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P. Lidia Warwasińska

Radna Gminy Rędziny

W odpowiedzi na Pani zapytania z dnia 27.09.2022r. (data wpływu do urzędu 
28.09.2022r. data przekazania 04.10.2022r.) zarejestrowane pod numerami 10018.2022; 
10019.2022; 10020.2022; 10029.2022; 10028.2022; 10052.2022, poniżej przekazuję 
informacje.

Jak już wielokrotnie była Pani informowana, kwestia interpelacji i zapytań uregulowana 
została w art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym. Ust. 3. stanowi, 
iż „w sprawach dotyczących gminy radni mogą kierować interpelacje i zapytania do wójta”. 
Natomiast większość zapytań dotyczy wyjaśniania Pani spraw związanych bezpośrednio 
z własnymi potrzebami lub wynikającymi z braku wiedzy oraz znajomości przepisów 

prawnych.

Ponadto ustawodawca w ust. 5 zawarł odniesienie do zdania drugiego określonego w ust. 4. 
Zatem również i zapytanie powinno zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego 
będącego jego przedmiotem oraz wynikające z niego pytania. Składane przez Panią zapytania 
nie spełniają tego wymogu formalnego - również i w tych przypadkach.

Podsumowując, proszę o stosowanie się do zapisów ustawowych, a nie korzystać z przepisów 
w sposób wybiórczy oraz niewchodzenie w kompetencje zastrzeżone ustawowo do zakresu 
działania Wójta.

Podkreślam, że zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. (Dz.U. z 2022r., poz. 559) 
o samorządzie gminnym cyt.:

1. Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy.

2. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy określa regulamin organizacyjny, 
nadany przez wójta w drodze zarządzenia.

3. Kierownikiem urzędu jest wójt.

4. Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy 
wójta lub sekretarzowi gminy.

5. Kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do 
pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Zatem proszę nie wkraczać w kompetencje przyznane przez ustawodawcę i sprawy 
pracownicze pozostawić do rozpatrzenia zgodnie z przyznaną w drodze ustawy kompetencją.

Ponadto podkreślam, że pisanie zapytania w sprawie konsekwencji dyscyplinarnych na 
pracownika samorządowego z którym w przedmiotowej sprawie w tym dniu nie zamieniła 
Pani nawet jednego słowa, może nosić znamiona celowego pomawiania i nękania. W związku 
z Pani wielokrotnymi, bezpodstawnymi pomówieniami wobec różnych pracowników, w tym 
na oskarżenia wobec pracownika, który w Urzędzie Gminy przepracował 40 lat, widząc 



potrzebę zabezpieczenia sytuacji pracowników Urzędu, została podjęta decyzja o przesyłaniu 
Pani materiałów w osobnych listach. Wcześniej materiały były Pani dostarczane osobiście 
przez pracownika Urzędu Gminy Rędziny, ponadto korespondencja była przekazana do Pani 
skrzynki na listy, znajdującej w Pani miejscu zamieszkania, a dodatkowo jeszcze wysyłane na 
Pani służbową skrzynkę pocztową na bezpłatnie udostępniony sprzęt elektroniczny wraz 
z opłaconym dostępem do Internetu. Przypominam, że posiada Pani założoną służbową 
pocztę elektroniczną z której z niewiadomych przyczyn Pani nie korzysta. Zatem przesyłki 
były Pani dostarczane na szereg różnych, możliwych sposobów, Pani natomiast w zależności 
od własnych potrzeb, pomawiała pracowników, że nie było przesyłek w skrzynce, że dostarczał 
Pani korespondencję pracownik, którego Pani nie zna, że nie było listu w kopercie i wreszcie, 
że pracownik dopisał kolejny numer na zwrotce pocztowej.

