
 

Protokół Nr XXIX/2012 

z XXIX sesji Rady Gminy Fredropol 

w dniu 12 lipca 2012 roku 

 

 

 

Stan Rady Gminy 1

5 

15 

Obecni na sesji 1

5 

13 

Nieobecni A. Gulik, J.Janowski 

 

2 

Osoby zaproszone obecna 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 Piotr Fac Radca prawny 

 

W sesji udział wzięli sołtysi wg. załączonej listy. 

 

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. 

 

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

Uchwały z ostatniej sesji zostały zrealizowane. 
29.6 – rozpoczęcie roku szkolnego w Zespole szkół w Huwnikach 
2.7 -spotkanie z Prezesem Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego P. Słabym w 

sprawie naborów wniosków 
9.7 – spotkanie z zarządem Klubu Sportowego Unia Fredropol 
11.7 – udział w Konkursie czytelniczym, rozdanie nagród 

 

4.  4.Podjęcie uchwał w sprawie: 

 zmian w Budżecie Gminy na 2012 rok 
 

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy B. Borowska 
 

Brak głosów w dyskusji 
 

Rada uchwałę przyjęła – 13 głosów za – 0 głosów przeciw – 0 głosów wstrzymujących  
 

 sprzedaży/dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy  



 

Projekty uchwał przedstawił Przewodniczący Rady Gminy J. Podbilski 
 

1. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości 
położone w miejscowości Młodowice działki oznaczonej nr 242/2 o pow. 0,1400 ha 
KW PR1P/00013219/2, tereny wskazane do zabudowy osiedleńczej. 

 

Przewodniczący przedstawił podanie Pana K. Szagała o sprzedaż działki w trybie 
bezprzetargowym. 
 

Wójt wyjaśnił, że jest podanie osoby zainteresowanej tą działką, jest pozytywna opinia 
Rady sołeckiej, działka może być sprzedana w trybie przetargowym 
 

Brak głosów w dyskusji 
 

Rada uchwałę przyjęła – 13 głosów za – 0 głosów przeciw – 0 głosów wstrzymujących  
 

2. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość 
położoną w miejscowości Huwniki  działka oznaczona nr 354/33 o pow. 0,3824 ha, 
tereny rolne. 

 

Wójt wyjaśnił, że w listopadzie ubiegłego roku została podjęta uchwała o sprzedaży działek w 

Huwnikach, wpłynęło pismo od Starostwa Powiatowego w Przemyślu, że nie zgadzają się 

powierzchnie działek. W związku z tym sprzedaż została wstrzymana. W tej chwili granice zostały 

uregulowane, nie zmienia się nr działki, zmienia się tylko powierzchnia  

 

Brak głosów w dyskusji 
 

Rada uchwałę przyjęła – 13 głosów za – 0 głosów przeciw – 0 głosów wstrzymujących  
 

3. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość 
położoną w miejscowości Huwniki  działka oznaczona nr 354/35 o pow. 0,4907 ha, 
tereny rolne. 

 

Wójt wyjaśnił, że jest to sytuacja analogiczna jak przy poprzedniej działce, powierzchnia tamtej 

działki się zmniejszyła, a tej zwiększyła o 0,05 ha 

 

Brak głosów w dyskusji 
 

Rada uchwałę przyjęła – 13 głosów za – 0 głosów przeciw – 0 głosów wstrzymujących  
 

4. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości 
położone w miejscowości Fredropol działki oznaczonej nr 225/5 o pow. 0,03 ha 
KW PR1P/00042822/4, tereny rolne przeznaczone do zabudowy osiedleńczej. 

 

Podanie Pani Podbilskiej Krystyny o sprzedaż działki w trybie bezprzetargowym, ponieważ jest 

właścicielem kiosku, który na tej działce stoi i ma służyć działalności gospodarczej. Jest pozytywna 

opinia rady sołeckiej.  

 

Wójt wyjaśnił, że działka może być sprzedana w drodze przetargu nieograniczonego 

 



Brak głosów w dyskusji 
 

Rada uchwałę przyjęła – 12 głosów za – 0 głosów przeciw – 1 głosów wstrzymujących  
 

5. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości 
położone w miejscowości Fredropol działki oznaczonej nr 341/2 o pow. 3,64 ha 
KW PR1P/00100990/7, tereny rolne. 

 

Wójt wyjaśnił, że działka została kupiona w ubiegłym roku z przeznaczeniem pod boisko sportowe.  

Działka ta nie spełnia wymogów, żeby mogło tam być boisko, została kupiona pod boisko inna 

działka, z tej działki została wydzielona działka o pow. 0,30 ha z przeznaczeniem pod parking przy 

cmentarzu, a pozostała działka jest przeznaczona do sprzedaży.  

S. Moskowicz zapytał dlaczego ta działka musi być sprzedana w przetargu nieograniczonym, 

powinna być sprzedana w przetargu ograniczonym dla rolników z terenu Gminy 

Wójt odpowiedział, że dlatego ponieważ zależy mu na uzyskaniu jak największej ceny, nie ma 

podstaw do przetargu ograniczonego  

Wójt przypomniał, że kiedy kupował działkę pod boisko w przetargu nieograniczonym od Agencji 

to Pan Moskowicz stanął do przetargu i podbił cenę i Gmina zapłaciła więcej za działkę, zamiast 17 

tys. - 21 tys.  

