
Protokół Nr LVI/2014 
z LVI sesji Rady Gminy Fredropol 

w dniu 8 maja 2014 roku 
 

 
 

Stan Rady Gminy 1
5 
15 

Obecni na sesji 1
5 
15 

Nieobecni  0 
 
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 Ryszard Gołębiowski        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, oraz przedstawiciele mediów. 
 

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 projektu 
uchwały w sprawie: 
 nabycia nieruchomości przez Gminę Fredropol 

 
Rada wniosek przyjęła w głosowaniu 15 głosami za. 
 

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

 
Uchwały z poprzedniej sesji zostały zrealizowane 
Wydarzenia: 
28.03 – spotkanie w Nadleśnictwie Bircza Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy 
Birczańskie – dotyczyło planów ochrony przyrody ograniczające gospodarkę leśną  



31.03 – podpisanie umowy w Urzędzie marszałkowskim na budowę placu zabaw w 
Sierakoścach, jest to kolejny plac zabaw po Kłokowicach, Sólcy, Aksmanicach i 
Osiedlu Młodowice wybudowany w tym roku 
2.04 – rozstrzygnięty przetarg na termomodernizację i remont świetlicy w 
Sierakoścach, została podpisana umowa i trwają prace. Zakończenie 30.06.2014  
7.04 – rozstrzygnięty przetarg i podpisane umowy na termomodernizacje świetlic w 
Darowicach, Nowych Sadach i Kniażycach 
25.04 – szkolenie w Urzędzie Wojewódzkim z zakresu OC i zarządzania 
kryzysowego 
6.05 – Szkoła Sierakośce – udział w gminnym konkursie recytatorskim wierszy Jana 
Brzechwy 
 

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

 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Bogusława Borowska 
 
Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu 15 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących 
 
 nadania imienia A. Fredry Publicznej Szkole Podstawowej i Publicznemu 

Gimnazjum w Fredropolu, wchodzących w skład Zespołu Szkół w Fredropolu 
 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Jan Podbilski 

 
§1.  Nadaje się Publicznej Szkole Podstawowej w Fredropolu imię Aleksandra Fredry, 

ustalając pełną nazwę szkoły w następującym brzmieniu: „ Publiczna Szkoła Podstawowa 

 im. Aleksandra Fredry w Fredropolu ”. 

 

§2.  Nadaje się Publicznemu Gimnazjum w Fredropolu imię Aleksandra Fredry, ustalając 

pełna nazwę szkoły w następującym brzmieniu: „ Publiczne Gimnazjum im. Aleksandra 

Fredry w Fredropolu”. 

 

Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu 15 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących 
 
Wójt poinformował, że uroczystość nadania imienia szkole odbędzie się 1.06.2014 r. 
 
 przyjęcia do realizacji przez Gminę Fredropol zadania powierzonego przez 

Powiat Przemyski  
 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Jan Podbilski 
 
Rada Gminy Fredropol przyjmuje do realizacji zadanie powierzone przez Starostwo 

Powiatowe w Przemyślu polegające na promocji Powiatu Przemyskiego poprzez organizację 

Franciszkańskich Spotkań Młodych i Wielkiego Odpustu Kalwaryjskiego w 2014 roku 



Upoważnia się Wójta Gminy Fredropol do zawarcia Porozumienia określającego szczegółowe 

warunki zadań określonych w § 1 

 

Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu 15 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących 
 
 nabycia nieruchomości przez Gminę Fredropol 

 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Jan Podbilski 
 
Zezwolić Wójtowi Gminy Fredropol na nabycie nieruchomości – działki nr 165/2 o 
pow. 0,0630 ha położonej w obrębie Aksmanice będącej przedmiotem własności 
Państwa K. i A. Haręza, zamieszkałych Aksmanice 48, wydzielonej pod drogę 
gminną  
 
Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu 15 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących 
 
Przewodniczący przedstawił pismo Pana Grzegorza Tomaszewskiego w sprawie 
jego kandydatury na sołtysa wsi Kopystno oraz utworzenia takiego sołectwa 
 
