Protokół Nr XLV/2013
z XLV sesji Rady Gminy Fredropol
w dniu 29 sierpnia 2013 roku

Stan Rady Gminy
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Obecni na sesji
Nieobecni

A. Gulik

Osoby zaproszone obecna na sesji
1
Mariusz Śnieżek
2
Leszek Urban
3
Bogusława Borowska
4
Bożena Nuckowska
5
Dominik Cebeńko
6
Teresa Szmuc
7
Ryszard Gołębiowski
9
Anna Uchman
10
Piotr Fac

Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Kierownik GOPS
Kierownik Gminnego Zakładu Usług Wodnych
Kierownik GBP w Fredropolu
Radny powiatu przemyskiego – członek zarządu
ZOSziP w Fredropolu
radca prawny

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 złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał
w sparwie:
- przeprowadzenia wyborów sołtysa sołectwa Aksmanice
- Zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2013 związanych z
realizacja zadania inwestycyjnego
- Zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2013 związanych z
realizacja zadania inwestycyjnego
- zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nowe Sady na lata 2013 - 2019
Rada wniosek przyjęła w głosowaniu jednogłośnie.
3. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał i działalności w okresie
międzysesyjnym
Uchwały z poprzedniej sesji Rady Gminy zostały zrealizowane.
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23.06 – Aksmanice – zebranie wiejskie w sprawie wyborów sołtysa
28.06 – zakończenie roku szkolnego w ZSz w Fredropolu
30.06 – zawody strażackie w Kniażycach
02.08 – udział w Święcie Policji w Przemyślu
03-04.08 – udział w dniach Gminy Fredropol
07.08 – sprawa w Sądzie w Przemyślu z Firma ELBUD – Wójt odczytał
Postanowienie Sądu, decyzją Sądu została zwrócona działka na której Firma ELBUD
wydobywała kruszywo, trwa sprawa o ustalenie właściciela wydobytego i
składowanego kruszywa
14.08 – udział w Odpuście w Kalwarii Pacławskiej
20.08 – spotkanie z Wojewoda Podkarpackim w Rzeszowie
21.08.- spotkanie w Arłamowie z Panem A. Kubickim
21.08 – udział w XV Spartakiadzie Domów Pomocy Społecznej w Huwnikach
28.08 – spotkanie w CBA w Rzeszowie

4. Zaprzysiężenie nowo wybranych radnych
Zaświadczenie o wyborze na radnego Rady Gminy Fredropol nowo wybranym
radnym Pani Renacie Lekowskiej i Pani Barbarze Dolik wręczyła Przewodnicząca
GKW w Fredropolu Teresa Szmuc.
Nowo wybrane radne złożyły ślubowanie.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 zmian w Budżecie Gminy na 2013 rok
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Bogusława Borowska
Rada uchwalę przyjęła : 14 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących
 zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kniażyce na lata 2013 – 2019
Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Kniażyce na lata 2013 – 2019 stanowiący załącznik do
Uchwały

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Jan Podbilski
Wójt wyjaśnił, że Plan jest dokumentem niezbędnym do złożonego wniosku na
remont świetlicy.
Rada uchwalę przyjęła : 14 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących
 zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Darowice na lata 2013 – 2019
Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Darowice na lata 2013 – 2019 stanowiący załącznik do
Uchwały
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Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Jan Podbilski
Wójt wyjaśnił, że Plan jest dokumentem niezbędnym do złożonego wniosku na
remont świetlicy.
Rada uchwalę przyjęła : 14 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących
 sprzedaży/dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Jan Podbilski
Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość
położoną w miejscowości Kupiatycze, działkę oznaczoną nr 46/15 o pow. 0,1500 ha,
tereny rolne wskazane do zabudowy osiedleńczej
Przewodniczący złożył wniosek o przekazanie uchwały do dalszych prac w
komisjach w związku z brakiem opinii zebrania wiejskiego lub rady sołeckiej wsi
Kupiatycze.
