
Protokół Nr LIV/2014 
z LIV sesji Rady Gminy Fredropol 

w dniu 25 marca 2014 roku 
 

 
 

Stan Rady Gminy 1
5 
15 

Obecni na sesji 1
5 
13 

Nieobecni J. Lichota, K. Krzyżanowski 2 
 
Osoby zaproszone obecne 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 
8 

Ryszard Gołębiowski 
Krzysztof Kołodziejczyk         

Radny powiatu przemyskiego – członek zarządu 

9 Anna Uchman ZOSziP w Fredropolu 
10          Stefan Moskowicz                    Podk. Izba Rolnicza 
 
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 zgłosił wniosek w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektów 
uchwał w sprawie: 
 obciążenia nieruchomości gminnej ograniczonym prawem rzeczowym 
 obciążenia nieruchomości gminnej ograniczonym prawem rzeczowym 

 
Rada wniosek przyjęła w głosowaniu 13 głosami za. 
 
Radny J. Janowski zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu 
uchwały w sprawie wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Fredropol 
 
Rada wniosek przyjęła w głosowaniu 13 głosami za. 
 

3. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał i działalności w okresie 
międzysesyjnym  



Uchwały z ostatniej sesji Rady Gminy zostały zrealizowane lub znajdują się w trakcie 
realizacji. 
 
12.02 – podpisana umowa na budowę placu zabaw w Sierakoścach – realizacja do 
końca maja, został wybudowany plac zabaw w Kłokowicach, postawione będą 
następne w Sólcy, Aksmanicach i Osiedlu Młodowice, wnioski na kolejne 6 placów 
zabaw będą złożone w najbliższym czasie 
21.02 – podpisane umowy na termomodernizację świetlic w Kniażycach, Darowicach 
i Nowych Sadach, jest ogłoszony przetarg i przetarg na remont świetlicy w 
Sierakoścach   
27 – odbiór Promesy na remont drogi w Aksmanicach w kwocie 170 tyś., ogłoszony 
przetarg, realizacja do końca maja 
2.03 – udział w Gminnym Święcie Kobiet w Sierakoścach 
5.03 i 11.03 – spotkania z PGNiG w sprawie odwiertów Fredropol I 
20.03 – spotkanie z Firmą GAZ-System w sprawie ustanowienia służebności przesyłu 
dla gazociągu, było już spotkanie w tej sprawie z Rada Gminy, chodzi o wysokość 
odszkodowania dla Gminy. Spisano Protokół z tego spotkania. Propozycja Wójta – 
wykonanie ponownych operatów na koszt GAZ-System przez rzeczoznawcę 
wskazanego przez Gminę. Szacowanie szkód po zakończeniu inwestycji po 
wcześniejszej inwentaryzacji. Opłata za bezumowne korzystanie z działek gminnych 
dla istniejącego gazociągu 10 lat wstecz  
 

4. Podjęcie uchwał w sprawie: 
 zmian w Budżecie Gminy na 2014 rok 

 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Bogusława Borowska 
 
Rada uchwałę podjęła w głosowaniu 13 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących  
 
 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fredropol 

 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Bogusława Borowska 
 
Rada uchwałę podjęła w głosowaniu 13 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących  
 
 ustalenia wysokości diet dla sołtysów Gminy Fredropol 

 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Jan Podbilski 
 
Dieta wzrasta z 240 do 300 zł. 
 
Wójt wyjaśnił, że przez 5 lat sołtysi nie mieli podwyższanych diet ze względu na zła 
sytuacje finansową Gminy, obecnie ta sytuacja jest lepsza i dlatego można taką 
podwyżkę przyjąć 



 
Rada uchwałę podjęła w głosowaniu 13 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących  
 
 
 wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku 

 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Jan Podbilski 
 
W związku z nowelizacja ustawy o funduszu sołeckim uchwała ta jest podejmowana 
bezterminowo 
Wójt poinformował, że będzie można w trakcie roku zmieniać zadania w funduszu 
sołeckim 
 
Rada uchwałę podjęła w głosowaniu 13 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących  
 
 utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej  

w Huwnikach  
 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Jan Podbilski 
 
