
Protokół Nr XXX/2012 

z XXX sesji Rady Gminy Fredropol 

w dniu 31 lipca 2012 roku 

 

 

 

Stan Rady Gminy 1

5 

15 

Obecni na sesji 1

5 

12 

Nieobecni J. Janowski, M. Rogowski, A. Gulik 3 

 

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 Krzysztof Kołodziejczyk Radny powiatu przemyskiego 

 

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 

 

Wójt przedstawił stan realizacji uchwał z ostatniej sesji Rady Gminy. 

Wydarzenia: 

13.07 – odprawa przed Odpustem w Kalwarii Pacławskiej 

13.07 – udział w święcie Policji w Przemyślu  

20.07 – spotkanie z Zarządem Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich 

26.07 – spotkanie w Rzeszowie z Wojewoda Podkarpackim w sprawie możliwości pozyskania 

funduszy dla Gminy 

27.07 – wizyta w Gminie Ohradzany na Słowacji – podpisanie deklaracji do wspólnego 

Projektu współpracy Polska - Słowacja 

 

4. Podjęcie uchwał w sprawie: 

 zmian w Budżecie Gminy na 2012 rok 

 

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Bogusława Borowska. 

 

Rada Gminy uchwałę przyjęła w głosowaniu: 12 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 

wstrzymujących 



 

 zmiany uchwały Nr XXIX/200/2012 Rady Gminy Fredropol z dnia 12 lipca 2012 roku 

w sprawie zmian w Budżecie Gminy na 2012 rok 

 

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Bogusława Borowska. 

 

Rada Gminy uchwałę przyjęła w głosowaniu: 12 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 

wstrzymujących 

 

 

 zaciągnięcia kredytu długoterminowego zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych 

 

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy 

 

W 2012 roku Gmina Fredropol zaciągnie kredyt długoterminowy zgodnie z ustawą o 

zamówieniach publicznych w wysokości 600 000 tyś. zł. na sfinansowanie spłat zobowiązań z 

tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 

 

Wójt wyjaśnił, że została wprowadzona do Budżetu na dzisiejszej sesji kwota 503 000 zł. na 

roboty dodatkowe przy budowie kanalizacji, kwota ta została ustalona ugodą w Sądzie gdyż 

była dużo wyższa, prawie 700 tyś. zł. Kwota dotacji 10 mln. zł. nie była wystarczająca na 

dokończenie inwestycji. Jest szansa, że kredyt ten nie będzie zaciągnięty, ale musimy mieć 

uchwałę i opinię RIO gdyby była taka potrzeba. 

 

Rada Gminy uchwałę przyjęła w głosowaniu: 12 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 

wstrzymujących 

 

 

 zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2012 związanych  

z realizacją zadania inwestycyjnego  

 

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Bogusława Borowska. 

 

Wyrażą się zgodę na zaciągnięcie przez Wójta Gminy w 2012 roku zobowiązań finansowych 

wykraczających poza rok budżetowy w kwocie 40 000 tyś. zł., których wartość przekracza 

granicę ustaloną w budżecie na 2012 rok na realizację zadania inwestycyjnego pn. 

„Dokumentacja na rozbudowę kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków 

wraz z budynkiem technicznym w Rybotyczach” 

 

Rada Gminy uchwałę przyjęła w głosowaniu: 12 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 

wstrzymujących 

 

 zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2012 związanych  

z realizacją zadania inwestycyjnego 

 

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy 

 

Wyrażą się zgodę na zaciągnięcie przez Wójta Gminy w 2012 roku zobowiązań finansowych 

wykraczających poza rok budżetowy w kwocie 1 581 682,82 tyś. zł., których wartość 

przekracza granicę ustaloną w budżecie na 2012 rok na realizację zadania inwestycyjnego pn. 