Wójt wyjaśnił gdzie ta działka jest zlokalizowana, został dokonany podział,
wydzielona studnia i dojazd do studni. Pozostała działka jest przeznaczona do
sprzedaży
Rada wniosek przyjęła : 14 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących
 zawarcia kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas
oznaczony do 3 lat na dzierżawę, której przedmiotem jest ta sama
nieruchomość stanowiąca własność gminy
1. Zezwolić Wójtowi Gminy na zawarcie kolejnej umowy na okres 3 lat na
dzierżawę nieruchomości gminnej, o pow. 0,0300 ha, stanowiącej część działki
nr 2/101 o pow. 1,2800 ha położonej w obrębie Młodowice na rzecz
dotychczasowego dzierżawcy – Pana Jana Mazur zam. Młodowice Os. 12/17 z
przeznaczeniem na cele rolne.
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Jan Podbilski
Przewodniczący wyjaśnił, że jest kolejny pakiet uchwał o dzierżawie działek dla
mieszkańców Młodowice Osiedla
Rada uchwalę przyjęła : 14 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących
2. Zezwolić Wójtowi Gminy na zawarcie kolejnej umowy na okres 3 lat na
dzierżawę nieruchomości gminnej, o pow. 0,0300 ha, stanowiącej część działki
nr 2/101 o pow. 1,2800 ha położonej w obrębie Młodowice na rzecz
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dotychczasowego dzierżawcy – Pana Józefa Bembenek zam. Młodowice Os.
12/5 z przeznaczeniem na cele rolne
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Jan Podbilski
Rada uchwalę przyjęła : 14 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących
3. Zezwolić Wójtowi Gminy na zawarcie kolejnej umowy na okres 3 lat na
dzierżawę nieruchomości gminnej, o pow. 0,0250 ha, stanowiącej część działki
nr 2/101 o pow. 1,2800 ha położonej w obrębie Młodowice na rzecz
dotychczasowego dzierżawcy – Pani Elżbiety Kielar zam. Młodowice Os. 1/1
z przeznaczeniem na cele rolne.
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Jan Podbilski
Rada uchwalę przyjęła : 14 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących
4. Zezwolić Wójtowi Gminy na zawarcie kolejnej umowy na okres 3 lat na
dzierżawę nieruchomości gminnej, o pow. 0,0350 ha, stanowiącej część działki
nr 2/101 o pow. 1,2800 ha położonej w obrębie Młodowice na rzecz
dotychczasowego dzierżawcy – Pana Józefa Kocur zam. Młodowice Os. 12/9 z
przeznaczeniem na cele rolne.
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Jan Podbilski
Rada uchwalę przyjęła : 14 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących
5. Zezwolić Wójtowi Gminy na zawarcie kolejnej umowy na okres 3 lat na
dzierżawę nieruchomości gminnej, o pow. 0,0770 ha, stanowiącej część działki
nr 2/101 o pow. 1,2800 ha położonej w obrębie Młodowice na rzecz
dotychczasowego dzierżawcy – Pana Bronisława Solarczyk zam. Młodowice
Os. 12/8 z przeznaczeniem na cele rolne.
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Jan Podbilski
Rada uchwalę przyjęła : 14 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących
6. Zezwolić Wójtowi Gminy na zawarcie kolejnej umowy na okres 3 lat na
dzierżawę nieruchomości gminnej, o pow. 0,0500 ha, stanowiącej część działki
nr 2/101 o pow. 1,2800 ha położonej w obrębie Młodowice na rzecz
dotychczasowego dzierżawcy – Pana Mariana Haręza zam. Młodowice Os.
12/18 z przeznaczeniem na cele rolne.
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Jan Podbilski
Rada uchwalę przyjęła : 14 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących
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7. Zezwolić Wójtowi Gminy na zawarcie kolejnej umowy na okres 3 lat na
dzierżawę nieruchomości gminnej, o pow. 0,0300 ha, stanowiącej część działki
nr 2/101 o pow. 1,2800 ha położonej w obrębie Młodowice na rzecz
dotychczasowego dzierżawcy – Pana Jana Borowskiego zam. Młodowice Os.
