Almanach Muszyny 2007. Protokoły Rady Gromadzkiej wsi Andrzejówka, r. 1938

147

Małgorzata Krystyna Przyboś

PROTOKOŁY RADY GROMADZKIEJ
WSI ANDRZEJÓWKA
ROK 1938
Powoli zbliżamy się do końca opracowywania protokołów Rady wsi Andrzejówka.
Rok 1938 należał w historii Rady Gromadzkiej chyba do najpłodniejszych lat, nie tylko
z powodu częstych spotkań, lecz także z racji sporej ilości uchwał w tym czasie podjętych.
W następnym roczniku „Almanachu Muszyny” pragnę przedstawić rok 1939, następnie
lata wojny i krótki okres powojenny (do roku 1949), a także dalsze losy członków Rady.
O ile sił, ochoty i zdrowia starczy, planuję „dokumentacyjny” ciąg dalszy. Na opracowanie
czekają między innymi: protokoły Ochotniczej Straży Ogniowej w Muszynie, protokoły
Rady Szkolnej Miejscowej wsi Andrzejówka, dzienniki lekcyjne, czy też – najciekawsze
z punktu widzenia mieszkańców Muszyny – protokoły Rady Miejskiej.

Protokół nr 35.

2 lutego 1938 roku
Zebranie odbyło się w lokalu sołtysa gromady; początek obrad – godz. 14.30, zakończenie – godz. 17.00. Udział wzięli: Michał Hołowacz (sołtys gromady), Antoni Stanczak,
Józef Damse (w protokołach: Damze), Kazimierz Olszewski, Beniamin Klausner, Ilko
Kulina, Jan Bryl, Izydor Kopacz, Stefan Hołowacz, Piotr Semczyszak, Jan Semczyszak,
Jan Semczyszak (nr domu 18). Nieobecny usprawiedliwiony: Hnat Hołowacz. Protokołował: Piotr Ostrowski – pisarz gromady.
W posiedzeniu uczestniczył również wójt gminy A. Milanicz, który pełnił na nim
obowiązki przewodniczącego. On też rozpoczął zebranie od stwierdzenia, że wszyscy
członkowie Rady na czas otrzymali zawiadomienia o terminie zebrania i „jest wystarczający komplet jej członków, aby zebranie uznać za prawomocne”. Następnie przedstawił
plan obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.


Odczytanie protokołu z ostatniego posiedzenia rady.
Uchwalenie Regulaminu obrad gromadzkiej oraz Regulaminu obrad Rady gromadzkiej.
Przyjęcie planów i kosztorysu budowy wodociągów.
Uchwalenie podziękowania P. inż. Chudobie za bezinteresowne zrobienie planów
i kosztorysu budowy wodociągu.
Uchwalenie wniesienia prośby do Komisji Zdrojowej w Żegiestowie Zdroju o udzielenie subwencji na budowę wodociągu.
Do spraw budowy wodociągu powołać Komitet tej budowy.

W cytatach zachowano oryginalną pisownię i gramatykę.
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7.
8.

Uchwalenie sprzedaż drzewa z pozostałych etatów na fundusz budowy wodociągu
i rozpatrzenie próśb o sprzedaż drzewa członkom gromady.
Wolne wnioski.

Na początku odczytano protokół z posiedzenia 12 listopada 1937 roku, który został
przyjęty do wiadomości zebranych. Następnie został „dosłownie” odczytany regulamin
obrad Rady Gromadzkiej oraz regulamin gromadzkiej Komisji Gospodarczej, który na
wniosek radnego Antoniego Stanczaka „powzięto”. Radny gromadzki Józef Damse
zreferował sprawę budowy wodociągu i kosztorysu tej budowy, „poczem wyjaśnił punkt
IV, V i VI porządku dziennego”.
Efektem tych wystąpień była uchwała nr 19 (numer dopisany został znacznie później ołówkiem):
a). Plany budowy wodociągu i kosztorys sporządzony przez P. inż. Chudobę na kwotę
35.000 zł Rada gromadzka przyjmuje jednogłośnie i na podstawie tych planów uchwala
przeprowadzić budowę wodociągu w „gromadzie Andrzejówce”.
b). Uchwalono wyrazić podziękowanie P. inż. Chudobie za bezinteresowne sporządzenie
planów i kosztorysu budowy wodociągu.
c). Do spraw budowy wodociągu powołano Komitet, w skład  którego wejdzie cała Komisja
Gospodarcza gromady oraz następujący członkowie:
Wójt gminy: A. Milanicz
Radny gromadzki : Józef Damze
Radny gromadzki: Beniamin Klausner
Radny gromadzki: Jan Bryl

[W tym miejscu warto przypomnieć skład Komisji Gospodarczej wybranej na posiedzeniu 29 X 1937 r.: sołtys gromady: Michał Hołowacz, podsołtys: Mikołaj Semczyszak,
radni: Kazimierz Olszewski, Stefan Hołowacz, Antoni Stanczak. Tym sposobem Komisja
do spraw wodociągu liczyła 9 osób].

d). Ze względu na dość duży koszt budowy wodociągu Rada gromadzka uchwaliła wnieść
[prośba przekreślona] do Komisji Zdrojowej w Żegiestowie prośbę o udzielenie subwencji.
Do punktu 7: W związku ze zbadaniem programu gospodarczego lasu gromady Andrzejówki wynika, iż do roku  1938/1939  jest rozpoczęty etat drzewa świerkowego nie wyciętego
385 m2.
W  poprowadzonej dyskusji na wniosek sołtysa gromady powzięto uchwałę.

Uchwała nr 20

Rada gromadzka uchwaliła sprzedać 385 m2 drzewa  świerkowego z lasu gromady Andrzejówki. Które to drzewo stanowi jako nie wycięte, w latach poprzednich według etatów
objętych programem gospodarczym lasów gromadzkich. Osiągnięta gotówka ze sprzedarzy
drzewa ma stanowić fundusz na budowę wodociągu.
Z powyższego uchwalono sprzedać drzewa następującym członkom gromady:
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Nr

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nazwisko i imię
Tyrpakowi Piotrowi
Hołowaczowi Janowi
Semczyszakowi Janowi
Kobuzowi Piotrowi
Hołowaczowi Michałowi
Krynickiemu Janowi

Przydział
10 m2
10 m2
3 m2
3 m2
2 m2
4 m2

7.
8.
9.

Hołowaczowi Piotrowi
Kulinie Ilkowi
Semczyszakowi Mikołajowi

			

2 m2
2 m2
1 m2
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Uwagi:

Po cenie ulgowej tj. do zapłacenia 60%
uzyskanej przy licytacji

[przekreślono imię Piotr] do wypłacenia
80% ceny uzyskanej przy licytacji.

* Prośbę o wydanie drzewa z lasu grom. Czytelni Kaczkowskiego na budowę domu odłożono na rok następny

Do punktu 8: Przewodniczący Rady, wójt gminy A. Milanicz zaznajomił Radę
ze sprawą projektowanej organizacji:
Kasy bez procentowego Kredytu dla małorolnych rolników, która to Kasa powstaje
w Nowym Sączu. Wkładka członków wynosi 1 zł rocznie, apelując do zebranych o wpisywanie
się do niej jako członkowie.

