
Protokół Nr XXIII/2012 
z XXIII sesji Rady Gminy Fredropol 

w dniu 14 marca 2012 roku 
 
 
Godz. rozpoczęcia sesji: 9.15 

Godz. zakończenia sesji 11.20 

 
 
Stan Rady Gminy 15 
Obecni na sesji 15 
Nieobecni   
 
W sesji uczestniczyli: 
 

1 Leszek Urban  Sekretarz Gminy 
2 Bogusława Borowska  Skarbnik Gminy 
3 Bożena Nuckowska - kierownik GOPS 
4 Ryszard Gołębiowski - radny powiatu przemyskiego 
5 Dominik Cebeńko  Dyrektor GZUW 
6 Teresa Szmuc  Kierownik Biblioteki Gminnej 
7 Krzysztof Kołodziejczyk  radny powiatu przemyskiego 

 
 
1. Otwarcie sesji 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad 
 

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Jan Podbilski, powitał 
radnych, sołtysów, zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności 
Przewodniczący stwierdził prawomocność dzisiejszej sesji. 

Przewodniczący poinformował, że nieobecność Wójta spowodowana jest 
faktem, że Wójt odbiera w Rzeszowie promesę na usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych.  
 
Sekretarz Gminy Leszek Urban przedstawił pisemny wniosek Wójta 

Gminy o wprowadzenie do porządku obrad następujących projektów 
uchwał: 

- w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy 

- w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Fredropol zadania 
powierzonego przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu 
- w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy 

 
Wniosek został przyjęty 15 głosami za. 
 

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



Sprawozdanie w imieniu Wójta przedstawił Sekretarz Gminy Leszek 

Urban 
 

Spotkania: 
12.01 – Warszawa, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – w sprawie 
wniosku złożonego na drogi gminne w ramach Programu Polska -Ukraina-

Białoruś 
13.02 -  Przemyśl, Minister Sportu J. Mucha – w sprawie dotacji na 
obiekty sportowe, w tym na budowę Hali Sportowej w Huwnikach  

14.02 – Jarosław – podpisanie Umowy Partnerskiej w Ramach Projektu 
CAF 

23.02 – wizyta w Gminie Ohradzany (Słowacja) – rozmowy w sprawie 
współpracy partnerskiej w ramach Grupy Wyszehradzkiej  
28.02 – podpisanie Umowy Partnerskiej z Gminą Pustadobos (Węgry) 

1.03 – spotkanie z Dyrektorem ARiMR w sprawie wniosku o dopłaty na 
działki będące własnością Gminy 

12.03 – podpisanie Umowy w Urzędzie Marszałkowskim na remont 
świetlicy wiejskiej w Nowosiółkach Dydyńskich w ramach Programu 
„Odnowa wsi” ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania „Ziemia 

Przemyska” 
 
Uchwały z sesji nadzwyczajnych poprzedzających dzisiejszą sesję zostały 

zrealizowane. 
 

4. Podjęcie uchwał w sprawie: 
 Zmian w Budżecie Gminy na 2012 rok 

 

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Bogusława Borowska 
 

Radni stwierdzili, że projekt uchwały różni się od tego przedstawianego przez 
Panią Skarbnik na posiedzeniach komisji. 
 

Pani Skarbnik wyjaśniła, że o wszystkich poprawkach do projektu 
informowała na posiedzeniach komisji. 
 

Przewodniczący odłożył dalsze procedowanie projektu uchwały po 
skserowaniu projektu z poprawkami dla wszystkich radnych. 