12/6 z przeznaczeniem na cele rolne.
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Jan Podbilski
Rada uchwalę przyjęła : 14 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących
8. Uchylić uchwałę Nr IX/73/2011 Rady Gminy Fredropol z dnia 20 maja 2011
r., dotyczącą wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres 3
lat lokalu o pow. 34 m² położonego w Huwnikach 82 w budynku Świetlicy
Wiejskiej na rzecz dotychczasowego najemcy Andrzeja Gierczak zam.
Kłokowice 45A z przeznaczeniem na cele usługowo – handlowe.
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Jan Podbilski
Wójt wyjaśnił, że dotychczasowy najemca Pan Andrzej Gierczak zrezygnował z
prowadzenia sklepu, zostanie podpisana przez Wójta umowa na wynajem do 3 lat
dla Pani Krystyny Gierczak.
Rada uchwalę przyjęła : 14 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących
 przeprowadzenia wyborów sołtysa sołectwa Aksmanice
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Jan Podbilski
Zarządza się w terminie od 1.09.2013 do 31.10.2013 roku przeprowadzenie wyborów
sołtysa sołectwa Aksmanice
Wójt wyjaśnił, że wybory sołtysa w Aksmanicach odbyły się w czerwcu tego roku,
ale Pani, która została wybrana złożyła następnego dnia rezygnację
Rada uchwalę przyjęła : 14 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących
 Zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2013
związanych z realizacja zadania inwestycyjnego
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Bogusława Borowska
Wójt wyjaśnił, że zadanie dotyczy dokumentacji na kanalizację wsi Rybotycze.
Rada uchwalę przyjęła : 14 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących
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 Zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2013
związanych z realizacja zadania inwestycyjnego
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Bogusława Borowska
Wójt wyjaśnił, że w roku ubiegłym została podpisana umowa o dofinansowanie
zadania budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sierakoścach i Nowych
Sadach, na podstawie Aneksu przesunięto termin zakończenia inwestycji na rok
2015.
Rada uchwalę przyjęła : 14 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących
 zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nowe Sady na lata 2013 - 2019
Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Nowe Sady na lata 2013 – 2019 stanowiący załącznik do
Uchwały

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Jan Podbilski
Wójt wyjaśnił, że Plan jest dokumentem niezbędnym do złożonego wniosku na
remont świetlicy.
Rada uchwalę przyjęła : 14 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących
6. Zapytania i interpelacje radnych
7. Dyskusja
Radny W. Haliszczak w sprawie drogi w Młodowicach oraz w sprawie budowy
placu zabaw w Młodowicach
Wójt odpowiedział, że na ostatniej sesji wyjaśniał, że jeżeli nie uda się drogi pokryć
asfaltem w tym roku to będzie żwirowana. Są realne szanse na wykonanie tego
asfaltu ponieważ jest zapewnienie Wojewody, że otrzymamy środki na drogę w
Kniażycach. Odnośnie placu zabaw jest złożony wniosek i trzeba poczekać na jego
weryfikację w Urzędzie Marszałkowskim
Radny J. Janowski poprosił o wyjaśnienie kiedy będzie remontowana świetlica w
Sierakoścach. Zaproponował obniżenie diet dla radnych do symbolicznej złotówki,
lub do realnych kosztów przejazdów radnych na sesje.
Wójt wyjaśnił, że świetlica w Sierakoścach będzie remontowana w roku 2014.
Wniosek jest już pozytywnie zweryfikowany, ale nie zdążymy z realizacją tej
inwestycji w tym roku.
Skarbnik wyjaśniła, że środki na diety były zwiększane w tym roku i jeszcze będą
zwiększane ponieważ w Budżecie nie było pełnego zabezpieczenia. Diety będą
wypłacane w miarę środków w Budżecie Gminy
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Sołtys S. Dolik – stwierdził, że „jak się zaczął kryzys w Europie to Prezydent
Łukaszenka sam sobie obniżył pensje i jakiejś tam grupie, a tu mowa o skasowaniu
diet dla radnych”. Przypomniał, że na dzisiejszej sesji miała być informacja o
realizacji funduszu sołeckiego za ubiegły rok. Zapytał też jak przebiega ta realizacja
w tym roku?