Protokół 36.

13 marca 1938 roku
W posiedzeniu o godz. 14.00 uczestniczyli: sołtys Michał Hołowacz – jako przewodniczący posiedzenia, podsołtys Mikołaj Semczyszak, radni: Józef Damse, Antoni
Stanczak, Beniamin Klausner, Ilko Kulina, Jan Semczyszak, Izydor Kopacz, Stefan
Hołowacz, Jan Semczyszak (nr 18), Stefan Semczyszak, Jan Bryl, Piotr Semczyszak.
Nieobecni usprawiedliwieni: Hnat Hołowacz, „niepowiadomiony”: Kazimierz Olszowski.
Protokołował Piotr Ostrowski, pisarz gromady.
Odczytano protokół z ostatniego posiedzenia z dnia 2 lutego 1938 roku, „który to
protokół przyjęto”. Następnie przewodniczący posiedzenia uznał zdolność Rady do
podejmowania uchwał i decyzji oraz ogłosił porządek dzienny:
1. Odczytanie protokołu z ostatniego posiedzenia rady;
2. Działalność rozrachunkowo-gospodarcza sołtysa do dnia 13 marca 1938 roku;
3. Wybór „Komisji letniskowo-turystycznej”;
4. Wolne wnioski.
Ponownie pojawił się zapis o przyjęciu do wiadomości odczytanego protokołu z poprzedniego posiedzenia. Z kolei w sprawie działalności rozrachunkowo-gospodarczej sołtysa gromady do dnia 13 marca 1938 roku przeprowadzono dyskusję, w której zabierali głos wszyscy
radni, poczym powzięto – na wniosek radnego Beniamina Klausnera – kolejną uchwałę.
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Uchwała nr 21 [numer ponownie zapisany ołówkiem, inną ręką]
1.

2.

3.

Przyjąć do wiadomości sprawozdanie rachunkowo gospodarcze sołtysa z tem  że:
Jak gmina Muszyna tak i gromada [nie stosuje się – skreślono dwukrotną kreską] omijaż

sprawę urządzenia polustracyjnego z dnia 1/9 1937 Nr I. 27-19/37 [dopisek na górze]
strona 6 i 7 W sprawie wypłacenia budżetu szkolnego Radzie szkolnej Miejscowej,
gdyż sołtys gromady wypłacił 100 zł Radzie Szkolnej  Zarząd Gminy pismem z dnia
5/III 1938.L.15/3.p.38 rząda zwrotu 76 zł 10 gr., gdy jednak budżet szkoły w grom.
Andrzejówka  na rok 1938 wynosi 152 zł w budżecie gromadzkim. [Krótko mówiąc:

ponownie obie instytucje się nie dogadały].

Uchwałą Rady gromadzkiej z dnia 17/I 1936 r. Protokół nr 20 zarządano zwrotu
wszystkich funduszów od Zarządu gminnego w Muszynie złożonych przez byłą
gminę dnia 1/IV 1935 r.cz względnie 84 zł 63 gr.   gotówką 550 zł Książeczka
P.K.O. oraz fundusz szkolny w postaci pożyczki w poszczególnych dłużników
jednak dotychczas powyższych kwot nie zwrucono czy też nie przeprowadzono
rozrachunków, zatem Rada gromadzka poleca Komisji gospodarczej gromady
do uzupełnienia wszystkich poszczególnie rozrachunków – do dnia 25/III 1938 r.
W Zarządzie gminnym w Muszynie i sprawozdanie Komisji gospodarczej przedłożyć na najbliższym posiedzeniu Rady gromadzkiej.

Po zaznajomieniu się z instrukcją „letniskowo-turystyczną” oraz po przeczytaniu
Regulaminu, na wniosek sołtysa gromady Michała Hołowacza zapadła następująca:

Uchwała nr 22
Rada gromadzka wybiera Komisję letniskowo turystyczną, w skład której wchodzą:
 Sołtys gromady Hołowacz Michał przewodniczący
 Radny gromady. Członek: Damze Józef
 Radny gromady. Członek: Stanczak Antoni
 Radny gromady. Członek: Klausner Beniamin
Wnioski:
1. Radny Stanczak Antoni oświadcza, iż z dniem 1/IV 1935 r. pozostała kwota
z tytułu dodatków do podatków byłej gminy Andrzejówka we Wydz. Pow.
w Nowym Sączu   około 1500 zł, zatem Rada gromady uchwali skierować wytyczne do Wydziału Pow. w N. Sączu w sprawie tej kwoty, która obecnie byłaby bardzo
potrzebną na cel budowy wodociągu. Rada grom. powyższy wniosek jednogłośnie
uchwaliła.
2.
Radny Ramze Józef wniosek. Rada grom. wytyka Komisji gospodarczej gromady że
do dnia dzisiejszego nie postarała się w gminie o odpisy uchwał Rady grom. utwierdzone [dopisek: lub nie – przekreślony], przez Wydział Pow. i uchwała by wszelkie
odnośne oryginały uchwał utwierdzonych lub nie przedłożono na następnym posiedzeniu Rady a to zgodnie (…) ze sprawozdaniem polustracyjnym z dnia 1/9 1937 r.Nr.
I.27-19/37 strona  2.

Wniosek ten po burzliwej dyskusji Rada Gromadzka uchwaliła.
3.

Sołtys gromady oświadcza iż Bernach Waśko mieszkaniec grom. Andrzejówki ma się
budować i wnosił kilkakrotnie prośbę ustną o wydanie mu z lasu grom. 2  płuki [sic],
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drzewa na płatwie [płaskie deski na gonty] wynoszące około 2 m3, a że jest bardzo
biedny co każdemu wiadomo zatem Rada grom. raczy uchwalić wydanie mu tego
drzewa.
Rada gromady, biorąc pod uwagę wniosek sołtysa oraz stan Berny Waśka uchwala wydać
temuż 2-wie płuki drzewa na płatwie z lasu gromadzkiego bezpłatnie.
Na tem protokół zakończono o godz.17-stej.

Protokół 37.

19 i 24 marca 1938 roku
Spisany w Dniu 19/III i 24/III 1938 roku przez Komisję Rewizyjną Grom. Andrzejówka przy
rewizji kasowości i inwentarza Rady Szkolnej Miejscowej w Andrzejówce.
W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Stanczak Antoni jako przewodniczący, Klausner Beniamin jako sekretarz, Hołowacz Michał jako członek i sołtys.