S. Moskowicz stwierdził, że była na przetargu i pierwszy podbił cenę, ale potem podbijały dwie 

osoby, rozmawiał zresztą z Wójtem wcześniej, że nie będzie podbijał  

Przewodniczący wyjaśnił, że jest zasada, że pierwszy przetarg jest nieograniczony, gdyby nie 

doszedł do skutku, to wtedy kolejny przetarg można ewentualnie ograniczyć  

Radny W. Haliszzcak przypomniał, że w poprzedniej kadencji Rada Gminy przyjęła uchwałę, że 

wszystkie nieruchomości mają być sprzedawane w przetargach nieograniczonych  

 

Rada uchwałę przyjęła – 13 głosów za – 0 głosów przeciw – 0 głosów wstrzymujących  
 

6. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położone 
w miejscowości Nowe Sady działki oznaczone nr 612/58 o pow. 0,0429 ha na rzecz 

Anny Skrabót zam. Nowe Sady 64 właściciela działki nr 647/3 w celu poprawienia 
warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej do zbywanej. 

 

Wójt wyjaśnił, że była działka gminna 12 ha, na której była zajeżdżona droga do Państwa 
Skrabut, w mapach nigdy tej drogi nie było. Na zebraniu wiejskim mieszkańcy zwrócili się 
z wnioskiem o uregulowanie tej sprawy. Droga ta nie może być remontowana ponieważ 
nie ma jej w ewidencji dróg, poza tym zostały małe paski ziemi przy tej drodze, które 
każdy z właścicieli działek przyległych uprawiał ponieważ takie mieli przyzwolenie z 
Gminy. Została podjęta decyzja o uregulowaniu tej kwestii, została wydzielona droga 
pozostałe działki podzielone i przeznaczone do sprzedaż na poszerzenie nieruchomości 
przyległych ponieważ są to działki bez dojazdu. Jest zgoda zebrania wiejskiego  na 
sprzedaż działek po drugiej stronie tej drogi, oczywiście tamte działki zostaną sprzedane 
w drodze przetargu nieograniczonego. Wszystkie działki zostały wycenione przez 
rzeczoznawcę. Do tej pory działki t były użytkowane bez opłat i podatków, po sprzedaży 
właściciele będą płacić podatki  
Radny J. Lichota wyjaśnił, że jest to sprawa zadawniona i trzeba to w końcu uregulować  
 

Rada uchwałę przyjęła – 13 głosów za – 0 głosów przeciw – 0 głosów wstrzymujących  
 

7. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położone 



w miejscowości Nowe Sady działki oznaczone nr 612/36 o pow. 0,1116 ha na rzecz 
Anny Skrabót zam. Nowe Sady 64 właściciela działki nr 638 w celu poprawienia 
warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej do zbywanej. 

 

Brak głosów w dyskusji 
 

Rada uchwałę przyjęła – 13 głosów za – 0 głosów przeciw – 0 głosów wstrzymujących  
 

8. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położone 
w miejscowości Nowe Sady działki oznaczone nr 612/54 o pow. 0,0377 ha na rzecz 

Danuty i Bogusława Ogonowskich zam. Nowe Sady 62 właściciela działki nr 635 
w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej do 
zbywanej. 

 

Brak głosów w dyskusji 
 

Brak głosów w dyskusji 
 

Rada uchwałę przyjęła – 13 głosów za – 0 głosów przeciw – 0 głosów wstrzymujących  
 

9. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położone 
w miejscowości Nowe Sady działki oznaczone nr 612/55 o pow. 0,0044 ha na rzecz 
Danuty i Bogusława Ogonowskich zam. Nowe Sady 62 właściciela działki nr 633 w 
celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej do 
zbywanej. 

 

Brak głosów w dyskusji 
 

Rada uchwałę przyjęła – 13 głosów za – 0 głosów przeciw – 0 głosów wstrzymujących  
 

10. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położone 
w miejscowości Nowe Sady działki oznaczone nr 612/40 o pow. 0,1592 ha na rzecz 

Danuty i Bogusława Ogonowskich zam. Nowe Sady 62 właściciela działki nr 
561/1 w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 
do zbywanej. 

 

Brak głosów w dyskusji 
 

Rada uchwałę przyjęła – 13 głosów za – 0 głosów przeciw – 0 głosów wstrzymujących  
 

11. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położone 
w miejscowości Nowe Sady działki oznaczone nr 612/39 o pow. 0,3420 ha na rzecz 

Lucyny Mielniczek zam. Nowe Sady 66 właściciela działki nr 647/4 w celu 
poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej do zbywanej. 

 

Brak głosów w dyskusji 
 

Rada uchwałę przyjęła – 13 głosów za – 0 głosów przeciw – 0 głosów wstrzymujących  
 

12. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położone 



w miejscowości Nowe Sady działki oznaczone nr 612/50 o pow. 0,1064 ha na rzecz 

Marii Lichoty zam. Nowe Sady 65 właściciela działki nr 610 w celu poprawienia 
warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej do zbywanej. 

