować bezpieczeństwo, 
a pozostałe jednostki niech działają, ale bez dużych nakładów, bo na utrzymywanie i 
doposażenie wszystkich jednostek nas nie stać bo utrzymywanie samochodów, 
ubezpieczenia, płace kierowców, badania to są duże koszty 
A. Dzimira odpowiedział, że jednostek na terenie Gminy jest 12, przyznał, że 
obiecywał, że dwie jednostki w Fredropolu i Huwnikach będą doposażone i 
utrzymywane na wyższym poziomie, a reszta będzie utrzymana na minimalnym 
poziomie, jeżeli dana jednostka będzie miała paliwo, a nie będzie wyjeżdżać to za 3 
lata dalej będzie miała paliwo bo rozruchy zostały ograniczone do minimum 
Przewodniczący ponownie zapewnił, że temat ten będzie podejmowany na następnej 
sesji Rady Gminy 
 
4. Pismo mieszkańców Nowych Sadów w sprawie sprzeciwu w odniesieniu do 
likwidacji przedsiębiorstwa ELBUD mieszczącego się na terenie Nowych Sadów. 



 
Wójt odpowiadając na treść pisma stwierdził, że jest Wójtem, a nie syndykiem, żeby 
likwidować, jak będzie kiedyś syndykiem to weźmie odpowiedzialność za likwidację  
Sołtys J. Kaiser stwierdził, że do innych uchwał jest potrzebna opinia zebrania 
wiejskiego, a tu nie była potrzebna, uchwała została podjęta szybciej na sesji, dzisiaj 
nawet Wójt zażądał sobie opinii z Kalwarii i Nowosiółek, a od Nowych Sadów nikt 
nie żądał opinii tylko Rada uchwałę podjęła  
Przewodniczący wyjaśnił, że żadna uchwał w tej sprawie nie została podjęta, był 
przygotowany projekt uchwały, ale nie został przyjęty 
 
Sołtys E. Borowicz przedstawił informację w sprawie wyjazdu sołtysów do Lichenia 
oraz Powiatowego zjazdu sołtysów  
Sołtys E. Borowicz w sprawie funduszu soleckiego 
Przewodniczący odpowiedział, że została podjęta przez Radę uchwała w sprawie 
wyodrębnienia funduszu sołeckiego na 2013 rok 
Skarbnik wyjaśniła, że do końca lipca sołtysi dostana informację o wysokości 
funduszu na 2013 rok   
Wójt wyjaśnił, że fundusz jest realizowany w poszczególnych miejscowościach w 
miarę możliwości finansowych, niektórych zadań wpisanych we wnioskach nie dało 
się zrealizować ponieważ były niezgodne z założeniami ustawy  
 
Radny W. Haliszczak w sprawie ELBUDU – stwierdził, że nigdy nie występował i 
nie będzie występował przeciwko przedsiębiorcom, byle by to było zgodne z 
prawem i na zdrowych zasadach, ale to co się dzieje od jesieni „boli”. Dlaczego 
Gmina ma być narażona na straty bo ktoś tam coś robi źle? Kończy się dzierżawa 
Gmina nie przedłuża, a tu się dalej kopie. Na ostatniej sesji amnezja niektórych 
radych amnezja wzięła, wcześniej było głosowanie wszyscy byli za, a teraz trzech za, 
8 przeciw, 3 się wstrzymało. Dlaczego?, najpierw się zwołuje telewizję, prasę, a 
potem się co innego robi. Radny stwierdził, że tam jeździł, bo jeżeli kończy się 
umowa na pewien okres czasu to ma się zakład zamknąć i nie wydobywać, a pisze 
się w gazecie, że się nie wydobywa, radny jeździ i się wydobywa. Ostatnio nawet 
radny Lichota stwierdził, że on tam przerabia, Radny Haliszczak zwracając się do 
radnego J. Lichoty „no Jurek wybacz, że ty tam przerabiasz to jest twoja sprawa, jako 
radny ty powinieneś dbać o interes Gminy”. Jeżeli byśmy wzięli pod uwagę sam 
ELBUD, to mówiąc krotko, są pewne zasady i prawo i trzeba tego przestrzegać, a 
teraz jest tak, że gdzie pojedziemy to mówią na nas brzydkie słowa, tak samo jak te 
paszkwile, które przychodzą na Pana Wójta Na temat mostu, most miał kosztować 
45 tyś. a ile kosztował to nie wiadomo. Nikt za darmo nam prezentu nie zrobił i 
Gmina nic za darmo nie dostała. Kiedyś mieliśmy takie spotkanie i żyliśmy w dobrej 
wierze, że ktoś nam chce pomagać, niestety teraz się okazuje, że zostaliśmy 
postawieni pod ścianą i że my cos złego robimy. Komu? Czy myśmy komuś coś 
zrobili? 
Prezes M. Olejnik oświadczył, że posiadał i posiada pełnomocnictwa jak również 
Pani mecenas Joanna Kula do reprezentowania spraw Spółki.  
Zapytał o co w tym wszystkim chodzi? Są trzy sprawy. 



