
Protokół Nr XXVII/2012 

z XXVII sesji Rady Gminy Fredropol 

w dniu 29 maja 2012 roku 

 

 

Stan Rady Gminy                                                                                                    15 1

5 

Obecni na sesji                                                                                                        12 1

5 

Nieobecni A. Gulik, W. Haliszczak, J. Janowski 

 

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 Piotr Fac Radca prawny 

11 Krzysztof Kołodziejczyk Radny Powiatu Przemyskiego 

12 Artur Domagalski  Zastępca Komendanta miejskiego PSP w Przemyślu 

13 Kazieńko Witold Prezes Oddziału Powiatowego OSP w Przemyślu 

 

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 poprzedniej sesji Rady Gminy Fredropol zostały wykonane. 

 

25.04 – spotkanie Lokalnej Grupy Rybackiej „Starzawa” w Krasiczynie – ustalano 

harmonogram składania wniosków 

17.05. – udział w powiatowych spotkaniach profilaktycznych „Krokusy 2012” w Kniażycach 

20.05. – udział w Święcie Szkoły w Fredropolu 

25.05. – udział w Akademii z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca w Huwnikach 

25.05. – spotkanie ze Starostą Powiatu Przemyskiego Janem Pączkiem w sprawie Firmy 

ELBUD  

27.05. – Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze w Kupiatyczach  

28.05. – Urząd Marszałkowski w Rzeszowie – podpisanie umowy na dofinansowanie ze 

środków PROF. zakupu pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. Wniosek nasz zajął 

drugie miejsce na liście rankingowej 

 

4. Podjęcie uchwał w sprawie: 



 Zmian w Budżecie Gminy na 2012 rok 

 

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Bogusława Borowska 

 

Brak głosów w dyskusji 

 

Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu 12 głosami, 0 głosów przeciw, 0 głosów 

wstrzymujących  

 

 Podziału Gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby 

radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 

 

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Jan Podbilski 

 

Brak głosów w dyskusji 

 

Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu 12 głosami, 0 głosów przeciw, 0 głosów 

wstrzymujących  

 

 wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy  

 

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Jan Podbilski 

 

1. Wyrazić zgodę Wójtowi Gminy na dokonanie zamiany działki gminnej nr 612/57 o pow. 

0,0090 ha rolnej niezabudowanej położonej w miejscowości Nowe Sady nr Kw 

PR1P/00072276/0 na działkę nr 637/1 o pow. 0,0090 ha  rolną położoną w miejscowości 

Nowe Sady KW PR1P/00045026/5 będącej własnością Józefa Barszczak zam. Nowe Sady 63 

bez spłat i dopłat. 

2. Nabywana nieruchomość zostanie przeznaczona na poszerzenie drogi. 

 

Wójt wyjaśnił, że przy podziale działek w Nowych Sadach oraz regulacji drogi do Państwa 

Skrabutów okazało się, że obecnie użytkowana droga przebiega częściowo przez działkę 

Państwa Barszczak, natomiast Pan Barszczak zażytkował działkę gminną o takiej samej 

powierzchni. Przy okazji podziału innych działek zostanie przywrócony faktyczny stan 

prawny bez ponoszenia dodatkowych kosztów.  

 

Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu 12 głosami, 0 głosów przeciw, 0 głosów 

wstrzymujących  

 

 zawarcia kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat 

na dzierżawę, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowiąca własność Gminy  

 

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Jan Podbilski 

 

Wyrazić zgodę na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości gminnej na okres 7 

miesięcy działkę o pow. 0,63 ha oznaczonej nr 457/7 położonej w Rybotyczach na rzecz 

dotychczasowego dzierżawcy Dominika Cebeńko zam. Rybotycze 7/1 z przeznaczeniem na 

cele rolne. 