Sołtys R. Kozak wyjaśnił, że w tej miejscowości mieszka 3 osoby 
 
Wójt wyjaśnił, że wieś Kopystno wchodzi w skład sołectwa Rybotycze podobnie jak 
Posada Rybotycka 
 

5. Zapytania i interpelacje radnych 
6. Dyskusja 

 
Wójt – od października 2011 roku praktycznie na każdej sesji była dyskusja na temat 
działalności firmy ELBUD na terenie Gminy Fredropol. Jak ta działalność  wyglądała 
zostało już wiele razy powiedziane. Na dzień dzisiejszy status prawny został 
uregulowany, potwierdzony decyzjami i wyrokami Sądu. Dwie sesje temu Pan 
radny Lichota po raz kolejny mówił o kwotach, broniąc w moim odczuciu firmy 
ELBUD, jakie Gmina mogła utracić w związku z tym, że firmy ELBUD niema na tym 
terenie. Zostały przygotowane wiarygodne wyliczenia, na podstawie umów 
podpisanych , wystawionych faktur oraz potwierdzeń przelewów jakie to były 
kwoty. Czynsz roczny za działkę 612/2 na której był ELBUD wygląda w 
poszczególnych latach następująco: 
2010 rok – 11 712, 00 brutto 
2011 rok -  11 808, 00 brutto 
2012 rok – 11 808,00 brutto 
2013 rok – 8 856,00 brutto 
Są to dokumenty podpisane przez Wójta i Panią Skarbnik, jeżeli ktoś uważa, że są to 
inne kwoty to niech odda sprawę do Prokuratury i nie mówił po raz kolejny jakie to 
ogromne pieniądze Gmina utraciła. Pozotawiam ocenie każdego, po tym co się stało 
jakie to były pieniądze i jakie to mogły być pieniądze.  



Radny J. Janowski – przypomniał, że jak firmie ELBUD skończyła się umowa na 
wydobycie kruszywa na naszej działce, to firma zwróciła się do nas z prośbą, 
żebyśmy ta umowę przedłużyli. Po kolejnych spotkaniach, sesjach nadzwyczajnych 
umowa ta nie została podpisana, firma ELBUD nie przystąpiła też do przetargu na 
zakup tej nieruchomości. Przez pewien okres firma ELBUD wydobywała kruszywo 
nie mając  tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości. W tym czasie Pan radny 
Lichota wielokrotnie zwracał się do Wójta i różnego rodzaju interwencje podejmował 
po to żeby to wydobycie zatrzymać i żeby firmę ELBUD z tej działki usunąć. Trwało 
to dosyć długo, firma prowadziła wydobycie intensywnie, wywożąc jednocześnie to 
kruszywo na sąsiednią działkę, której współwłaścicielem była jedna z osób 
powiązana z ta firmą. Skończyło się na tym, że postanowieniem Prokuratury to 
kruszywo zostało zabezpieczone i wydobycie zostało wstrzymane. Inną kwestią było 
funkcjonowanie zakładu przerobu kruszywa naturalnego w Nowych Sadach, zakład 
ten jako spółka celowa funkcjonował tylko dlatego, że zajmował się przerobem 
kruszywa naturalnego. Łatwo się zorientować po co taką działalność się prowadzi, 
kruszywo wydobywa się ze złoża i można je sprzedawać jako pospółkę, czyli 
kruszywo nie przetworzone, albo poddaje się uszlachetnieniu przez przerobienie po 
to żeby  zwielokrotnić jego wartość. W momencie jak firmie ELBUD zakładowi 
przerobu kruszywa też wygasła umowa i Gmina podjęła działania w kierunku 
opuszczenia i zaprzestania działalności tej formy Pan radny Lichota starała się 
doprowadzić do tego, żeby ten zakład nie zaprzestawał tej działalności argumentując 
to tym, że jest to ze stratą dla Gminy, ze strata dla całego regionu ponieważ tam 
ludzie pracują. Radny J. Janowski zapytał radnego J. Lichotę „przez ten okres, który 
firma ELBUD zakład przerobu kruszywa funkcjonowała, od momentu kiedy zostało 
wstrzymane wydobycie na działce, którą dzierżawiła, czyje kruszywo firma ELBUD 
przerabiała w tym zakładzie? Czy nie było to kruszywo pochodzące z kopalni, którą 
prowadzi, żona Pana radnego Lichoty?” Jeżeli Pan radny Lichota pozwolił sobie 
przygotować taki wykaz, przedstawić taki wykaz, który jak powiedział został mu 
przygotowany przez kogoś tam z ELBUDU jakie to Gmina poniosła straty w 
związku z tym, że zakład nie pracuje, to może by ktoś z firmy Pana radnego żony 
przygotował takie zestawienie, jakie ta firma odniosła zyski w związku z tym, że 
kruszywo na tym zakładzie przerabiała.” Z tego co się orientuję, Pan radny nie ma 
rozdzielności majątkowej ze swoją żoną, więc wszystkie przychody firmy żony Pana 
radnego są też przychodami Pana radnego”. Kolejne pytanie jeśli Pan radny byłby w 
stanie odpowiedzieć, gdzie w tej chwili znajduje się siedziba firmy zakład przerobu 
kruszywa ELBUD sp. jawna, czy nie jest to adres jego domu? 
Radny J. Lichota – jeśli chodzi o firmę ELBUD to wcale nie ukrywam, że znajduje się 
ona w miejscowości mojej, tam gdzie zakład się znajdował jest 90 arów za które firma 
płaciła czynsz taki jaki żeśmy w tym okresie chcieli. Jeśli żeśmy podwyższyli ta firma 
się zgodziła i chciała więcej płacić. Tam gdzie firma wydobywała to tez była tylko 
kwestia dogadania się i podpisania umowy, tam za 2 hektary dostawaliśmy sumę w 
okolicach 12 tyś. , a o tym Wójt nie mówił, można było o to walczyć, popieram te 
wnioski bo Wójt nie przedstawił wszystkich wartości, które otrzymywaliśmy, bo w 
to nie wchodzi tylko czynsz dzierżawny, wchodzą jeszcze opłaty eksploatacyjne, 
podatek od nieruchomości, a Pan przedstawił tylko koszty dzierżawy.  



