
Protokół Nr XV/2015 
z XV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Fredropol 

z dnia 5 października 2015 roku 
 

Ustawowy skład Rady 15 

Radni Obecni na sesji 15 

Radni nieobecni na sesji 0 
 
Osoby zaproszone na sesję: 

1 Mariusz Śnieżek Wójt Gminy 

2 Leszek Urban Sekretarz Gminy 

3 Bogusława Borowska Skarbnik Gminy 

 
 
1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch otworzył obrady XV sesji Rady Gminy 
Fredropol. Na podstawie listy obecności stwierdził jej prawomocność. Poinformował że 
sesja została zwołana na wniosek Wójta Gminy. 

 
3. Podjęcie uchwał w sprawie: 
 zmian w Budżecie Gminy Fredropol na 2015 rok. 

 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Bogusława Borowska. 
 
Rada uchwalę przyjęła w głosowaniu: 15 głosów za, 0 głosów przeciw, o głosów 
wstrzymujących 

 
 zmiany Uchwały Nr XIV/125/2015 Rady Gminy Fredropol z dnia 23.09.2015 

 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Bogusława Borowska. 
Zmiana dotyczy tylko zmiany paragrafu, pozostała treść pozostaje bez zmian. 
 
Rada uchwalę przyjęła w głosowaniu: 15 głosów za, 0 głosów przeciw, o głosów 
wstrzymujących 

 
4. Zapytania i interpelacje radnych. 
5. Dyskusja. 
 
Radny J. Gierczak zapytał Wójta czy w Urzędzie Gminy jest Protokół, który mówi, że 
płyty z drogi w Nowych Sadach przez Elbud są własnością Gminy, bo taki Protokół 
został przedstawiony prze Policję sołtysowi Nowych Sadów.  
Wójt odpowiedział, że na wniosek Prokuratury zostały udostępnione wszystkie 
dokumenty dostępne w archiwach Urzędu Gminy dotyczące tej sprawy. Było do już 
dawno, jakieś 7-8 miesięcy temu wiec trudno teraz pamiętać jakie to były 
dokumenty. Nie mamy w tej chwili żadnej wiedzy na jakim etapie jest ta sprawa. 



Radny J. Lichota stwierdził, że była taka Umowa, że ta droga była zrobiona dla wsi i 
było jej przekazanie. Zapytał czy Wójt może te dokumenty udostępnić. 
Wójt odpowiedział, że zostaną udostępnione wszystkie dokumenty jakie są w tej 
sprawie. Wójt stwierdził, że w jego ocenie płyty nie mogą być własnością Elbudu. 
Droga była zrobiona przez Elbud, ale potem była naprawiana i remontowana przez 
Gminę. Gmina w tej chwili nie jest stroną w tej sprawie, ale po decyzji Prokuratury, 
na pewnym etapie przystąpimy do odpowiednich  działań.  
Wójt stwierdził, że wciąż jest dużo niejasności pomówień i oskarżeń jeśli chodzi o 
współpracę Gminy z Firmą Elbud. W tej chwili wszystkie sprawy sądowe 
zakończyły się na korzyść Gminy i informacja na temat wraz z dokumentami 
zostanie radnym przedstawiona.  
Radny D. Czarnota zwrócił się z wnioskiem, żeby oświetlenie uliczne zaświecało się 
pół godziny po zachodzie słońca 
Wójt polecił Sekretarzowi, żeby jeszcze dzisiaj taki wniosek został przekazany do 
Zakładu Energetycznego  
Radny D. Czarnota – kontenery przy cmentarzach są pełne  
Wójt polecił Sekretarzowi uzgodnić z PGK, żeby przed 1 listopada wszystkie 
kontenery zostały opróżnione, nawet jeśli będzie to poza harmonogramem wywozu 
śmieci  
 
6. Zakończenie obrad sesji. 

 
Przewodniczący podziękował zebranym za udział i zakończył obrady XV sesji Rady 
Gminy. 

 