 

Brak głosów w dyskusji 
 

Rada uchwałę przyjęła – 13 głosów za – 0 głosów przeciw – 0 głosów wstrzymujących  
 

13. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położone 
w miejscowości Nowe Sady działki oznaczone nr 612/45 o pow. 0,1647 ha na rzecz 

Marii Lichoty zam. Nowe Sady 65 właściciela działki nr 600/1 w celu poprawienia 
warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej do zbywanej. 

 

Brak głosów w dyskusji 
 

Rada uchwałę przyjęła – 13 głosów za – 0 głosów przeciw – 0 głosów wstrzymujących  
 

14. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położone 
w miejscowości Nowe Sady działki oznaczone nr 612/43 o pow. 0,0637 ha na rzecz 

Marii Lichoty zam. Nowe Sady 65 właściciela działki nr 565/1 w celu poprawienia 
warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej do zbywanej. 

 

Brak głosów w dyskusji 
 

Rada uchwałę przyjęła – 13 głosów za – 0 głosów przeciw – 0 głosów wstrzymujących  
 

15. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położone 
w miejscowości Nowe Sady działki oznaczone nr 612/41 o pow. 0,0637 ha na rzecz 

Marii Lichoty zam. Nowe Sady 65 właściciela działki nr 565/1 w celu poprawienia 
warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej do zbywanej. 

 

Brak głosów w dyskusji 
 

Rada uchwałę przyjęła – 13 głosów za – 0 głosów przeciw – 0 głosów wstrzymujących  
 

16. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położone 
w miejscowości Nowe Sady działki oznaczone nr 612/56 o pow. 0,0077 ha na rzecz 

Józef Barszczak zam. Nowe Sady 63 właściciela działki nr 637 w celu poprawienia 
warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej do zbywanej. 

 

Brak głosów w dyskusji 
 

Rada uchwałę przyjęła – 13 głosów za – 0 głosów przeciw – 0 głosów wstrzymujących  
 

17. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położone 
w miejscowości Nowe Sady działki oznaczone nr 612/53 o pow. 0,0769 ha na rzecz 

Józefa Barszczak zam. Nowe Sady 63 właściciela działki nr 628 w celu poprawienia 
warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej do zbywanej. 

 

Brak głosów w dyskusji 



 

Rada uchwałę przyjęła – 13 głosów za – 0 głosów przeciw – 0 głosów wstrzymujących  
 

18. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położone 
w miejscowości Nowe Sady działki oznaczone nr 612/46 o pow. 0,1056 ha na rzecz 

Józefa Barszczak zam. Nowe Sady 63 właściciela działki nr 600/2 w celu 
poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej do zbywanej. 

 

Brak głosów w dyskusji 
 

Rada uchwałę przyjęła – 13 głosów za – 0 głosów przeciw – 0 głosów wstrzymujących  
 

19. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położone 
w miejscowości Nowe Sady działki oznaczone nr 612/44 o pow. 0,1499 ha na rzecz 

Józefa Barszczak zam. Nowe Sady 63 właściciela działki nr 566/1 w celu 
poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej do zbywanej. 

 

Brak głosów w dyskusji 
 

Rada uchwałę przyjęła – 13 głosów za – 0 głosów przeciw – 0 głosów wstrzymujących  
 

 

5.Zapytania i interpelacje radnych 
6. Dyskusja 
 
 
Pisma: 

1. Pismo Pani M. Ryznar Feduniewicz organu prowadzącego Szkołę Podstawową w 
Młodowicach w sprawie wykonania niezbędnych prac remontowych w budynku 
szkoły 

 
W. Feduniewicz – Dyrektor S.P. W Młodowicach – są to zalecenia Sanepidu od trzech lat i 
nie ma możliwości dalszego przesuwania terminu realizacji zaleceń. Poprosił o wykonanie 
przynajmniej części zaleconych zadań (stolarka drzwiowa i okienna, koszt w granicach 5 
tyś zł. Byłby to argument o wystawienie o dalsze przesunięcie terminu wykonania 
pozostałych zaleceń 
S. Turczyński – skoro problem jest od trzech lat to dlaczego Dyrektor nie występował 
wcześniej  
W. Feduniewicz – Dyrektor S.P. W Młodowicach odpowiedział, że były wcześniej 
wysyłane pisma do Urzędu, ale nie uzyskiwał nawet odpowiedzi 
Wójt odpowiedział, że w altach 2009 i 2010 nie był Wójtem, obecnie nie ma środków na 
realizację tych remontów 
Przewodniczący J. Podbilski – w załączeniu do pisma nie ma opinii Inspektora 
Sanitarnego 
W. Feduniewicz – Dyrektor S.P. W Młodowicach odpowiedział, że były dołączane w 
poprzednich latach i na pewno są w Urzędzie 
Pani Skarbnik B. Borowska stwierdziła, że w Budżecie Gminy nie ma zaplanowanych 
takich środków, nawet tysiąca złotych, trzeba się zastanowić skąd pozyskać takie środki. 
Jeżeli będzie tak konieczność to będziemy się zastanawiać czy jest taka możliwość żeby 