Po przeczytaniu 5:19 ust.2 do art.19 str.26 /Ustrój i gospodarka gromady/ przystąpiono
do rewizji kasy. Na pytanie postawione przewodniczącemu Rady Szkolnej Miejscowej,
ile gotówki jest w kasie:

(...) oświadczył   przewodniczący R. Sz. M. Kutyna [Kulina] Ilko że ma 43 zł, zaś kierowniczka szkoły Bulanda Stanisława okazała kwotę 13 zł jednak równocześnie oświadczyła że
w tej sumie są i jej własne pieniądze zatem nie wie ile jest szkolnych, a ile własnych wobec
tego gotówka w kasie zbadana być nie mogła. – Kasę prowadzi przewodniczący R.Sz.M
częściowo – a częściowo kier. szkoły, jak wychodzi z wyżej podanego, co i na fakcie jest.
Przy rewizji księgi kasowej i protokołu posiedzenie zbadało, że od roku budżetowego
1934/35, dnia 18/9 – nie zwołano ani razu R.Sz.M. w celu zbadania rachunków z gospodarki
finansowej w wykonaniu budżetu i udzielenia w zamknięciem  roku budżetowego przewodniczącemu R.Sz.M. absoluterjum gdyż tylko ten powinien prowadzić kasę i czynić wszelkie
zakupy. Ze względu na rachunki za rok budżetowy 1934/35-1935/36 i 1936/37 do 19/VIII
już zbadane i zatwierdzone zostały przez inspektora szkolnego, to tych rachunków nie kontrolowano. Zatem Komisja rewizyjna powzięła przeliczyć i [przekreślono: zeskontrolować]
skontrolować pozycje księgi kasowej przeniesieniu sald za te lata, następnie od roku 1936/37
od dnia 17/IX począwszy – rozpocząć rewizję.

„Zaraz przy wglądnięciu” zauważono „nieumiejętność” w samym prowadzeniu
księgowości, „która okazała się już przez przenoszenia salda” i niewypisywaniu liczb
w pozycjach rubryk, „do tego celu przeznaczonych, przez co zliczanie kolumn jest bardzo
utrudnione”. Przy rewizji kwitów ustalono następujące braki:
•

•
•



Brak na wszystkich kwitach potwierdzenia klauzuli kier. szkoły, a to czy dany zakupiony
– zapłacony sprzęt, robota i.t.p. została odebrana, ewentualnie wpisana. Do inwentarza
zaś w szczególności w pozycjach: 20,23,25,29,30,31,42 zadruki nie saldowane, albo
w ogóle żadnych kwitów na wpłacone kwoty nie ma.
Na kwotę 35 zł, którą Zarząd Gminy Muszyna dnia..../...19... [brak wpisu] wypłacił obsłudze
szkolnej na rękę, nie ma żadnego kwitu ani w dochodach, ani rozchodach.
Pozycje 18 a, 21, 34 i 37 są rozchodowane na przejazdy konferencyjne jak także przywóz sprzętów. Wydatki na przejazdy kier. szkoły nie są objęte budżetem tym więcej, że
przejazdy te są raczej natury prywatnej ewentualnie osobistej, zaś przywóz sprzętów
uzupełniłaby gromada w naturze a więc bezpłatnie.
Zob. M. K. Przyboś, Kronika szkoły w Andrzejówce, „Almanach Muszyny” 2000, s. 113–126.
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[Między przewodniczącym Komisji Rewizyjnej a wspomnianą nauczycielką i kierowniczką szkoły istniał poważny konflikt, o którym sama Stanisława Bulandówna
wspominała w Kronice szkolnej. Należy pamiętać, iż Bulandówna była Polką uczącą
w Andrzejówce, gdzie 98 % mieszkańców stanowili Rusini. Przyszła na miejsce Heleny
Stanczak, która w tym czasie uczyła m.in. w Tyliczu. Pani Stanczak była długoletnią
nauczycielką w szkole w Andrzejówce, córką popa z Leluchowa, Rusinką, a prywatnie
żoną Antoniego Stanczaka. W tym samym czasie wśród części Rusinów narastały tendencje separatystyczne, zmierzające do oderwania się od Polski i stworzenia własnego,
samoistnego państwa. Gorącym zwolennikiem tych tendencji był Antoni Stanczak. Jeżeli dobrze przeanalizujemy treści zarówno wcześniejszych protokołów Rady Szkolnej
Miejscowej, jak i zapisy zawarte w Kronice szkolnej, to zobaczymy, iż zupełnie inaczej
podchodził Stanczak do wyjazdów służbowych swojej żony – w jej przypadku można
było zaksięgować wyjazd na konferencje jako wyjazd służbowy].
• Poz.36 za 1,10 m ceraty na stół w cenie po 2,60 za 1 metr zapisano 3,86 /cena
w rachunku poprawiona na kwotę 3,86/ gdy [zapis skreślony: zaś tymczasowa, natychmiast].
Zaś według podanej ceny faktycznie kosztowała 2,86 zł.

Niżej podaję zapis przedstawiający budżet szkolny na rok 1936/37:
W dochodach:
Saldo z 1935/36
25,20
Budżet z 1936/37
190,90
Razem:		
W rozchodach:
Kwity prawidłowe:
128,41
Bez kwitów i niesaldowane:
44,55
Wypłata nieuzasadniona:
9,00
Razem:		
Saldo na rok 1937/38 do przeniesienia		

216,10

181,96
34,14

Rok budżetowy 1937/38:
•
•
•

Przy rewizji zauważono poz. 9 wpisaną kwotę w księgowość na 1,40 rachunek opiewa
na 1,20, zaś faktycznie po zbadaniu zakupiono za 1,40zł.
Na poz.10,13,16,17i 28 żadnych kwitów nie ma.
W poz.15,24,26,27,30-31,kwoty te zaliczono na przejazdy kier. szkoły na zakup rzeczy
takich jak: jedwab surowy, tasiemki, kłódki  i.t.p.

[I znowu tytułem komentarza: Stanisława Bulandówna na lekcjach wraz z uczniami
wykonywała różne przedmioty, a w tak biednej gromadzie nie stać było większości
rodziców na zakup pomocy szkolnych. W ogóle nie było to przyjęte w tamtych czasach
– materiały miała dostarczyć nauczycielka lub szkoła].
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Zestawienie budżetu na 1937/38
		

Dochody:
Dochody z roku 1936/37
Budżet:
Razem:
Rozchody:
Z kwitami:
Bez kwitów:
Zaliczki bezpodstawne:
Razem:
Saldo z dnia 24/III 1938/38

34,14
150,00
184,14
106,08
3,95
21,05
131,08
53,06

Zatem Komisja Rewizyjna stawia następujące wnioski:
1. Aby wszystkie kwity za rok budżetowy 1936/37 i 1937/38 były przeprowadzone do porządku, także i księga kasowa, gdyż już w bardzo krótkim czasie powinna być dana R.Sz.
M. do wglądnięcia.
2. Kasę ma prowadzić wyłącznie tylko przewodniczący R.Sz.M. zatem, aby w myśl rozporządzenia [przekreślono: Starostwa] Wydziału Powiatowego Nr I-27-19...str.6 budżet
z Zarządu Gminy był wypłacany tylko przewodniczącemu rady szkolnej nie jakto się zdarzyło w roku 1936/37 i 1937/38 na rękę obsługi szkolnej – kier. szkoły, gdyż tym sposobem
dwustopniowość kasową przeco wkrada się chaos w gospodarkę finansową budżetu.
Zatem przewodniczący R.Sz.M. ma czynić wszelkie zakupy, zaś kierownik szkoły stwierdza tylko na kwicie odbiór towaru, pracy itp. przez umieszczenie klauzuli odpowiedniej
lub szczegółowego określenia, a tymsamemu przeprowadza się kontrolę.