Skarbnik Gminy przedstawiła stan realizacji funduszu sołeckiego od 2010 roku
Rok 2010
Sołectwo Huwniki – 17 275,20
Sołectwo Pacław – 6 588
Sołectwo Młodowice – 2 000
Sołectwo Sierakośće – 17 372,80
Sołectwo Kupiatycze 6 098,20
Sołectwo Darowice 4 925
Sołectwo Koniuszki 2 656,53
Sołectwo Rybotycze – 1 000
Sołectwo Aksmanice – 8 913,59
Sołectwo Kalwaria Pcł – 6 535,08
Sołectwo Kniażyce - 15 398
Sołectwo Fredropol – Kormanice – 22 874
Razem: 111 588,70
Rok 2011
Sołectwo Makowa – 11 625,42
Sołectwo Pacław – 5 579,99
Sołectwo Koniuszki - 6 099,78
Sołectwo Rybotycze – 17 635
Sołectwo Kniażyce – 2 000
Sołectwo Fredropol – Kormanice – 2 000
Razem: 44 938,19
Rok 2012
Sołectwo Kupiatycze – 772,00
Sołectwo Darowice – 12,50
Sołectwo Koniuszki - 3 988,80
Sołectwo Kalwaria Pcł – 7 778,73
W roku 2013 zostały zaangażowane środki z funduszu sołeckiego w Makowej na
drogę Leszczyny – Sopotnik w całości i w Kniażycach na remont salki młodzieżowej
w świetlicy
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Wójt wyjaśnił, że były tez robione przepusty w Młodowicach. Nowe Sady i
Koniuszki fundusz nie może być wykonany, ale środki zostaną wykorzystane.
Szczegółowa informacja zostanie przedstawiona na następnej sesji.
Sołtys S. Dolik - tam gdzie mają być remontowane drogi należy wykonywać teraz a
nie w grudniu
Skarbnik odpowiedziała, że nie można wykonywać zadań, jeśli nie ma
zabezpieczenia w budżecie, ponieważ wiele dochodów nie zostało jeszcze
zrealizowanych
Wójt wyjaśnił, że wiele gmin w ogóle nie uchwala funduszu sołeckiego, my
realizujemy na tyle na ile jest to możliwe. Sołectwo Pacław w pierwszych dwóch
latach zrealizowało fundusz sołecki prawie w stu procentach, a inne sołectwa wcale,
więc teraz trzeba zrealizować tam gdzie jeszcze nie było
Wójt zaproponował sołtysom spotkanie w sprawie funduszu, przed podjęciem
uchwał przez zebrania wiejskie, Wójt chce przedstawić pewne propozycje, tak żeby
w roku przyszłym zrealizować fundusz na poziomie stu czy prawie stu procent
Fundusz sołecki na ten rok to jest 230 tyś.
Sołtys S. Dolik – stwierdził, ze dochody budżetu to 25 mln. więc 230 tyś. to jest
niecały 1% dochodów, a po dofinansowaniu 20% zostaje 0,8% i tego nie stać Gminy
wykorzystać na rozwój wszystkich sołectw. „To nasuwa się pytanie, po co wy tu
wszyscy siedzicie?”
Skarbnik odpowiedziała, że budżet jest planowany na 25 mln.
Wójt stwierdził, że sołtys zauważył tylko dochody w Budżecie, a nie zauważył
wydatków, takich jak ZUS, świadczenia GOPS, pobory nauczycieli, kredyty itp.