 
 Przystąpienia Gminy Fredropol do Podkarpackiego Programu Odnowy 
Wsi 

 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy 
 

Wyraża się zgodę na przystąpienie sołectwa Kormanice - Fredropol do 
„Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011 – 2016 

 
Brak głosów w dyskusji. 
Rada uchwałę przyjęła 15 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 

wstrzymujących  



 

 Zawarcia porozumienia o powierzeniu Gminie Miejskiej Przemyśl 
zadania publicznego dotyczącego objęcia mieszkańców Gminy Fredropol, 

osób z zaburzeniami psychicznymi opieką i usługami świadczonymi przez 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Przemyślu 
 

Projekt uchwały przedstawiła Wiceprzewodnicząca Rady Gminy W. Radnik - 
Fasowska 

 

Bożena Nuckowska – Kierownik GOPS wyjaśniła, że jest to zadanie zlecone 
finansowane z budżetu Wojewody Podkarpackiego 

 
Rada uchwałę przyjęła 15 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących  

 
 Przyjęcia „Lokalnej diagnozy sytuacji najmłodszych dzieci” 

 
Projekt uchwały przedstawiła Wiceprzewodnicząca Rady Gminy W. Radnik - 
Fasowska 

 
Przyjmuje się „Lokalną Diagnozę sytuacji najmłodszych dzieci”, stanowiącą 
załącznik do niniejszej uchwały 

Brak głosów w dyskusji 
 

Rada uchwałę przyjęła 15 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących  
 

 Sprzedaży/dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy  
 

Projekty uchwał przedstawił Przewodniczący Rady Gminy 
 
1. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 

nieruchomość położoną w miejscowości Fredropol działka oznaczona nr 
288/4 o pow. 0,1528 ha, tereny rolne przeznaczone pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną. 

 
Radny E. Mlaś wyjaśnił, że jest to byłe boisko sportowe w Fredropolu, były to 

działki 0,30 ha, nie zostały sprzedane, teraz są podzielone na działki 0,15 ha 
 
Rada uchwałę przyjęła 15 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 

wstrzymujących  
 
 

2. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 
nieruchomość położoną w miejscowości Fredropol działka oznaczona nr 

288/5 o pow. 0,1527 ha, tereny rolne przeznaczone pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną. 
Brak głosów w dyskusji. 

 



Rada uchwałę przyjęła 15 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 

wstrzymujących  
 

 
3. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 
nieruchomość położoną w miejscowości Rybotycze działka oznaczona nr 

23/1 o pow. 0,3010 ha, tereny rolne. 
 
Radny A. Gulik wyjaśnił, że jest to byłe boisko sportowe w Rybotyczach, 

podzielone na mniejsze działki, jest zgoda zebrania wiejskiego na sprzedaż 
Sołtys R. Kozak wyjaśnił, że jest złożony protokół z zebrania wiejskiego, jest 

zgoda na sprzedaż tych nieruchomości 
 
Rada uchwałę przyjęła 15 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 

wstrzymujących  
 

4. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 
nieruchomość położoną w miejscowości Rybotycze działka oznaczona nr 
23/2 o pow. 0,3011 ha, tereny rolne. 

 
Brak głosów w dyskusji 
 

Rada uchwałę przyjęła 15 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących  

 
5. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 
nieruchomość położoną w miejscowości Rybotycze działka oznaczona nr 

23/3 o pow. 0,3010 ha, tereny rolne. 
 

Brak głosów w dyskusji 
 
Rada uchwałę przyjęła 15 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 

wstrzymujących  
 
6. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 

nieruchomość położoną w miejscowości Rybotycze działka oznaczona nr 
23/4 o pow. 0,3009 ha, tereny rolne. 

 
Brak głosów w dyskusji 
 

Rada uchwałę przyjęła 15 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących  
 

7. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 
nieruchomość położoną w miejscowości Rybotycze działka oznaczona nr 

23/5 o pow. 0,3010 ha, tereny rolne. 
 
Brak głosów w dyskusji 

 



Rada uchwałę przyjęła 15 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 

wstrzymujących  
 

8. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 
nieruchomość położoną w miejscowości Rybotycze działka oznaczona nr 
23/6 o pow. 0,3007 ha, tereny rolne. 

