
Protokół Nr LV/2014 
z LV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Fredropol 

w dniu 2 kwietnia 2014 roku 
 

 
 

Stan Rady Gminy 1
5 
15 

Obecni na sesji 1
5 
12 

Nieobecni A. Gulik, J. Kożuch, J. Janowski 3 
 
Osoby zaproszone obecne na sesji 

1 Mariusz Śnieżek Wójt Gminy 
2 Leszek Urban Sekretarz Gminy  
3 Bogusława Borowska Skarbnik Gminy 
4. Piotr Fac   Radca prawny 
 

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. Jest to sesja nadzwyczajna zwołana na wniosek Wójta Gminy. 
 
Wójt zgłosił niosek o wprowadzenie do porządku obrad trzech projektów uchwał 
- w sprawie zmiany uchwały nr LIV/424/2014 z dnia 25.03.2014 w sprawie zmian w 
budżecie Gminy na 2014 rok 
 
Wniosek został przez Radę przyjęty w głosowaniu 12 głosami za 
 

3. Podjęcie uchwał w sprawie: 
 
 - zmian w budżecie Gminy na 2014 rok 

 
Projekt uchwały przedstawiła skarbnik Gminy Bogusława Borowska 
 
Uchwała została podjęta w głosowaniu 12 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących 
 
 - zmiany uchwały nr LIV/424/2014 z dnia 25.03.2014 w sprawie zmian w 

budżecie Gminy na 2014 rok 
 
Projekt uchwały przedstawiła skarbnik Gminy Bogusława Borowska 
 
Skarbnik złożyła wyjaśnienia do projektu uchwały 



Uchwała została podjęta w głosowaniu 12 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących 
 

4. Zapytania i interpelacje radnych 
5. Dyskusja 

 
Wójt poinformował, że został rozstrzygnięty przetarg na odbudowę drogi w 
Aksmanicach i po podpisaniu umowy zostaną rozpoczęte roboty. 
Zostały również rozstrzygnięte przetargi na termomodernizację świetlic w 
Sierakoścach, Nowych Sadach, Kniażycach i Darowicach. Są montowane kolejne 
place zabaw w miejscowościach Sólca, Aksmanice i Młodowice Osiedle. 
 
Radny W. Haliszczak – w sprawie drogi w Młodowicach, która została zniszczona 
przez kanalizację 
Wójt odpowiedział, że jest ta droga skosztorysowana, jeśli chodzi o remonty dróg na 
terenie gminy to czekamy na poprawę pogody i będą one remontowane. Będziemy 
również mieć pieniądze w tym roku na asfaltowanie kolejnych dróg. Jeżeli uda nam 
się sprzedać żwir to część tych środków zostanie przeznaczona na drogę w Nowych 
Sadach. Niektóre drogi są wpisane do Budżetu na ten rok i w miarę możliwości 
finansowych będą remontowane. 
Radny W. Haliszczak stwierdził, że w jednych miejscowościach się robi drogi, a w 
innych wcale, stwierdził, że Wójt obiecał mieszkańcom Młodowic remont drogi 
Wójt odpowiedział, że jest zrobionych na gminie bardzo dużo dróg, a koncepcja ich 
remontu jest przemyślana, drogi te są dobrze zrobione i służą mieszkańcom 
Przewodniczący zapytał jak będą rozmieszczone pojemniki do selektywnej zbiórki 
odpadów 
Wójt odpowiedział, że zakupiono 8 kompletów pojemników, w tym duże KP-7 i 
pojemniki typu „iglo” do segregacji odpadów, zostaną one rozdysponowane na 
terenie gminy, tam gdzie są najbardziej potrzebne, na pewno trafią na Kalwarię 
Pacławską 
Wójt poinformował, że w Młodowicach zostały w uzgodnieniu z mieszkańcami 
usunięte garaże przy świetlicy i Gmina za to zapłaciła 
Radny J. Lichota – zapytał czy Gmina cos robiła w sprawie płyt w Nowych Sadach? 
Wójt odpowiedział, że zawsze słyszał w Nowych Sadach, że płyty są własnością wsi 
Radny J. Lichota stwierdził, że również własnością Gminy bo zostały usunięte z 
drogi gminnej 
Wójt odpowiedział, że jak te płyty były ściągane i przekazywane to nie był wtedy 
Wójtem, natomiast w Urzędzie Gminy nie ma na ten temat żadnych dokumentów, 
najprawdopodobniej były przekazane ustnie 
Wójt stwierdził, że wielokrotnie były propozycje sprzedaży tych płyt, ostatnio od 
PGNiG, ale wieś nie chciała tych płyt sprzedać  
Radny J. Lichota stwierdził, że wieś dogadała się z Panem Olejnikiem, że te płyty 
zostawi, one były kładzione w 1984 roku, za płyty które dał na podjazd mostu 
zostały zapłacone. Wieś nie jest podmiotem w tej sprawie 
Wójt stwierdził, że jeżeli te płyty w 2009 roku zostały wsi przekazane to, teraz 
zostały zabrane bezprawnie, będą jeszcze przeglądane dokumenty w Urzędzie 