Rada uchwałę podjęła w głosowaniu 13 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących  
 
 przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Fredropol w 2014 roku” 
 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Jan Podbilski 
 
Rada uchwałę podjęła w głosowaniu 13 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących  
 
 
 sprzedaży/dzierżawy/nabycia  nieruchomości stanowiących własność gminy 

 
1. Przeznaczyć do dzierżawy część działki nr 126/1 o pow. 2,500 ha z pow. 

4,4664 ha, położonej w Nowosiółkach Dydyńskich na okres 29 lat na rzecz 
Państwa Anny i Stanisława Nuckowskich, zam. Przemyśl, ul. Smolki 24/10 na 
cele rekreacyjno – sportowe i hodowli ryb, z możliwością budowy budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego w technologii drewnianej. 
 
Uchylić uchwałę Nr XXIV/217/2005 Rady Gminy Fredropol z dnia 16 
września 2005 r., dotyczącą przeznaczenia do dzierżawy części działki o pow. 
1,00 ha z nieruchomości oznaczonej nr 126/1 o pow. 4,457 ha, położonej w 



Nowosiółkach Dydyńskich na rzecz Stanisława Nuckowskiego zam. w 
Przemyślu na okres 10 lat z przeznaczeniem na hodowlę i łowisko ryb. 
 

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Jan Podbilski 
 
Radny J. Janowski przypomniał, że odbyło się spotkanie z Panem Nuckowskim i 
ustalono, że ma on przedstawić konkrety co do zagospodarowania tej działki. 
Obecna umowa obowiązuje od września 2005 roku, więc jest jeszcze czas. Trzeba 
ustalić jak będzie wyglądało zagospodarowanie tej działki w przyszłości oraz poznać 
warunki obecnej dzierżawy. 
 
Radny zgłosił wniosek o oddalenie projektu uchwały do dalszych prac w komisjach. 
 
Wójt wyjaśnił, że w 2005 roku została podjęta uchwała o dzierżawie 1 ha dla Pana 
Nuckowskiego. W roku ubiegłym Pan Nuckowski złożył pismo o dalsza dzierżawę, 
w trakcie spotkania ustalono pewne szczegóły, Pan Nuckowski nie złożył kolejne 
pismo w tej sprawie, ale innej treści niż uzgodnione z Radą.   
 
Głosowanie wniosku radnego J. Janowskiego: 13 głosów za, o przeciw, 0 
wstrzymujących.  

 
2. Zezwolić Wójtowi Gminy na zawarcie kolejnej umowy na okres do 3 lat na 

dzierżawę nieruchomości gminnej – części działki nr 215/5 o pow. 0,0500 ha z 
pow. 0,3600 położonej w obrębie Fredropol na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy – Pani Renaty Sosenko zam. Fredropol 36 z przeznaczeniem na 
cele rolne.  

 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Jan Podbilski 
Zgoda rady sołeckiej sołectwa Fredropol – Kormanice 
 
Radny Mlaś przypomniał, że wcześniej Pani Sosenko chciała kupić tą działkę 
 
Wójt wyjaśnił, że Pani Sosenko częściowo ogrodziła działkę gminną, 2 lata temu 
zwróciła się z prośba o kupno tej działki. Wtedy było to niemożliwe ponieważ na tej 
działce był realizowany projekt sołecki. Po 5 latach będzie można tą działkę 
sprzedać. Na dzień dzisiejszy możliwa jest tylko umowa dzierżawy. 
 
Rada uchwałę podjęła w głosowaniu 13 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących  
 

3. Zezwolić Wójtowi Gminy na nabycie nieruchomości – działki nr 212/5 o pow. 
0,0031 ha położonej w obrębie Fredropol, będącą przedmiotem 
współwłasności Pani Zofii Inglot, Pana Dariusza Inglot oraz Pani Jolanty 
Grzesik, zamieszkałych Fredropol 32, celem poszerzenia istniejącej drogi 
gminnej tj. działki nr 414 obrębu Fredropol 

 



Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Jan Podbilski 
 
Wójt wyjaśnił, że jest to droga, która częściowo biegnie w granicach prywatnych 
działek.  
 
