
Protokół Nr XLIV/2013 

z XLIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Fredropol 

w dniu 30 lipca 2013 roku 

 

Stan Rady Gminy- 13 1

5 

Obecni na sesji                                   11                         

Nieobecni J. Janowski, A. Gulik  

 

 

Osoby zaproszone obecna na sesji 

1 Mariusz Śnieżek  Wójt Gminy  

2 Bogusława Borowska Skarbnik  Gminy 

 
 
1. Otwarcie sesji 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad 
 
Sesje otworzył Przewodniczący Rady Gminy J. Podbilski. Stwierdził prawomocność 
obrad. Poinformował radnych, że jest to sesja nadzwyczajna zwołana na wniosek 
Wójta Gminy Fredropol. 
 
3. Podjęcie uchwał w sprawie: 

 zmian w Budżecie Gminy na 2013 rok 
 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy – Bogusława Borowska 
 
Radny W. Haliszczak poprosił o wyjaśnienia do projektu uchwały 
 
Skarbnik wyjaśniła, że wprowadzamy pieniądze, na które mieliśmy zabezpieczone 
wydatki z własnych środków, w tej chwili podpisaliśmy umowy, ściągamy z 
budżetu własne środki i wprowadzamy te dochody 
Wójt wyjaśnił, że place zabaw kosztowały ok. 30 tyś. , z czego 50% to koszty 
refundowane, 50% to nasze środki, do tego doszły koszty dokumentacji, map do 
celów projektowych itp.  to ok. 2,5 tyś. zł. Przed podpisaniem umów na refundację 
50% kosztów musieliśmy w budżecie zarezerwować całość kosztów zadania. Po 
podpisaniu umów ściągamy środki własne i wprowadzamy refundację.  
Radny J. Lichota zapytał czy place zabaw są już oddane? 
Wójt odpowiedział, że jeszcze nie są oddane, pozostało jeszcze do wykonania 
wyrównanie terenu, zasianie trawy i prace porządkowe, nie mamy w tej chwili ani 
środków ani ludzi, żeby to szybko zrobić, robią to pracownicy interwencyjni  
 
Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu 11 głosami za, 0 głosów przeciwnych, 0 głosów 
wstrzymujących.  
 
4. Zapytania i interpelacje radnych 
5. Dyskusja 



Przewodniczący przedstawił podanie Pani Małgorzaty Pasich o bezpłatny przydział 
drewna na remont dachu na budynku mieszkalnym 
 
Wójt wyjaśnił, że pismo jest skierowane do Rady Gminy, ale Rada nie ma możliwości 
prawnych przydziału drewna. Rada może przydzielić drewno w przypadku 
kataklizmów, klęsk żywiołowych, stan materialny mieszkańca nie daje podstawy do 
przydziału drewna, pomoc leży w gestii GOPS. Przydział drewna określa 
Regulamin, który nie przewiduje przydziału drewna w takich przypadkach 
Radny J. Lichota zapytał co z drzewami wyciętymi na cmentarzu w Nowych Sadach 
Wójt odpowiedział, że najlepiej byłoby gdyby ktoś z mieszkańców zabrał sobie to 
drewno w zamian za posprzątanie  
 
Radny W. Haliszczak w sprawie żwirowania drogi w Młodowicach, gdzie 
mieszkańcy od kilku lat sami na swój koszt żwirują drogę 
 
Wójt odpowiedział, że zostało wstrzymane żwirowanie tej drogi bo jest szansa, że 
uda się zrobić tę drogę asfaltową, w przeciągu 2-3 tygodni będzie już wiadomo, jeżeli 
nie będzie takiej możliwości to wtedy będzie ta droga żwirowana  
 