Pierwsza sprawa dzierżawy dwóch hektarów. Dwa hektary Spółka dzierżawiła 
przez okres trzech lat, umowa się kończyła Spółka napisała podanie pół roku 
wcześniej o dalszą dzierżawę, trzy dni lub dwa przed końcem dzierżawy odbyła się 
sesja, na której Rada podjęła uchwałę o wydzierżawieniu, kilka dni później 
otrzymałem projekt umowy od Pana Wójta i z tym projektem przyszedłem 
negocjować, ponieważ w tej umowie nie było okresu wypowiedzeniu, lub 
proponowałem okres dzierżawy na jeden rok ponieważ kruszywa tam było do 
wydobycia tylko na jeden rok, trudno płacić przez następny rok, czyli przez dwa lata 
po 140 tyś. z groszami bo tyle było dokładnie 11 650 razy 12 miesięcy za akwen 
wodny. Negocjacje skończyły się niczym, była Spółka ZPK nigdy nie była wzywana 
o wydanie tej działki, była wzywana Spółka ELBUD. Skończyło się tym, że Spółka 
posiadała koncesje, płaciła pierwszy miesiąc po wypowiedzeniu umowy na 
podstawie faktury, którą Gmina wystawiła, następne miesiące za bezumowne 
korzystanie z działki czynsz dzierżawny w kwocie prawie 12 tyś. miesięcznie i 
wszystkie z tym związane opłaty. Straty Gminy tutaj nie było żadnej. Na tą chwilę 
sytuacja jest taka, że druga działka, na której jest jeszcze ileś tam kruszywa do 
wydobycia, na którą pomijając wszystkie sprawy po drodze, na wniosek Gminy 
została cofnięta koncesja, i na ta działkę nikt już nie otrzyma koncesji i pozostałego 
tam kruszywa nie wydobędzie. 140 tyś. zł uciekło z budżetu Gminy, ponieważ tą 
działka graniczy bezpośrednio z akwenem wodnym, który został zakupiony 10 ha, 
który jest własnością wspólników Spółki jawnej. Koncesja jest cofnięta na chwilę 
obecną, sprawa jest w Sądzie o wydanie już do spółki do podmiotu konkretnego i 
wszystkie decyzje Sadu, Policji i Prokuratury są respektowane, Spółka dostała 
postanowienie i zaprzestała działalności. Co do dnia i co do godziny nigdy nie mając 
koncesji czy jak było zabezpieczenie zrobione nie wydobywała żadnego kruszywa z 
tej działki. Kruszywo, które zostało wydobyte jest tam składowane i ani kubik nie 
został przywieziony stamtąd, jest to zabezpieczone Protokołem policyjnym. Strata 
Gminy jest ewidentna ponieważ z wszystkimi opłatami Spółka ZPK uiszcza do 
Gminy kwotę ok. 200 tyś. zł. rocznie. Takie są dochody Gminy z dzierżaw z 
wszystkich umów z opłat eksploatacyjnych, nie mówiąc już o tym, że pracują 
pracownicy z Gminy i są jeszcze inne związane tym profity.  
Zakład Produkcji Kruszyw na części działki istnieje 31 lata dokładnie, został 
wybudowany i teraz skończyła się umowa dzierżawy trzyletnia, Spółka wystąpiła 
dwukrotnie z pismami, na ostanie nie otrzymała odpowiedzi, tylko Gmina wniosła 
do Sądu pozew o wydanie nieruchomości z powództwem o zabezpieczenie. Sąd 
oczywiście zabezpieczył, bo Sąd nie znał sprawy, na chwilę obecną Zakład jest 
zamknięty, produkcja jest wstrzymana, bo to jest jedyna produkcja, bo to jest o 
zabezpieczenie przerobu i przewozu kruszyw, czyli Zakład nie pracuje, ludzie są na 
urlopach, a pracuje tam ok. 10 osób w tym 8 z terenu Gminy. Spółka nie może nawet 
usługowo wykonywać przerobu kruszyw dla innych podmiotów. Zakład stoi po 
orzeczeniu Sadu o zabezpieczeniu, oczywiście Spółka się odwoła, ale jest to 
generalnie likwidacja zakładu pracy w takiej sytuacji na terenie Gminy, który 
zatrudnia 10 pracowników. Stanowisko Spółki jest takie, oczywiście nie ma umowy 
dzierżawy, płaci dalej czynsz dzierżawny, z tym, że umowa powyżej 30 lat jest 
umową na czas nieokreślony i trzeba ją wypowiedzieć z terminem 6 miesięcznym. 
Pomijając kwestie wypowiedzeń, jest to skandal, że likwiduje się zakład pracy w 