Rada uchwałę podjęła w głosowaniu 13 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących  
 

4. Zezwolić Wójtowi Gminy na zawarcie umowy na okres do 3 lat na dzierżawę 
nieruchomości gminnej - działki nr 324 o pow. 2,7700 ha położonej w obrębie 
Młodowice na rzecz Pawła Moskowicz, zam. Młodowice 58, z przeznaczeniem 
na cele rolne. 

 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Jan Podbilski 
Zgoda rady sołeckiej Młodowice 
 
Radny J. Janowski – stwierdził, że należałoby tą dzierżawę zakończyć i wpisać tą 
działkę do wniosku o dopłaty bezpośrednie dla Gminy, to nie jest działka uprawna 
tylko pastwisko, więc nie wymaga żadnych nakładów. Dalsza dzierżawa tej działki 
nie leży w interesie Gminy 
Wójt wyjaśnił, że Gmina poprzez dopłaty uzyskuje dochody, jeśli kończą się 
dzierżawy i nie wpływa wniosek od dzierżawcy o jej przedłużenie działki te są 
wpisywane do wniosku. W tym przypadku taki wniosek wpłynął i Wójt ma 
obowiązek przygotować projekt uchwały  
Sołtys E. Borowicz wyjaśnił, że dotychczas działka ta była dzierżawiona przez 
jednego z mieszkańców Młodowic, a dochody były przekazywane na budowę 
kościoła.  
Wójt stwierdził, że była zgoda na tą dzierżawę, ale końca budowy kościoła, potem 
działka miała wrócić do Gminy 
S. Moskowicz – stwierdził, że ta działka częściowo „przez nas” była użytkowana, 
pielęgnowana, wypasane było bydło, a część działki użytkował komitet kościelny i ja 
kosił. Jest tam problem z dojazdem ponieważ droga jest w innym miejscu niż na 
mapie, w tej chwili chodzi o załatwienie spraw formalnych, geodezyjnych i 
notarialnych. Wójt w rozmowie stwierdził, że nie ma funduszy na przesunięcie tej 
drogi formalnie, dlatego Pan Moskowicz zadeklarował częściowe partycypowanie w 
kosztach przesunięcia tej drogi. 
 
Przewodniczący przedstawił wniosek Pana K. Moskowicz w sprawie dzierżawy 
 
Wójt wyjaśnił, że droga jest w działce prywatnej, a właściciel zajmuje działkę na 
której powinna być droga. Trzeba geodezyjnie dokonać wydzielenia i dokonać 
zamiany. W rozmowie z Panem Moskowiczem Wójt stwierdził, że nie ma środków 
na prawne uregulowanie tej drogi, ale droga w tej chwili funkcjonuje 
Radny J. Janowski – stwierdził, że trzeba skończyć z takimi układami „że ktoś 
weźmie coś za coś i obiecuje, że będzie gdzieś dawał”, tak jak było przy dzierżawie 
w Sierakoścach. Niech Gmina weźmie pieniądze z dopłat i będzie ją stać, żeby to 



zrobić. Niech to wszystko będzie transparentne. Kwestia drogi to jest odrębny temat 
i powinien zostać wyprostowany, ale nie można tego wiązać z oddawaniem w 
dzierżawę. Dać pod GZUW niech dostanie dofinansowanie i budżet Gminy będzie 
miał pieniądze  
 
Projekt uchwały został odrzucony w głosowaniu: 0 głosów za, 13 głosów przeciw, 0 
głosów wstrzymujących. 
 
 obciążenia nieruchomości gminnej ograniczonym prawem rzeczowym 

 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Jan Podbilski 
 
Wyrazić zgodę Wójtowi Gminy na obciążenie nieruchomości – działki nr 327/10 o 
pow. 0,0900 ha w obrębie Młodowice ograniczonym prawem rzeczowym tj. 
nieodpłatną służebnością gruntową przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S. A., pasem 
szerokości 1 meta o powierzchni 9,81 m2 w obrębie Młodowice .  

 
Opisana w § 1 służebność gruntowa przedstawiona została na mapce stanowiącej 
załącznik graficzny do niniejszej uchwały. 
 