„Termomodernizacja budynków szkolnych w m. Kupiatycze i Rybotycze oraz budynków 

świetlic wiejskich w m. Nowe Sady, Kniażyce, Darowice” 

 

Wójt wyjaśnił, że został ogłoszony nabór wniosków na termomodernizacje budynków 

użyteczności publicznej, na poprzednich sesjach były zabezpieczone środki na studia 

wykonalności i kosztorysy, wartość kosztorysowa planowanej inwestycji wynosi 

1 581 682,82 tyś. zł., z czego 85% to są koszty kwalifikowane 1 206 156,84, nasz wkład to 

375 525,98 tyś. zł. , wartości te po przetargu mogą być niższe. Termin realizacji inwestycji to 

2014 rok.  

 

Sołtys S. Dolik zapytał Wójta czy zapomniał o Pacławiu? 

Wójt odpowiedział, że nie, ale wykonanie termomodernizacji na drewnianym budynku jest 

niemożliwe 

Radny S. Bereza zwrócił uwagę, że jeszcze jest świetlica w Sierakoścach 

Wójt odpowiedział, że świetlica w Sierakoścach zawiera dużo kosztów niekwalifikowanych, 

będzie na nią składany wniosek do Lokalnej Grupy Rybackiej, gdzie mamy obiecane 250 tyś. 

zł.  

Sołtys J. Borowski stwierdził, że trzeba ocieplić przód świetlicy na Osiedlu Młodowice, bo tył 

i boki są ocieplone i to byłby niewielki koszt 

Sołtys E. Borowicz  - potrzeba wymiany stolarki w świetlicy w Młodowicach 

Wójt odpowiedział, że zostały wybrane te świetlice, w których w ogóle nic nie było robione,  

Radny S. Bereza stwierdził, że szkoda budynku świetlicy w Sólcy bo niedługo się zawali 

Wójt odpowiedział w takim stanie jest większość świetlic, np. w Kniażycach, a brak jest 

środków na wszystko 

 

Rada Gminy uchwałę przyjęła w głosowaniu: 12 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 

wstrzymujących 

 

 podziału Gminy Fredropol na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów  

i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych  

 

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy 

 

Sołtys S. Dolik zauważył, że przy taki podziale na obwody Pacław nigdy nie będzie miał 

radnego, bo albo jest z Kalwarii albo z Nowosiółek, a wszystko zależy od wniosku Wójta 

Przewodniczący wyjaśnił, że podział zależy od ilości mieszkańców  

Piotr Fac, radca prawny wyjaśnił, że zależy to od ilości mieszkańców i w wielu gminach jest 

tak, że miejscowości czy sołectwa nie mają radnych, zmiany są w tej chwili wszędzie nie 

tylko w naszej Gminie 

Wójt wyjaśnił, że te kwestie wynikają z ustawy, a nie z decyzji Rady Gminy czy Wójta 

 

Rada Gminy uchwałę przyjęła w głosowaniu: 12 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 

wstrzymujących 

 

 

 sprzedaży/dzierżawy /zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy 

 

Projekty uchwał przedstawił Przewodniczący Rady Gminy 

 



Wójt wyjaśnił, że są to działki wydzielone z d dużej działki o nr  612, na ostatniej sesji były 

sprzedawane działki na poszerzenie nieruchomości przyległych, została wydzielona droga, po 

lewej stronie drogi jest ok. 20 działek wydzielonych i zostaną one sprzedane w przetargu 

nieograniczonym 

 

1. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość położoną w 

miejscowości Nowe Sady działki oznaczonej nr 612/11 o pow. 0,3970 ha KW 

PR1P/00072276/0, tereny wskazane do wypoczynku sezonowego i weekendowego. 

 

Rada Gminy uchwałę przyjęła w głosowaniu: 12 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 

wstrzymujących 

 

2. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość położoną w 

miejscowości Nowe Sady działki oznaczonej nr 612/14 o pow. 0,8946 ha KW 

PR1P/00072276/0, tereny wskazane do wypoczynku sezonowego i weekendowego. 