To właśnie w trosce o dbałość wydatkowania środków publicznych, które mogłyby zostać 
przekazane na inne cele zgodnie z sugestiami i oczekiwaniami mieszkańców, zamiast na 
kolejne znaczki pocztowe korespondencję dla Pani dostarczał wskazany pracownik Urzędu 
Gminy. Podkreślam, że pracownicy Urzędu Gminy Rędziny dostarczający korespondencję 
mają również takie działania wpisane do swoich zakresów czynności. Biorąc pod uwagę 
powyższe, wynika z tego jednoznacznie, że to Pani działania przyczyniają się do zwiększania 
wydatków bieżących związanych z wysyłaniem odpowiedzi na Pani wnioski, zapytania itp. 
każdorazowo korespondencji listem poleconym, zgodnie z Pani pisemnymi żądaniami 
w których to Pani żąda cyt.: „Proszę o pisemną formę odpowiedzi na moje zapytania 
i przesłanie drogą urzędową". Nadmieniam, również, że nie można ukarać pracownika za 

nie wykonywanie czynności, które nie leżą w jego zakresie obowiązków. Pani jako wieloletnia 
radna winna znać już zakresy obowiązków pracowników, a nie kolejny raz oczerniać poprzez 
wskazywanie, że pracownik nie dopełnił obowiązków. Działania takie noszą znamiona 
celowego oraz uporczywego naruszania dobrego imienia oraz dóbr osobistych pracowników 
Urzędu Gminy Rędziny.

Obowiązek zabezpieczenia i wywiezienia powstałych odpadów z tytułu koszenia traw, 
podcinania gałęzi krzewów i drzew oraz wycinki drzew na terenach gminnych jest uzależniony 
od warunków umowy podpisanej z wykonawcą na dany zakres w/w prac. W umowie zazwyczaj 
stosuję się zapis, że to Wykonawca odpowiada za uprzątnięcie gałęzi oraz uporządkowanie 
terenu po wykonaniu usługi.

Natomiast w przypadku przycinki lub wycinki drzew przez pracowników UG, gałęzie i inne 
pozostałości zawsze są zabierane i przepuszczane przez rozdrabniacz do gałęzi.

W zakresie działań wykonywanych na terenie Wspólnot Mieszkaniowych na Osiedlu 
w Rędzinach, swoje zapytanie powinna Pani skierować do Zarządców oraz Członków Zarządu 
Wspólnot.

Usługodawca nie powinien wrzucać odpadów powstałych w wyniku wykonanej usługi do 
miejsc składowania odpadów komunalnych Wspólnot Mieszkaniowych, z racji tego, iż w ogóle 
nie powinien mieć takiej możliwości. Pojemniki na odpady, przeznaczone do użytkowania 
mieszkańców Wspólnot Osiedla, są zamykane, co oznacza, że usługodawca nie powinien mieć 
do nich dostępu.

Zgodnie z porządkiem posiedzenia komisji łączonych tematem posiedzenia nie było 
opiniowanie projektu uchwały, czy też przedstawienie analizy związanej z gospodarką 
odpadami, dlatego też radni nie otrzymali ww. materiałów. Przede wszystkim celem spotkania 
było przekazanie radnym informacji na temat rozstrzygniętego przetargu na odbiór odpadów 
komunalnych, w tym łącznej wartości umowy, a co za tym idzie przekazanie informacji, 



te pozostawienie wysokości opłaty za odbiór odpadów na poziomie 29 zł od osoby spowoduje 
konieczność pokiycia ogromnych kosztów związanych z systemem gospodarki odpadami 
z budżetu gminy.

Podczas posiedzenia komisji nikt nie domagał się od radnych Gminy Rędziny ustalenia 
wysokości podwyżki za odpady komunalne. Przedstawione zostały natomiast informacje 
dotyczące rozstrzygniętego przetargu na odbiór odpadów komunalnych, w tym łącznej wartości 
umowy, a co za tym idzie przekazano informację, że pozostawienie wysokości opłaty za odbiór 
odpadów na poziomie 29 zł od osoby spowoduje konieczność pokrycia ogromnych kosztów 
związanych z systemem gospodarki odpadami z budżetu gminy.

Wójt Gminy Rędziny wykonuje wszystkie zadania, które są wymienione w art. 30 pkt 2 
ustawy o samorządzie gminnym, w tym również przygotowuje projekty uchwał. Tak, jak 
zostało to napisane powyżej, w porządku obrad komisji nie figurował punkt dotyczący 
opiniowania projektu uchwały, w związku z czym radnym nie został przedstawiony projekt 
uchwały.

Informuję, że zarówno za zwołanie, jak i za zakończenie posiedzenia komisji łączonych 
odpowiedzialni są poszczególni radni, natomiast Wójt Gminy Rędziny uczestniczył w dniu 14 
września br. w posiedzeniu połączonych komisji jako osoba zaproszona, biorąc udział 
w dyskusji na temat wysokości opłaty za odbiór odpadów.