 
Brak głosów w dyskusji 
 

Rada uchwałę przyjęła 15 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących  

 
9. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 
nieruchomość położoną w miejscowości Rybotycze działka oznaczona nr 

23/7 o pow. 0,3004 ha, tereny rolne 
 

Brak głosów w dyskusji 
 
10. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 

nieruchomość położoną w miejscowości Rybotycze działka oznaczona nr 
23/8 o pow. 0,4165 ha, tereny rolne. 
 

Brak głosów w dyskusji 
 

Rada uchwałę przyjęła 15 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących  
 

 Zmian w Budżecie Gminy na 2012 rok (ciąg dalszy) 
 

Projekt uchwały ponownie przedstawiła Skarbnik Gminy Bogusława 
Borowska 
 

Radny W. Haliszczak poprosił o wyjaśnię przeznaczenia kwoty 100 tyś. zł. 
Skarbnik odpowiedziała, że jest to zapłata za podłączenie zasilania 
przepompowni ścieków przez Zakład Energetyczny, w związku z budową 

kanalizacji – zadanie zwiększone, dotychczas było tymczasowe podłączenie 
Radny W. Haliszczak stwierdził, że to miało być zrobione wcześniej  

D. Cebeńko – Kierownik Gminnego Zakładu Usług Wodnych wyjaśnił, że są 
wykonane dwie przepompownie domowe, ale nie mogą być odbierane ścieki 
ponieważ topografia terenu nie pozwala na podłączenie do przepompowni 

ogólnej, nie chodzi o budowę nowych przepompowni tylko o podłączenie 
zasilania elektrycznego do już istniejących  
Radny W. Haliszczak stwierdził, że koszty budowy kanalizacji zostały już raz 

ustalone i teraz będziemy dopłacać do tego co ktoś zrobili i teraz będzie drugi 
raz robił?  

Radny J. Janowski – stwierdził, że jeżeli był zrobiony projekt na kanalizacje 
ogólną to trzeba się zastanowić z jakiego powodu to zostało pominięte. Jeżeli 
się buduje kanalizację i topografia terenu wskazuje na konieczność 

wybudowania przepompowni to wiadomo jest, że przepompowania ta musi 



być zasilana. Jeżeli projekt kanalizacji jest przekazywany do realizacji i jeżeli 

jest wynagrodzenie ryczałtowe, należy sprawdzić jak było w tym przypadku,  
to wtedy jest ryzyko wykonawcy, że jeżeli czegoś nie ma w tym projekcie co 

do normalnego funkcjonowania jest niezbędne to wykonawca musi ponieść 
koszty tego przyłączenia. Trzeba sprawdzić jak było w tym projekcie , jak w 
umowie był ustalony koszt wynagrodzenia. A jeżeli tego nie było w projekcie 

to trzeba się zastanowić jak była umowa skonstruowana z firma która robiła 
projekt i jaka jest jej odpowiedzialność za pominięcie tego w projekcie. Jeżeli 
my finansowaliśmy budowę kanalizacji ze środków pomocowych to teraz te 

100 tys. Które mamy wyłożyć w całości to jest nasza strata.  
Druga sprawa to są nieprzyjemne zapachy z kanalizacji w Sierakoścach. Pan 

Kierownik tłumaczył, że jest problem w tym, że ścieki nie odpływają pod 
odpowiednim ciśnieniem, czy pod nieodpowiednim spadkiem. Radny 
stwierdził, że jest to wada projektowa i poprosił o zajęcie się ta sprawą. Jest 

odpowiedzialność albo projektanta, albo odpowiedzialność wykonawcy. 
Zapłaciliśmy za projekt i za wykonanie i nie możemy przejść na tym do 

porządku, że coś działa niewłaściwie.  
Radny poprosił o przeanalizowanie umowy z projektantem i umowy z 
wykonawca i poinformowanie Rady w terminie 14 dni z czego wynika sprawa 

tych nieprawidłowości. Jeżeli wykonanie jest niezgodne z projektem to mamy 
roszczenia w stosunku do wykonawcy, a jeżeli jest zrobiona zgodnie z 
projektem, a nie funkcjonuje to roszczenia w stosunku do projektanta, jeżeli 

było wynagrodzenie ryczałtowe to wykonawca powinien uwzględnić zasilanie 
przydomowych przepompowni, a jeżeli tego nie uwzględnił to mamy 

zabezpieczenie należytego wykonania i trzeba z tego skorzystać.  
Radny zaproponował przegłosowanie projektu uchwały. Radny 
zaproponował, że jeżeli to nie funkcjonuje to trzeba to zrobić i zapłacić, a 

następnie od kogoś wyegzekwować, albo od projektanta, albo od wykonawcy, 
projektant bierze odpowiedzialność za projekt do końca życia  