 

Rada Gminy uchwałę przyjęła w głosowaniu: 12 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 

wstrzymujących 

 

3. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość położoną w 

miejscowości Nowe Sady działki oznaczonej nr 612/16 o pow. 0,7104 ha KW 

PR1P/00072276/0, tereny wskazane do wypoczynku sezonowego i weekendowego. 

 

Rada Gminy uchwałę przyjęła w głosowaniu: 12 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 

wstrzymujących 

 

4. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość położoną w 

miejscowości Nowe Sady działki oznaczonej nr 612/17 o pow. 0,3020 ha KW 

PR1P/00072276/0, tereny wskazane do wypoczynku sezonowego i weekendowego. 

 

Rada Gminy uchwałę przyjęła w głosowaniu: 12 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 

wstrzymujących 

 

5. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość położoną w 

miejscowości Nowe Sady działki oznaczonej nr 612/18 o pow. 0,3020 ha KW 

PR1P/00072276/0, tereny wskazane do wypoczynku sezonowego i weekendowego. 

 

Rada Gminy uchwałę przyjęła w głosowaniu: 12 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 

wstrzymujących 

 

6. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość położoną w 

miejscowości Nowe Sady działki oznaczonej nr 612/19 o pow. 0,3020 ha KW 

PR1P/00072276/0, tereny wskazane do wypoczynku sezonowego i weekendowego. 

 

Rada Gminy uchwałę przyjęła w głosowaniu: 12 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 

wstrzymujących 

 

7. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość położoną w 

miejscowości Nowe Sady działki oznaczonej nr 612/20 o pow. 0,3020 ha KW 

PR1P/00072276/0, tereny wskazane do wypoczynku sezonowego i weekendowego. 



Rada Gminy uchwałę przyjęła w głosowaniu: 12 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 

wstrzymujących 

 

8. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość położoną w 

miejscowości Nowe Sady działki oznaczonej nr 612/21 o pow. 0,3020 ha KW 

PR1P/00072276/0, tereny wskazane do wypoczynku sezonowego i weekendowego. 

 

Rada Gminy uchwałę przyjęła w głosowaniu: 12 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 

wstrzymujących 

 

9. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość położoną w 

miejscowości Nowe Sady działki oznaczonej nr 612/22 o pow. 0,3060 ha KW 

PR1P/00072276/0, tereny wskazane do wypoczynku sezonowego i weekendowego. 

 

Rada Gminy uchwałę przyjęła w głosowaniu: 12 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 

wstrzymujących 

 

10. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość położoną 

w miejscowości Nowe Sady działki oznaczonej nr 612/23 o pow. 0,3060 ha KW 

PR1P/00072276/0, tereny wskazane do wypoczynku sezonowego i weekendowego. 

 

Rada Gminy uchwałę przyjęła w głosowaniu: 12 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 

wstrzymujących 

 

11. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość położoną 

w miejscowości Nowe Sady działki oznaczonej nr 612/24 o pow. 0,3060 ha KW 

PR1P/00072276/0, tereny wskazane do wypoczynku sezonowego i weekendowego. 

 

Rada Gminy uchwałę przyjęła w głosowaniu: 12 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 

wstrzymujących 

 

12. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość położoną 

w miejscowości Nowe Sady działki oznaczonej nr 612/25 o pow. 0,3060 ha KW 

PR1P/00072276/0, tereny wskazane do wypoczynku sezonowego i weekendowego. 

 

Rada Gminy uchwałę przyjęła w głosowaniu: 12 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 

wstrzymujących 

 

13. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość położoną 

w miejscowości Nowe Sady działki oznaczonej nr 612/26 o pow. 0,3060 ha KW 

PR1P/00072276/0, tereny wskazane do wypoczynku sezonowego i weekendowego. 