W związku z kolejnym zapytaniem wskazuję, iż informacje, o których udostępnienie Pani 
wnosi nie mogą zostać udzielone. Odnosząc się do pierwszego pytania to wskazać należy, iż 
niemożliwe jest udzielenie odpowiedzi na tak sformułowane pytanie. Urząd Gminy Rędziny 
nie wie jakie wydatki miała Pani na myśli pisząc o „wszystkich wydatkach”. Niemniej jednak 
publiczne dokumenty finansowe dostępne są na BIP Urzędu Gminy Rędziny. Niezależnie od 
powyższego odpowiedź na zadane pytania, w zakresie dotyczącym informacji wynikających 
m. in. z akt podatkowych spraw prowadzonych przez Gminę Rędziny jest niemożliwa ze 
względu na konieczność ochrony tajemnicy skarbowej. Tajemnica skarbowa jest jedną z 
tajemnic ustawowo chronionych. Zakres tajemnicy skarbowej oraz zasady jej udostępniania 
uregulowane są w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity 
Dz.U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.). Zgodnie z art. 293 ustawy Ordynacja podatkowa 
Indywidualne dane zawarte w deklaracji oraz innych dokumentach składanych przez 
podatników, płatników lub inkasentów objęte są tajemnicą skarbową.

Tajemnicą skarbową objęte są również:

1) informacjach podatkowych przekazywanych organom podatkowym przez podmioty 
inne niż wymienione w § 1;

2) aktach dokumentujących czynności sprawdzające;

3) aktach postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej oraz 
aktach postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe;

4) dokumentacji rachunkowej organu podatkowego;



5) informacjach uzyskanych przez organy Krajowej Administracji Skarbowej z banków 
oraz z innych źródeł niż wymienione w § 1 lub w pkt 1;

6) informacjach uzyskanych w toku procedur rozstrzygania sporów dotyczących 
podwójnego opodatkowania oraz w toku postępowania w sprawie wydania uprzednich 
porozumień cenowych, o których mowa w ustawie z dnia 16 października 2019 r. o 
rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich 
porozumień cenowych;

7) aktach dokumentujących kontrolę, o której mowa w rozdziale 9 działu III ustawy z dnia 
9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami;

8) informacjach o wynikach analizy ryzyka, o której mowa w art. 119zn § 1, oraz innych 
informacjach i dokumentach, o których mowa w dziale IIIB;

9) informacjach i dokumentach, o których mowa w dziale III w rozdziale 1 la;

10) aktach postępowania w sprawie wydania opinii zabezpieczającej oraz aktach 
postępowania określonego w dziale IIIA w rozdziale 5;

11) informacjach o ustaleniu prawdopodobieństwa wystąpienia opóźnień, o których mowa 
w art. 299f;

12) informacjach przekazanych przez podatnika w ramach realizacji współdziałania, 
o którym mowa w dziale IIB.

Wskazać należy, że możliwość udostępnienia akt sprawy oraz informacji z akt sprawy 
podatkowej jest przewidziana w art. 298 i 299 Ordynacji podatkowej. Przepisy te określają 
zamienięty katalog podmiotów, którym organy podatkowe mogą udzielać informacji zawartych 
w aktach podatkowych sprawy. Wnioskodawca, jako Radna Gminy Rędziny niewymieniona 
w w/w przepisach i niebędąca stroną postępowania podatkowego nie jest osobą uprawnioną do 
uzyskania żądanych informacji stanowiących tajemnicę skarbową. Ponadto wskazuję, iż wobec 
treści art. 24 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym przy udzielaniu jakichkolwiek informacji 
radnemu konieczne jest wzięcie pod uwagę tajemnic prawnie chronionych. Informacje, o 
których udostępnienie wnosi Pani nie mogą zostać udzielone również ze względu na fakt, iż 
stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 Ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1913). Zgodnie z 
w/w przepisem czynem nieuczciwej konkurencji jest ujawnienie, wykorzystanie lub 
pozyskanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę 
przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne 
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub 
w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle 
zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile 
uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu 
należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z powyższym, 
żądane informacje stanowią prawnie chronioną tajemnicę przedsiębiorstwa, tym samym brak 
jest możliwości ich udostępnienia. Jednocześnie wskazać należy, iż informacje o których 
udostępnienie Pani wnosi stanowią informacje poufne i jako takie podlegają ochronie prawnej.



