
Protokół Nr XXXI/2012 

z XXXI sesji Rady Gminy Fredropol 

w dniu 20 sierpnia 2012 roku 

 

 

 

Sesja nadzwyczajna 

 

Stan Rady Gminy 15 

Obecni na sesji 12 

Nieobecni J. Lichota, A. Gulik, W. Radnik-Fasowska 3 

 

W sesji uczestniczyli: 

 

1 Mariusz Śnieżek  Wójt Gminy 

2 Leszek Urban  Sekretarz Gminy 

3. Bogusława Borowska  Skarbnik Gminy 

 

 

1. Otwarcie sesji 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad 

 

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Jan Podbilski, powitał radnych, zaproszonych 

gości. Na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził prawomocność dzisiejszej 

sesji. 

Przewodniczący poinformował, że sesja została zwołana na wniosek Wójta Gminy Mariusza 

Śnieżka.  

 

Wójt złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie 

zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2012 związanych z realizacją 

zadania inwestycyjnego 

 

Wójt wyjaśnił, że w roku ubiegłym został złożony wniosek na zadanie „Budowa kanalizacji 

sanitarnej w Sierakoścach – etap II – Nowe Sady i Sólca. Wniosek ten został pozytywnie 

rozpatrzony, w ubiegłym tygodniu otrzymaliśmy projekt umowy do podpisania, nie mamy 

tego zadania zapisanego w Budżecie dlatego przed podpisaniem umowy musi być podjęta 

uchwała intencyjna. Na razie nie wiemy, czy będzie Gminę stać na realizację tego zadania, 

termin realizacji tego zadania to sierpień 2013 roku do 2014 roku. Podpiszemy umowę i 

zobaczymy jaka będzie sytuacja w przyszłym roku, bo musimy całość zadania zrealizować 

dopiero potem procent dofinansowania zostanie nam zwrócony.  

Radny J. Janowski zapytał jaka jest wysokość dofinansowania 

Skarbnik wyjaśniła, że 75% kosztów kwalifikowanych do wysokości 4 mln zł.  

Wójt wyjaśnił, że wniosek był przygotowywany początkowo na kanalizację w Sierakoścach i 

budowę oczyszczalni ścieków w Darowicach, ale kwota 4 mln. nie pokryła by całości zadania 

i oczyszczalnie musielibyśmy sfinansować ze swoich środków. Podobnie było przy budowie 

kanalizacji w 2010 i 2011 roku gdzie było też dofinansowanie 75% ale do 10 mln. zł. Przy 

wartości zadania 16 mln. zł. dofinansowanie było na poziomie 54%. Szukamy w tej chwili 

środków na dofinansowanie oczyszczalni w Darowicach bo do 2014 r. musi być zamknięta 

oczyszczalnia w Kupiatyczach.  

 



Wniosek został przez Radę przyjęty 11 głosami za przy 11 obecnych.  

 

3. Podjęcie uchwał w sprawie: 
 zmian w Budżecie Gminy na 2012 rok 

 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Bogusława Borowska 
 
Rada Gminy uchwałę przyjęła 12 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących 
 
 przyjęcia do realizacji Projektu „Chcemy osiągnąć sukces” w ramach POKL 
Priorytet X Działanie nr 9.1 Poddziałanie 9.1.2  Wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 
zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych 

 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Jan Podbilski 
 
Rada Gminy Fredropol zatwierdza realizację projektu Chcemy osiągnąć sukces 

złożonego w ramach Poddziałania nr 9.1.2, Działania nr 9.1 Priorytetu nr IX PO KL 

 
Wójt wyjaśnił, że został złożony wniosek do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w 
Rzeszowie na doposażenie  Szkół w Fredropolu i Huwnikach w pomoce 
dydaktyczne dla klas I – III. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony, wysokość 
dofinansowania to prawie 60 tyś. zł. bez wkładu własnego, jest już przygotowywana 
umowa na realizacje tego zadania. W kolejnych naborach mogą składać wnioski 
pozostałe szkoły z terenu Gminy, dla których Gmina nie jest organem prowadzącym. 
Wójt zadeklarował pomoc Urzędu Gminy w przygotowaniu takich wniosków.   
 
Radny W. Haliszczak stwierdził, że szkoły z trzema klasami trzeba polikwidować bo 
to wstyd takie szkoły utrzymywać, gdzie dzieci nawet nie mają się gdzie bawić na 
zajęciach WF 
Wójt stwierdził, że koszty utrzymania szkól pomimo pewnej reformy nadal są 
ogromne i trzeba się zastanowić nad dalszym ograniczeniem kosztów, ubiegłoroczna 
reforma była dużym krokiem naprzód jeśli chodzi o koszty funkcjonowania szkól, 
ale trzeba się przyjrzeć finansowaniu szkół przekazach stowarzyszeniom ponieważ 
w dalszym ciągu dokładamy do subwencji przekazywanej przez Ministerstwo na ich 
funkcjonowanie. Na przykład Szkoła w Sierakoścach na ogólny koszt ok. 400 tyś. zł. 
ok. 320 tyś. zł. to jest subwencja pozostałe to są nasze środki, które dokładamy. 
Problemem jest też dowóz dzieci z miejscowości Kalwaria Pacławska, Leszczyny, 
Koniusza, na drugim przetargu była tylko jedna oferta na kwotę 9,70 za kilometr, 
gdzie w roku ubiegłym było 3,20 zł. za kilometr, przetarg został unieważniony 
ponieważ koszt dowozu wzrósłby trzykrotnie do ok. 30 tyś. zł. W związku z tym 
rozpatrywana jest możliwość  wzięcia w leasing samochodu i zatrudnienia kierowcy, 
przy kosztach utrzymania autobusu, paliwa, napraw pensji kierowcy koszt wynosi 
ok. 5-6 tyś. zł gdzie autobus robi bardzo dużo kilometrów, koszt utrzymania takiego 
samochodu byłby o wiele niższy, koszt zakupu samochodu na 9 miejsc to ok. 70 tyś. 
zł.   