Polsce, w Gminie, która ma zadłużenia 11,5 mln. zł z dokumentów do Sądu, takie 
dokumenty Gmina przedłożyła, że takowe zadłużenie posiada i została zwolniona z 
opłat. My oczywiście wnieśliśmy tą sprawę i zobaczymy jak sprawa w Sądzie będzie 
się rozwijała. Na siłę chce się zlikwidować zakład pracy.  
Trzecia rzecz. Ukazało się ogłoszenie o sprzedaży działek położonych w sąsiedztwie 
zbiornika wodnego, o który kiedyś na sesji Prezes mówił, że chce tam robić 
inwestycje, centrum sportowo rekreacyjne z nartami wodnymi, które to działki są 
niezbędne, żeby ta inwestycja mogła powstać, miedzy 2,5 a 3 mln zł. miało zostać 
zainwestowane, dofinansowanie było przygotowane na to. W związku z 
wystawieniem tego na sprzedaż w takiej cenie jest to nie realne, żeby to zrobić. Te 
działki zostały wystawione po cenie ponad sto ileś tysięcy, czyli po cenie jakby tam 
się znajdowało kruszywo, którego praktycznie w tym miejscu nie można 
wydobywać. Tak wygląda sytuacja pomiędzy Gminą, a Spółką ZPK, jest to ...nie 
wiadomo o co w tej sprawie chodzi. 
Przewodniczący J. Podbilski – jeżeli chodzi o umowy dzierżawy i o te dwa hektary, 
to (do P. Olejnika), to był Pan na sesji, rozmawialiśmy z Panem o okresie dzierżawy, 
czy to będą trzy, dwa lata czy rok. Pytaliśmy wyraźnie, uchwał została podjęta, był 
Pan, powiedział Pan na dwa lata i w takiej wersji została podjęta ta uchwała. Potem 
cos Pan próbował na rok. Uchwała została podjęta, tak jak Pan zgłosił wniosek, chciał 
Pan na dwa lata została podjęta uchwała zgodnie z Pana wola na dwa lata 
 
