
Protokół Nr XXVI/2012 

z XXVI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Fredropol 

w dniu 11 maja 2012 roku 

 

 

 

Stan Rady Gminy 15 

Obecni na sesji 13 

Nieobecni J. Lichota, A. Janiszczak 2 

 

Osoby zaproszone obecna na sesji 

1 Mariusz Śnieżek Wójt Gminy 

2 Leszek Urban Sekretarz Gminy  

 

Godz. Rozpoczęcia sesji – 8.30 

Godz. Zakończenia sesji – 8.50 

 

 

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. 

 

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

 

Wójt Gminy Mariusz Śnieżek zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad 
projektu uchwały 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 taka uchwała dla państwa Maculak została podjęta na XXIV sesji Rady 

Gminy na okres 6 miesięcy. W związku z tym, że działka jest przez dzierżawcę zgłoszona do 

Programu Dopłat Unijnych musi być dzierżawiona do końca roku, dlatego przedłuża się okres 

dzierżawy z 6 do 8 miesięcy. 

 

Rada przyjęła wniosek Wójta 13 głosami za. 
 

3. Podjęcie uchwał w sprawie: 
 powołania doraźnej komisji ds. działalności Firmy ELBUD na terenie Gminy 

Fredropol 
 

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy 

 

Powołuje się komisję doraźną ds. legalnej działalności Firmy ELBUD na terenie Gminy 

Fredropol w następującym składzie: 

 

Przedmiotem działania komisji będzie sprawdzenie legalnej działalności Firmy ELBUD na 

terenie Gminy Fredropol po zakończeniu dzierżawy przez Firmę nieruchomości stanowiących 

własność Gminy  



 

Wójt stwierdził, że jest sytuacja nadzwyczajna z Firmą ELBUD i jego zdaniem powołanie 

komisji jest celowe i może pomóc w podejmowanych działaniach.  

 

Po zgłoszeniu kandydatur powołano Komisję w składzie. 

 

1. Haliszczak Włodzimierz 

2. Radnik – Fasowska Wiesława 

3. Słowik Janina 

4. Mlaś Edward 

5. Turczyński Stanisław 

 

Głosowanie: 13 głosów za 

 

Przewodniczącym Komisji wybrano radnego Włodzimierza Haliszczaka 

Głosowanie 12 głosów za, przy 1 głosie wstrzymującym 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały z wcześniej ustalonym składem 

osobowym. 

Rada uchwałę przyjęła 13 głosami za. 

 

 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 8 

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. 

 
Rada uchwałę przyjęła 13 głosami za. 

 
4. Zapytania i interpelacje radnych 
5. Dyskusja 
 
Brak głosów w dyskusji. 
 
6. Zakończenie obrad sesji 
 

Przewodniczący podziękował zebranym za udział i zakończył obrady XXVI nadzwyczajnej 

sesji Rady Gminy Fredropol 