3. Przewodniczący [R.Sz.M. – skreślono] Komisji Rewizyjnej poparł ten wniosek „już
z tego punktu”, ponieważ zauważył przy kontroli rachunków, że niektóre towary
były:

4.

5.
6.
7.

(...) wysoko zwyż cen rynkowych zapłacone – jak także uskuteczniono wypłaty b/rez
budżetu. Wszelkie wypłaty powinne być uskutecznione w ramach uchwalonego – zatwierdzonego budżetu jednak oszczędnie kierować się dla dobra szkoły i stanem finansowym
gospodarczy R .Sz. M. i gromady.
Komisja rewizyjna stawia wniosek, aby kwota 9 zł wypłacona w roku budżetowym 1936/37
i kwota 21,05 wypłacona w roku budżetowym 1937/38 na przejazdy konferencyjne, przewóz sprzętów, surowy jedwab, tasiemki i.t.p. w sumie 30,05 była od kier. szkoły ściągnięta
i zwrócona do kasy R.Sz.M.
Wszelkie kwity powinne być przy zapłacie stwierdzone przez odnośne firmy czy osoby,
zgodnie z uiszczoną zapłatą.
Stawia wniosek aby księga kasowa i protokołów była ponumerowana stronnicami i paginowana, gdyż zauważono, że kartki z księgi protokołów są wyrywane. Zarazem aby
przewodniczący R.Sz.M. zakupił nową księgę protokołów.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej stawia wniosek, aby przy obdzielaniu darami biednych
dzieci szkolnych była powołana w celu uznania i równomiernego odpowiedniego biedocie
podzielenia datków, tak R.Sz.M. jak także sołtys, opieka społeczna, gdyż kierownictwu
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szkoły po pierwsze stan biednych nieznany – dlatego otrzymają datek ci którzy wymowniej
siłą swą biedotę opiszą.

[Stanisławę Bulandówną chyba ponownie źle osądzono. W Kronice Szkolnej wielokrotnie pisała o opiece, jaką otaczała dzieci szkolne].
Nazwiska osób obdzielonych powinne na posiedzeniach być wpisane do księgi protokołów dla ewidencji /co nie było stosowane/.
Inwentarz:
Wszystkie książki zakupione z budżetu szkoły oraz sprzęty mają być zaciągnięte w inwentarzu alboż w poz. inwentarzowej z pieczęcią szkolną na oprzęcie, gdyż kontrola inwentarza
jak w obecnym stanie oznaczałoby, aby Komisja Rew. przyprowadziła inwentarz do stanu
kontroli. W końcu Kom. Rew. zaznacza, że kwity bez podpisów jak też kwity na wydatkowane
rozchody poza budżetowe, na przejazdy i.t.p. takowe nie akceptuje a po myśli wspomnianej
ust. pozostawia sprawę do rozpatrzenia sołtysa i organu uchwalającego. Na tem protokół
zakończono i podpisano. W Andrzejówce, dnia 24/III 1938.

Podpisała Komisja Rewizyjna: Antoni Stańczak – przewodniczący, sekretarz Beniamin Klausner i członek (równocześnie sołtys) Michał Hołowacz. Cały protokół spisał
Antoni Stanczak.

Protokół 38.

27 marca 1938 roku
Zebranie rozpoczęto o godzinie 14.00, a zakończono je o godzinie 18.00. Obecny
był prawie cały skład Rady, bez Hnata Hołowacza. Protokołował Piotr Ostrowski – sekretarz gromady. Protokół napisany został niewątpliwie przez Ostrowskiego, ale jakąś
dziwną manierą, pochyłym pismem, w wyraźnym pośpiechu, stąd momentami jest on
trudny do odczytania.
Przewodniczący rozpoczął posiedzenie od stwierdzenia, że Rada „jest władna” podejmować decyzje. Niestety wśród wymienionych radnych nie znalazłam Kazimierza
Olszewskiego. Pojawiła się za to nowa postać: Izydor Komisarczyk.
Porządek obrad:
1. Odczytanie protokołu z ostatniego posiedzenia.
2. Uchwalenie przyjęcia ceny sprzedaży drzewa z lasu gromadzkiego, według:
(…) pertraktacji z kupcami, a najwięcej dającemu  po 13 zł za 1m3 na pniu – Klausnerowi
Benemu przedstawicielowi firmy drzewnej inż. Ludwik Spiss i Edward Warung w Krakowie.

3. Powzięcie uchwały w sprawie spornej parceli gromadzkiej koło domu Anny Krynickiej (nr 51).
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej gromady w sprawie „gospodarki funduszu szkolnego”.
5. Sprawozdanie Komisji Gospodarczej.
6. Wolne wnioski.
Odczytano protokół z posiedzenia Rady Gromadzkiej z dnia 13 marca 1938 roku.
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Przyjęto go do wiadomości, z wyjątkiem punktu drugiego, dotyczącego rozliczenia się
gromady z Gminą Muszyna. Beniamin Klausner przypomniał, iż sprawozdanie z rozliczenia miało być przedstawione właśnie na tym posiedzeniu Rady.
Na powyższe oświadczenie Sołtys gromady Michał Hołowacz oświadczył, iż w związku
z rozpytaniem sprawy w Zarządzie gminnym w Muszynie oświadczono, iż wszelkie dotyczące
rozrachunki mogą być przeprowadzone po 1 kwietnia 1938 roku.

Oświadczył, on również, iż w porozumieniu się z Zarządem Gminy w Muszynie co
do sprzedaży drzewa z lasu gromadzkiego:
(…) została przeprowadzona pertraktacja z różnymi kupcami w ilości około 400 m3,
jednak największą cenę przedłożył Klausner Benem [?] jako przedstawiciel firmy drzewnej inż. Ludwik Spiss i Edward Warung w Krakowie przedstawiającej się na 13 zł za
1 m3 w lesie na pniu, co po przeprowadzonej dyskusji w której brali głos wszyscy radni na
wniosek radnego Damzego Józefa powzięto następującą uchwałę.

Uchwała nr 23
Rada gromadzka uchwaliła zatwierdzić sprzedaż około 400 m3 drzewa świerkowego z lasu
gromady Andrzejówki w cenie po 13 zł za 1m3 w lesie na pniu Firmie Drzewnej inż. Ludwika
Spiss i Edwarda Warunga w Krakowie, ul. Sławkowska 11. Z tym, że wadium w kwocie 520
zł ma być wpłacone do Kasy gromady Andrzejówki z chwilą podpisania umowy, 50% ceny
kupna i po zatwierdzeniu umowy kupna przez Wydział Powiatowy w N. Sączu, zaś resztę
ceny kupna po odebraniu sprzedanego drzewa.
Zaś w sprawie zagrodzenia kawałka gruntu gromadzkiego przez Krynicką Annę przylegającego do jej domu w czasie dochodzenia komisyjnego w celu wydania zezwolenia na
budowę domu tej, sołtys gromady Hołowacz Michał stwierdza, iż P. Wójt gminy Muszyny
wymiernie zezwolił na ogrodzenie tego gruntu, iż po przeprowadzonej dyskusji na wniosek
radnego Stanczaka Antoniego powzięto uchwałę.