 



Wójt wyjaśnił, że jest to działka obok działki pana Cebeńko, na działce tej ma być 

usytuowana oczyszczalnia ścieków, w związku z tym nie mogła ona być ujęta we wniosku o 

dopłaty. Pan Cebeńko tą działkę użytkował, utrzymywał w dobrej kulturze i złożył wniosek o 

przedłużenie dzierżawy do końca roku.  

 

Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu 12 głosami, 0 głosów przeciw, 0 głosów 

wstrzymujących  

 

 sprzedaży/dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy 

1.  

 

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Jan Podbilski 

 

Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położone w 

miejscowości Leszczyny działki oznaczonej nr 54 o pow. 0,09 ha KW PR1P/00100110/5, 

tereny rolne przeznaczone do zabudowy zagrodowej. 

 

 

Wójt wyjaśnił, że jest to działka położona na terenie byłego PGR w Leszczynach przy bloku 

mieszkalnym, osoba która kupiła tam mieszkanie zwróciła się w ubiegłym roku o sprzedaż tej 

działki. Działka ta była własnością ANR, po naszej prośbie została przekazana na własność 

Gminy i może być w tej chwili sprzedana, jest ona dla Gminy bezużyteczna. 

 

Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu 12 głosami, 0 głosów przeciw, 0 głosów 

wstrzymujących  

 

2.  

 

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Jan Podbilski 

Przewodniczący wyjaśnił, że projekt ten był już omawiany na sesji Rady Gminy, w tej chwili 

jest zgoda rady sołeckiej sołectwa Sierakośce na sprzedaż.  

 

Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość położoną w 

miejscowości Sierakośce działka oznaczona nr 103/12 o pow. 2,7964 ha, teren po 

eksploatacji złóż kruszywa naturalnego. 

 

Wójt wyjaśnił, że są to dwie działki, które do końca roku dzierżawi Pan J. Martowicz i 

wydobywa tam kruszywo. Po zakończeniu eksploatacji zostanie tam zbiornik wodny i albo 

Gmina znajdzie środki na jego zagospodarowanie, albo sprzeda.  

 

Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu 12 głosami, 0 głosów przeciw, 0 głosów 

wstrzymujących  

 

3.  

 

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Jan Podbilski 

Przewodniczący wyjaśnił, że projekt ten był już omawiany na ostatniej sesji Rady Gminy, w 

tej chwili jest zgoda rady sołeckiej sołectwa Sierakośce na sprzedaż.  

 



Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość położoną w 

miejscowości Sierakośce działka oznaczona nr 103/13 o pow. 2,5574 ha, teren po 

eksploatacji złóż kruszywa naturalnego. 

 

 

Wójt wyjaśnił, że jest to druga działka obok tej pierwszej i jest taka sama sytuacja. 

 

Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu 12 głosami, 0 głosów przeciw, 0 głosów 

wstrzymujących  

 

 

5. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe w Gminie Fredropol – dyskusja 

 

A. Dzimira – Komendant Gminny OSP – od pewnego czasu poruszany jest temat braku 

paliwa dla jednostek OSP, wynika to z tego, że paliwo to nie było uzupełniane. Problem 

zaczął się od 2007 roku i trwa do dzisiaj, paliwa brakuje bardzo dużo, taki stan zastał obecny 

Wójt w 2010 roku po wyborach i obecny Komendant, który też funkcje objął w grudniu 2010 

roku. Zostały ograniczone rozruchy sprzętu zalecane przez producentów co dało oszczędność 

przez pięć kwartałów 450 litrów paliwa, nie przenosi się to jednak na obecny stan paliwa. W 

okresie wiosennym, gdzie było bardzo dużo podpaleń traw część jednostek nie podejmowała 

działań bo nie miała paliwa. Gmina ponosi w związku z utrzymaniem OSP duże koszty takie 

jak przeglądy samochodów, ubezpieczenia, utrzymanie remizy natomiast strażacy nie 

podejmują działań z braku paliwa. Gmina ponosi duże koszty, brakuje paliwa i jednostka nie 

wyjeżdża, jest to trochę nie w porządku. Jednostki dbają o bezpieczeństwo mieszkańców i 

powinny a nawet muszą być zabezpieczone w paliwo. Na początku kadencji Komendant 

ustalił  z Wójtem w rozmowach, że będą promowane dwie jednostki, Fredropol, który jest w 