Radny W. Haliszczak stwierdził, że do października miały być usunięte 
wszystkie szkody po budowie kanalizacji. W Młodowicach np. dwa boiska 
zniszczone, asfalt dojazdowy zniszczony, droga zniszczona, ogrodzenie 

zniszczone, trawa zniszczona  
Skarbnik stwierdziła, że to nie są koszty już poniesione, tylko koszty 
planowane, może to nie być 100 tyś., mogą to być niższe kwoty 

Radny J. Janowski poprosił o potraktowanie sprawy jako zapytania w czasie 
sesji i odpowiedź w ciągu 14 dni jak wygląda sprawa z kanalizacją w 

Sierakoścach, z podłączeniem przepompowni, ze zniszczonymi drogami. 
Stwierdził, że nawet jak nie było w umowie zapisu, że wykonawca ma 
przywrócić teren do stanu poprzedniego to i tak wynika to z przepisów prawa  

 
Rada uchwałę przyjęła 14 głosami za, 0 głosów przeciw, 1 głosów 
wstrzymujących  

 
 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości 
stanowiącej własność gminy 

 

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy 



 

Wyrazić zgodę na zawarcie bez przetargu umowy, na użyczenie 
nieruchomości gminnej na okres 6 lat części działki o pow. 0,05 ha (Ps-IV 

pow. 0,05 ha) oznaczonej nr 639/12 o pow. 0,5300 ha położonej 
w miejscowości Gruszowa na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Ziemia 
Przemyska” z siedzibą w Przemyślu Pl. Dominikański 3 z przeznaczeniem 

pod budowę wiaty widokowej. 
 
Przewodniczący wyjaśnił, że wiata zostanie wybudowana przez LGD i 

przeznaczona do użytkowania dla naszych mieszkańców, po 6 latach stanie 
się nasza własnością  

 
Rada uchwałę przyjęła 15 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących  

 
 w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Fredropol zadania 

powierzonego przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu 
 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy 

 
Rada Gminy Fredropol przyjmuje do realizacji zadanie powierzone przez 
Starostwo Powiatowe w Przemyślu polegające na promocji Powiatu 

Przemyskiego poprzez organizację XXV Franciszkańskich Spotkań Młodych i 
Wielkiego Odpustu Kalwaryjskiego w 2012 roku 

Upoważnia się Wójta Gminy Fredropol do zawarcia Porozumienia 
określającego szczegółowe warunki zadań określonych w § 1 
 

 
Radny J. Janowski zauważył, że dajemy pieniądze na organizacje Odpustu, 

zwalniamy klasztor z różnych podatków i opłat, a jednocześnie Klasztor 
czerpie z tego korzyści, chociażby za sprawą pobierania opłat za wjazd na 
Kalwarię drogą powiatową, powinien być tylko wyjątek dla osób 

niepełnosprawnych, i takie pozwolenia powinna wydawać Gmina. Gmina 
odpowiada za bezpieczeństwo, za sprzątanie itp.  
 

Przewodniczący wyjaśnił, że corocznie przed odpustem są spotkania 
organizacyjne i trzeba poruszyć ten temat.  