 

Rada Gminy uchwałę przyjęła w głosowaniu: 12 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 

wstrzymujących 

 

14. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość położoną 

w miejscowości Nowe Sady działki oznaczonej nr 612/27 o pow. 0,3104 ha KW 

PR1P/00072276/0, tereny wskazane do wypoczynku sezonowego i weekendowego. 

 

 



Rada Gminy uchwałę przyjęła w głosowaniu: 12 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 

wstrzymujących 

 

15. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość położoną 

w miejscowości Nowe Sady działki oznaczonej nr 612/28 o pow. 0,3020 ha KW 

PR1P/00072276/0, tereny wskazane do wypoczynku sezonowego i weekendowego. 

 

Rada Gminy uchwałę przyjęła w głosowaniu: 12 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 

wstrzymujących 

 

16. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość położoną 

w miejscowości Nowe Sady działki oznaczonej nr 612/29 o pow. 0,3020 ha KW 

PR1P/00072276/0, tereny wskazane do wypoczynku sezonowego i weekendowego. 

 

Rada Gminy uchwałę przyjęła w głosowaniu: 12 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 

wstrzymujących 

 

17. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość położoną 

w miejscowości Nowe Sady działki oznaczonej nr 612/30 o pow. 0,3020 ha KW 

PR1P/00072276/0, tereny wskazane do wypoczynku sezonowego i weekendowego. 

 

Rada Gminy uchwałę przyjęła w głosowaniu: 12 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 

wstrzymujących 

 

18. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość położoną 

w miejscowości Nowe Sady działki oznaczonej nr 612/31 o pow. 0,3032 ha KW 

PR1P/00072276/0, tereny wskazane do wypoczynku sezonowego i weekendowego. 

 

Rada Gminy uchwałę przyjęła w głosowaniu: 12 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 

wstrzymujących 

 

19. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość położoną 

w miejscowości Nowe Sady działki oznaczonej nr 612/33 o pow. 0,3010 ha KW 

PR1P/00072276/0, tereny wskazane do wypoczynku sezonowego i weekendowego. 

 

Rada Gminy uchwałę przyjęła w głosowaniu: 12 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 

wstrzymujących 

 

20. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość położoną 

w miejscowości Nowe Sady działki oznaczonej nr 612/34 o pow. 0,3684 ha KW 

PR1P/00072276/0, tereny wskazane do wypoczynku sezonowego i weekendowego. 

 

Rada Gminy uchwałę przyjęła w głosowaniu: 12 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 

wstrzymujących 

 

21. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość położoną 

w miejscowości Nowe Sady działki oznaczonej nr 612/35 o pow. 0,3504 ha KW 

PR1P/00072276/0, tereny wskazane do wypoczynku sezonowego i weekendowego. 

 

 



Rada Gminy uchwałę przyjęła w głosowaniu: 12 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 

wstrzymujących 

 

22. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość położoną 

w miejscowości Nowe Sady działki oznaczonej nr 612/37 o pow. 0,3790 ha KW 

PR1P/00072276/0, tereny wskazane do wypoczynku sezonowego i weekendowego. 

 

Rada Gminy uchwałę przyjęła w głosowaniu: 12 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 

wstrzymujących 

 

23. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość położoną 

w miejscowości Nowe Sady działki oznaczonej nr 612/38 o pow. 0,3228 ha KW 

PR1P/00072276/0, tereny wskazane do wypoczynku sezonowego i weekendowego. 

 

Rada Gminy uchwałę przyjęła w głosowaniu: 12 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 

wstrzymujących 

 

24. 1. Wyrazić zgodę Wójtowi Gminy na dokonanie zamiany działek gminnych nr 172/2 o 

pow. 0,3006 ha, 177/16 o pow. 0,82 ha oraz dz. nr 177/17 o pow. 0,15 ha rolnych 

niezabudowanych w miejscowości Fredropol na działkę nr 177/20 o pow. 0,3817 ha  rolną 

położoną w miejscowości Fredropol będącej własnością Burzyńskiej Olgi zam. Warszawa ul 

Orląt Lwowskich 38 m. 88 

bez spłat i dopłat. 