Zgodnie z treścią umowy zawartej z podmiotem, którego dane te dotyczą, strony umowy 
zobowiązane są do zachowania w poufności informacji z niej wynikających. Konkludując, brak 
jest możliwości na udzielenie odpowiedzi na tak zadane pierwsze pytanie. Jednocześnie brak 
jest podstaw prawnych pozwalających na udostępnienie przedmiotowych informacji 
wynikających z akt podatkowych oraz dokumentacji rachunkowej organu podatkowego, jak 
również informacji poufnych.

mgr in^Pawel Militowskl



Lidia Małgorzata Warwasińska

Radna Gminy Rędziny Pani Agnieszka Bajor W5. #
Przewodnicząca Rady Gminy Rędziny

Pan Paweł Militowski Wójt Gminy Rędziny

ZAPYTANIE

w sprawie: nie dopełnienia obowiązku przekazania pani Dyrektor Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Kościelcu zarządu trwałego części budynku 
Przedszkola mieszczącego się w Kościelcu ul. Wolności 90 od dnia 
powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 
Kościelcu na podstawie Zarządzenia nr 0050.88.2018 z dnia 20 lipca 2018 r.

Odpowiadając na sugestie i oczekiwania Mieszkańców Gminy Rędziny- 
Wyborców proszę o odpowiedź na następujące zapytanie.

1) . Jakie konsekwencje dyscyplinarne wyciągnął Pan Paweł Militowski Wójt 
Gminy Rędziny wobec pani Agnieszki Olszewskiej Sekretarza Gminy i 
kierownika Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych ,Funduszy 
Zewnętrznych i Oświaty za to ,że :
- nie dopełniła obowiązku przekazania pani Dyrektor Zespołu Szkolno- 
Przedszkolnego w Kościelcu zarządu trwałego części budynku Przedszkola 
mieszczącego się w Kościelcu ul. Wolności 90 od dnia powierzenia 
stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Kościelcu na okres 
od 01.09.2018 do 31.08.2023 na podstawie Zarządzenia nr 0050.88.2018 z dnia 20 
lipca 2018 r. do czerwca 2020 r.

2) .Dlaczego przekazanie zarządu trwałego części budynku Przedszkola 
mieszczącego się w Kościelcu przy ul. Wolności 90 nastąpiło dopiero w 
czerwcu 2020 r. ?

3) . Dlaczego prośba dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kościelcu z 
2021 r. o dofinansowanie w wysokości -60 tys. zł do zaplanowanej w budżecie 
dotacji - 10 tys. zł na remont zabytkowego budynku przedszkola nie była 
omawiana ani przez Komisję Finansów Publicznych i Samorządu ani przez 
Komisję Oświaty Sportu Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Gminy Rędziny ?

Proszę o pisemną formę odpowiedzi na moje zapytania i przesłanie drogą 
urzędową Z poważaniem
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Lidia Małgorzata Warwasińska

Radna Gminy Rędziny

Rędziny , dnia 27 września 2022 r.

Pani Agnieszka Bajor

Przewodnicząca Rady Gminy Rędziny

Pan Paweł Militowski Wójt Gminy Rędziny

ZAPYTANIE

w sprawie: wyciągniętych konsekwencji dyscyplinarnych wobec pani Agnieszki 
Olszewskiej Sekretarza Gminy za to ,że w dniu 06 lipca 2022 r. nie udostępniła 
radnej Gminy Rędziny w ciągu 5 godzin oczekiwania w budynku Urzędu 
Gminy w Rędzinach wskazanych w pisemnych prośbach dokumentów zgodnie 
z art.24 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz za 
marnotrawstwo finansów publicznych

Odpowiadając na sugestie i oczekiwania Mieszkańców Gminy Rędziny- 
Wyborców proszę o odpowiedź na następujące zapytanie.