Sołtys S. Dolik stwierdził, że jest plan budżetowy „to co tam matoły pracują u was”
co sesja jest zmiana budżetu, nie umiemy zaplanować dochodów i wydatków, tylko
taki bubel legislacyjny, a dzisiaj jest drugi bubel fundusz sołecki
Wójt zaproponował, żeby podnieść stawki podatków i będziemy realizować fundusz
sołecki
Sołtys S. Dolik stwierdził, że chciał zrobić 120 m drogi do działki za którą dzierżawca
płaci 7 600 plus podatek z całej gminy, a że my mamy dodatek górski to Gmina
dostaje refundacje do tego, tak było do tego czasu, chyba za Wójta Śnieżka jest
inaczej, powinniśmy się zachowywać jak Firma, Firma jak jest bieda to odracza np.
wypłaty a my żeby zachować pozory sołtysom te diety co trzy, cztery miesiące…
Wójt odpowiedział, że pracownicy też nie zawsze na czas dostają wypłaty, Wójt
stwierdził, że to nie są pozory a sesja jest nagrywana, więc należy liczyć się ze
słowami. Jeżeli sołtys ma wątpliwości, że nie płacimy jemu, a płacimy komuś
innemu to powinien zgłosić do Prokuratury. Na Pacławiu fundusz sołecki był
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realizowany przez dwa lata i w tym roku na pewno nie będzie bo w innych
miejscowościach nie był wcale. Sołtys kupił spych i ma go na podwórku.
Sołtys S. Dolik odpowiedział, że spych nie jest u niego i służy do odśnieżania dróg i
będzie służył wiele lat
Wójt odpowiedział, że nikt nie odśnieża za darmo tylko ma płacone mimo, że
odśnieża gminnym pługiem
Radny J. Janowski stwierdził, że przywoływanie Łukaszenki jest poza wszelkim
komentarzem, a nazywanie pracowników od matołów jest nieuzasadnione
S. Moskowicz (Młodowice) 1. Rowy melioracyjne - czy można więcej rowów
wykopać przy dopłacie rolników 50%, te wykopane są za płytkie i źle zaplanowane
2. Zjeżdżalnie dla dzieci na festynach miały być za darmo lub za symboliczną opłatą
bo są za drogie 3. Droga na Sierakośce – utwardzić bo dziury wypadną znowu 4. 4.
Zachwaszczenie posesji przez sąsiadów – czy jest jakaś kara?
Do radnego z Młodowic: dzierżawa garaży w Młodowicach nie zostały Panu
Moskowiczowi wydzierżawione bo podobno było pięciu chętnych, a teraz stoją
puste i zaciekają , droga na cmentarz została źle zrobiona w czasie kiedy Pan radny
Haliszczak był przewodniczącym, nie ma asfaltu, rośnie trawa, diety dla radnych
można by obniżyć bo są za wysokie, fundusz sołecki powinne dostać wioski, które
jeszcze nie realizowały
Pan Moskowicz złożył rezygnacje z rady sołeckiej Młodowic stwierdzając, że to się
dzieje w Młodowicach to jest anarchia, jeden z członków rady zawłaszczył sprzęt
wiejski
Radny W. Haliszczak odpowiedział „nie będę się zniżał do Pańskiego poziomu”
Wójt odpowiedział na pytania Pana S. Moskowicza
1. Jeżeli kogoś stać to Gmina wykopie 50% rowu, a rolnik zapłaci za kopanie
pozostałych 50%, bez płacenia do kasy Gminy
2. Zjeżdżalnie nie mogą być za darmo bo festyny obsługują firmy, które muszą
na tym zarobić bo pokrywają koszty organizacji imprezy, za darmowe
zjeżdżalnie na Dzień dziecka zapłaciła Gmina
4. Gmina nie ma straży gminnej, a Wójt nie może nakładać mandatów
Rezygnację z członka rady sołeckiej należy złożyć na piśmie w Biurze Rady
Gminy
Sołtys J. Borowski stwierdził, że w sołectwie Młodowice Osiedle nie ma funduszu
sołeckiego
Wójt odpowiedział, że jest zapisany w budżecie, ale jeszcze nie był realizowany
Sołtys J. Borowski stwierdził, że Wójt do sołtysów podchodzi z niesmakiem.