skądś przesunąć takie środki  
W. Feduniewicz – Dyrektor S.P. W Młodowicach – jeżeli będzie pozytywna decyzja, że 
Wójt się tym zajmie to będzie to też impuls dla Dyrektora Sanepidu, żeby jeszcze 
przedłużyć termin wykonania prac. Środki przekazywane na prowadzenie szkoły są 
przeznaczane na drobniejsze remonty wewnątrz budynku, natomiast poważniejsze prace 
remontowe może wykonywać tylko właściciel budynku  
B. Borowska – żeby w Budżecie takie środki na ten cel zaplanować trzeba by skądś zabrać, 
a w tj chwili nie ma skąd 
W. Feduniewicz – Dyrektor S.P. W Młodowicach -poprosił przynajmniej o przyjęcie 
jakiegoś terminu  
Wójt stwierdził, że nawet ja Rada zabezpieczy dzisiaj pieniądze w Budżecie to i tak nie ma 
fizycznie pieniędzy, nie zapłacone są jeszcze odprawy dla nauczycieli i jak będą jakieś 
pieniądze to w pierwszej kolejności będą płacone zobowiązania, które się ciągną już jakiś 
czas, w tej chwili jest zastój w sprzedaży działek, zmniejszona został subwencja dlatego w 
tej chwili brakuje pieniędzy. Jeżeli będzie taka wola Rady i będą pieniądze to zostanie to 
wykonane, ale w pierwszej kolejności będą spłacane zobowiązania  
W. Haliszczak – stwierdził, że szkoła został przecież przekazana w prywatne ręce 
W. Feduniewicz – Dyrektor S.P. W Młodowicach odpowiedział, że szkoła nie została 
przekazana w prywatne ręce, to jest tylko przekazanie publicznych zadań do wykonani w 
drodze Umowy i używanie budynku, którego właścicielem jest nadal Gmina  
Wójt odpowiedział, że właścicielem wszystkich budynków szkolnych jest Gmina 
Fredropol i zostały one przekazane w użytkowanie nieodpłatne organom prowadzącym 
szkoły, będą składane wnioski, ale w pierwszej kolejności na te, które są prowadzone 
przez Gminę, bo w szkołach tych przez lata nie było nic robione i wyglądają gorzej niż 
szkoła w Młodowicach, jeżeli ruszy sprzedaż działek, będą spłacane zobowiązania 
wymagalne i zostaną pieniądze to będą takie zadania realizowane 
W. Feduniewicz – Dyrektor S.P. W Młodowicach stwierdził, że chodzi przynajmniej o 
określenie terminy 
Wójt odpowiedział, że w tej chwili żadnego terminu nie poda, żeby nie składać obietnic 
bez pokrycia, będą pieniądze spłacimy zobowiązania i będziemy realizować różne 
zadania które są zaplanowane, plac zabaw w Fredropolu z „radosnej szkoły” , są szanse 
na otrzymanie środków na remont drogi w Fredropolu za Urzędem Gminy, ale też są 
potrzebne środki na wkład własny  
W.Haliszczak zaproponował, żeby przeznaczyć na szkołę środki z Funduszu Sołeckiego  
Wójt odpowiedział, że można by pójść w tym kierunku, w niektórych wioskach został już 
w jakimś stopniu fundusz sołecki zrealizowany, w części nie jest i nie będzie zrealizowany 
bo są inne inwestycje robione w tych wioskach gdzie musimy dokładać środki kosztem 
funduszu sołeckiego, a zresztą czekamy na środki, jeszcze jest pół roku i na pewno część 
funduszy jeszcze zostanie zrealizowana  
Radny W. Haliszczak zwrócił się do Dyrektora Feduniewicza, żeby coś zrobić z rowerami 
pod szkołą i nie zabraniać dzieciom korzystać z boiska  
W. Feduniewicz – Dyrektor S.P. W Młodowicach stwierdził, że w poprzednich latach nie 
czekali na mannę z nieba, dostali od Gminy 10 tys. zł, a remonty były zrobione za pond 20 
tys. zł. , bo były pisane pisma do Ministerstwa i otrzymywali pieniądze, zabrakło na dwoje 
drzwi i dwa małe okienka 
 
2. Pismo Komendanta Miejskiego policji w sprawie likwidacji Posterunku Policji w 
Fredropolu i utworzenia rewiru dzielnicowych oraz przejęcia przez Gminę od Policji 



pomieszczeń likwidowanego Posterunku i nieodpłatne przekazanie dwóch pomieszczeń 
na siedzibę rewiru dzielnicowych 
 