2. Nabywana nieruchomość zostanie przeznaczona na urządzenie boiska sportowego. 

 

Wójt wyjaśnił, że została Kupina działka pod boisko sportowe w Fredropolu, jest ona na 

urządzenie boiska za wąska, ale bardzo długa. Dlatego konieczna jest zamiana działek na 

poszerzenie działki pod boisko. W zamian za 0,38 ha działki przy drodze przekazujemy 0,38 

ha działki wydzielonej z działki zakupionej pod boisko, plus działki z dojazdem do ujęcia 

wody na Osiedlu Młodowice  

Sołtys J. Borowski stwierdził, że kilometr dalej na Osiedlu Młodowice jest pełnowymiarowe 

boisko z bramkami, wiec po co urządzać nowe boisko  

Wójt odpowiedział, że drużyna Unii Fredropol gra w A klasie, nie ma boiska i jest robione 

boisko w tej miejscowości w której jest drużyna  

Radny E. Mlaś odpowiedział, że drużyna i działacze Klubu są z Fredropola w większości i 

chcą mieć boisko u siebie, stare boisko zostało podzielone na działki budowlane i sprzedane, 

boisko będzie służyć wszystkim nie tylko Klubowi  

Radny A. Janiszczak stwierdził, że boisko będzie służyć nie tylko na imprezy sportowe, ale 

także rozrywkowe, kulturalne i inne 

Wójt wyjaśnił, że Klub ma siedzibę w Fredropolu, gro kibiców jest z tej miejscowości, poza 

tym Fredropol jest w centrum Gminy i boisko będzie służyć całej Gminie na różne imprezy  

Sołtys J. Borowski stwierdził, że młodzież wyjeżdża za praca za granice i za parę lat może nie 

być komu grać  

Wójt stwierdził, że to jest robione ze sportem w Gminie, z młodzieżą jest dobre, młodzież ma 

hale sportowe, Orlika, boiska i ma się czy zająć i nie można patrzeć na to przez pryzmat tego, 

że młodzież wyjeżdża i nic nie robić 

Sołtys R. Kozak stwierdził, że od lat jest działaczem sportowym, drużyna Motor Rybotycze 

skupia młodzież z całej Gminy i nikt nie zrozumie ile wysiłku i wyrzeczeń kosztuje 

prowadzenie Klubu, stwierdził, że boisko jest we Fredropolu bardzo potrzebne  



Sołtys S. Dolik zapytał Wójta czym ma się zająć młodzież i dzieci z Pacławia? Stwierdził, że 

Wójta ma 19 sołectw 

Sołtys A. Janiszczak stwierdził, że samemu trzeba organizować czas młodzieży i zachęcać do 

działania  

Radny W. Haliszczak stwierdził, że ta dyskusja jest bez sensu, bo Fredropol miał boisko i 

należy jej się to boisko 

 

Rada Gminy uchwałę przyjęła w głosowaniu: 12 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 

wstrzymujących 

 

25. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położone 

w miejscowości Aksmanice działki oznaczone nr 226/13 o pow. 0,0515 ha na rzecz 

Wojciecha Kozieł zam. Aksmanice 33 właściciela działki nr 45 w celu poprawienia 

warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej do zbywanej. 