Krajowym Systemie Ratownictwa i Huwniki, które chcą być do tego systemu włączone, 

jednostki te miały być lepiej wyposażone do działań przy pożarach. Zapleczem dla tych 

jednostek miały być pozostałe jednostki wyposażone w pompy szlamowe, które są nie drogie. 

W razie powodzi mamy dużo ludzi do dyspozycji bo 11 jednostek z samochodami 

pożarniczymi i można ich zadysponować do różnych działań. Ale jeżeli w samochodach nie 

ma paliwa to nie mamy nic. Samochód powinien mieć paliwo bo w razie zagrożenia można 

użyć i samochodu i ludzi. Na wypadek awarii sieci elektrycznej zimą nie mamy 

wysokowydajnych agregatów prądotwórczych, żeby zapewnić prąd dla Urzędu Gminy, szkoły 

czy Domu Pomocy Społecznej. Tego się nie da zrobić w jeden dzień, ale trzeba obrać jakiś 

kierunek i dążyć do tego, żeby mieszkańców jakoś zabezpieczyć przed zdarzeniami takimi jak 

niskie temperatury, wichury, powodzie, a my nie jesteśmy na to przygotowani. Brak paliwa 

jest niedopuszczalny, nie można tak tematu zostawiać, że mamy sprawny samochód z 

ważnym przeglądem, mamy ludzi, a nie mamy paliwa, nie kupujemy sprzętu bo paliwo jest 

ważniejsze  

Wójt odczytał pismo jakie wpłynęło do niego 29 marca 2012 roku od Komendanta 

Miejskiego PSP w Przemyślu – pismo w załączeni do Protokołu. 

Wójt zapytał dlaczego ci którzy przekazali Komendantowi informacje zawarte w piśmie nie 

mieli odwagi powiedzieć również skąd to wszystko się bierze i jak to wyglądało w latach 

poprzednich? Zarzuty które padają w piśmie, że Rada i Wójt nie rozumieją problemów 

strażaków, że Wójt lekceważy strażaków, że nie chce się spotkać ze strażakami to jest nic 

innego jak tylko jedna wielka nieprawda i kpina. Co prawda Wójt nie był na jednym 

spotkaniu, ale w tym dniu odbywał się odbiór Protokołu pokontrolnego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej o czym Wójt informował Pana Gołębiowskiego i Pana Komendanta Dzimirę. 

We wszystkich poprzednich spotkaniach na które Wójt był zapraszany brał udział. W 2010 



roku skończyła się kadencja poprzedniego Wójta, Rady oraz Zarządu Gminnego OSP i 

Zarządów w poszczególnych miejscowościach na terenie Gminy. Czy wtedy na koniec 

kadencji ktoś w sposób prawdziwy, jawny powiedział jak wygląda stan OSP na terenie Gminy 

Fredropol?, jak stan Straży utrzymuje się od roku 2007 – 2008? W rozmowach z Wójtem 

Komendant niejednokrotnie przyznawał, że ten stan jest efektem wielkiego bałaganu. Jak 

wynika z zestawienia na dzień 3.12.2010 r,, czyli w dniu objęcia władzy Wójta brakowało 