1). Jakie konsekwencje dyscyplinarne wyciągnął Pan Paweł Militowski Wójt 
Gminy Rędziny wobec pani Agnieszki Olszewskiej Sekretarza Gminy za to ,że 
w dniu 06 lipca 2022 r. w ciągu 5 godzin oczekiwania przez radną Gminy 
Rędziny w budynku Urzędu Gminy w Rędzinach

- nie udostępniła radnej pomimo ustawowego obowiązku zgodnie z art. 24 
ust. 2 pkt 3 ustawy o pracownikach samorządowych w ciągu 5 godzin 
oczekiwania wskazanych w pisemnych prośbach dokumentów zgodnie z 
art.24 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ;
- nie podjęła żadnych czynności administracyjnych aby udostępnić radnej 
niezbędne dokumenty związane z Okręgiem Wyborczym radnej , Sołectwem 
Rędziny Osiedle pomimo tego ,że w/w dokumenty znajdowały się w budynku 
Urzędu Gminy w Rędzinach ;
- wysłała do radnej marnotrawiąc środki publiczne przesyłki polecone ze 
zwrotnym potwierdzeniem odbioru po 9.20 zł w dniu 13.07.2022 r. oraz w 
dniu 19 lipca 2022 r. kolejne 3 odrębne przesyłki pocztowe nadane listem 
poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru bez przesłania 
dokumentów lecz z wezwania do opłaty skarbowej i opłaty za kserokopie 
wobec czego doprowadziła marnotrawstwa finansów publicznych ?

Proszę o pisemną formę odpowiedzi na moje zapytania i przesłanie drogą 
urzędową Z poważaniem



Lidia Małgorzata Warwasińska

Radna Gminy Rędziny
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Przewodnicząca Rady Gminy Rędziny.. '1

Pan Paweł Militowski Wójt Gminy Rędziny

ZAPYTANIE

w sprawie: wykonywania usługi koszenia traw , podcinania gałęzi krzewów i 
drzew oraz wycinanie drzew przez usługodawcę na terenach gminnych oraz na 
terenach Wspólnot Mieszkaniowych

Odpowiadając na sugestie i oczekiwania Mieszkańców Osiedla w 
Rędzinach-Wyborców proszę o odpowiedź na następujące zapytania.

1) . Czy usługodawca wykonujący usługę koszenia traw , podcinania gałęzi 
krzewów i drzew oraz wycinkę drzew na terenach gminnych oraz na terenach 
Wspólnot Mieszkaniowych na Osiedlu w Rędzinach powinien zabezpieczyć i 
wywieźć powstałe odpady w wyniku wykonanej usługi we własnym zakresie ?

2) . Czy usługodawca wykonujący w/w usługi może powstałe odpady w 
wyniku wykonanej usługi wrzucać do miejsc składowania odpadów 
komunalnych Wspólnoty Mieszkaniowej na terenie , której wykonywał zleconą 
usługę koszenia traw , podcinania gałęzi krzewów i drzew oraz wycinkę drzew 
na Osiedlu w Rędzinach ?

Proszę o pisemną formę odpowiedzi na moje zapytania i przesłanie drogą 
urzędową

Z poważaniem

Lidią Małgorzat



Lidia Małgorzata Warwasińska

Radna Gminy Rędziny

Rędziny , dnia 27 w

Pani Agnieszka Bajor

Przewodnicząca Rady Gminy Rędziny

Pan Paweł Militowski Wójt Gminy Rędziny

ZAPYTANIE

w sprawie: nie przygotowania przez Pana Pawła Militowskiego Wójta Gminy 
Rędziny żadnych dokumentów - materiałów dotyczących analizy związanej z 
gospodarką odpadami, projektów uchwał na posiedzenie połączonych Komisji 
Rady Gminy Rędziny zwołane na dzień 14 września 2022 r. z porządkiem 
posiedzenia 1) Omówienie spraw związanych z gospodarką odpadami.

Odpowiadając na sugestie i oczekiwania Mieszkańców Gminy Rędziny 
Wyborców proszę o odpowiedź na następujące zapytania

l).Na podstawie jakich przepisów prawa Pan Paweł Militowski Wójt Gminy 
Wójt w dniu 14 września 2022 r. zakończył posiedzenie połączonych Komisji 
Rady Gminy Rędziny z porządkiem posiedzenia 1) Omówienie spraw 
związanych z gospodarką odpadami

i zwołał w dniu 14 września 2022 r. spotkanie dyskusyjne na temat podwyżki 
za odpady komunalne ?