Radny J. Janowski – Panie radny, Pan nie odpowiedział mi na pytania, czy firma 
ELBUD przerabiał kruszywo pochodzące z kopalni Pana żony? Czy jest Pan w stanie 
określić jaki dochód firma Pana żony z tego tytułu osiągnęła? Czy siedziba firmy 
ELBUD znajduje się u Pana w domu? 
Radny J. Lichota – jeśli chodzi o podstawę tego, nie ukrywam, firma mojej żony od 
10 lat z ELBUDEM współpracowała, oni odkupywali od niej kruszywo, jak również 
przerabiali. Co do zysków, dzisiaj z głowy pewnych rzeczy nie powiem.  
Radny J. Janowski – siedziba….Nowe Sady 65 to jest Pana adres? 
Radny J. Lichota – tak 
Radny J. Janowski – no to firma ELBUD zgodnie z KRS znajduje się pod tym 
adresem w Pana domu 
Radny J. Lichota – jakie to w tym przestępstwo? 
Radny J. Janowski – czy to nie świadczy, ze nie jest Pan bezstronny w tej całej 
sytuacji  
Radny J. Lichota – w tej sytuacji walczę o dobro Gminy, każde przedsiębiorstwo, 
które się znajduje na terenie Gminy przynosi dla Gminy dochody, ludzie maja pracę i 
tu walczyłem tylko o dobro tych ludzi, którzy tam byli zatrudnieni i o dobro Gminy, 
bo przecież dochody z tego tytułu Gmina otrzymywała 
Wójt – odnośnie podpisania umowy Pan radny po raz kolejny mówi, że można było 
się dogadać, żeby podpisać tą umowę. Są dokumenty i podpisy firmy ELBUD, 
przedstawiciela Pana Olejnika czy tez Pani Klimeckiej, gdzie jasno napisali, że nie są 
zainteresowani podpisaniem umowy, a wprost przeciwnie, napisali, żeby wystawić 
działkę na sprzedaż i tą działkę kupią. „Jeżeli Pan radny będzie dalej kierował w 
moją stronę takie zarzuty bezpodstawne, że ja nie podpisałem umowy to podejmę 
inne kroki”. Po tych pismach Rada podjęła uchwałę o sprzedaży tej działki, tylko w 
międzyczasie zanim ta działka została wystawiona do sprzedaży firma ta weszła na 
ten teren i były wielokrotnie prośby żeby usunęli się bo nie mają umowy. Warunki 
umowy zostały tutaj ustalone, jest nagranie z naszej woli zapraszaliśmy 
przedstawicieli firmy ELBUD, umowa została podpisana przez Wójta i przekazana 
do ELBUDU i to ELBUD tej umowy nie podpisał.  
Radny J. Lichota – Panie Wójcie pisemnie się do Pana zwracałem o faktyczne 
przychody do Gminy z firmy ELBUD, bo Pan rzucił tu tylko jedna dzierżawę, a 
proszę o wszystkie  
Wójt odpowiedział, że podatki płaca wszyscy i ktokolwiek byłby właścicielem 
podatki by płacił, kwoty są następujące  
2010 rok – 4650,00 
2011 rok -  5580,00 
2012 rok – 7440,00 
2013 rok – 7440,00 
Razem za 4 lata podatków wpłynęło do Gminy na kwotę 25 110,00 
Nieprawda jest też to, że firma płaciła czynsz taki jak został ustalony. Jeszcze w 2005 
Wójt Żak zwrócił się z pismem gdzie prosił o podniesienie czynszu, który od kilku 
lat nie był zmieniany wynosił 800 zł netto miesięcznie. Firma ELBUD odpisała, że się 
nie godzi bo umowa tego nie przewiduje. Firma ELBUD dostała od nas na ostatnim 
spotkaniu trzy warunki do zaakceptowania, żeby podpisać umowę, zgodziła się 
tylko na  jeden, na dwa pozostałe nie.  



