
Protokół Nr XXII/2012 

z XXII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Fredropol 
w dniu 27 lutego 2012 roku 

 
 
Godz. rozpoczęcia sesji: 8.00 

Godz. zakończenia sesji 8.50 
 
 

Stan Rady Gminy 15 
Obecni na sesji 12 

Nieobecni J. Janowski, W. Plizga, E. Mlaś 3 
 
Osoby zaproszone obecna na sesji 

1 Mariusz Śnieżek Wójt Gminy 
3 Bogusława Borowska Skarbnik Gminy 

 
 
1. Otwarcie sesji 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad 
 
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Jan Podbilski. Poinformował 

radnych, że sesja nadzwyczajna została zwołana na wniosek Wójta Gminy 
Fredropol 

Powitał radnych, zaproszonych gości, następnie na podstawie listy obecności 
stwierdził prawomocność obrad. 
 

3. Podjęcie uchwał w sprawie: 
 współpracy pomiędzy Gminą Fredropol a Pusztadobos kozseg (Węgry) 

 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Jan Podbilski 
 

Nawiązać współpracę ze społecznością lokalną – Pusztadobos kozseg (Węgry) 
Zawarcie stosownej umowy o współpracy powierza się Wójtowi Gminy 
Fredropol 

 
Wójt wyjaśnił, że 1 marca rozpoczyna się nabór wniosków do 

Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na projekty współpracy. Do 
złożenia wniosku potrzeba trzech partnerów z państw Grupy Wyszehradzkiej. 
Mamy już podpisaną Umowę o współpracy z Gminą Ohradzany na Słowacji, 

teraz została nawiązana współpraca z  Pusztadobos kozseg na Węgrzech, ale 
do podpisania Umowy Wójt musi mieć upoważnienie Rady Gminy w formie 
uchwały 

 
Przewodniczący J. Podbilski zapytał czy do wniosku wymagany jest udział 

własny Gminy 
Wójt odpowiedziała, że tak w wysokości 25%, ale szczegóły poznamy dopiero 
po ogłoszeniu dokumentacji konkursowej 

 



 

Rada uchwałą przyjęła 
Głosowanie: 12 głosów za 

 
4. Zapytania i interpelacje radnych 
5. Dyskusja 

 
Radny J. Podbilski poinformował radnych, że sesja zwyczajna odbędzie się  
w dniu 14 marca 

 
Ireneusz Solarczyk, pracownik Biura Rady Gminy poinformował radnych, że 

w związku z przystąpieniem Gminy do Podkarpackiego Programu Odnowy 
Wsi zostanie przygotowany na sesję projekt uchwały w sprawie wyboru 
jednego sołectwa z terenu Gminy do Programu, przedstawił również założenia 

Programu oraz wymogi jakie musi spełnić sołectwo, między innymi jest to 
wymóg posiadania uchwalonego Programu Odnowy Wsi 

 
Wójt wyjaśnił, że taki dokument posiadają sołectwa Makowa, Huwniki, 
Kalwaria Pacławska, Sierakośce , Kłokowice i Fredropol-Kormanice 

Wójt stwierdził, że będzie proponował sołectwo Fredropol – Kormanice ze 
względu na centralne położenia, wielkość i fakt posiadania aktualnego 
Programu Odnowy Wsi  

 
Wójt poinformował, że będą przygotowywane wnioski na dofinansowanie 

termomodernizacji następujących obiektów: Świetlica Kniażyce, Świetlica 
Nowe Sady, Świetlica Sierakośce, Szkoła Kupiatycze 
 

Radny W. Haliszczak zauważył, że przy wykonywaniu ocieplenia świetlicy  
w Młodowicach nie została wymieniona stolarka, kosztorys inwestycji był na 

ok. 150 tyś. zł, a potem się zmniejszył do 100 tyś. W świetlicy pękły z 
powodu mrozów już 4 sedesy, które radny wymienił na własny koszt 
 

Wójt stwierdził, że faktycznie brak wymiany stolarki był niezrozumiały, ale  
w tej chwili nie ma na to środków w Budżecie Gminy, może uda się 
przygotować na wymianę stolarki wniosek do Lokalnej Grupy Działania  

w ramach małych projektów jak będzie ogłoszony nabór  
 

Radny w. Haliszczak stwierdził, że Inżynieria sobie z Gminy kpi, bo po 
budowie kanalizacji w Młodowicach zostały zdewastowane drogi, boisko  
i plac przy świetlicy 

 
Wójt odpowiedział, że w tym tygodniu będzie odbywał rozmowy z firmami, 
które budowały kanalizację na terenie Gminy 

 
Radny W. Haliszczak stwierdził, że na osiedlu popegeerowskim w 

Sierakoścach brak jest oświetlenia ulicznego i może Wójt zwróciłby się do 
ARiMR o pomoc finansową w uzupełnieniu tego oświetlenia  
 



Wójt odpowiedział, że jest wykonana mapa oświetlenia ulicznego dla całej 

Gminy, zostało dodanych 10 nowych lamp, Agencja dofinansowuje drogi, ale 
nie oświetlenie uliczne, na osiedlu w Sierakoścach nie ma dokumentacji na 

oświetlenie a bez tego nie można sobie powiesić lamp 
 
Radny W. Haliszczak – przy wykonywaniu drogi na osiedlu w Sierakoścach 

brakował kilkanaście metrów w środku osiedla 
 
Wójt odpowiedziała, że inwestorem tej drogi była Gmina, a Agencja po 

wykonaniu refundowała Gminie 80% kosztów 
 

Radny S. Turczyński – niezbędne wykonanie oświetlenia drogi do Domu 
Pomocy w Huwnikach 
 

J. Słowik – trzeba by zamontować podlicznik na to oświetlenie do licznika 
głównego, który jest w DPS 

 
Wójt wyjaśnił, że koszty oświetlenia ulicznego to są faktury na ok. 40 tyś. zł., 
jak dołożymy lamp to te koszty będą jeszcze wyższe,  Wójt poinformował, że 

planuje się wyłączenie oświetlenia rano od 15 marca, a od kwietnia również 
w nocy.  
 

Radny W. Haliszczak zwrócił się do Przewodniczące, żeby ten wystąpił do 
Sądu z zapytaniem o karalność radnych bo jeżeli ktoś był karany, albo 

współpracował to nie może być radnym 
 
Przewodniczący odpowiedział, że nie widzi takiej potrzeby ani nie ma takiego 

obowiązku, ponieważ każdy radny przy wyborach składał oświadczenie o 
karalności i o współpracy ze służbami bezpieczeństwa PRL. 

 
6. Zakończenie obrad sesji 
 

Przewodniczący podziękował zebranym za udział i zakończył obrady XXII 
sesji Rady Gminy. 

 

 