Radny W. Haliszczak – przy drodze na cmentarz w Młodowicach cały czas 
kombajnami są zajeżdżane sąsiednie działki, czy jest możliwość ustawienia tam 
znaku ograniczającego ciężar pojazdów  
Wójt odpowiedział, że nie ma możliwości, ze względu o ograniczony dostęp do pól, 
trzeba by wykonać nowe drogi do pól  
Wójt odpowiedział, że do niego też przychodzą mieszkańcy Młodowic ze skargami 
na to jak ta droga była 3 czy 4 lata temu wykonana, ale Wójt nie był wtedy Wójtem 
tylko Sekretarzem. Wójt nie ma obowiązku, żeby wtajemniczać Sekretarza we 
wszystkie sprawy, żeby Sekretarz brał odpowiedzialność za to co Wójt bo wtedy 
byłoby dwóch Wójtów. Wójt poinformował, że jest kontrola CBA i są pewne 
nieprawidłowości o których on jako Sekretarz nie wiedział i nie maił możliwości 
wiedzieć ponieważ te nieprawidłowości dotyczą lat 2008 – 2009. Wójt sekretarzem 
został w grudniu 2008 r. a dotyczy to miesięcy wiosennych i letnich, a poza tym Wójt 
nie wtajemniczał go Sekretarza we wszystkie sprawy bo nie miał nawet takiego 
obowiązku. Podpisywał umowy, nie dawał jemu jako Sekretarzowi upoważnień, w 
związku z tym jako Sekretarz nie brał udziału w negocjacjach i nie podpisywał 
żadnych umów. Większość rzeczy o jakich Wójt się dowiedział w trakcie kontroli 
były w dokumentach okazanych przez pracowników CBA, bo nie było tych 
dokumentów nawet w Urzędzie. Np. sprawa Elbudu, gdzie w poprzedniej kadencji 
została  podjęta uchwała, został ustalony czynsz , podpisana umowa na czynsz 
ustalony przez radę, a w ten sam dzień został podpisany Aneks do tej umowy 
zmieniający ten czynsz. Radni nie wiedzieli o tym bo Wójt ich nie wtajemniczał, tak 
samo Wójt nie ma obowiązku wtajemniczać Sekretarza czy pracowników. Są 
zeznania pracownika, który w tamtym czasie prowadził sprawy geodezyjne i zeznał, 
że zrobił to na polecenie Wójta Żaka.  



Decyzję w sprawie drogi w Młodowicach podejmował ówczesny Wójt, wpisano 1 
rok gwarancji, gwarancja dawno się skończyła, po trzech latach rosną drzewa i co 
można wyegzekwować po trzech latach  
 
Radny W. Haliszczak – zażądał, żeby Wójt publicznie przy wszystkich radnych 
powiedział, ponieważ chodzą takie pogłoski, że on jest inicjatorem ściągnięcia CBA, 
a Wójt ma świadomość i wiadomość kto to uczynił. Poprosił Wójta, żeby powiedział, 
czy on to zrobił, czy ktoś inny? 
 
Wójt odpowiedział, że jego wiedza na temat kontroli to jest jeden dokument 
otrzymany od CBA, nigdy w rozmowie nie wyjaśniano Wójtowi kto był inicjatorem, 
na czyje polecenie. Jedyny dokument to jest upoważnienie do kontroli jej zakres, kto 
ja wykonuje i od kiedy do kiedy trwa  
 
Radny W. Haliszczak stwierdził, że jeżeli jeszcze raz usłyszy, że ktoś wymieni jego 
nazwisko to wtedy powiadomi CBA, zażądał, żeby powiedzieć publicznie czy on to 
zrobił?  
 
Radny J. Lichota stwierdził, że jest to dziwne, że nie ma dokumentów w urzędzie 
Radny S. Turczyński stwierdził, że kombajn jeździ kosić dwa racy w roku, to którędy 
ma jeździć do pola jeśli nie ma innej drogi  
 
Wójt przedstawił  pismo jakie otrzymał od CBA w sprawie kontroli 
 
Radny W. Haliszczak stwierdził, że Wójt się na pewno dowiedział od pracowników 
CBA na czyje zlecenie jest kontrola 
Wójt odpowiedział, że pracownicy CBA nigdy nie mówili na czyje polecenie jest ta 
kontrola, jest tylko upoważnienie do kontroli, jest protokół wstępny tej kontroli, 
czekamy na wnioski, jak tylko je otrzymamy zostaną przedstawione. Wójt odczytał 
fragment Protokołu, który mówi o tym , że kontrolowane jednocześnie było kilka 
instytucji związanych ze sprawą, nie tylko Urząd Gminy, wiec nie wszystkie 
dokumenty kontrolowane pochodziły od naszego Urzędu. Będzie Protokół i wnioski 
to będziemy dyskutować  
 
6. Zakończenie obrad sesji 
 
Przewodniczący podziękował zebranym za udział i zakończył obrady XLIV sesji Rady 

Gminy Fredropol 