973,5 litra benzyny i 448 litrów oleju napędowego, czy wtedy ktoś miał odwagę powiedzieć 

dlaczego tego brakowało? W roku 2010 nakłady w Budżecie Gminy na OSP wynosiły 

134 020, 61 zł., w 2011 – 108 082,20 zł., w 2012 r. 60 137,00 zł. Na koniec 2011 roku braki w 

paliwie były prawie takie same, bo benzyny brakowało 989 litrów a oleju napędowego 411 

litrów. W 2011 r. każda jednostka była zaopatrzona w taki stan paliwa, który pozwalał na 

udział w akcjach, a jednostka w Fredropolu zużyła nawet o 100 litrów mniej paliwa niż 

otrzymała. Dzisiejsze braki nie wynikają z tego, że jak piszą strażacy Rada i Wójt są im 

przeciwni tylko są to braki z poprzednich lat i dzisiaj Gmina nie jest w stanie wszystkich tych 

braków załatwić, w budżecie nie ma takich środków, żeby z dnia na dzień kupić 1000 litrów 

oleju napędowego i 500 litrów benzyny, ale będzie to robione systematycznie. W 2011 r. straż 

dostała tyle paliwa, że jeszcze zostało, ale brakuje z lat poprzednich. Jeżeli w 2011 r. 

zapewniono tyle paliwa co w latach poprzednich, a całe utrzymanie straży kosztowało 60 000 

zł., a w latach poprzednich było to 134 000 i 108 000 to gdzie te pieniądze wtedy szły? Trzeba 

było wtedy się zastanowić czy celowe były remonty, zakupy, np. zakup drabiny przed 

wyborami jako prezent czy sponsoring wyborczy, a potem trzeba było za to zapłacić bo dzień 

po wyborach została wystawiona faktura - a nie zabezpieczenie paliwa, które jest 

najważniejsze. Pieniądze na straż idą z podatków, na utrzymanie straży składa się cała Gmina 

, problem dzisiaj  jest w tym, że ciągnie się to od dłuższego czasu i nikt nie miał odwagi na 

koniec kadencji żeby kogokolwiek z tego rozliczyć. Zostało złożone ostatnio pismo do 

Komendy PSP w Przemyślu, w którym jednostka OSP Fredropol  wycofała samochód 

strażacki z KSO. W rozmowie z Panem Jamrozem w obecności Pana Dzimiry i Pana 

Gołębiowskiego Wójt zapytał co było powodem wycofania samochodu. Pan Jamróz 

odpowiedział, że było na stanie 25 litrów paliwa w samochodzie. W roku 2009 było na stanie 

28 litrów paliwa, to wtedy Pan uważał, że paliwa jest tak dużo, że jednostka może działać, 

albo teraz jest to działanie wbrew Urzędowi i wbrew Wójtowi. Jeżeli tego paliwa nie było od 

lat i nie informowaliście straży w Przemyślu i nie rozliczaliście nikogo, a w Budżecie były 

wtedy duże środki na straż, a dzisiaj robicie burzę, podburzacie jedni drugich jaki to Wójt jest 

niedobry, Gmina jest niedobra, szantażujecie, że nie będziecie startować w zawodach, to, to 

nie jest metoda na  rozwiązanie problemu. Od półtorej roku kiedy Wójt jest Wójtem nigdy nie 

było tak, że jeżeli przychodzili strażacy nigdy nie byli odesłani z kwitkiem. Zamiast najpierw 

cokolwiek zrobić i przyjść tutaj, to przez kogoś zostaliście podburzeni, wycofujecie z KSO 

samochód a potem mówicie, że to jest wina Wójta Śnieżka i Rady, która jak piszecie jest 

nieczuła na potrzeby strażaków. Powiedzcie jasno jak było w latach poprzednich. Mamy 

dzisiaj świadomość, że łamiemy prawo bo brakuje paliwa w samochodach, ale nie jesteśmy 

dzisiaj tego paliwa zapewnić w ciągu roku.  