Wójt wyjaśnił, że w Młodowicach jest przepompowania ścieków dotychczas zasilana 
przyłączem tymczasowy, obecnie będzie wykonywane zasilanie stałe, Zakład 
Energetyczny je wykona, ale musi przejść przez nasze działki i stąd konieczność 
podjęcia takiej uchwały 
Radny J. Janowski zapytał na czyj koszt jest wykonywane zasilanie i czy będzie 
opłata za służebność 
 
Wójt odpowiedział, żę przyłącze jest wykonywane na nasz wniosek i nasz koszt, 
dlatego nie będzie opłaty za służebność. Zasilanie jest wykonywane ziemią i dlatego 
musi być zgoda na wejście w teren 
Radny J. Janowski stwierdził, że warto by było przyjrzeć się, gdzie stoją na naszych 
działkach urządzenia RZE i ile powinien Zakład nam za to płacić 
Wójt wyjaśnił, że kanalizacja była wykonywana w 2009 roku i takie były wtedy 
warunki, że przepompownie mogły mieć tylko zasilanie czasowe, w tej chwili 
musimy wykonać zasilanie stałe i leży to w naszym interesie, jeżeli tego nie zrobimy 
to zasilanie czasowe zostanie wyłączone i będziemy mieli problem. Umowy zostały 
podpisane zgodnie z obowiązującymi wtedy przepisami. W tej chwili przepisy się 
zmieniły i można od razu wykonywać przyłącza stałe  
Piotr Fac – radca prawny wyjaśnił, że jeśli chodzi o przesył energii elektrycznej PGE 
jest nadal monopolistą, sprawy o ustalenie opłat za słupy energetyczne są 
długotrwałe i ciężkie do wygrania z PGE. Ustanawiana w uchwale służebność jest 
nieodpłatna, ale przyłącz jest wykonywany na nasz wniosek, PGE nie musi tego 
robić, bo nie ma takiej potrzeby 
 
 



Rada uchwałę podjęła w głosowaniu 13 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących  
 
 obciążenia nieruchomości gminnej ograniczonym prawem rzeczowym 

 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Jan Podbilski 
 
Wyrazić zgodę Wójtowi Gminy na obciążenie nieruchomości – działki nr 361 o pow. 
1,0000 ha w obrębie Młodowice ograniczonym prawem rzeczowym tj. nieodpłatną 
służebnością gruntową przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S. A., pasem szerokości 1 
metra o powierzchni 84,79 m2 na odcinku łączącym działkę nr 336 z działką gminną 
nr 327/10, równolegle do działki nr 344/12 w obrębie Młodowice .  
 
Opisana w § 1 służebność gruntowa przedstawiona została na mapce stanowiącej 
załącznik graficzny do niniejszej uchwały. 
 
Rada uchwałę podjęła w głosowaniu 13 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących  
 
 wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Fredropol 

 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Jan Podbilski 
 
Przewodniczący przedstawił wysokość wynagrodzeń Wójtów z gmin powiatu 
przemyskiego. 
 
Radny J. Janowski wyjaśnił, że sytuacja Gminy w trakcie kadencji obecnego Wójta 
uległa poprawie, Gmina się rozwija i jest to wyraz aprobaty dla działań i pracy Wójta  
 
Rada uchwałę podjęła w głosowaniu 13 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących  
 

5. Zapytania i interpelacje radnych 
6. Dyskusja 

 
Radny J. Jansowski stwierdził, że przygotował się do dyskusji z sołtysem J. Kaiserem 
odnośnie swojej działalności jako radnego i osoby prywatnej, ale pod nieobecność 
sołtysa nie będzie tej dyskusji rozpoczynał. Co do firmy ELBUD zysków i korzyści 
utraconych przez Gminę przygotował się do dyskusji z radnym J. Lichotą, ale 
również pod nieobecność radnego dyskusja ta będzie prowadzona w innym czasie. 
Zdaniem radnego do pewnych rzeczy Gmina nie powinna się w ogóle włączać  
Wójt również stwierdził, że jest do takiej dyskusji przygotowany, żeby ustalić po 
czyjej stronie leży racja. Poprosił Sekretarza Gminy Leszka Urbana o przedstawienie 
sytuacji jaka ostatnio zaistniała w Nowych Sadach 
Leszek Urban – Sekretarz Gminy poinformował, że w ubiegłym tygodniu został 
wezwany do interwencji do sytuacji jaka miała miejsce na działce gminnej w 