Wójt poprosił o odtworzone nagrania z XVII sesji Rady Gminy w której uczestniczył 
Pan Olejnik, żeby było wiadomo jakie propozycje zostały złożone  
Prezes Olejnik stwierdził, że nie neguje tego 
Wójt stwierdził, że Pan Olejnik powiedział przed chwilą, że chciał na rok, a Wójt na 
dwa lata 
Prezes Olejnik stwierdził, że podjął negocjacje 
 
Odtworzenie nagrania 
 
Przewodniczący stwierdził, że uchwał została podjęta z godnie z wola Pana Olejnika 
Prezes Olejnik stwierdził, że nie żadnego nieporozumienia w tej sprawie  
 
Odtworzenie dalszej części nagrania 
 
Wójt stwierdził, że są nagrane jego słowa, gdzie proponował na rok i słowa Pana 
Olejnika, że po tej samej wartości czynszu na okres dwóch lat. Taka umowa została 
przygotowana i przekazana Panu Olejnikowi, który się z ta umową zapoznał, 
negocjował. Uchwała zobowiązuje Wójta, żeby umowę o takiej treści przygotować, 
po to został Pan Olejnik na sesję zaproszony, żeby z radnymi, nie za plecami 
uzgodnić szczegóły umowy i Pan takie szczegóły ustalił, Pan zaproponował na dwa 
lata i Pan zaproponował ten czynsz, który został do umowy wpisany , po jakimś 
czasie uznał pan, ze tej umowy nie podpisze. 29 listopada 2011 roku wpłynęło do 
Wójta pismo w którym napisał Pan, że nie podpisze na proponowanych warunkach 
umowy i zwraca się Pan z prośbą, żeby Rada Gminy przeznaczyła ta działkę do 
sprzedaży. Na następny dzień odbyła się sesja, Rada Gminy podjęła uchwałę, żeby 