Udostępnianie świetlicy na pokazy firmowe, nikt nie poinformował świetlicowej Na
Osiedlu Młodowice o takim pokazie. Na Osiedlu jest bezpański pies, który zagraża
bezpieczeństwu mieszkańców
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Wójt odpowiedział, że świetlice są udostępniane na pokazy na podstawie umów i są
odpłatne, sprawa zostanie wyjaśniona z pracownikiem, psa należy zgłosić do
Schroniska z którym mamy podpisaną umowę
Wójt stwierdził, że sołtysów traktuje poważnie i uczciwie, wielokrotnie proponował
spotkania sołtysom, ale nie wszyscy z tego korzystają
Radny K. Krzyżanowski stwierdził, że tak wiele się w Gminie robi, a tak rzadko się
używa słowa „dziękuję” Radny podziękował Wójtowi i pracownikom Urzędu
Gminy za zakończony remont świetlicy w Nowosiółkach Dydyńskich, zaapelował,
żeby mniej narzekać i krytykować a częściej dziękować
Sołtys E. Borowicz w sprawie ustalenia daty spotkania sołtysów z Wójtem
Ustalono termin na 10.09.2013 godz. 9.00
Sołtys S. Hawryś w sprawie pracowników interwencyjnych, udają że pracują i biorą
pieniądze
Wójt odpowiedział, że nie mamy w Gminie pracowników fizycznych, są tylko ludzie
kierowani przez Urząd Pracy, nie wszyscy są fachowcami, ale każdy chce pracować i
zarabiać pieniądze. Są jeszcze ludzie na pracach społecznie użytecznych nad którymi
sołtysi pełnią nadzór
B.Nuckowska Kierownik GOPS – pracowników takich jest 30 osób i wywiązują się ze
swoich zadań zlecanych przez sołtysów, ich wynagrodzenie wynosi 230 zł.
Radny W. Haliszczak stwierdził, że ponieważ wszystkie sesje są nagrywane poprosił
o Protokół z ostatniej sesji bo taki Protokół się każdemu należy
Przewodniczący odpowiedział, ze Protokół jest dostępny na stronie internetowej,
stwierdził, że od dzisiaj radny nie dostanie żadnego Protokołu
Radny W. Haliszczak stwierdził, że nie każdy ma Internet, napisał pismo i dostał taki
Protokół, ale w tym Protokole jest nie tak zacytował Protokół „Radny Haliszczak
stwierdził, że jeśli jeszcze raz usłyszy, że ktoś wymieni jego nazwisko to wtedy
powiadomi CBA, zażądał żeby powiedzieć publicznie czy on to zrobił”. Po tygodniu
z Panem Przewodniczącym i Panem Irkiem czytamy jeszcze raz, a tam są nieścisłości,
a tam jeszcze był podany Urząd Marszałkowski, Starostwo Powiatowe i otrzymuję
drugi Protokół, czyli można bzdury napisać…w drugim Protokole już jest to co
powinno być „„Radny Haliszczak stwierdził, że jeśli jeszcze raz usłyszy, że ktoś
wymieni jego nazwisko to wtedy poda go do Sądu, zażądał żeby powiedzieć
publicznie czy on to zrobił”. Jest różnica czy nie ma?. Jak jest nagrywane tutaj, a co
innego jest napisane, nie ten kontekst sprawy.
Wójt polecił zaprotokołować słowa Pana Haliszczaka.
Wójt odpowiedział, że Protokół jest sporządzany na podstawie nagrania, ze względu
na złą jakość nagrania pracownik nie zrozumiał dobrze słów Pana Haliszczaka,
nagranie zostało ponownie odsłuchane dwukrotnie w obecności Przewodniczącego
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Rady Gminy i Pana Haliszczaka, Protokół został zmieniony zgodnie z nagraniem.
Każda sesja jest nagrywana, a z okresu kiedy Pan Haliszczak był pełniącym
obowiązki Przewodniczącego zwołał sesję w remizie dość istotną dla spraw Gminy i
nie było nagrania
Przewodniczący stwierdził, że radny jest na każdej sesji, wie co mówił, sam nagrywa
sesje i jeszcze chce żeby mu dać Protokół z każdej sesji. Zapytał radnego do czego
jest mu to potrzebne?