Radny J. Lichota – proszę powiedzieć jakie czynsze dzierżawne były, proszę 
powiedzieć wszystkie, Pan Wójt tylko mówi to co Pan chce mówić, a to co ja chce 
usłyszeć Pan nie mówi 
Radny J. Janowski – firma ELBUD dzierżawiła działkę pod wydobycie i zgodnie z tą 
dzierżawą płaciła za wydobycie. Była określona kwota jaka miła płacić dzierżawę i ta 
kwotę płaciła. Skończyła się umowa i chcieliśmy tą umowę przedłużyć o co firma 
ELBUD sama zawnioskowała, Rada się na to zgodziła poczym Pan z firmy ELBUD 
nie przystąpił do podpisania tej umowy. Złożył nam propozycje taką, aby mu 
sprzedać tą działkę, zgodziliśmy się na sprzedaż, to wtedy Pan interweniował, żeby 
firmę ELBUD powstrzymać i usunąć z tej działki. Czy nie Pan biegał za tym, że firma 
ELBUD bezprawnie kopie? Przecież mamy na to dokumenty 
Radny J. Lichota – ja rozmawiałem wtedy z Prezesem i Prezes mi powiedział, że 
wszystkie opłaty do Gminy wnosi, on jest w posiadaniu i on ma prawo kopać. Ja 
więcej nic nie mogłem i akurat w tej sprawie Wójta popierałem, rozmawiałem z 
jedną stroną i z druga stroną.  
Radny J. janowski – czyli pośrednikiem Pan był pomiędzy firma ELBUD a Gminą. 
Sam Pan wnioskował, żeby firmę ELBUD powstrzymać od wydobycia na tej działce, 
myśmy nie chcieli zabronić im wydobycia tylko Pan Olejnik bawił się z nami 
mówiąc, że dzisiaj wydzierżawię, a jutro kupię,  a w tym samym czasie wprowadził 
kilka firm, które dzień i noc wydobywały kruszywo po to żeby to wywieźć na swoją 
działkę. Za chwile mógłby powiedzieć, że na tej działce nie ma już nic, nie można 
było określić wartości tej działki bo dziennie się tam wydobywało kilkadziesiąt czy 
kilkaset kubików bez prawa do dysponowania. Pan Olejnik mówił, że jest w 
posiadaniu. Jest Pan zgodny z tym, że ELBUD kopał nielegalnie na tej działce, tak 
czy nie? 
Radny J. Lichota  - w tym wypadku tak wypada, że nielegalnie  
Radny J. Janowski – to jak mamy się odnieść do tego cos my stracili z działalności na 
tej działce ELBUDU jak on tam był nielegalnie. W pewnym Momocie firma ELBUD 
deklarowała mieszkańcom Nowych sadów, że w zamian za to, że tam prowadzi 
wydobycie to robi drogę, wykłada płytami betonowymi, po czy teraz jak się zaczął 
konflikt. Jak została robiona droga to płyty zostały zdemontowane i złożone, 
wszyscy mówili, że płyty są własnością wsi. Jak jeszcze Wójt Żak chciał zabrać kilka 
płyt przed Odpustem na przejazd przez Wiar to wszyscy na czele z radnym bronili 
tych płyt.  
Radny J. Lichota – przekłamuje Pan sytuację, bo wtedy była inna sytuacja. Wtedy 
podjazd do mostu był rozebrany, płyt udało się trochę uratować, zostały odłożone na 
bok i tamte płyty Wójt chciał zabrać 
Radny J. Janowski – a to nie są te same? 
Radny J. Lichota  - te same, ale te płyty miały iść na most, płyt broniła cała wieś 
Radny J. Janowski – gdzie Pan był jak teraz firma ELBUD zabierała te płyty 
Radny J. Lichota – byłem z Panem sołtysem i Pan Olejnik nasłał na nas Policję. 
Gmina powinna wspomóc mieszkańców o to o co walczą. My jako mieszkańcy 
mieliśmy dostać konkretne inwestycje, chcieliśmy potok, który zabiera brzegi ułożyć 
tymi płytami, trzeba było tylko dokumentację zrobić z Wójta strony i przez cztery 
lata nie udało się zrobić nic tym bardziej, że były płyty, których można było użyć, jak 