 

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy 

Jest pozytywna opinia rady sołeckiej  

 

Wójt wyjaśnił, że jest to działka gminna od lat użytkowana przez Pana Kozieła 

 

Rada Gminy uchwałę przyjęła w głosowaniu: 12 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 

wstrzymujących 

 

5. Zapytania i interpelacje radnych 

6. Dyskusja 

 

Sołtys S. Hawryś – sołtysi nie są w stanie zweryfikować informacji o wszystkich 

mieszkańcach swoich sołectw, dlaczego tego nie może zrobić USC 

Wójt odpowiedział, że chodzi o zebranie szacunkowych danych, kto jest zameldowany, a kto  

faktycznie zamieszkuje czy przebywa np. za granicą  

Sołtys S. Dolik stwierdził, że trzeba Gminie pomóc w tej sprawie bo wiele osób nie płaci za 

wywóz śmieci, a wyrzucają je do kontenerów przy cmentarzach  

Wójt stwierdził, że wszyscy za to płacimy i na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie nic z 

tym zrobić. Od pierwszego lipca 2013 roku wejdzie w życie ustawa, która da Gminie 

instrumenty prawne do pobierania opłat za śmieci od każdego mieszkańca. W tej chwili 

nikogo nie możemy karać za brak umowy na wywóz śmieci. Po zmianie ustawy Gmina 

będzie płacić za wywóz śmieci, ale będzie mogła egzekwować opłaty od mieszkańców 

podobnie jak podatki. Trwają w tej chwili parce nad przygotowaniem systemu naliczania i 

ściągania tych opłat, czy będą one naliczane od gospodarstwa czy od mieszkańca  

Sekretarza poprosił, żeby sołtysi złożyli te listy do następnej sesji 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy W. Radnik – Fasowska zapytała o możliwość dowozu 

dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka do Przemyśla 

Wójt odpowiedział, że jest podpisana umowa na ten rok szkolny z Panem Solarzem i jest 

kreślona liczba dzieci, które zostały zgłoszone rok temu i nie ma możliwości technicznych 

teraz zwiększenia liczby dzieci, w tej chwili jeżeli jest 2 czy troje dzieci to ktoś z rodziców 

może je dowozić i dostanie zwrot kosztów takiego dowozu  

Sołtys S. Hawryś w sprawie pracowników interwencyjnych w Makowej do prac publicznych. 

W ubiegłym roku miała być wyremontowana kapliczka w makowej i do dzisiaj nie jest. W 

sprawie szkód łowickich – interwencja Gminy, bądź udział komisji rolnictwa przy 

szacowaniu szkód 



B. Nuckowska, kierownik GOSP – mieli być do makowej skierowani pracownicy prac 

społecznie użytecznych z Huwnik, termin muszą ustalić sołtysi między sobą  

Wójt odpowiedział, że temat szkód łowickich był już wiele razy na sesjach poruszany. Gmina 

nie ma prawa ani obowiązku szacować szkód, Gmina może tylko być mediatorem pomiędzy 

Kołem Łowickim a osobą, która takie szkody posiada i żadnego pracownika do szacowania 

szkód Wójt wysłać nie może. Gmina takie mediacje prowadzi dla rolników, którzy się do 

Gminy w takich sprawach zgłaszają. Będzie zorganizowane spotkanie z przedstawicielami 

Kół Łowickich w tej sprawie  

S. Moskowicz PIR) – zgłosił wniosek w imieniu Izby Rolniczej o zwołanie nadzwyczajnej 

sesji, poprosić Prezesów i Zarządy Kół Łowickich, stwierdził, że nie należy przy szacowaniu 

podpisywać niewypełnionych Protokołów z szacowania, plon ma być podawany nie z Gminy 

tylko z gospodarstwa, cena rynkowa ma być podana na dzień szacowania, a nie cena średnia. 

Poprosił, żeby zorganizować takie spotkanie, wysłać zaproszenia do posłów, senatorów, Izby 

Rolniczej, Kół Łowickich  

Zapytał Wójta czy Gmina ma jakieś korzyści z obwodów łowieckich 

Wójt odpowiedział, że Koła Łowieckie płacą, ale nie są to duże kwoty 

S. Moskowicz stwierdził, że przez 25 lat był społecznie działaczem sportowym i dobrze, że na 

terenie Gminy sport się odradza, że są działacze sportowi w Fredropolu, Darowicach, 

Rybotyczach, zaproponował, żeby zorganizować spotkanie i skupić się w jednej organizacji 

zajmującej się sportem 

Zapytał co dalej z gazociągiem, który ma przebiegać przez naszą Gminę i czy to prawda, że 

kilka osób nie chce podpisać umów z formą? 