nie utrudniać Panu, żeby tą działkę sprzedać. Działka została wyceniona przez 
rzeczoznawcę i przygotowana do sprzedaży, Pan w tym czasie nie mając umowy w 
styczniu, w lutym wjechał Pan na tą działkę i wydobywał żwir gdzie napisał Pan 
sam, że chce ta działkę kupić, żeby była w przetargu nieograniczonym. Więc jaki był 
cel, że Pan tam wybierze żwir i Gmina wtedy działkę ma pustą i sprzedaje działkę 
bezużytecznie. Prosiliśmy wielokrotnie właściciela firmy Pana Bartosz na miejscu z 
Policja, żeby zaprzestał wydobycia, w pierwszy dzień Pan był. Pan napisał pismo, 
mógł Pan usiąść i dalej rozmawiać, jeżeli Pan nie podpisał umowy na 
zaproponowanych warunkach umowy to proszę nie wchodzić na działkę i dalej 
rozmawiać, został pan zaproszony na sesję ale Pan nie chciał. Oddaliśmy sprawę do 
Sądu o zabezpieczenie, Sąd zabezpieczył, Pan się odwołał, Sąd nie przyjął 
odwołania, Prokuratura umorzyła postępowanie, 29 marca była rozprawa, wróciło to 
z powrotem do Sadu, w tej chwili są sprawy w Sądzie zobaczymy jak to się potoczy. 
Pan twierdzi, robi Pan niektórym mętlik w głowie, że Gmina straciła 140 tyś., wręcz 
przeciwnie, Gmina mogła stracić gdyby Wójt podpisał umowę na zaproponowanych 
przez Pana Olejnika warunkach. Dla nas umowa w treści wynegocjowanej na sesji 
była gwarantem, że Pan przez dwa lata nam zapłaci 280 tyś. Gdyby w umowie był 
zapis o miesięcznym wypowiedzeniu to Pan mógłby wykopać za dwa miesiące, 
wypowiedzieć i zapłacić za dwa miesiące. To ile Gmina mogła stracić? Sam napisał 
Pan pismo, żeby przeznaczyć działkę do sprzedaży, a jednocześnie jak my 
przygotowujemy działkę do sprzedaży to wy nam wykradacie z tej działki zasoby. 
Sprawa drugiej działki. Napisał Pan pismo dwa tygodnie przed końcem dzierżawy o 
kolejną umowę dzierżawy działki na której stoi zakład. Podjęcie takiej uchwały 
należy do kompetencji Rady Gminy. Trzy lata temu była antologiczna sytuacja. Jest 
protokół komisji w składzie J. Janowski, Z. Feduniak, J. Gierczak, była zgoda na 
przedłużenie dzierżawy przy podniesieniu czynszu na 2 tyś. zł. Po przygotowaniu 
Aneksu przez Wójta o podniesieniu czynszu z 800 zł. na dwa tysiące Pan napisał do 
Wójta pismo (Wójt przedstawił treść pisma) ( w piśmie jest stwierdzenie, że komisja 
rady gminy nie jest strona umowy i nie może określać wysokości czynszu), już drugi 
raz Pan postępuje tak samo. Ustalamy z Panem warunki umowy, dajemy Panu 
możliwość kopania, idziemy Panu na rękę, jaka jest gwarancja jeżeli Rada podejmie 
uchwałę na kolejny rok, Wójt przygotuje umowę, a Pan znowu powie, że nie 
podpisze tej umowy. Pan w piśmie pisze, że chce Pan umowę na trzy lata, a teraz 
Pan twierdzi, że Pan chce zabrać od Gminy tą działkę bo Pan jest 31 lat. Jest sprawa 
w Sądzie, zobaczymy kto ma rację, nie ma takich przepisów. Pan ma swojego 
mecenasa, a Wójt ma swojego i wie jakie przepisy się odnoszą do gospodarki 
nieruchomościami, a jakie do samorządu gminnego. Jedną sprawę już wygraliśmy w 
Sądzie, Sad zwrócił do Prokuratury, poczekajmy. Jeżeli Pan mówi, że jest 31 lat i ma 
Pan prawo do umowy na czas nieokreślony, to jest niezrozumiałe, w jednym piśmie 
Pan pisze dajcie mi umowę, a w drugim, że jeżeli nie damy umowy to ja mam prawo 
do własności. Obowiązkiem Wójta jest dbać o to co jest gminne, żeby nie zostało za 
bezcen wysprzedane czy oddane, bo Wójt odpowiada za to również swoim 
majątkiem i przed wyborcami. Jeżeli chodzi o wycenę działek to jest Pan ostatnia 
osobą, żeby wcinać się w sprawy Gminy, za jaka kwotę Gmina powinna sprzedawać, 
od tego jest rzeczoznawca. Skończyły się czasy kiedy ktoś z księżyca przychodził, 
biznesmen czy ktokolwiek inny i proponował kwotę a Gmina bez przetargu 