Artur Domagalski (Zastępca Komendanta miejskiego PSP w Przemyślu) – w 2011 roku na 

terenie całego Powiatu Przemyskiego zanotowano 808 zdarzeń, 228 pożarów, 573 miejscowe 

zagrożenia, 7 alarmów fałszywych. W porównaniu do roku 2010 pożarów wzrost o 10, 

miejscowych zagrożeń spadek o 32, fałszywych alarmów spadek o 5. W Gminie Fredropol w 

2011 roku zanotowano 57 zdarzeń,  21 pożarów, 36 miejscowych zagrożeń, fałszywych 

alarmów 0.  W kwestii stanu wyszkolenia co jest bardzo istotną rzeczą , paliwo jest ważne, 

sprzęt jest ważny, ubezpieczenia samochodów są ważne, ale po co to wszystko jak nie będzie 

przeszkolonych ludzi? W 2011 w szkoleniu podstawowym strażaków – ratowników OSP – 

przystąpiło do egzaminu i go zdało 4 osoby z terenu Gminy Fredropol. Szkolenie z zakresu 



ratownictwa technicznego przystąpiła 1 osoba. Szkolenie kierowców – konserwatorów 

sprzętu  - 1 osoba. Szkolenie dowódców, co jest bardzo ważne  – ani jedna osoba. W 2012 

roku na 139 osób przystępujących do egzaminu z całego powiatu było tylko 9 osób z Gminy 

Fredropol,5 z Fredropola i 4 z Kupiatycz. Zdało egzamin 3 osoby, 1 z Fredropola i 2 z 

Kupiatycz. Na podstawie tych danych widać jakie jest podejście. Strażak nawet ochotnik musi 

być wyszkolony, on nie może jechać i robić komuś krzywdy, on musi udzielać pomocy, a 

strażacy ochotnicy są wizytówką całej Straży Pożarnej. Jednostka z Fredropola jest jednostką 

sztandarową Gminy Fredropol, włączona do Krajowego Systemu i powinna świecić 

przykładem pod każdym względem. W Umowie – Porozumieniu zawartej pomiędzy Wójtem, 

Komendą Miejska i Jednostką z Fredropola są między innymi zapisy, że Jednostka OSP 

Fredropol wyraża gotowość do włączenia się do Krajowego Systemu Ratowniczo – 

Gaśniczego oraz przyjmuje prawa i obowiązki z tym związane. Do wykorzystania w Systemie 

przeznacza się sprzęt będący własnością jednostki, jednostka w ramach systemu prowadzić 

będzie działania ratowniczo – gaśnicze. W celu wykonania zadania jednostka zapewni 27 

przeszkolonych członków OSP, w tym naczelników 3, dowódców sekcji 5, kierowców – 

operatorów sprzętu 3, szeregowych OSP 16. W przypadku wystąpienia braków limitu 

wyszkolonych członków jednostka OSP Fredropol skieruje, a Komenda Miejska PSP w 

Przemyślu podejmie działania w celu zapewnienia szkolenia w zakresie zgłoszonych potrzeb. 

Stan gotowości jednostki do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych w poszczególnych 

zakresach: - sprawność techniczna samochodów gaśniczych i ich wyposażenia  - koszty 

finansowane przez Urząd Gminy w Fredropolu, Prezes OSP zobowiązuje się do utrzymania 

odpowiedniego stanu technicznego sprzętu i wyposażenia osobistego ratowników. 

Przygotowanie ratowników do działań – Prezes OSP zobowiązuje się do sprawowania 

nadzoru nad poziomem wyszkolenia członków OSP. Itp.  

Jak widać tu nie tylko jest rola Gminy, Gmina ma obowiązek zapewnienia pewnych rzeczy, 

ale to Prezes OSP musi dbać o to żeby ta jednostka funkcjonowała. Niedawno w OSP 

Fredropol była przeprowadzona inspekcja przez Komendę Wojewódzką, wypadła ona na 

poziomie 4, ale jest tez szereg niedociągnięć. Ale podstawowa rzecz to jest wyszkolenie.  