Wójt wyjaśnił, że zmieni się tylko nazwa, będzie taka sama obsada, zmiana polegać będzie 
tylko na tym, że będzie jeden kierownik na dwa rewiry – Fredropol i Krasiczynie, będzie 
trzy dni w Fredropolu, trzy dni w Krasiczynie, jeden dzień w Komendzie w Przemyślu, w 
miejsce dotychczasowego Komendanta będzie jeden policjant więcej, pomieszczenia 
zostaną przekazane Gminie, a Gmina nieodpłatnie przekaże Policji dwa pomieszczenia. 
Wójt zapytał jakie jest stanowisko Rady w tej sprawie 
J. Słowik zapytała ile jest pomieszczeń 
Wójt odpowiedział, że pięć, ale które zostaną dla Policji to będzie dopiero uzgadniane, ale 
co istotne Gmina będzie właścicielem całego budynku. Jest zapewnienie Komendanta 
Miejskiego Policji, że posterunek w Fredropolu na pewno zostanie i to zwiększony o jeden 
etat. Zmiany te dotyczą wszystkich Gmin za wyjątkiem Gmin Bircza i Dubiecko 
Sołtys J. Borowski zapytał dlaczego będziemy połączeni z Gminą Krasiczyn a nie Gminą 
Przemyśl? 
Wójt odpowiedział, że to są struktury policyjne i Policja to zmienia, a Wójt nie może w to 
ingerować , co nie znaczy, że będziemy mieć wspólny rewir i obsadę z Gminą Krasiczyn, 
każdy rewir będzie miał swoją obsadę, a tylko Kierownik rewiru będzie wspólny  
Sołtys J. Borowski zapytał czy Gmina Przemyśl będzie połączona z Gminą Fredropol 
Wójt odpowiedział,że też słyszał takie pogłoski, ale nie staramy się o przejęcie Gminy 
Przemyśl, ale jest coś na rzeczy, podobno Ujkowce chcą przejść do Gminy Żurawica, 
podobno Grochowce chcą przejść do Gminy Fredropol podobnie Grochowce, Pikulice, ale 
to dlatego droga i decyzje ministerialne nie nasze  
 
Rada wyraziła zgodę na zaproponowane zmiany 
 

3. Podanie Pana S. Moskowicza o wydzierżawienia na okres 5 lat z możliwością 
przedłużenia dwóch garaży murowanych o pow. 50 m2 obok świetlicy wiejskiej w 
Młodowicach 

Przewodniczący stwierdził, że dopóki nie ma jednoznacznej opinii rady sołeckiej, sołtys 
jest nieobecny na sesji sprawa nie będzie przez Rade rozpatrywana  
Wójt stwierdził, że nie ma absolutnie żadnej niechęci z jego strony do Pana Moskowicza, 
ale ie ma powodu do ograniczania przetargu na nieruchomość Gminną tylko dlatego, 
żeby kupił ją Pan Moskowicz, bo Gmina szuka pieniędzy i jak by sprzedała za wyższa 
cenę to te pieniądze mogłyby być przeznaczone na szkołę w Młodowicach  
S. Moskowicz stwierdził, że przyniesie pismo z Agencji o tym przetargu i zobaczymy kto 
komu cenę podbijał 
Wójt stwierdził, że gdyby Pana Moskowicza nie było na tym przetargu i drugiego 
chętnego to nikt by ceny nie podbijał i Wójt kupiłby działkę za 17 tys. zł. Temat garaży jest 
wałkowany już od stycznia i stanowisko Wójta od początku było jasne, jeżeli będzie zgoda 
rady sołeckiej czy zebrania wiejskiego i podjęta uchwał Rady Gminy to Wójt wydzierżawi 
te garaże, miał Pan przynieść w miesiącu styczniu taką zgodę, mimo że Wójt może 
wydzierżawić na 3 lata bez zgody Rady Gminy została przyjęta zasada, że be takiej zgody 
Wójt nie podpisuje umów dzierżawy, ostatnio nawet pracownik biura Rady Gminy 
napisał Panu pismo, żeby nie było niejasności, jest to pismo, jeżeli będzie zgoda Rady 
Gminy jutro będzie miał Pan umowę dzierżawy ...została przyjęta zasada sprzedaży 
nieruchomości w przetargach nieograniczonych i nie ma podstaw do robienia na jedną 



nieruchomość przetargu ograniczonego 
S. Moskowicz stwierdził, że to była tylko propozycja  
W. Haliszczak stwierdził, że zaproponował sołtysowi Młodowic, żeby zrobić zebranie 
wiejskie w tej sprawie  
 

4. Pismo zebrania wiejskiego Kalwarii Pacławskiej wyrażające negatywną opinię w 
sprawie dzierżawy działek 462 464 w kalwarii dla Klasztoru oo. Franciszkanów 

 
Wójt wyjaśnił, że podanie oo. Franciszkanów dotyczyło działek w Nowosiółkach 
Dydyńskich i Kalwarii Pacławskiej, zgoda rady sołeckiej Nowosiółek była i działki zostały 
wydzierżawione, w przypadku Kalwarii brak jest zgody, stanowisko takie zostało 
przekazane Klasztoru i nie przygotowywano projektu uchwały  
 

5. Pismo Pana S. Dorociak w sprawie zagrożenia powodziowego działek 
letniskowych w Makowej oraz zmiany stawek podatku od nieruchomości dla tych 
działek w drodze aneksu 

 
Przewodniczący wyjaśnił, że nie ma możliwości sporządzania aneksów do uchwał, stawki 
są jednakowe dla wszystkich mieszkańców  
 