pozbywała się wszystkiego. Jest wycena rzeczoznawcy i dajemy na przetarg, nikt 
Pana nie zmusza, żeby Pan startował, nikt Pana nie zmusza, od Pana zależy, ale 
mówienie na sesji, że Gmina takie śmieszne kwoty daje to nie przystoi.  
Prezes Olejnik stwierdził, że na sesję został poproszony nie znając przedmiotu, bo to 
było dwa lub trzy dni po skończeniu umowy mógł oczywiście taka umowę na dwa 
lata podpisać, ale trudno było płacić przez następny rok czynsz dzierżawny 140 tyś. 
gdy tylko rekultywacja byłaby tam robiona, bo na rok było tam kruszywa, a rok 
rekultywacji. Trudno 11 600 płacić miesięcznie jak się nie będzie wydobywać 
kruszywa, a cena dzierżawy była policzona, że Spółka wydobywa kruszywo rocznie 
140 tyś. Do tego się to sprowadzało, natomiast Wójt nie przyjmował żadnych 
argumentów, dlatego zaproponował dwa wyjścia, albo trzymiesięczne 
wypowiedzenie w umowie, albo umowę na rok, co zresztą Rada mogła się zebrać i 
podjąć taka uchwałę, płacić za wodę 11 600 to było bezprzedmiotowe 
Przewodniczący stwierdził, że Rada nigdy nie robiła problemów dla ELBUDU, a 
różne pogłoski i plotki krążą,  
Wójt stwierdził, że zgadza się z tym co mówi Prezes Olejnik, jeżeli stwierdził, że nie 
podpisze tej umowy bo sobie wyliczył, że nie ma zasobów to pytanie dlaczego 
wszedł na tą działkę w styczniu i w lutym i wydobywał kruszywo 
Prezes Olejnik odpowiedział, że posiadał koncesję  
Wójt stwierdził, że koncesja upoważnia wtedy kiedy jest prawo własności, a Pan 
Olejnik nie miał prawa własności . Jest dokument z 31 grudnia 2011 roku , z którego 
wynika, że zasoby działki na dzień 1.01.2012 roku wynoszą 36 tyś. metrów 
sześciennych kruszywa więc jeśli Pan ma koncesję na 20 tyś. rocznie to jest na dwa 
lata prawie wydobycia, chyba, że ktoś wykopał to wcześniej, takie są dokumenty i 
realia. Nikt Pana nie mógł zmusić do podpisania umowy to dlaczego Pan wjechał na 
tą działkę i kopał, przecież koncesja do tego nie upoważnia, koncesja jest pochodną. 
Wójt stwierdził, że Pan Olejnik ma pretensje pisze, że Wójt jest niedobry i zły, a Wójt 
wiele razy prosił właściciela działki, żeby zejść z tej działki, usiąść i rozmawiać, ale 
nie chcieli, za to padały różne słowa, które się nadają do Prokuratury bo są to słowa 
groźby  
Radny J. Janowski zapytał, czy skoro Pani mecenas twierdzi, że po 31 latach ta 
umowa jest umowa na czas nieokreślony to czy przez cały ten czas ten sam jeden 
podmiot był dzierżawcą? Czy ci którzy byli to byli następcy prawni tego podmiotu? 
Jeżeli Państwa zadaniem ta umowa jest na czas nieokreślony to w jakim celu były 
wnioski o jej przedłużenie?   
Radny zapytał Pana Olejnika, czy nie wiedział po co jest ta sesja? 
Prezes Olejnik odpowiedział, że nie 
Radny J. Janowski zapytał czy Prezes nie rozmawiał z nim wcześniej na ten temat i 
nie wiedział? 
Prezes Olejnik odpowiedział, że nie wiedział, nie było projektu umowy 
Prezes Olejnik stwierdził, że może i z radnym rozmawiał, ale na jaki temat ta sesja , 
czy będzie sesja uchwały na pewno nie  
Pani mecenas stwierdziła, że na temat następstwa to będzie rozmowa w Sądzie, 
spółka nigdy nie twierdziła, że to jest jej własność po 30 latach, zostało tylko 
napisane w piśmie, że umowa ta przekształciła się w umowę na czas nieokreślony z 
okresem wypowiedzenia określonym w Kodeksie Cywilnym  