Uchwała nr 24
Rada gromady nie przyjmuje do wiadomości oświadczenie sołtysa gromady i uchwala
aby Krynicka Anna płot usunęła nie prawnie zagrodzony grunt gromadzki, a zatem poleca
sołtysowi iżby wydał tej upomnienie o usunięciu płotu w przeciągu 24 godzin.
Rada gromadzka przyjmuje do wiadomości protokół gromadzkiej Komisji Rewizyjnej
z dnia 19/III 1938 r. z przeprowadzonej rewizji funduszu szkolnego gromady Andrzejówki
z wyjątkiem punktu czwartego w którym oświadczono że Kier. Szkoły wydatkowała kwotę
30 zł 05 groszy bez podstawnie kierując się działaniami budżetu oraz oszczędnością funduszu
szkolnego, jednak na wniosek Damzego Józefa powzięto uchwałę nr 25.

Uchwała nr 25
Rada Gromadzka uchwaliła „nie rządać” zwrotu wydatkowanych kwot przez kierowniczkę szkoły, wymienionych w punkcie 4. protokołu Komisji Rewizyjnej, jednak
wystosowała ostrzeżenie na przyszłość, aby „sprawy dotyczące” nie były praktykowane
i wszelkie kwoty koniecznie wypłacane przewodniczącemu Rady Szkolnej Miejscowej.
Antoni Stanczak tej uchwale się sprzeciwił, ale dzięki Józefowi Damsemu pani Bulandówna nie została pozbawiona części swojej pensji (na jak długo – czas pokaże). Pensja
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nauczyciela na wsi w zależności od wielkości szkoły, obszaru, na którym ta szkoła się
znajdowała kształtowała się na poziomie około 50-60 zł, natomiast kierownicza około
80-100 zł.
Radny gromadzki i członek Komisji gospodarczej gromadzkiej Stanczak Antoni zrobił
sprawozdanie majątku gromadzkiego i podał do wiadomości, poczem stawia wniosek aby
poprosić geometrę w celu uporządkowania głównie gruntu gromadzkiego tak zwano na
Kościelnej (Kiczera) i w potrzebnych miejscach jednak na konto powyższego należałoby
uchwalić dodatkowy budżet na kwotę 250 zł na pokrycie związanych z  tym kosztów. Oprucz
tego oświadcza że przeprowadzono zasadzenie 150 drzewek morwy.
Jan Bryl radny gromadzki postawił wniosek o założenie Komitetu w sprawie daru dla
S.T.S.T. lub I.T.S.T.

[Nie wiem, o jaką instytucję chodzi, mogę się domyślić z wcześniejszych protokołów, że dotyczy to datków i darów dla najuboższych spośród uczniów lub mieszkańców
Andrzejówki].

Na powyższe Sołtys gromady Hołowacz Michał oświadczył, że dotyczący komitet został
skonstruowany i sprawą w najbliższych dniach się zajmie.

Protokół 39.

28 marca 1938 roku
Zebranie trwało od 18.00 do 20.00. Obradował prawie cały skład Rady, bez Józefa
Damsego i Hnata Hołowacza. Zebranie protokołował pisarz gromady Piotr Ostrowski.
Przewodniczący, po zwyczajowym stwierdzeniu ważności zebrania, przedstawił porządek obrad:
1. Odczytanie protokołu z ostatniego posiedzenia.
2. Pismo Zarządu Gminy w Muszynie z dnia 28 III 1938 r., L12/36/38 w sprawie
wyboru dwóch przedstawicieli gromady, którzy mieli być obecni „na gruntach gromady
przy wykonywaniu czynności klasyfikacyjnych”.
3. Wolne wnioski.
Odczytano protokół z posiedzenia Rady z dnia 27 III 1938 r. i przyjęto go do wiadomości z wyjątkiem punktu 4:
(…) który obejmuje sprawę nielegalnego wypłacenia przez Kierowniczkę szkoły z funduszu szkolnego kwotę 30 zł 05 gr. a powziętą 27/III uchwałę o nie zarządzaniu zwrotu.
W tej sprawie zabrał głos Stefan Hołowacz z wnioskiem o skasowanie uchwały poprzedniej
by sprawa  nielegalnie zrobiona była przywrócona do porządku, gdy ostrzeżenie to jest za
mało, ponieważ fundusz szkolny należy jak najwięcej oszczędzać na najpotrzebniejsze rzeczy szkolne. W powyższej sprawie została przeprowadzona dyskusja w której zabrali glos
wszyscy radni a nadto radny Stanczak Antoni wyjaśnił że po mimo upomnienia Kierowniczka
szkoły przy rewizji funduszu szkolnego w dniu 19/III 1938 by sama nie kierowała się funduszem szkolnym jednak ta znowu sama kupiła kłujkę [dokonała tego zakupu na potrzeby
szkoły – do zamknięcia drzwi drewutni, które zamknięcia nie posiadały] i różne rzeczy,
co na wniosek tegoż powziął uchwałę. [Uchwała ta pozostała bez numeru, gdyż ktoś, kto

w czasie późniejszym dopisywał numery, kierował się tylko podkreśleniami lub wyszcze-
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gólnieniami uchwał. Ta akurat została napisana na boku, tuż przy samym marginesie,
więc tym samym umknęła uwadze numeratora].
Uchwała (bez numeru)
Rada gromadzka uchwala skasować uprzednią uchwałę i zarządać zwrotu nie legalnie
wypłaconych KWOT Z FUNDUSZU SZKOLNEGO A TO PO MYŚLI PUNKTU 4-TEGO PROTOKOŁU Komisji Rewizyjnej z dnia 19/III 1938.

Antoni Stanczak dopiął zatem swego. Na wniosek radnego Beniamina Klausnera
Rada gromadzka uchwaliła (Uchwała nr 26) powołanie przedstawicieli gromady do
„czynności wykonywania klasyfikacji gruntów terenu Andrzejówki”. Przedstawicielami
zostali: Michał Hołowacz – sołtys i Stefan Hołowacz. Ponieważ w wolnych wnioskach
nikt z zebranych nie zabrał głosu, spotkanie zakończono.

Protokół 40.

28 marca 1938 roku
Protokół sporządzony został z identyczną datą jak protokół 39. Pisał go pełniący
funkcję sekretarza Komisji Rewizyjnej Beniamin Klausner. Pismo jest dosyć duże, z nadmiernymi ozdobnikami, czasem mało czytelne, o literach zaokrąglonych; autor niekiedy
rozmijał się z zasadami gramatyki polskiej. W nagłówku protokołu widnieje: „Spisany
w dniu 28/III 1938 roku przy rewizji księgi kasowej inwentarza i dobra gromadzkiego”.
W skład Komisji Rewizyjnej wchodzili: Antoni Stanczak – jako przewodniczący,
Beniamin Klausner – jako sekretarz i Ilko Kulina – jako członek.
Rewizja kasy
Na zapytanie ile gotówki jest w kasie pokazał sołtys gromady Hołowacz Michał gotówkę
18,20 zł oraz książeczkę P.K.O. na 600 zł razem 618,20 zł, która to kwota po skontrolowaniu
księgi kasowej jaktakże dokumentów kasowych tak w przychodzie jak i rozchodzie wykazała
się w saldzie.