Wójt wyjaśnił, że temat ten ciągnie się od jakiegoś czasu i niektórzy już zrozumieli, ale 
jeszcze nie wszyscy, działki te do niedawna były w ewidencji jako pastwiska i lasy, w 
ubiegłym roku Starostwo zrobiło przekwalifikowanie tych działek w działki rekreacyjne 
bo takimi one w rzeczywistości są i posiadają budynki rekreacyjne w związku z czym jest 
naliczany podatek jak za działki rekreacyjne, stawka podatku jest jedna dl całej Gminy bez 
względu na to czy jest droga asfaltowa czy nie, w latach ubiegłych działki wprawdzie były 
zalewane, ale wtedy ich właściciele nie płacili podatku w ogóle, jeżeli ich zaleje teraz to 
będą zwalniani z podatku, podobne przekwalifikowanie gruntów pewnie będzie niedługo 
również w Nowosiółkach gdzie też są działki rekreacyjne  
J. Słowik zapytała czy kupując działki nie wiedzieli, że jest to tren zalewowy? Tam nie ma 
szałasów tylko domy mieszkalne, kto im zezwolił na budowę takich domów? 

M. Rogowski stwierdził, że trzeba postawić tam kontener na śmieci bo wywożą śmieci 
do rowów 

Wójt stwierdził, że powinni podpisać sobie umowy z PGK i wtedy będą meli kontener i 
będą płacić za wywóz śmieci, Wójt zwrócił uwagę na problem kontenerów na 
cmentarzach, gdzie wywożą śmieci ci którzy nie maja umów z PGK, Gmina płaci za 
wywóz tych kontenerów, a one co dwa dni są pełne  
Sołtys S. Dolik – co roku zmniejsza się ilość odpisanych umów na wywóz śmieci 
Wójt wyjaśnił, że obecnie nie ma instrumentów prawnych do zmuszenia kogokolwiek do 
podpisywania takich umów, ale od 1 lipca przyszłego roku zmienia się ustawa i Gmina 
będzie płacić za wywóz śmieci ale będzie mogła uchwalać uchwałę o opłatach za wywóz 
śmieci i każdy będzie dostawał decyzję podobnie jak w przypadku podatków i w 
przypadku uchylania się Gmina będzie mogła egzekwować należności przez komornika 
Sołtys J. Borowski zapytał dlaczego w niektórych miejscowościach są pojemniki na szkło a 
innych nie, na Osiedlu Młodowice byłby potrzebny taki kontener 
Wójt odpowiedział, że w ubiegłym roku Gmina otrzymała za darmo 10 takich kontenerów 
i zostały ona rozdysponowane wg ilości mieszkańców. 28 maja została podpisana w 
Urzędzie Marszałkowskim umowa o dofinansowanie zakupu pojemników do selektywnej 



zbiórki odpadów i pojemników na odpady organiczne, wartość wzniosu 190 tys., 115 tys. 
to jest dofinansowanie, do każdej miejscowości trafia takie pojemniki i zostaną 
wymienione kontenery na cmentarzach  
Sołtys M. Szwaja stwierdziła, że każdy dostaje worki na segregacje odpadów 
Sołtys J. Borowski stwierdził, że w blokach nie ma gdzie tych worków trzymać 
Wt wyjaśnił, że do końca grudnia ma być opracowany Gminny Plan odnoście wywozu 
śmieci, a odbiór i opłaty wchodzą od 1 lipca 2013 roku  
Sołtys A. Dzimira zaproponował, żeby oznakować tablicami z zakazem dzikie wysypiska 
śmieci  
Wójt zaapelował o zgłaszanie kto wywozi śmieci na takie wysypiska śmieci  
Sołtys J. Borowski stwierdził, że jak pracował na oczyszczalni ścieków to co tydzień były 
wyrzucane pampersy, ale po roku doszedł do tego kto to robił, ale Wójt i Policja to 
zignorowali  
Sołtys J. Borowski w sprawie likwidacji barszczu Sosnowskiego 
Wójt odpowiedział, że w ubiegłym tygodniu barszcz był wycinany, ale nie na prywatnych 
działkach  
J. Słowik – Pan Makar w nowych Sadach zabezpieczył brzeg piaskiem i deskami, po 
deszczu wszystko spłynęło i potok jest zanieczyszczony  
Wójt wyjaśnił, że miał tam być Pan Dobrowolski i sporządzić notatkę 
Sołtys T. Jabłecki w sprawie naprawy drogi w Sólcy 
Wójt wyjaśnił, że droga ta była robiona trzy lata temu, była na gwarancji, była komisja, 
usterki w formie protokołu zostały przekazane i miały być naprawione, będzie ponownie 
wysłana komisja, która oceni czy zostały naprawione czy nie, jeśli nie zostanie ponownie 
skierowane pismo do wykonawcy, rowy nie wchodziły w zakres umowy i nie będą przez 
wykonawcę drogi naprawiane bo były robione jako roboty dodatkowe i nie wszędzie było 
miejsce na rowy  
Sołtys M. Szwaja – kiedy będzie postawiona wiata widoowa w Gruszowej 
Wójt odpowiedział, że inwestorem jest Lokalna Grupa Działania, a Gmina udostępniła 
tylko działkę, już są budowane waty w innych Gminach, niedługo będzie i w Gruszowej  
Sołtys T.Jabłecki- czy jest możliwość zakupienia słupków do ustawienia znaków 
drogowych  
Wójt stwierdził, że sołtys może zrobić słupki drewniane we własny zakresie, tak jak robili 
to inni 
S. Moskowicz – w sprawie wykaszania chwastów przez właścicieli działek, gminna 
działka w Fredropolu tez ie jest wykoszona. Kiedy będzie zebranie z Wójtem w 
Młodowicach?  Nie ma budżetu Gmina na stronie internetowej. 
Wójt odpowiedział, że jest Budżet w BIP, jeżeli się pisze o czymś na forum to trzeba 
najpierw wiedzieć gdzie szukać, sprawdzić a potem pisać. Wójt stwierdził, że forum jest 
anonimowe dla tych, którzy czytają, ale nie jest anonimowe dla pewnych instytucji i za te 
obelgi w pewnym momencie przyjdzie chwila, żeby ktoś nie płakał.  
Przewodniczący wyjaśnił, że budżet jest pod uchwałami z 2011 roku ponieważ został 
uchwalony w grudniu 2011 roku 
Wójt stwierdził, że budżet jest na stronie od momentu uchwala, jeżeli ktoś szuka 
informacji to są one w internecie, można przyjść również do biura, a nie pisać głupoty 
wszystko jest jawne  
Wójt zapytał czy Pan Moskowicz wszystkie swoje pola wykasza tak, że nie zachwaszcza 
innych, gmina ma pole dopiero rok i nie ma pieniędzy na koszenie, w poprzednich latach 
nie były koszone i nikt się nie czepiał 