Wójt zapytał dlaczego w takim razie jest pisane pismo o przedłużenie umowy, a w 
drugim piśmie, że umowa jest na czas nieokreślony? 
Pani mecenas stwierdził, że prześwietliła dokładnie okres od 1 października 1981 
roku, różnie te sprawy się przedstawiały, np. umowa z 1990 roku zawarta była na 
czas określony do 1995 r. Później przez okres 3 lat nie było żadnej umowy mimo, że 
ELBUD – Zakład dalej korzystał z tego terenu, było podpisywane następne w drodze 
uzgodnień stron i trzeba pamiętać, że przez te 30 lat ELBUD i Gmina Fredropol 
zawsze się dogadywały, a w tej chwili nastąpił okres gdzie absolutnie nie ma żadnej 
rozmowy, jest dyktat Pana Wójta  
Wójt przypomniał jak w 2009 roku była propozycja dzierżawy tej samej działki i była 
propozycja komisji podwyższenia czynszu na 1500 czy 2000 tyś. a ELBUD tak robi, 
że nie, więc jak ta współpraca wyglądała, była kolejna sprawa dzierżawy tam gdzie 
ELBUD chciał kopać, były ustalenia gdzie są protokoły, są nagrania, jak ELBUD 
postąpił to widać, kolejna sprawa, nigdy nikt z ELBUDU nie zwrócił się osobiście do 
Wójta czy do Rady żeby rozmawiać, a Wójt ma obowiązek rozmawiać z każdym, we 
wtorek od 8 do 12 Wójt przyjmuje każdego. Jak wysłaliśmy pisma, żeby wstawić się 
na działce w sprawie protokolarnego odbioru to przyszło jedno pismo które było 
czytane na sesji w którym opisuje się Wójta i Radę, że Wójt chce złupić, na następne 
pismo, żeby się stawić wpłynęło pismo, że umowa jest 31 lat więc macie umowę na 
czas nieokreślony, dziecko 6 letnie byłoby w stanie zrozumieć, że cos jest nie tak 
Radny W. Haliszczak stwierdził, że zawsze stosunki pomiędzy Firma ELBUD i 
Gmina były dobre, nawet on jako radny spotykał się z Prezesem u niego w firmie i 
pewne rzeczy były ustane, bo myśleli, że wszystko jest w dobrym kierunku robione, 
w kierunku takim, że Gmina nie będzie traciła a zyskała. Wcześniej były spotkania w 
sprawie mostu, który miał kosztować 45 tyś., ile kosztował wiadoma sprawa, 
natomiast to co się w tej chwili dzieje to jest karygodne, żeby takie pisma paszkwile 
przychodziły na Wójta, kto tutaj jest Pan na włościach. „panie Prezesie, naprawdę 
szanujmy się”. Jeżeli jest zakaz, nie ma Pan uprawnień do tego przez Gminę żeby 
wydobywać, czy tak jak teraz z tymi maszynami, nikt sobie z tego nic nie robi 
„państwo w pastwie’, to się nadaje na program telewizyjny, tak nie może być, jest 
prawo dla każdego jednakowe. W sprawie mostu nie tylko do Wójta, ale również do 
radnego ludzie dzwonią, że samochody przejeżdżają i zniszczą most (zwracając się 
do radnego J. Lichoty „o który mnie prosiłeś Jurek, jeździliśmy tam razem bo mnie 
prosiłeś”  
Radny J. Lichota „Szkoda, że zapomniałeś na inne mosty pojechać” 
Wójt stwierdził, że od stycznia Prezes Olejnik ani razu nie zwrócił się do niego żeby 
porozmawiać, a dzisiaj Pani mecenas mówi, że Wójt ma dyktatorskie zapędy, chcecie 
żeby za darmo dać wam jeszcze resztę Gminy i to co mówicie po Nowych Sadach, że 
całą Gminę i Śnieżka, całą Gminę kupią, tylko nie Śnieżka   
Pani mecenas stwierdziła, że Wójt dobrze wie, że ten Zakład isnieje od 30 lat, pewne 
rzeczy trzeba jednak uszanować, a nie jednym pociągnięciem likwidować Zakład  
Wójt zapytał zwracając się do radnych, jaką Rada da gwarancję, że jeżeli 
przegłosowana zostanie dalsza dzierżawa, że ELBUD podpisze umowę jaka zostanie 
wynegocjowana, skoro poprzedniej nie podpisał mimo, że Pan Prezes ustalił 
warunki umowy na sesji  