Radny J. Janowski stwierdził, że koszty leasingu wynosiłyby miesięcznie ok. 3 tyś. 
ale jest to zakup inwestycyjny i na pewno opłacalny  
Radna J. Słowik zapytała czy jest rozważany zakup samochodu dla dowozu dzieci 
niepełnosprawnych 
Wójt wyjaśnił, że koszt zakupu takiego samochodu to ok. 170 tyś. zł. Gmina 
musiałaby dołożyć 50% czyli ok. 90 tyś. , w tej chwili nie ma takich pieniędzy w 
budżecie, to musiałoby być większe auto na 14-15 miejsc, odpowiednio wyposażone 
inne wymogi też są co do kierowców, takie auto nie sprawdzi się w zimie jeśli chodzi 
o dojazd np. do Kalwarii  
 
 

Rada Gminy uchwałę przyjęła 12 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących 
 
 współpracy pomiędzy Gminą Fredropol a obec Samotišky (Republika Czech) 

 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Jan Podbilski 
 
Nawiązać współpracę ze społecznością lokalną Republiki Czech – obec 
Samotišky  
Zawarcie stosownej umowy o współpracy powierza się Wójtowi Gminy 

Fredropol 

 
Wójt wyjaśnił, że Gmina składa wnioski do Funduszu Wyszehradzkieg, ale są one 
odrzucane ze względu na brak partnera po stronie Czeskiej, została nawiązana 
współpraca z Gminą Samotisky, umowa zostanie podpisana podczas wizyty 
delegacji czeskiej na Dożynkach Gminnych  
 
Rada Gminy uchwałę przyjęła 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 
 
Rada Gminy uchwałę przyjęła 12 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących 
 
4. Zapytania i interpelacje radnych 
5. Dyskusja 
 
Przewodniczący przedstawił Protokół Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Fredropolu spisanego na okoliczność ustalenia strat poniesionych przez 
mieszkańców budynku wielorodzinnego w Posadzie Rybotyckiej w wyniku pożaru 
w dniu 12.08.2012 r.  
 



Wójt wyjaśnił, że w wyniku pożaru zostały spalone cztery mieszkania w budynku 
wielorodzinnym, na miejscu byli pracownicy GOPS, którzy sporządzili protokół 
określający poniesione szkody przez poszczególnych właścicieli mieszkań. Protokół 
zawiera również wnioski mieszkańców o pomoc finansową, drewno na odbudowę, 
mieszkania zastępcze, zabezpieczenie pogorzeliska przez OSP itp. 
Radny J. Janowski zapytał kto jest właścicielem budynku i czy mieszkania były 
ubezpieczone i jak była przyczyna pożaru? 
Wójt odpowiedział, że poszczególne mieszkania są własnością prywatną, pomoc w 
dniu pożaru dla poszkodowanych była zabezpieczona przez OSP, nie we wszystkim 
Gmina jest w stanie pomóc  
Przewodniczący stwierdził, że Gmina może udzielić pomocy jedynie w formie 
drewna, natomiast pomoc finansowa i rzeczową Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej  
Wójt stwierdził, że poszkodowani muszą złożyć indywidualne wnioski o pomoc, 
wtedy będą one rozpatrywane  
 
Wójt poinformował, że trwają prace na zmianą ustawy o ochronie przyrody, które 
będą umożliwiać tworzenie Parków bez zgody mieszkańców i samorządu lokalnego, 
wraca temat utworzenia Turnickiego Parku Narodowego. Wójt zwrócił się z prośbą 
do radnych i sołtysów o zebranie podpisów pod sprzeciwem wobec planów 
utworzenia Parku obejmującego naszą gminę  
 
Przewodniczący poinformował, że 30.08.2012 r. w Urzędzie Gminy odbędzie się 
spotkanie w sprawie szkód łowieckich  
 
Wójt poinformował, że spotkanie jest zorganizowane na wniosek Pana Stefana 
Moskowicza, członka Izby Rolniczej, będą zaproszeni przedstawiciele Kół 
łowieckich, organizacji rolniczych, nadleśnictwa, radni, sołtysi, rolnicy  
 
Radny W. Haliszczak zapytał o sprawie sądową z Firmą ELBUD 
Wójt odpowiedział, że odbyła się rozprawa na której Wójt złożył wniosek o 
wyłączenie wszystkich sędziów przemyskiego Sądu z tej sprawy ponieważ Pan M. 
Olejnik jest powiązany z przemyskim Sądem , jako Syndyk jest pracownikiem Sądu, 
czekamy w tej chwili na decyzję 
Radny W. Haliszczak stwierdził, że na najbliższej sesji złoży wniosek specjalny w tej 
sprawie  
 
 
6. Zakończenie obrad sesji 
 

Przewodniczący podziękował zebranym za udział i zakończył obrady XXXI nadzwyczajnej 

sesji Rady Gminy Fredropol 