Stwierdził, że Policja w okresie żniwnym „poluje” na ciągniki rolnicze i karze rolników 

mandatami 

Zapytał jak jest z terenami nad Wiarem w Huwnikach, od Rybotycz do granicy,  czy Gmina 

ma z tego jakieś profity czy wszystko zostało już sprzedane? 

Czy w Młodowicach jest planowana budowa placu zabaw? 

Stwierdził, że na ostatniej sesji Wójt mu zarzucał, że podbijał cenę na przetargu na działkę, 

było tak, że działka była wyceniona na 15 600 tyś. zł. on podbił na 16 000 tyś. zł, a potem 

Wójt podbijał z innymi osobami.  

Wójt odpowiedział, że nie zarzucał Panu Moskowiczowi, że starował w przetargu bo miał on 

takie samo prawo startować jak każdy inny, przetarg był otwarty. Wójt stwierdził tylko, że jest 

to nie możliwe, żebyśmy w drodze bezprzetargowej sprzedawali działkę naprzeciwko 

cmentarza w Fredropolu i dodał, że gdy jako Gmina chcieliśmy kupić działkę Pan przystąpił 

do przetargu i podbił cenę, bo podbił Pan na 16 tyś. więc trzeba było dalej się bić żeby tą 

działkę kupić.  

Będzie na Młodowice, Kniażyce i Aksmanice składany wniosek na plac zabaw do Lokalnej 

Grupy Działania, ale na pewno budowa nie będzie w tym roku ze względu na procedury, w tej 

chwili będą podpisywane umowy na wyposażenie świetlic w Makowej i Kalwarii Pcł.  

Żeby zbierać pieniądze od ludzi nad Wiarem to najpierw ten teren należałoby przygotować, 

chociażby zapewnić toalety 

W przyszłym roku Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego będzie realizować Duzy 

projekt na kilkanaście milionów złotych na zagospodarowanie dorzecza Sanu i ten teren 

będzie się w to wpisywał, będzie to szansa, żeby pozyskać środki na budowę infrastruktury i 

wtedy można będzie pobierać opłaty, w tej chwili będzie to wykaszane  

Piotr Fac wyjaśnił, że Gmina może pobierać opłaty za korzystanie z jej działki, parkowanie 

samochodu, ale nie może prawnie zabronić dostępu do wody  

Wójt odpowiedział, że jeżeli chodzi o gazociąg to z jego wiedzy inwestor jest obecnie na 

etapie pozyskiwania pozwolenia na budowę, Gmina umowy podpisała na oczekiwanych 



warunkach, co do umów prywatnych nie mamy takiej wiedzy, ale jeśli wykonawca ma 

podpisane umowy to może w każdej chwili wejść w teren i rozpocząć inwestycję 

Piotr Fac wyjaśnił, że Wójt nie musi wiedzieć o umowach prywatnych i nawet nie ma prawa 

zapytać osoby prywatnej ani firmy, jeżeli ktoś nie zgadza się z proponowana kwotą przez 

firmę i żąda więcej blokując inwestycję to firma może wystąpić do Sądu o ustanowienie 

służebności przesyłu. Gmina ze swej strony wszystkie umowy podpisała, natomiast naosy 

fizyczne Gmina nie ma żadnego wpływu  

Sołtys S. Hawryś w sprawie realizacji fundusz sołeckiego 

Wójt odpowiedział, że fundusz będzie realizowany jeśli będą pieniądze, to nie są jakieś 