Nowych Sadach, gdzie Firma ELBUD bezprawnie wtargnęła na działkę gminną i 
bezprawnie pobierała płyty. Obecny był Pan sołtys oraz policja, spisano na tę 
okoliczność notatkę służbową. Ustalono, że dokumenty na płyty pozostawione na 
działce gminnej ma firma ELBUD. Zawiadomienie na Policję na wieś nowe sady 
złożył Pan Marek Olejnik zarzucając, że bez pozwolenia te płyty zostały 
rozdysponowane, a od wielu lat słyszymy, że było to mienie wsi Nowe Sady.  
Wójt wyjaśnił, że w 2009 roku była wykonywana droga w Nowych Sadach, odcinek 
drogi od Nowosiółek do mostu był wyłożony płytami, Gmina te płyty zdjęła i 
zostały one złożone na działce. Gmina nie posiada żadnych dokumentów własności 
tych płyt, ale po rozmowach okazało się, że te płyty zostały przekazane wsi Nowe 
Sady. Wieś rościła sobie prawo własności do tych płyt. Mimo kilkakrotnych próśb 
płyty te nie zostały Gminie udostępnione. Dwa tygodnie temu PGNiG  chciał kupić 
50 płyt po 200 zł. za sztukę, również wieś nie wyraziła zgody. Teraz Pan, który te 
płyty przekazał, zabrał je zawiadamiając jednocześnie Policje, że płyt brakuje.  
Radny J. Janowski stwierdził, że świadczy to o tym z kim mieliśmy i mamy do 
czynienia, jeśli chodzi o firmę ELBUD. Kiedyś jak Wójt Żak chciał zabrać kilka płyt 
na drogę w Kalwarii to mieszkańcy Nowych Sadów też nie pozwolili. Dzisiaj Gmina 
nie powinna zajmować żadnego stanowiska w sprawie płyt, niech wieś idzie do 
Sądu jeśli chce, bo jeśli to było ich to im zostało zabrane, nie Gminie  
Błażej Wilk- Młodowice Osiedle – został poinformowany przez sołtysa, że Wójt 
podpisał umowę na użyczenie drogi o ograniczonym tonażu do 10 ton łączącej 
Młodowice Osiedle z Fredropolem Panu Kochanowskiemu na transport ciężkiego 
sprzętu, albo zamierza Wójt taką umowę podpisać. Z informacji wynika również, że 
Wójt nie pobiera wynagrodzenia z tytułu użyczenia tej drogi, a droga ta kosztowała 
ok. 1 mln zł. Dotychczasowa działalność Pana Kochanowskiego, który prowadzi tam 
wielkotowarowe przedsiębiorstwo rolne, już doprowadziła do uszkodzenia tej drogi. 
Dlaczego jest kontynuowana ta linia, że idzie się na rękę temu przedsiębiorcy, z 
punktu widzenia mieszkańców Osiedla wygląda to tak, że Wójt reprezentuje 
interesy przedsiębiorcy, a nie mieszkańców  
Wójt odpowiedział, że nie podpisał żadnej umowy, dwa lata temu była blokowana 
przez mieszkańców droga, wtedy Wójt wyraził zgodę Panu Kochanowskiemu na 
czasowe wykorzystanie tej drogi, na zebraniu w grudniu Wójt powiedział, że nie ma 
takiej zgody, aby mógł cały czas korzystać z tej drogi. Na początku stycznia Pan 
Kochanowski rozmawiał w Wójtem czy jest możliwość podpisania umowy na 
dłuższy czas na korzystanie z tej drogi, Wójt odpowiedział, że musi porozmawiać  z 
mieszkańcami, sołtysem, radnym. W ubiegłym tygodniu była taka wstępna 
rozmowa z sołtysem o tym jakie warunki w tej umowie zapisać, i jak to zrobić. Nie 
dostał też zgody PGNiG na transport tą drogą elementów szybu wiertniczego. 
Problem korzystania z tej drogi przez Pana Kochanowskiego jednak musi zostać 
rozwiązany, bo prowadzi gospodarstwo, są przychody do Gminy 
Rafał Wilk – stwierdził, że Gmina powinna pobierać opłaty za korzystanie z tej drogi, 
Pan Kochanowski ma możliwość wykonania drogi na swoich gruntach 
Wójt odpowiedział, że korzystają wszyscy z tej drogi, ale powinni przestrzegać 
znaków ograniczenia tonażu, Gmina nie ma służb do pilnowania tego, zgoda dla 
Pana Kochanowskiego była jednorazowa, korzystają z tej drogi również inni rolnicy 
z terenu Gminy, wszyscy płacą podatki. Problem ten trzeba rozwiązać poprzez 