Proszę o pisemną formę odpowiedzi na moje zapytania i przesłanie drogą 
urzędową

Z poważaniem

Lidia Małgorzat4 Warwasińska f



Lidia Małgorzata Warwasińska

Radna Gminy Rędziny

Rędziny , dnia 27 v /V5z5eśnia;^P/22gg_ o g

Pani Agnieszka Bajor

Przewodnicząca Rady Gminy Rędziny

Pan Paweł Militowski Wójt Gminy Rędziny

ZAPYTANIE

w sprawie: nie przygotowania przez Pana Pawła Mi litewskiego Wójta Gminy 
Rędziny żadnych dokumentów - materiałów dotyczących analizy związanej z 
gospodarką odpadami, projektów uchwał na posiedzenie połączonych Komisji 
Rady Gminy Rędziny zwołane na dzień 14 września 2022 r. z porządkiem 
posiedzenia 1) Omówienie spraw związanych z gospodarką odpadami.

Odpowiadając na sugestie i oczekiwania Mieszkańców Gminy Rędziny 
Wyborców proszę o odpowiedź na następujące zapytania

l) .DIaczego Pan Paweł Militowski Wójt Gminy Wójt nie przygotował i nie 
przekazał radnym żadnych dokumentów- materiałów dotyczących analizy 
związanej z gospodarką odpadami, projektów uchwał na zwołane posiedzenie 
połączonych Komisji Rady Gminy Rędziny na dzień 14 września 2022 r. z 
porządkiem posiedzenia 1) Omówienie spraw związanych z gospodarką 
odpadami ?

2) .Dlaczego Pan Paweł Militowski Wójt Gminy Rędziny i pani Katarzyna 
Oziębłowska kierownik Referatu gosp. przestrzennej, nieruchomości 
i gospodarki odpadami domagali się od radnych Gminy Rędziny ustalenia 
wysokości podwyżki za odpady komunalne ?

3) .Dlaczego Pan Paweł Militowski Wójt Gminy Rędziny pobierając miesięcznie 
wynagrodzenie w wysokości : 19.470 zł nie wykonuje zadań wójta zgodnie z 
Art. 30. pkt 2. w ustawy o samorządzie gminnym -Do zadań wójta należy w 
szczególności: 1) przygotowywanie projektów uchwał rady gminy a po raz 
kolejny podobnie jak miało miejsce przy ustaleniu nowego cennika biletów tj. 
podwyżce biletów GZK Rędziny ukrywa się za plecami radnych tworząc sobie 
parawan ochronny przed krytyką mieszkańców ?

Proszę o pisemną formę odpowiedzi na moje zapytania i przesłanie drogą 
urzędową Z poważaniem



Lidia Małgorzata Warwasińska

Radna Gminy Rędziny

Rędziny , dnia 27 września 2022 r 
WP’- 9H77 -09- '

Pani Agnieszka Bajor 1,li!

Przewodnicząca Rady Gminy Rędziny

Pan Paweł Militowski Wójt Gminy Rędziny

ZAPYTANIE

w sprawie: wykazania wszystkich poniesionych wydatków przez Mieszkańców 
Gminy Rędziny - podatników z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla 
Kancelarii Prawnej Woźniak i Wspólnicy z Krakowa w okresie obowiązywania 
utajnionej umowy zawartej przez Pana Pawła Militowskiego -Wójtem Gminy 
Rędziny

Odpowiadając na sugestie i oczekiwania Mieszkańców Gminy Rędziny-

Wyborców proszę o odpowiedź na następujące zapytanie.

1) . Jaka jest łączna kwota poniesionych wszystkich wydatków przez 
Mieszkańców Gminy Rędziny -podatników w okresie obowiązywania 
utajnionej umowy zawartej przez Pana Pawła Militowskiego Wójta Gminy 
Rędziny z Kancelarią Prawną Woźniak i Wspólnicy z Krakowa do dnia 27 
września 2022 roku ?

2) Jak wygląda porównanie poniesionych wydatków w poszczególnych 
latach na rzecz Kancelarii Prawnej Woźniak i Wspólnicy z Krakowa do 
wysokości wyegzekwowanego w 2022 r. zaległego podatku od nieruchomości 
od osób fizycznych w wysokości : 2.715.419, 00 zł oraz wyegzekwowanych 
odsetek od zaległych płatności w podatku dochodowym od osób fizycznych w 
wysokości 1.789.369.00 ?

Proszę o pisemną formę odpowiedzi na moje zapytania i przesłanie drogą 
urzędową

Z poważaniem

Lidią Małgorzata Warwasińska

adnatJnii