 
Radny W. Haliszczak stwierdził, że nikt nie ma prawa brać opłat za drogę 
powiatową 

 
Rada uchwałę przyjęła 15 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących  

 
 w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy 

 
Nabyć nieruchomość rolną - działkę nr ew. 172 położoną w miejscowości 
Fredropol będącą własnością Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu 

Państwa  



 

Sekretarz wyjaśnił, że jest to działka o pow. 1,29 ha położona w Fredropolu 
przy drodze na Przemyśl, równa – nie wymaga prac ziemnych, z 

przeznaczeniem pod boisko sportowe, cena wywoławcza 15 940 zł.  
 
Radny J. Janowski zauważył, że trzeba wpisać do projektu kwotę do jakiej 

Wójt może licytować ponieważ działka jest sprzedawana w drodze przetargu, 
radny zaproponował kwotę 40 tyś. zł. 
 

Sekretarz poinformował, że działka ta była już sprzedawana i nie było 
zainteresowania  

 
Skarbnik odpowiedziała, że w budżecie nie ma zapisanej kwoty konkretnie 
na tą działkę, jest zapisana kwota ogólnie na zakup nieruchomości  

 
 

Wniosek radnego J. Janowskiego 
do wartości nie większej niż 40.000 ( czterdzieści tysięcy złotych). 
 

Rada wniosek przyjęła 13 głosami za, 0 głosów przeciw, 2 głosów 
wstrzymujących  
 

Radny W. Plizga stwierdził, że Rada tą uchwałą wiąże Wójtowi ręce, bo jeżeli 
działka będzie kosztować 41 tyś. to Wójt nie będzie mógł kupić 

 
Radny J. Janowski stwierdził, że jak nie będzie zapisanej kwoty, to Wójt 
może kupić i zapytać wtedy radnych na jaka kwotę wyrazili zgodę? 

Gmina nie może kupować działki za każdą kwotę, jeżeli kupi ktoś inny no to 
trudno 

 
Radny W. Plizga stwierdził, że będą na to pieniądze ze sprzedaży starego 
boiska w Fredropolu  

 
Radny J. Janowski stwierdził, że jeszcze żadnego boiska nie sprzedaliśmy, są 
dopiero podjęte uchwały 

 
Radny E. Mlaś odpowiedział, że w roku ubiegłym była kupiona działka 4 ha, 

nie była żadna kwota ustalona, można na niej w tej chwili zarobić 
 
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały z przyjętą przez Radę poprawką 

 
Rada uchwałę przyjęła 15 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących  

 
5. Zapytania i interpelacje radnych 

6. Dyskusja 
Pisma: 
1. Pismo LGD Ziemia przemyska, informacja o szkoleniu w dniu 15.03.2012 

r. ‘Biomasa jako produkt 



2. Pismo w sprawie dopłat dla rolników w dniu dzisiejszym 

3. Pismo od Firmy ELBUD w sprawie dzierżawy działki 612/2 
 

Radny W. Haliszczak stwierdził, że trzeba współpracować z przedsiębiorcami 
na zdrowych zasadach zgodnie z prawem, stwierdził, że sam zaczął tą sprawę 
jest z tego zadowolony i nie dopuści  

 
4. Pismo Pana S. Dorociaka w sprawie stawki podatków od działek 
rekreacyjnych  

 
Radny J. Janowski stwierdził, że na sesje każdy ma prawo przyjść, stawki 

podatków są jednakowe dla wszystkich na terenie Gminy, i nikt nie może być 
uprzywilejowany, od zalewania przez rzekę Wiar należy się ubezpieczyć, 
pismo powinno być adresowane do RZGW w Krakowie 

 
Sołtys S. Hawryś stwierdził, że podatek jest za wysoki  

 
Sołtys S. Hawryś w sprawie budowy kładki na potoku w Makowej ponieważ 
jest utrudnione przejście, żeby Gmina wystąpiła o pozwolenie 

 
Przewodniczący wyjaśnił, że sprawa ta była już poruszana 
J. Janowski – mogą to zrobić mieszkańcy bo jeżeli zrobi to Gmina to dostanie 

nakaz rozbiórki i karę pieniężną  
 

B. Nuckowska – w Makowej było przekwalifikowanie gruntów dlatego są inne 
stawki podatków 
 

Radny M. Rogowski, Radny J. Janowski – to Starostwo przekwalifikowało 
grunty i to do Starosty można mieć pretensje 