Przewodniczący ponownie zapewnił, że Rada nigdy nie była przeciwko Firmie 
ELBUD i cały czas współpraca była dobra, teraz Pan chce plac pod Zakładem nie 
mając gruntu do kopania, to za chwilę będzie się Pan domagał  gruntu pod 
wydobycie, żeby mógł funkcjonować Zakład  
Wójt stwierdził,  że Pan Olejnik przyszedł do niego z propozycją, że będzie budował 
Park Wodny, ale jednocześnie chciał, żeby Gmina sprzedała mu działkę bez 
przetargu, Wójt nie ma nic przeciwko Pakowi Wodnemu, ale działka może być 
sprzedana tylko w przetargu nieograniczonym  
Wójt stwierdził (zwracając się do sołtysa J. Kaisera), że jeżeli ktoś dzisiaj oskarża go, 
że jest obrażony na Nowe Sady to powinien się liczyć ze słowami bo Wójt nikogo nie 
oskarża, nie obraża, a jeżeli coś mówi to na podstawie dokumentów i dba o interes 
Gminy zgodnie z prawem  
Radny W. Haliszczak stwierdził, że na ostatniej sesji było głosowanie i sprawy 
ELBUDU w tej chwili nie ma  
 
 
Radny M. Rogowski zwrócił się do sołtysów Rybotycz, Makowej, Pacławia, Kalwarii, 
Nowosiółek, Nowych Sadów i Sierakośćc o rozdanie rolnikom druczków na 
szacowanie szkód łowieckich  
Sołtys J. Borowski – Co będzie z kominem na Osiedlu Młodowice, który się odchylił 
od budynku. Co z „zabytkiem”, bo lecą dachówki i mogą kogoś zabić? Co z rowami? 
Plac zabaw.  
Wójt odpowiedział 
- w sprawie komina Wójt był w ANR, nie ma możliwości rozwalenia tego komina, 
Agencja nie posiada środków na ten cel, tylko w przypadku gdyby został zastąpiony 
jakimś innym źródłem energii, Gmina też w budżecie nie ma na to środków, chyba, 
że jakaś firma rozbierze to i weźmie sobie złom, który tam jest  
- komórki – od 6 maja będą pracownicy interwencyjni i będzie to burzone 
- rowy – była rozmowa z panem, który tam jeździ, żeby jeździł tam gdzie są zjazdy, 
nie można drogi pilnować przez całą dobę. Droga jest na gwarancji, będzie po roku 
sprawdzana z wykonawca w ramach gwarancji, jeżeli będą zniszczenia zrobione 
przez właściciela pola to wykonawca będzie dochodził. Można zrobić zdjęcia i 
zgłosić na Policji jeśli ktoś niszczy drogę ciągnikami  
- plac zabaw jest wpisany w funduszu sołeckim i mamy czas do końca roku, żeby ten 
fundusz zrealizować, może w okresie wakacyjnym  
Sołtys J. Borowski w sprawie kotłowni, przypomniał, że Wójt miał wysłać 
rzeczoznawcę, żeby to wycenić i sprzedać, teraz jak będzie blok ocieplony i zrobiona 
elewacja to, to wygląda jak „czyrak”, to niech Wójt dołoży do ocieplenia 
Wójt odpowiedział, że nie ma pieniędzy w budżecie na ten cel  
Sołtys Z. Feduniak – świetlica w Kalwarii jest źle wykonana, elewacja jest do 
remontu, było to zgłaszane jesienią, miała być komisja, ale nie było 
Wójt odpowiedział, że wie o tym, że świetlica jest w złym stanie, miała być komisja 
w jesieni, ale wykonawca się nie stawił, w tej chwili będzie sprawdzane, jaki 
inspektor nadzoru podpisał odbiór świetlicy, zostanie zwołana komisja oraz 
inspektor nadzoru i wykonawca 
Sołtys Z. Feduniak – zniszczone i poprzewracane znaki drogowe 



R. Gołębiowski radny powiatowy odpowiedział, że od dzisiaj jeździ ekipa z Zarządu 
Dróg Powiatowych i są poprawiane wszystkie znaki  
 
 
7. Zakończenie obrad sesji 
 
Przewodniczący Rady Gminy podziękował zebranym za udział w sesji i zakończył jej obrady. 

 