Przychód w księdze kasowej od dnia 3/8/1937/38 do dnia 28/3/1937/38

993,46 zł

Rozchód od 3/8/1937/38 do dnia 25/III1937/38

375,26 zł

Saldo w dniu 25/III 1937/38

618,20 zł

Organ uchwalający
Rada gromadzka składa się z 12 radnych i 9 zastępców.
W roku 1937/38 po dzień 28/3 1937/38 odbyło się 7 posiedzeń.
Zauważono że gromada otrzymała tylko 2 uchwały zatwierdzone przez Wydział Powiatowy zatem sołtys pomyśli sprawozdania Nr 1-27-19/37 str. 2 powinien postarać się
o uchwały zatwierdzone przez Wydział Powiatowy.
Organ uchwalający wybrał Komisje Rewizyjną, Gospodarczą, Drogową, Letniskową-turystyczną i opieki społecznej, które pracują.
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Majątek gromady
a) 21 h 57ar lasu świerkowego
b) 33 ar 63 m3 pastwiska i nieużytki
c) 6 h 65 ar 90 m2 drogi publicznej i polowej
d) 78 ar 90 m2 potoków
W tym majątku posiada kamieniołom, w obecnym roku budżetowym nie było jednak żadnego zapotrzebowania na sprzedarz.
W roku budżetowym 1937/38 sprzedała gromada 400 m3 drzewa świerkowego w celu
pokrycia kosztu budowy wodociągów.
Roboty w projekcie do wykonania w budżetowym roku 1938/39 3 mostki przez potok,
poprawa drogi publicznej i budowa zbiornika przy ujęciu wody.
Inwentarz
a) mapy gromadzkie
b) Protokół posiedzeń
c) Obraz P. Prezydenta
d) Obraz śp. Marsz. Piłsudskiego
e) szafa-kufer
f)
pieczątka sołtysa
g) tablica sołtysa
h) chorągiew o barwach państwowych
W trakcie obrachunków i pracy Komisji Rew. Sołtys gromady oddał rachunki otrzymane
w Zarządzie Gminy na podstawie których Gmina żąda zwrotów pieniężnych.
a)

		 Za dzienniki
		 6/XII kier. Szkoły

			
			

			

17/II tablice		
28/II R.Sz.M.		

Razem			

5,00 zł
30,00 zł
21,10 zł
20,00 zł
76,10 zł

Komisja Rewizyjna po zbadaniu tych kwot w księgach kasowych zauważyła że faktycznie kwoty 30.- i 20.- zostały na budżet R. Sz. M. wpłacone jednak żadnych dokumentów na
wpłatę nie ma.
Kwota za dzienniki urzędowe 5 zł nigdzie ani w przychodzie ani w rozchodzie nie wciągniętą jednak mogła być wydatkowana tylko dla R. Sz. M. gdyż gromada żadnych dzienników
nie otrzymuje.
Kwota za tablice 21,10 zł nie jest objęta budżetem [sic!].
b) Zarząd Gminy ściągnął kary które powinny były wpłynąć do kasy gromadzkiej
w kwocie 30 zł.
Z tej kwoty gmina pobrała za leśnika 26,46 zł + za druki 2,30, czyli razem 28,76 zł, pozostało saldo 1,24 zł.
Kwota ta powinna była być zwrócona kasie gromadzkiej przy równoczesnym zapodaniu ot
kogo była ściągnięta /wypis imienny tych którzy wpłacili/ a to w celu tak ewidencji kasowej jak
też organu uchwalającego, gdyż może zajść wypadek że organ uchwalający albo też osoba
która wpłaciła zażąda wyjaśnień, w tym samym wypadku nie tylko, że żadnych wyjaśnień nie
będzie można udzielić, ponieważ ta kwota w kasie kasowej gromady nie będzie wciągnięta,
a dodatkowo może paść podejżenie na sołtysa, że tenże tą kwotę sobie przywłaszczył. [Tekst
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przekreślony: Takie wypadki w karności po kilku latach są kontrolowane].
Komisja rewizyjna uważa że dla dobra gromady i konsekwentnego pozostania kasowości
w gromadzie, pieniężne kwoty tak za dokumentami kasowymi były wypłacane i wpłacane.
W dalszym ciągu zbadano zestawienie zwrotu do kasy gminnej, zestawienie to opiewa
że z kwoty 634,63 [kwota przekreślona lub „zakleksiona”] które to pieniądze Zarząd gminy
z dnia  1/4 1935 przejął, wydatkowano następujące wypłaty ato:

Bryl Jan
Hołowacz Stefan
Krynicka obsługa szk.		
Kulyna Ilko
Składki Spół.Drog.Nr1
Podatek gruntowy za 1934
Dano dla szkoły		
Razem		

100,00
30,00
35,00
93,17
21,42
4,48
111,00
395,07

Co do tych pozycji Kom. Rew. wyjaśnia następująco gdyż te pozycje to według tutejszych
zanotowań kasowych zgadzają się z wydatkowaniem:

Bryl Jan		
		 Hołowacz b.wójt
		 Podatek grunt.1934
		 Składka Spół. Drog. Nr1		
		 Razem:		

100,00
30,00
4,48
21,42
155,90

Kwota wypłacana dla Krynickiej Ilijany obsłudze szkolnej za rok b. 1936/37 na kwotę
tę nie ma żadnych dokumentów w księdze R.Sz.M. ato ani w przychodach ani wydatkach
(wciągnięto tylko na podstawie obecnego żądania zwrotu:) zatem na tą kwotę pożądany
byłby dokument.
Kulyna Ilko przew. R.Sz.M. otrzymał z funduszów szkolnych (przejętych przez Zarząd
gminy za 1/4 1935 na remont szkoły dnia 8/10 1935 kwotę 93,17 – kwota ta została w księdze kasowej R. Sz. M. w Andrzejówce przez organy Zarz. Gminy rozchodowana i w dalszym
ciągu wypisane saldo z 8/10 1935 [wynosi] 440,32.
Zaczem zarachowanie obecne byłoby 800 wyższe [Wyraz trudny do odczytania].
c) Kwota 111.- Przy uchwaleniu budżetu gromady na rok 1936/37 oświadczył p. wójt że na
kwotę budżetową to są w sumie 211 zł opłaca gromada 100 zł zaś gmina wzięli subwencję
na 111 zł.
Zatem wobec żądania zwrotu Kom. Rew. zbadała  że  faktycznie gmina wypłaciła przew.
Kulyna Ilko 60 zł i kier. Szkoły 45,90 (bez kwitów) [co równa się] 105,90 zł zatem o 5,10
mniej.
Kom. Rew. stwierdza po zbadaniu księg kasowych, że wszelkie niedokładności kasowe
i błądy powstają tylko z tego powodu że tak wpłaty jako też wypłaty nie przeprowadza się po
myśli rozporz. Wydz. Pow. Nr 1/17-19/37.
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Komisja Rew. stawia następujące wnioski [dopisek u góry, mniejszym pismem, dosyć
niewyraźny] a (...) bez dokumentów kasowych
1. Kom gosp. w oznaczonym dniu przez zarząd Gminy jawiło się do końcowego obrachowania i podjęcia dokumentów kasowych. /W bardzo krótkim czasie/.
2. Aby pieniądze gromadzkie  które przejął Zarząd Gminy były zwrócone do gromady
i wpłacone na P.K.O.
3. Aby kwotę 21,10 za tablice i kwotę 105,90, za ławki szkolne wypłacono z funduszu
szkolnego, gdyż ten na to był przeznaczony. [Punkt czwarty został skrupulatnie skreślony].
Na podstawie zbadanej działalności gospodarczej i finansowej sołtysa Komisja Rewizyjna
stwierdziła porządek i stawia wniosek aby organ uchwalający udzielił sołtysowi absolutoryjum  
i podziękowania za jego dotychczasową pracę dla dobra gromady. Na tem protokół zakończono i podpisano w Andrzejówce 31 marca 1938 r.