obopólną zgodę przy konsultacji z mieszkańcami i sołtysem w jaki sposób podpisać 
tą umowę i jakie zawrzeć w niej warunki. Wójt poprosił o przedstawienie tych 
warunków do połowy kwietnia (15.04), zostanie ustalone spotkanie z Panem 
Kochanowskim, w obecności pana Przewodniczącego, gdzie zostaną przedstawione 
warunki do podpisania umowy  
Sołtys J. Borowski – stwierdził, że nie jest tak jak twierdził Pan radny Janowski, że 
cała gmina dokłada do wody dla Osiedla Młodowic, Osiedle było samowystarczalne, 
miało swoje ujęcia wody, swoja oczyszczalnię, i kto to zniszczył. Dowożona w tej 
chwili woda jest bezpośrednio dostarczana do sieci bez filtrów. Oczyszczalnia 
została zniszczona, a kanalizacja przyłączona do Kupiatycz, a powinno być 
odwrotnie 
Radny J. Janowski stwierdził, że liczby nie kłamią i według zestawienia największy 
koszt uzdatnienie wody jest na Osiedlu Młodowice, jak sołtys widzi, że coś jest nie 
tak to powinien zgłosić do Prokuratury 
Wójt wyjaśnił, że oczyszczalnia w Kupiatyczach nie spełnia wymogów, i płacimy 
kary w tej chwili 
D. Cebeńko – Kierownik GZUW – wyjaśnił, że oczyszczalnia w Kupiatyczach była 
budowana jak jeszcze nie był pracownikiem, oczyszczalnia na Osiedlu nie spełniała 
wymogów dlatego została zlikwidowana. Ujęcie wody powierzchniowej na Osiedlu 
jak była dewastowana to zgłaszano to na Policję, ale sprawy były umarzane 
Awarii uległa pompa do dostarczania wody, dlatego OSP dostarczyła dwa 
beczkowozy wody, obecnie studnia ma dobra wydajność, zapewnia wodę dla 
mieszkańców i woda nie jest dowożona  
Sołtys J. Borowski zapytał czy jest planowany odwiert studni na Osiedlu, czy woda 
będzie cały czas dowożona, woda w basenie 50 tyś. litrów jest niezdatna do picia  
D. Cebeńko – Kierownik GZUW – wyjaśnił, że woda była dowożona z powodu 
awarii, odwiert studni jest kosztowny, w tej chwili ta studnia, która jest wystarcza  
Regeneracja studni kosztuje 25 tyś. zł. 
Sołtys J. Borowski stwierdził, że filtr przeczyścić to może nawet straż pożarna 
Radny W. Haliszczak – zapytał czy postępowanie CBA zostało już zakończone 
Wójt odpowiedział, 29.08.2013 roku Wójt poinformował, że został przesłuchany 
przez CBA, również taką informacje złożył Wójt Radzie na sesji wrześniowej i na tym 
jego wiedza na temat postępowania się kończy, są również na wniosek dostarczane 
dokumenty do CBA. Nie ma dokumentu, że postępowanie zostało definitywnie 
zakończone   
 
 

7. Zakończenie obrad sesji 
 
Przewodniczący podziękował zebranym za udział i zakończył obrady LIV sesji 
 