nadzwyczajne pieniądze tylko pieniądze z budżetu Gminy, w innych gminach w ogóle nie ma 

funduszu sołeckiego, w tej chwili będzie podpisana umowa na remont i wyposażenie 

świetlicy w Makowej na 30 tyś., gdzie ok. 12 tyś. trzeba dołożyć swoich i oczywiste jest, że 

będzie to kosztem funduszu sołeckiego, tak jest też w innych miejscowościach gdzie są jakieś 

inwestycje, w Rybotyczach, Huwnikach, Fredropolu 

Sołtys J. Łuczak w sprawie ogrodzenia świetlicy w Kłokowicach 

Wójt odpowiedział, że jest to wpisane w funduszu sołeckim i jeśli będą pieniądze to może uda 

się to zrealizować, wszystko zależy od sprzedaży nieruchomości, mamy dużo działek do 

sprzedania, ale na razie nie ma zainteresowania, w tej chwili spłacamy jeszcze stare 

zobowiązania i nie możemy zaciągać nowych nie mając zabezpieczenia w Budżecie  

Sołtys J. Borowski przypomniał, że w ubiegłym roku składał wniosek z funduszu sołeckiego 

na plac zabawa na Osiedlu Młodowice i był w Agencji Rolnej i Agencja się zgodziła 80% dać, 

czy Wójt wykorzystał ten moment i w Rybotyczach się kanalizacja z tego robi, ale wniosek 

musiała złożyć Gmina i Wójt u Prezesa Zająca był, bo mówił, że był, w tej chwili Wójt nie 

rozmawia na ten temat  

Wójt odpowiedział, że był u Prezesa Zająca i powiedział Wójtowi żeby złożyć wniosek, 

wniosek został złożony u Wiceprezesa Borcza w Rzeszowie. Prezes powiedział, że nigdy 

Agencja nie dawała na place zabaw, może dać ale tylko na drogi i kanalizację i to jest na 

piśmie. Na drogę na Osiedlu tez Agencja nie dała środków bo były złe granice drogi. Można 

by dostać od Agencji środki np. na przeniesieni oczyszczalni ścieków z Kupiatycz do 

Darowic, ale okazało się, że w 2005 roku Gmina wzięła jakieś grosze i to zamyka drogę bo 

tylko raz można dostać dofinansowanie  

Sołtys E. Borowicz przekazał informacje o Zjeździe Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu 

Przemyskiego. Jak wygląda sprawa z wyminą eternitu na budynkach?. Jak wygląda sprawa 

wymiany słupów energetycznych? 

Wójt odpowiedział, że są w tej chwili zabezpieczone środki na opracowanie Programu 

Usuwania Azbestu, jest on niezbędny, żeby można było dostać jakiekolwiek dofinansowanie. 

Program ma być opracowany do końca roku i wtedy będziemy mogli starać się o 

dofinansowanie na zdjęcie eternitu  

Wójt przedstawił wniosek i pismo z Agencji w sprawie dofinansowania placu zabaw na 

Osiedlu Młodowice – odmowa dofinansowania  

Sołtys M. Szwaja w sprawie uzupełnienia oświetlenia ulicznego w Gruszowej 

Wójt wyjaśnił, że w ubiegłym roku były zbierane informacje od sołtysów o numerach słupów, 

gdzie trzeba powiesić lampy, poszło pismo do elektrowni bo mieliśmy obiecane kilka lamp za 

darmo, odpowiedź była taka, że zostaną powieszone lampy tam gdzie jest to możliwe, w 

innych miejscach jak na gruszowej trzeba mieć pozwolenie na budowę, a to kosztuje duże 

pieniądze 

Wójt poprosił sołtysów o zgłaszanie przez sołtysów jeśli lampy świecą w nieprawidłowych 

godzinach  

 

 



7. Zakończenie obrad sesji 

 

Przewodniczący podziękował zebranym za udział w sesji i zakończył jej obrady. 