byśmy ich użyli to by zostały i z stamtąd na pewno by ich Pan Olejnik nie zabrał . A 
dzisiaj Gmina nie chce mieszkańcom dopomóc  
Radny J. Janowski – czyli uważa pan, że Gmina robi źle Panu Olejnikowi ponieważ 
został zakład usunięty, a przed chwila mówi Pan, że pan Olejnik nasłał na was 
Policję. Czy płyty odbierała firma Bartosz Olejnik Sz. Jawna?, a kto zawiadomienie 
napisał? 
Radny J. Lichota – nie wiem  
Wójt zapytał sołtysa J. Kaisera jaka firma zabierała te płyty? 
Sołtys J. Kaiser odpowiedział, że firma ELBUD zabierała 
Wójt – ale ta firma ma siedzibę w domu pana radnego, więc jak bronił płyt przed 
firma, która ma siedzibę w u Pana w domu 
Radny J. Janowski – firma Zakład Przerobu Kruszywa ELBUD Bartosz Olejnik ma 
siedzibę u Pana w domu 
Radny J. Lichota  - to jest spółka, która ma żwirownię, a płyty ma ELBUD przemyski  
Sołtys J. Kaiser – płyty zabierał pan Marek Olejnik Prezes firmy ELBUD 
Radny J. janowski – a zawiadomienie o zaginięciu płyt kto składał? 
Sołtys J. Kaiser nic nie wie o zawiadomieniu  
Radny J. janowski – fakt na dzień dzisiejszy jest taki, że firma ELBUD ma siedzibę u 
Pana w domu i ja mam wątpliwości czy Pan jest w tej sprawie stronniczy i te 
wszystkie działania nie są spowodowane tym, że jest Pan w to zaangażowany  
Radny J. Lichota – w jakiej sprawie jestem stronniczy, to, że mówię prawdę, że z tego 
tytułu Gmina nie będzie osiągała dochodów? Z jakiej przyczyny nie podpisaliśmy 
umowy na zakład przeróbki, proszę powiedzieć. Ponieważ ktoś mi stanął na nogę, 
tak? 
Radny J. Janowski – ponieważ Pan Olejnik nie zgodził się na warunki 
Radny J. Lichota – ja wiem, że się zgodził  
Radny W. Haliszczak – z firmą ELBUD już mamy problemy kilka lat, kiedyś daliśmy 
w dzierżawę 3 hektary, firma miała nam wybudować most po powodzi za 45 tyś. , 
zapłaciliśmy prawie 100 tyś. Tak samo z tymi umowami było, ile razy była tutaj 
firma proszona, żeby podpisać. Firma ELBUD nie podpisał, bo działała na zwłokę, z 
ta firmą nie warto było nawet rozmawiać 
Radny J. janowski – kruszywo zostało decyzją Sądu przyznane gminie i został 
wydany nakaz zwrotu, w tej chwili nie mamy żadnych terenów pod eksploatację. 
Załóżmy hipotetycznie, że firma ELBUD jako zakład przerobu kruszywa by tam 
nadal działała, jak Pan sądzi czyje kruszywo, oprócz pochodzącego z Pana terenu by 
ona przerabiała?  
Radny J. Lichota – Pan Olejnik ma 9 ha kupione, przy jego działce jest 3 ha i są to 
kruszywa, tam nikt nie wejdzie na ta działkę bo Pan Olejnik każdemu będzie tam 
blokował i tam trzeba negocjować dla dobra nas wszystkich, Gminy, 
Przedsiębiorstwa, żeby te przychody jednak przychodziły do Gminy  
Wójt – Pan Olejnik chciał za złotówkę te działki, które są wystawione w przetargu  
Radny J. Lichota – zapytał Wójta jakie jest zadłużenie na dzień dzisiejszy 
Wójt odpowiedział, że zostanie taka informacja przygotowana  
Wójt przypomniał odnośnie 3 ha działki gminnej obok działki 9 ha Pana Olejnika, jak 
na początku kadencji Pan Olejnik przyjechał i pokazywał radnym, żeby Gmina dała 
mu bez przetargu te 3 ha działki bo on chce robić Park wodny, a tam będzie parking. 