Nie był to jednak koniec prac Komisji Rewizyjnej, o czym przekonamy się znacznie
później, kiedy – już w roku 1939 – pojawi się kolejny protokół datowany na 28 marca.

Protokół 41.

4 maja 1938 roku
Posiedzenie trwało od 16.00 do 19.00. Przewodniczył sołtys Michał Hołowacz. Nieobecni – usprawiedliwieni: Jan Semczyszak, Józef Damse, Hnat Hołowacz, nieobecni
– nieusprawiedliwieni: Piotr Semczyszak i Jan Bryl. Pozostali członkowie Rady stawili
się na spotkanie. Protokołował Piotr Ostrowski.
Po wygłoszeniu zwyczajowej formułki o ważności posiedzenia, sołtys przedstawił
porządek obrad:
1. Odczytanie protokołu z ostatniego posiedzenia Rady.
2. Odczytanie protokołu z przeprowadzonej rewizji gospodarki gromadzkiej przez
gromadzką Komisję Rewizyjną z dnia 28 III 1938 r.
3. Pismo Zarządu Gminy w Muszynie z dnia 28 IV L.18/8/38 w sprawie wyboru delegata
gromady i zastępcy do Rady Szkolnej Miejscowej w Andrzejówce.
4. Wolne wnioski.
Przystąpiono do obrad. Odczytano i przyjęto do wiadomości protokół z posiedzenia
z dnia 28 marca 1938 roku. Następnie odczytano protokół gromadzkiej Komisji Rewizyjnej z tą samą datą i również na wniosek przewodniczącego tej Komisji A. Stanczaka.
Rada Gromadzka uchwaliła:
(…) udzielić absolutorium oraz podziękowanie sołtysowi gromady za dobrą pracę
i gospodarkę w gromadzie. W sprawie wyboru delegata i [skreślono: jednego] zastępcę
z ramienia gromady do Rady Szkolnej Miejscowej w Andrzejówce na wniosek radnego
Ilko Kuliny powzięto:

Uchwałę nr 27
Rada gromadzka wybiera do Rady Szkolnej Miejscowej w Andrzejówce na delegata
gromady Stanczaka Antoniego, na zastępcę Izydora Kopacza.
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W wolnych wnioskach:
Hołowacz Stefan radny gromadzki oświadcza  iż w poprzednim protokole posiedzenia
Rady w dniu 28/III 938 sugerował by kwota 30 zł 05 gr. wypłacona bez podstawnie z funduszu szkolnego przez Kierowniczkę szkoły w Andrzejówce była zwrucona co po raz drugi
powyższe pod dyskusję przedstawia, i w związku z powyższym rada gromadzka stan tego
oświadczenia podtrzymuje i uchwala.

Protokół 42.

22 maja 1938 roku
Zebranie odbyło się w lokalu sołtysa gromady. Trwało od 14.00 do 16.00. Uczestniczyli w nim członkowie Rady, pomijając nieobecnego, a usprawiedliwionego Hnata
Hołowacza i nieusprawiedliwionego Piotra Semczyszaka. Protokołował pisarz gromady
Piotr Ostrowski. Zebraniu przewodniczył wójt gminy A. Milanicz, który zwyczajowo
stwierdził, że zebranie jest władne do podejmowania decyzji. Przedstawiono również
porządek obrad:
1. Odczytanie protokołu z ostatniego posiedzenia Rady Gromadzkiej z 4 maja 1938 r.
2. Powzięcie uchwały Rady Gromadzkiej o zaciągnięcie pożyczki na budowę wodociągów w gromadzie Andrzejówka w PZUW (Powszechny Zakład Ubezpieczeń
Wzajemnych).
3. Wolne wnioski.
Protokół z poprzedniego zebrania po odczytaniu przyjęto jednomyślnie. W sprawie
pożyczki rozpoczęła się zagorzała dyskusja, w której uczestniczyli wszyscy obecni na
posiedzeniu. W efekcie, na wniosek radnego Józefa Damsego, podjęto uchwałę o następującej treści:
Uchwała nr 28
Rada gromadzka uchwala zaciągnąć pożyczki w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń
Wzajemnych kwotę 12.000 złotych na budowę wodociągów w gromadzie Andrzejówce,
długoterminową bez procentową a względnie nisko procentową. Ponieważ nie było wolnych
wniosków posiedzenie zakończono o godzinie 16-stej.

Protokół 43.

7 lipca 1938 roku
Spotkanie rozpoczęło się o godz. 16.00 i trwało do godz. 18.00. W posiedzeniu
uczestniczyli wszyscy członkowie Rady, bez usprawiedliwionych: Józefa Damsego
i Hnata Hołowacza, Piotra Ostrowskiego oraz nieobecnego, a nieusprawiedliwionego
Jana Semczyszaka. Protokołował Michał Hołowacz. Pismo Hołowacza (sołtysa) jest
dość charakterystyczne: litery ostro wykańczane, lekko pochyłe, równe, momentami
zlewające się z sobą.
Porządek obrad:
1. Odczytanie protokołu z ostatniego posiedzenia Rady.

162

Małgorzata K. Przyboś

2. Pismo Zarządu Gminnego w Muszynie z dnia 31 maja L.18/8/38 w sprawie ponownego wyboru delegata do Rady Szkolnej Miejscowej w Andrzejówce.
3. Przyjęcie zatwierdzonej uchwały budżetowej na rok 1938/39.
4. Wolne wnioski.
Po odczytaniu i przyjęciu protokołu z posiedzenia Rady 22 maja 1938 roku, przystąpiono do dyskusji nad ponownym wyborem delegata do Rady Szkolnej Miejscowej.
Wniosek przedstawił radny Antoni Stanczak. W efekcie Rada Gromadzka podjęła:
Uchwałę nr 29
Rada gromadzka wybiera ponownie Stanczaka Antoniego do Rady Szkolnej Miejscowej siedmioma głosami radny Bryl Jan wstrzymuje się od głosowania.