 
5. Pismo Komendanta OSP w sprawie wypalania traw 
 

Przewodniczący poinformował, że podwyżka diet dla sołtysów w I półroczu 
będzie niemożliwe ze względu na brak środków 
 

Sekretarz wyjaśnił, że będą starania w tym kierunku, ale nie teraz, bo nie ma 
takich możliwości finansowych  

 
Radny S. Turczyński, Radny M. Rogowski – w sprawie nieuzasadnionych 
wyjazdów Straży Pożarnej do wypalanych traw 

Radni stwierdzili, że niepotrzebne są wyjazdy kilku jednostek OSP do 
wypalanych traw, bo w obserwowanych przez nich akcjach nie trzeba było 
zaangażowania aż takich sił 

 
A. Dzimira – Komendant Gminny OISP – dyspozycje do wyjazdu wydaje 

dyspozytor w Przemyślu po utrzymaniu informacji, nie ma możliwości 
zweryfikowania czy pożar jest niebezpieczny czy nie  
 



Radny M. Rogowski stwierdził, że strażacy jeżdżą na akacje bo mają płacone 

8 zł za godzinę akcji, sami podpalają, a potem jadą gasić, jednostka, która 
jest pierwsza na miejscu wypalania powinna informować dyspozytora, że 

niepotrzebne są inne jednostki 
 
A. Dzimira stwierdził, że to nie prawda, że strażacy robią to tylko dla 

pieniędzy, jeżeli ktoś zauważy podpalanie traw to powinien to zgłosić na 
policję. Komendant zaapelował o rozpropagowanie informacji na temat 
szkodliwości wypalania traw oraz o grożących karach  

 
Radny W. Haliszczak zwrócił się do Przewodniczącego i Sekretarza o 

interwencje w sprawie usunięcia szkód powstałych przy budowie kanalizacji  
 
A. Dzimira – Komendant Gminny OSP w sprawie zabezpieczenia paliwa dla 

jednostek OSP, braki w paliwie na dzień 1 01.2011 wynoszą 1028 l benzyny i 
478 l oleju napędowego, a na dzień 1.01.2012 r. 1010l benzyny i 441 l oleju 

napędowego. Komendant zwrócił się z prośbą o uzupełnienie tych braków. 
Samochody powinny być zatankowane do pełna 
 

Sekretarz odpowiedział, że obecny Wójt i obecna Rada płacili za paliwo z 
ostatnich trzech lat bo nie było to uregulowane, jest decyzja Wójta o zakupie 
paliwa i trzeba poszukać stacji, która nam to paliwo sprzeda  

 
Radny A. Janiszczak – trawy się pala tylko w Makowej i Huwnikach  

 
Radny M. Rogowski stwierdził, że trzeba przestać płacić strażakom za 
godziny 

 
A. Dzimira odpowiedział, że radny został wprowadzony w błąd ponieważ nie 

było płacone za godziny, tylko Fredropol miał płacone. Obowiązkiem Gminy 
jest płacenie diet i z tego nie można zrezygnować ponieważ takie są przepisy 
 

Radny M. Rogowski – mieszkańcy działek rekreacyjnych nie płacą za wywóz 
śmieci. Mieszkańcy dostają z Gminy pozwolenia na wycinkę drzew na swoich 
działkach i na tej podstawie kradną drzewo z lasu, ten kto wystawia takie 

pozwolenia powinien stwierdzać faktycznie czy ktoś takie drzewo ma na 
swojej działce 

 
Sołtys Z. Rząsa w sprawie kursów autobusów PKS  
 

Sekretarz wyjaśnił, że rozmawiał w tej sprawie w PKS i informacja jest taka, 
że kursy są nierentowne, sprawa będzie poruszana jeszcze na spotkaniu 
przed wakacjami  

 
7. Zakończenie obrad sesji 

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

 