Dziś słowa Pana radnego są potwierdzeniem, ze to Pan Olejnik chciał kupić za 
przysłowiowa złotówkę działek, która miała być na parking, a poszłaby pod 
wydobycie. Przed chwilą Pan radny znowu skłamał, mówiąc, że firma ELBUD 
chciała podpisać umowę, a to jest nie prawda, są do wglądu dokumenty, prosiliśmy 
Bartosz Olejnika, żeby przyszedł na spotkanie ustalić warunki umowy, to 
odpowiedział, że nie przyjdzie bo wyjeżdża na wczasy, wyznaczyliśmy kolejny 
termin, zostały postawione trzy warunki do spełnienia, żeby umowa mogła być 
podpisana, daliśmy termin 10 dniowy na odpowiedź, firma ELBUD odpisała, że 
tylko jeden warunek może spełnić.  
Radny J. Janowski – logiczna całość jest taka, że zakład przerobu kruszywa zostaje na 
naszym terenie, przerabia czyjeś kruszywo, pewnie w części z Pana żony zakładu. 
Jest parę hektarów jeszcze które możemy sprzedać i już z założenia musimy 
sprzedać Panu Olejnikowi, bo każdemu innemu będzie blokował. Za chwile pan 
radny by powiedział, że musimy sprzedać Panu Olejnikowi bo jak zostawiliśmy 
zakład to co on ma przerabiać, bo co on ma przerabiać ?  
Radny J. Lichota, ja nigdy nikogo do niczego nie zmuszam i nie zmuszałem  
Radny J. Janowski – wyjdzie na to, że Gmina może to sprzedać tylko określonej 
firmie, bo inni będą przez tą formie blokowani bo nie dostana koncesji. I Gmina to 
sprzeda temu panu, ale na jego określonych warunkach 
Radny J. Lichota – nie musi sprzedać, może wydzierżawić, na dzierżawie zawsze 
lepiej wychodziliśmy 
Radny J. Janowski, a co zakład by przerabiał gdyby Gmina nie chciała tego ani 
sprzedać , ani wydzierżawić?  
Radny J. Lichota – Panie Janowski, ale czy to jest Pańska myśl. Firma chciała, żeby 
zakład tam stał i chciała za to płacić, to co Pana obchodzi co on będzie tam robił, to 
jest drugorzędna rzecz. Pan by chciał wiedzieć co każdy przedsiębiorca robi i to 
wszystko Pana interesuje 
Radny J. Janowski - tylko ten przedsiębiorca, który mówi, że działa w imieniu 
Gminy,  
Radny J. Lichota, - bo to są konkretne pieniądze, które do Gminy nie wpływają 
Radny J. Janowski – bo to są też konkretne pieniądze, które nie wpływają do firmy 
Pana żony  
Radny J. Lichota – niech się Pan o to nie martwi, widzę, że się Pan strasznie martwi 
firma mojej żony, niech się Pan pomartwi firma swoją w Rzeszowie i niech się Pan 
nie zajmuje firmą mojej żony 
Radny J. Janowski – czy Pan pełni w firmie swojej żony funkcje kierownika nadzoru? 
Radny J. Lichota – nie mam obowiązku panu na to odpowiedzieć 
 