Na wniosek radnego Antoniego Stanczaka przyjęto jednogłośnie zatwierdzony przez
Wydział Powiatowy w Nowym Sączu budżet gromady na rok 1938/39 . Z kolei radny
Ilko Kulina postawił wniosek o wydanie drzewa z lasu gromadzkiego z przeznaczeniem
na ogrodzenie ogródka szkolnego. Rozpętała się dłuższa dyskusja, na koniec której Antoni
Stanczak postawił wniosek „o powzięcie”:
Uchwały nr 30
Rada gromadzka uchwala by na ogrodzenie czyli remont ogródka szkolnego pobrać
z funduszu szkoły znajdującego się w Zarządzie gminy w Muszynie w kwocie 441 zł.

Jak wyżej wspomniałam, Komisja Rewizyjna pracowała bardzo ciężko i „płodnie”;
w efekcie, między różnymi datami protokołów posiedzeń Rady gromadzkiej, pojawiają
się zapisy protokołów Komisji Rewizyjnej – oczywiście z datą 28 marca 1938 roku. Oto
jeden z nich.
Protokół Komisji Rewizyjnej
Komisja Rewizyjna w składzie P. Stanczaka Antoniego przew., Beniamina Klausnera sekr.
i Kulyny Ilka, zebrana w Andrzejówce w dniu 28 marca 1938 po dokładnym przejżeniu i zlustrowaniu wszelkich dochodów i wydatków gromadzkich oraz sum pod nadzorem gromadzkim
stojących po sprawdzeniu zgodności sum wykazanych w zamknięciu rachunkowym z księgami
i dowodami na rok budżetowy 1937/38 znaleziono takowe zgodnie po przeliczeniu czto [!]:

W przychodzie od dnia 3/VIII 1937/38 do dnia 28/III 1937/38
W rozchodzie od dnia 3/VIII 1937 do dnia 28/III 1938
		
Saldo w dniu 28/III 1938
					
Kwota też złożona na Książeczce P.K.O.
				
Okazał sołtys gromady w gotówce
				

993,46 zł
375,26 zł
618,20 zł
600,00 zł
18,20 zł

Przesłane rozliczenie   z Zarządu Gminy L.15/B.R/38 bez daty raz przyjęte w dniu
1/4 1935 od byłej gminy Andrzejówki kwoty 634,63 zł zaś fundusz remontu szkoły 440,32 zł
i tytułem ściągniętych kar należnych gromadzie 30 zł w sumie 1104,95 zł uznano za niezgodę z rachunkiem gromady tym więcej że rozliczenie to bez kwitów wbrew rozporządzeniu
Wydziału Powiatowego 1/17-1937. Wobec powyższego Komisja rewizyjna stawia wniosek
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na udzielenie sołtysowi absolutorium z gospodarki finansowej gromady.

Pod powyższym protokołem znalazły się podpisy członków Komisji Rewizyjnej.
Protokół sporządził Ilko Kulina (podpisał się tym razem: „Kulyna”).

Protokół 44.

1 września 1938 roku
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 17.30 i trwało do 19.00. Obecny był skład Rady,
bez Józefa Damsego, Hnata Hołowacza, Jan Bryla, Izydora Kopacza, Izydora Komisarczyka. Protokół sporządził sekretarz gromady Piotr Ostrowski. Po stwierdzeniu ważności
zebrania, Michał Hołowacz przedstawił porządek dzienny posiedzenia:
1. Odczytanie protokołu z ostatniego posiedzenia Rady Gromadzkiej.
2. Przyjęcie sprawozdania rachunkowego z wykonania budżetu gromady na rok
1937/38.
3. Wolne wnioski.
Po odczytaniu i przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Gromadzkiej
z dnia 7 VII 1938 r. przystąpiono do obrad.
Po skonstatowaniu wymaganego Kompletu Rada gromadzka na wniosek Przewodniczącego Kom. rewizyjnej p. Stanczaka Antoniego zatwierdza przedłożone przez sołtysa
zamknięcie rachunkowe za okres budżetowy 1937/38 i udziela sołtysowi absolutorium oraz
podziękowanie za jego dobrą pracę po czem nastąpiła:

Uchwała nr 31
Równocześnie Rada Gromadzka nie przyjmuje do wiadomości rozliczenia Zarządu gm.
w Muszynie L.15/B.R/38 i rząda aby nadesłano wszelkie kwity na zrobione wydatki po myśli
Dz.Ustaw.Nr9 poz.70.Kontrola Kasy, oraz nie przyjmuje oświadczenia Zarządu gm. w tym
rozliczeniu, gdyż kwota 1000 zł na powtórnym posiedzeniu Rady gminnej uchwalona jako
subwencja z budżetu gminnego na budowę wodociągu w Andrzejówce.
Natomiast sumy pobrane od byłej gminy Andrzejówki z dniem 1/4 1936 przez Zarząd GM.
W Muszynie jak również i fundusz remontu szkolnego, Rada grom. uchwala o zwrot tych sum
po myśli rozporządzenia Wydziału Powiatowego Nr 1/17-19/37. Jako również:
a. Przewodniczący Komisji rewizyjnej Stanczak Antoni stawia wniosek ażeby od kierowniczki
szkoły Bolandy[!] Stanisławy ściągnąć kwotę 30 zł 05 gr po myśli protokołu Komisji rewizyjnej z dnia 24/III 1938 r. punkt 4, co Rada gromadzka jednomyślnie powyższy wniosek
uchwala.
b. Stanczak Antoni radny gromadzki oświadcza że w gromadzie Andrzejówce ludność rozpoczęła się trudnić sadownictwem, lecz owoc zawsze jest karłowaty i robaczywy zatem
należałoby koniecznie kupić opryskiwacz, co na wniosek tegoż powzięło[!]:

Uchwałę nr 32
Rada gromadzka uchwala zakupić opryskiwacz który jest konieczną potrzebą ze sum pozabudżetowych gromadzkich który kosztuje 75 zł i zakupić we Firmie Alfonc Man., Warszawa
plac Małachowskiego Nr 2 pod nazwą opryskiwacz Ama Delta Nr 15203.
c. Kulina Ilko radny gromadzki stawia zapytanie jak Rada grom. proponuje sprzedawać
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odpady w lesie gromadzkim wynikłe ze sprzedanego drzewa na bud. wodociągów, co
po przeprowadzonej dyskusji na wniosek sołtysa gromady powzięło[!]:

Uchwałę nr 33
Rada gromadzka uchwala nie wyrabiać, nie wyrozbierać resztek odpadów na sągi a tylko
zarządzić sprzedaż tych odpadów w całości mieszkańcom gromady po cenie 3 zł za 1m3.
Zaś sągi już wyrobione w lesie po 10 zł za 1 sąg.
d. Radni gromadzcy oświadczają iż jest konieczność zrobienia mostków na drodze w Andrzejówce ciągnącej się przez płynące potoki i polecają Sołtysowi o zajęcie się tą sprawą
aby jeszcze w tym roku budowa mostków rozpoczętą została.

***
We wrześniu kończą się zapisy protokołów Rady z roku 1938. W roku kolejnym,
ostatnim przedwojennym, władze Andrzejówki nieraz będą wracać do roztrząsanych
w omawianym okresie problemów.

Widok na Andrzejówkę. Pocztówka z lat 30.