Radny W. Haliszczak odpowiedział, że jest radnym Rady Gminy i się spotyka z
ludźmi z całej Gminy i ludzie chcą wiedzieć co się tutaj na sesji dzieje, a po to jest
Protokół, żeby komuś udostępnić i pokazać
Przewodniczący odpowiedział, że od dzisiaj nie da Protokołu Panu Haliszczakowi
bo Protokół jest dostępny na stronie internetowej
Wójt stwierdził, że Protokół jest ogólnodostępny, dokumenty są w Urzędzie Gminy
też do wglądu, jeżeli ktoś chce może napisać pismo, umówić się i w obecności
pracownika dokumenty zobaczyć, ale nie ma obowiązku a nawet prawa żeby Panu
Haliszczakowi kserować dokumenty
Sołtys R. Stasik – kiedy będzie oczyszczalnia ścieków w Kupiatyczach przeniesiona
na inną działkę
Wójt odpowiedział, że jest dokumentacja i pozwolenie na nową lokalizację, tylko nie
mamy pieniędzy, czekamy na nabory wniosków, od 2007 roku wisi nad nami kara za
ta oczyszczalnię i jeśli zostanie odwieszona to będziemy płacić od 2007 roku po około
20 tyś. zł. rocznie. Łączny koszt budowy nowej oczyszczalni i kanalizacji to byłoby
ok. 10 mln.
Sołtys S. Dolik – dawniej jak jeszcze kandydaci na Wójta byli przywożeni w teczce to
sołtysi mieli kilkustronicowe obszerne wiadomości co do realizacji Budżetu, co do
projektu Budżetu, potem przyszła fala Wójtów urodzonych na tej ziemi i ci Wójtowie
uznali, że sołtys jest na tyle ciemny, że mu nie trzeba żadnych materiałów, nie
wszystko człowiek jest w stanie wyłapać jak Pani Skarbnik czyta. Co do wypowiedzi
radnego Janowskiego, że sołtys porównał tutejsza Radę do Łukaszenki „ja się dziwię,
że tak mądry człowiek pewnych rzeczy nie jest w stanie zrozumieć”. Sołtys wyjaśnił,
że jego intencja było to, że nawet człowiek najwyższy w państwie reżimowym jeżeli
kryzys się zaczyna, zaczyna od siebie oszczędność. Do radnego z Nowosiółek „chce
mu przypomnieć, że on jest również radnym z terenu Pacławia”. Sołtys stwierdził, że
nie będzie dziękował bo nie ma za co. Sołtys stwierdził, że 17 lat temu był na weselu
w świetlicy w Nowosiółkach i było całkiem –całkiem, po 17 latach została
wybudowana nowa i już teraz był przeprowadzony gruntowny remont, a tam gdzie
się nie robiło nic dalej się nic nie robi. Zwrócił się do Wójta „proszę tam wystosować
pismo do tych zabytków, z ta naszą budą coś trzeba zrobić, to nie może tak stać,
gdyby się to podpaliło pójdzie cała wieś bo tam wejście ma młodzież w każdym
jednym przypadku i co oni tam robią nie wiem, czy papierosy palą, bo nasza
młodzież Panie Wójcie nie ma się czym zająć”
Wójt polecił zaprotokołować słowa sołtysa Dolika
Wójt odpowiedział, że dwa razy do roku jest Sprawozdanie z realizacji Budżetu,
dostają je wszyscy radni i jest ono przedstawiane na sesji
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Radny J. Janowski zwrócił się do Przewodniczącego, żeby zobligował Pana
Haliszczaka jako przewodniczącego komisji problemowej ds. Elbudu do
przedstawienia Radzie Protokołu z prac tej komisji
Radny S. Turczyński – po co są radni i sołtysi skoro radny Haliszczak objeżdża całą
gminę
Wójt zaprosił radnych i sołtysów na Dożynki Gminne oraz Konferencję nt.
współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej

8. Zakończenie obrad sesji
Przewodniczący Rady Gminy podziękował zebranym za udział i zakończył obrady
XLV sesji Rady Gminy
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