Gminy, bo w tej chwili nie ma żadnych dokumentów potwierdzających, że płyty są 
własnością Gminy, więc nie ma żadnej podstawy żądania ich zwrotu, 
najprawdopodobniej była to umowa ustna  
Piotr Fac – radca prawny stwierdził, że trzeba najpierw ustalić okoliczności 
przekazania tych płyt wsi Nowe Sady. Jeżeli byłyby dokumenty przekazania sprawa 
byłaby prosta, a jeżeli była to tylko umowa ustna to będzie bardzo trudno to 
udowodnić . Taką umowę mógł zawrzeć tylko Wójt jako jedyny prawny 
reprezentant Gminy  
Wójt stwierdził, że słyszał od sołtysa, że w1980 czy 1981 roku było spisane jakieś 
porozumienie, że w zamian za wydobycie żwiru Firma ELBUD miał zbudować tą 
drogę  
Piotr Fac – radca prawny, że potrzebne są dokumenty do wyjaśnienia tej sprawy, czy 
była to forma darowizny, czy tylko użyczenia 
Wójt zapytał czy nie można skorzystać z prawa zasiedzenia 
 Piotr Fac – radca prawny wyjaśnił, że prawo zasiedzenia nie dotyczy ruchomości, 
tylko nieruchomości 
Wójt przypomniał, że jak chciał kupić płyty od wsi na drogę w Makowej to nie było 
zgody bo płyty są własnością wsi, a teraz jak zostały zabrane to wszyscy chcą, żeby 
Wójt coś w tej sprawie robił  
Piotr Fac – radca prawny wyjaśnił, że każdy Sąd czy Prokurator będzie żądał 
dokumentów własności  
Radny E. Mlaś, stwierdził, że wieś Nowe Sady zamiast współpracować z Gminą to 
cały czas broniła tego biznesmena w sporach z Gminą, a teraz upomina się o płyty  
Radny W. Haliszczak stwierdził, że cała miejscowość Nowe Sady została 
zmanipulowana przez Pana, który prowadził ta firmę, chcieli nawet pobić radego za 
darmo na zebraniu, a mogły Nowe sady na tym zyskać dużo więcej 
Radny J. Lichota stwierdził, że mogły zyskać Nowe Sady, a mogła tez Gmina, bo 
każdy konflikt jest niepotrzebny  
Wójt stwierdził, że ja pierw trzeba poszukać Urzędzie Gminy dokumentów od 
początku działalności Firmy ELBUD na terenie Gminy i jeśli takie dokumenty będą 
to zostaną podjęte stosowane działania, bo w interesie wspólnym jest żeby odzyskać 
te płyty. Konflikt z Firma ELBUD był niepotrzebny, ale może komuś na tym zależało, 
żeby taki konflikt był. Gmina na pewno na tym nie straciła, a zyskała, bo racja od 
początku była po stronie Gminy. Straciła by Gmina gdybyśmy to zostawili, a teraz 
widać, że Gmina wyszła z tego zwycięsko i finansowo również wyjdzie zwycięsko 
Radny J. Lichota stwierdził, że finansowo to jest tak… 
Wójt odpowiedział, że jeżeli ten Pan chciał podpisać umowę tylko na trzy miesiące to 
po to żeby zapłacić za trzy miesiące 30 tyś. i nic więcej, a wydobyć to co w ciągu 
roku. A Gmina dzisiaj za sprzedany żwir uzyska dużo więcej, odzyskała działkę  
gdzie będzie robiona rekultywacja i zbiornik, który jest wystawiony na sprzedaż. 
Gmina mogła stracić, ale dokumenty pokazują, że zyskała  
Radny J. Lichota stwierdził, że „on do mnie powiedział, że nie na dwa lata tylko na 
rok czasu” 
Wójt odpowiedział, że są pisma podpisane 



Piotr Fac – radca prawny zaproponował radnemu J. Lichocie odsłuchanie nagrania 
sesji październikowej, co mówił Pan Olejnik i na co się zgodził, jak była cena ustalana 
a potem nie podpisał umowy  
Wójt przypomniał, że na propozycję Pana Olejnika działka została wystawiona na 
sprzedaż, a w tym czasie było wydobycie na tej działce. Ze strony Gminy było 
bardzo dużo dobrej woli do współpracy 
 
Przewodniczący poinformował radnych o obowiązku złożenia oświadczeń 
majątkowych za 2013 rok do końca kwietnia 2014 roku 
 

6. Zakończenie obrad sesji 