Sołtys Z. Rząsa poinformował o dacie spotkania sołtysów w Starostwie – 19.07.2012 r. 
Wójt zaprosił wszystkich na obchody Dni Rybotycz 22 lipca 2012 roku, imprezy 
organizujemy praktycznie bez kosztów własnych, za pieniądze uzyskane z cateringu, 
dlatego nie wysyłamy zaproszeń nie ronimy żadnych zamkniętych przyjęć dla radnych 
czy sołtysów 
R. Gołębiowski – w dniach 8-9 września w Malhowicach odbędą się kolejne Dni 
Dobrosąsiedztwa, w sierpniu odbędzie się w Huwniksch Wojewódzka Spartakiada 
Domów Pomocy Społecznej  
Wójt wyjaśnił kwestię zamykania i pobierania opłat na drodze do Kalwarii w czasie 
Odpustu, jest to droga powiatowa i Wójt nie decyduje o jej zamykaniu,a ni o pobieraniu 
opłat za wjazd, decyzję taką wydaje Policja  
Sołtys A. Dzimira – na imprezy gminne wypożyczana jest scena, która jest własnością 
Stowarzyszenia w Kniażycach, Gmina przekazała materiał na tą scenę. Stowarzyszenie 
stwierdziło, że będzie ona nieodpłatnie udostępniana na Zawody Strażackie i Dożynki 
Gminne. Podłoga jest własnością OSP w Kniażycach. W Regulaminie, który został 
przekazany do Urzędu Gminy ustalono cenę za wynajęcie sceny 100 zł, pieniądze maja 
być przeznaczone na konserwację i naprawy sceny. Stowarzyszenie spotkało się ze 
zdecydowaną odmowa jakiegokolwiek płacenia za scenę, a katering bez najmniejszego 
problemu przelałby te 100 zł., za wypożyczenie tej sceny. W tej chwili scena nie zarobiła 
ani złotówki. Zaproponował, żeby katering, który zarabia na imprezach płacił 100 zł. Za 
scenę. Z użytkowaniem sceny wiążą się pewne niewielkie koszty, a nie zarobiła ona 
dotychczas ani złotówki.  
Wójt stwierdził, że chciał po sesji porozmawiać z radnym i sołtysem z Kniażyc w sprawie 
sceny, ale temat został wywołany teraz. Niepewność zorganizowania imprezy w 
Fredropolu dotyczy właśnie tego, że nie ma sceny. Wójt przypomniał, że w 2009 lub 2010 
roku jako Sekretarz Gminy podpisał zlecenie na zakup materiałów na scenę na prośbę 
ówczesnego Wójta i radnego z Kniażyc. Był wtedy zapewniany, że scena zostanie 
zrobiona w Kniażycach, oni będą tą sceną zarządzać, ale będzie to scena gminna. Koszt 
tego materiału był 5-6 tyś.zł. Potem scena ta na wniosek radnego została przez Wójta 
przekazana Stowarzyszeniu na własność. Wójt stwierdził, że żądanie przez 
Stowarzyszenie 100 zł. Za scenę to jest absurd. Jak Stowarzyszenie robi imprezy w 
świetlicy to nie płaci Gminie, Stowarzyszenie robi remont pomieszczenia, robią to 
pracownicy interwencyjni zamiast wykonywać inną pracę. Wójt stwierdził, że uważał,że 
Stowarzyszenie i Gmina działają po partnersku, nikt sobie sceny nie bierze prywatnie, ani 
poza teren Gminy tylko na imprezy gminne, ale skoro takie jest stanowisko 
Stowarzyszenia będziemy korzystać z innej sceny. Miały być złożone wnioski na cztery 
place zabaw, między innymi w Kniażycach, ale jest propozycja, żeby w tej sytuacji złożyć 
wniosek na zakup sceny dla Gminy. Jeżeli Stowarzyszenie z Kniażyc nie chce dalej 
partnerskiej współpracy z Gminą będziemy płacić za scen, ale Gmina tez nie będzie dalej 
udostępniać Stowarzyszeniu świetlicy za darmo czy pracowników. 
Sołtys A. Dzimira stwierdził, że nie powiedział, że Gmina ma płacić tylko katering, który 
zarabia na imprezach 
Wójt odpowiedział, że za pieniądze opłaca się zespół i zostaje 100 zł. na nagrody dla dzieci 
A. Dzimra stwierdził, że jak robili imprze dwa lata temu to katering dał 2 tys. , więc może 
to sprawa negocjacji 
 Wójt odpowiedział, że przy otwartym barze i sklepie żaden katering nie da więcej 
pieniędzy, co innego za dożynki, można wynegocjować 2,5 tys. 
Radny J. Kożuch stwierdził, że 29 bm. miała ma być parafiada, będzie w sobotę spotkanie i 