S. Moskowicz – (wypowiedź słabo słyszalna na nagraniu, cicha wypowiedź)  na ostatniej 
sesji było pytanie odnośnie wydzierżawienia pastwiska i drogi. Złożył w tej sprawie 
pismo i chce uzyskać odpowiedź  czy będzie w tym roku, bo z tego co powiedział 
radny Janowski pieniądze są z dopłat, które Gmina bierze za użytkowanie swoich 
gruntów . Drugie pytanie zadane jeszcze w listopadzie, nie było odpowiedzi, ile 
pieniędzy poszło ze sprzedaży nieruchomości na cele typowo rolne, prosiłem o 
sprostowanie tego Protokołu z sesji z listopada, miało być to sprostowane, ale dalej 
jest po staremu, nie chodzi o drogi asfaltowe, a chodzi o żwirowanie, jakie fundusze 



w jakich miejscowościach będą przeznaczone z budżetu gminnego na żwirowanie 
dróg wiejskich, ewentualnie naprawę przepustów. Jak wygląda sytuacja, bo niektóre 
Gminy mają fundusze na to, odnośnie odnowienia dróg między polami, bo powinno 
być 4 m średnio,  a są 1,5 m i ciężko ciągnikiem większym przejechać. Prywatnie 
najtańszy koszt to jest ok. 1000 zł.  
Wójt odpowiedział, że Pan radny Janowski nie powiedział, że są pieniądze, tylko 
powiedział, że błędem jest wydzierżawianie gruntów gminnych osobom prywatnym 
po to żeby mogły czerpać korzyści z dopłat, tylko idziemy w tym kierunku, że 
Gmina sama składa wnioski o dopłaty, dostaje pieniądze i bierze na siebie ciężar 
utrzymania dróg polnych. Skończyła sie dzierżawa i tak zrobiliśmy, każdego roku 
przybywa gruntów za które gmina niemałe pieniądze z dopłat bierze. Jeśli chodzi o 
drogę  
To jest sytuacja taka, że droga biegnie przez działkę prywatna, a tam gdzie jest 
faktycznie droga jest to zajęte przez właściciela działki. On nie zgłasza pretensji, a 
my nie mamy w tej chwili środków żeby ta drogę wydzielać i remontować, będą 
takie pieniądze to będziemy to robić. Dzisiaj są większe potrzeby w gminie niż ta 
droga, tym bardziej, że niema tam konfliktu. Odpowiedź ile pieniędzy poszło na cele 
rolnicze jest zawarta w uchwale budżetowej i w sprawozdaniu w Dziale drogi jest 
jakie pieniądze w danym roku są planowane i wydatkowane na drogi. Żwirowanie 
dróg polnych, najpierw robi się drogi, które służą mieszkańcom, jak będziemy mieć 
zrobione wszystkie drogi tam gdzie mieszkają ludzie to będziemy robić drogi polne, 
w tej chwili nas na to nie stać. Robimy drogi najczęściej uczęszczane tak gdzie 
mieszkają ludzie. Żwirujemy też drogi do pół jeśli stan ich zniszczenia nie pozwala 
na użytkowanie.  
Radny J. Lichota zapytał czy zostało sprzedane kruszywo? 
Wójt odpowiedział, że tak. Czterokrotnie było zamieszczane zapytanie ofertowe, 
została wybrana oferta, podpisana umowa  
Radny J. Lichota zapytał w jakiej cenie zostało sprzedane? 
Wójt odpowiedział, że sprzedano za 9,00 zł netto, 11,07 brutto za m3, wartość wg. 
Operatu szacunkowego wykonanego przez rzeczoznawcę wynosiła 9,55. Czyli 
zostało sprzedane drożej niż wycena 
Radny J. Lichota – do Budżetu przyjęliśmy wartość tego kruszywa 400 tyś. , skąd tą 
brakującą sumę wziąć, będzie deficyt budżetowy. Gratuluję takiego handlu, po 
kosztach wydobycia Pan sprzedał 
Wójt odpowiedział, że do Budżetu przyjęliśmy wartość kruszywa, którą wycenił 
Prokurator w toku postępowania i jest to wartość planowa tak jak Budżet się ustala. 
Dzisiejsza cena jest inna, ale podejmiemy kroki i będziemy się domagać od firmy jaka 
była wartość rynkowa kruszywa w 2011 roku, a jaka jest teraz. Dzisiaj przez 
rzeczoznawcę ta wartość jest 9,55 zł. , ale w piśmie sam właściciel firmy pisze, że ta 
cena była 24-26 zł. więc Gmina będzie się domagać sądownie, żeby firma, która 
wtedy nie mając prawa weszła i to kruszywo wydobyła i tyle czasu się ciągnęła 
sprawa w Sądzie, dzisiaj nam zwróciła te pieniądze. Gdyby wtedy nie weszła dzisiaj 
inna by była wartość.  
Radny J. Lichota – czy w Nowych Sadach jakieś działki rekreacyjne zostały 
sprzedane? 
Wójt odpowiedział, że zostało sprzedanych 10 działek po około 0,30 ha  