okaże się czy będzie w tym terminie czy nie 
A. Dzimira wyraził nadzieję, że nie będzie to miało wpływu na współpracę z Gminę, że to 
jest tylko rozmowa i, że doprowadzi to do dobrego efektu, stwierdził, że nie było chęci 
wyciągnięcia pieniędzy od Gminy, scena była już pożyczana i jeżeli będzie możliwość 
będzie dalej udostępniana na kolejne imprezy za darmo. Stwierdził, że nawet na stronie 
internetowej Gminy nie ma podziękowań dla Stowarzyszenia za udostępnianie sceny  
Wójt stwierdził, że problem jest w tym, że Stowarzyszenie chce, żeby Gmina płaciła za coś 
na co dała pieniądze 
Wójt stwierdził, że z jego strony nie ma żadnej niechęci do Stowarzyszenia z Kniażyc, 
wyraził nadzieję, że współpraca będzie dalej dobra, ale trzeba tez powiedzieć ile Wójt i 
Gmina pomaga Stowarzyszeniu i nie upomina się o podziękowania. Mieliśmy złożyć 
wnioski na place zabaw do Lokalnej Grupy Działania na ok. 100 tys. zł., złożymy wniosek 
na zakup sceny dla Gminy. Wójt przeprosił, że nie było na stroni internetowej 
podziękowań dla Stowarzyszenia 
A. Dzimira stwierdził, że takie podziękowania byłyby argumentem na zebraniu członków 
Stowarzyszenia, bo nie wszyscy zgadzają się z pożyczaniem sceny za darmo i uważają, że 
skoro za scenę miały być pieniądze, a nie ma to pewnie ktoś je bierze do kieszeni  
Wójt odpowiedział, że argumentem powinno być to, że Gmina Stowarzyszeniu tez wiele 
rzeczy daj za darmo i nikt ze Stowarzyszenia nie pisze podziękowań oraz to że działamy 
na zasadach partnerstwa  
A. Dzimira stwierdził, że trzeba się wzajemnie szanować bo część Kniażyc uważa, że są 
traktowani gorzej  
Wójt zauważył, że jest w tej chwili robiona szkoła w Kniażycach, jest robiona 
dokumentacja i kosztorys na świetlicę, staramy się, żeby robić drogę, szkoła została 
przekazana szkole i dalej Gmina do tej szkoły dopłaca, a są w kółko powtarzane te 
głupoty, które są pisane na forum, że Kniażyce są gorzej traktowane,co jest nieprawdą, s 
traktowane tak jak wszystkie inne wioski 
Radny J. Kożuch stwierdził, że forum nie czyta, a tym którzy tam piszą wydaje się, że są 
anonimowi, ale w Stowarzyszeniu jest 30 osób i patrzą Zarządowi na ręce i rzucają 
podejrzenia i oskarżenia, w samym Stowarzyszeniu też są osoby, które są przeciwne 
Gminie nawet przy remoncie szkoły 
Wójt stwierdził, że może się spotkać ze Stowarzyszeniem, żeby porozmawiać , ponadto 
każdy może przyjść do Urzędu do Wójta porozmawiać poprosić o wgląd do dokumentów 
i mówić prawdę, a nie powtarzać kłamstwa  
Radny K. Krzyżanowski zauważył, że są takie wioski gdzie się robi bardzo dużo i jeszcze 
maja pretensje, a w innych wioskach od lat nie robi się nic jak Pacław czy Gruszowa  
 
 
7. Zakończenie obrad sesji 
 
Przewodniczący podziękował zebranym za udział i zakończył obrady XXIX sesji. 