Radny J. Lichota – zapytał czy według Wójta obietnicy droga w Nowych Sadach 
powstanie 
Wójt odpowiedział, że zgodnie z obietnica droga powstanie  
Radny J. Janowski stwierdził, że ogłoszeni o sprzedaży kruszywa było kilkakrotnie 
zamieszczane, sprzedaje się za tyle za ile jest chętny. Gdyby był chętny kupić drożej 
to Gmina na pewno by drożej sprzedała. A to, że w tamtym czasie cena podana 
przez Prokuratora była inna świadczy o tym, że zmieniła się cena kruszywa  i 
będziemy się zastanawiać do kogo wystąpić o utracone korzyści z powodu, że 
Gmina nie mogła dysponować tym kruszywem. Gmina straciła na tym kruszywie, 
ale nie ze swojej winy i kto tą różnicę pokryje to się jeszcze zastanowimy 
Sołtys J. Łuczak – czy jest możliwość dalszej dzierżawy pastwiska i przeznaczanie 
pieniędzy z dopłat za cle wiejskie 
Wójt wyjaśnił, że sytuacja jest podobna jak w przypadku pana Moskowicza, kończy 
się umowa dzierżawy i sołtys pyta kto będzie dalej zgłaszał do dopłat on jako 
dzierżawca czy Gmina 
Radny J. Janowski stwierdził, że trzeba skończyć z tym absurdem, kiedyś Gmina nie 
mogła pobierać dopłat, ale teraz może i wszystkie tereny nieuprawiane rolniczo, na 
które kończą się umowy Gmina powinna sama zgłaszać do dopłat  
Wójt stwierdził, że nawet jak Gmina zgłosi pastwisko do dopłat mieszkańcy nadal 
mogą wypasać krowy  
Radny K. Krzyżanowski stwierdził, że za chwile inne wioski będą chciały tak samo 
dzierżawić i brać dopłaty z działek na potrzeby wsi 
 
 

7. Zakończenie obrad sesji 
 
Przewodniczący Rady Gminy Jan Podbilski podziękował zebranym za udział w LVI 
sesji i zakończył jej obrady 