A. Janiszczak stwierdził, że w OSP działa od 10 lat i obecnie wytworzyła się bardzo 

nieprzyjemna sytuacja, żeby temat załatwić to musi Rada, Wójt i Prezesi OSP usiąść i 

poważnie temat przedyskutować.  

Wójt stwierdził, że po stronie Gminy, żeby wypełnić warunki umowy jest nakład finansowy, 

ale są rzeczy związane z działaniem jednostki Fredropol o których nie ma nikt odwagi 

powiedzieć, chociażby wyszkolenie 

Wójt przypomniał, że w przeszłości Gmina opłacała badania lekarskie strażakom z jednostek, 

które ani razu nie wyjechały do pożaru, a nawet jeżeli strażak ma badania, a nie ma 

ukończonego szkolenia nie może wyjechać do pożaru ani żadnej akcji. 

Jaki jest sens płacić za badania po 360 zł.  ludziom którzy figurują tylko, że są strażakami, 

skoro i tak nie wyjadą do pożaru bo nie są przeszkoleni  

Wójt zapytał Komendanta OSP Fredropol czy spełniają wszystkie wymogi, które były 

przytoczone?  

A. Dzimira stwierdził, że potrzeby w wyszkoleniu to jest ok. 100 osób ze wszystkich 

jednostek, to się wiąże z badaniami, które kosztują 168 zł. i są ważne 3 lata. Są to duże 

koszty. Niechęć do szkoleń bierze się stąd, że nie są diety wypłacane, poza tym są 

rozpuszczane plotki, że straże będą likwidowane, sprzęt jest przestarzały, niektóre jednostki 

aktywniejsze, inne mniej. Młodzi ludzie wchodząc w szeregi OSP robią to z własnej woli. 

Badania i kursy wiążą się z dużymi kosztami. Obecnie duży nacisk został położony na 

uzupełnienie paliwa  

Witold Kazieńko (Prezes Oddziału Powiatowego OSP w Przemyślu) – przedstawił statystykę 

działań jednostek OSP z terenu Gminy Fredropol: 



2006 r. – 50 działań z tego 43 na terenie Gminy 

2007 r. – 50 działań z tego 48 na terenie Gminy 

2008 r. – 93 działań z tego 90 na terenie Gminy  

2009 r. – 80 działań z tego 76 na terenie Gminy 

2011 r. (do końca III kw) – 45 działań z tego 42 na terenie Gminy 

Jak z tego wynika działania OSP dotyczą głównie zabezpieczenia Gminy Fredropol, w 

związku z tym powinny być zabezpieczone środki do tego, żeby te jednostki mogły 

wyjeżdżać, jeżeli jednostka nie ma paliwa, nie wyjeżdża to nie ma tez wypłacanych diet. 

Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców Gminy Fredropol i wysokość budżetu OSP wychodzi, 

że koszt zabezpieczenia bezpieczeństwa jednego mieszkańca rocznie kosztuje niewiele ponad 

17 zł. Wójt też powinien mieć świadomość, że dobrze działające straże dają bezpieczeństwo 

mieszkańcom Gminy i spokój dla Wójta i Rady. Każda Gmina ma kłopoty finansowe i tylko 

Gmina Orły z całego Powiatu Przemyskiego zwiększyła wydatki na OSP, pozostałe 9 Gmin 

zmniejszyło te wydatki. Jest planowana pomoc dla jst. w szkoleniach dla strażaków z 

funduszy europejskich z zakresu pomocy medycznej i ratownictwa wodnego.  

Artur Domagalski (Zastępca Komendanta miejskiego PSP w Przemyślu) – Komenda robi w 

tej chwili szkolenia e-lernigowe, czyli strażak uczy się w domu przez Internet, czas jest długi 

a materiał prosty do opanowania, na tym etapie nie potrzebne są badania ani ubezpieczenie, 

dopiero po zdaniu tego egzaminu i przystąpieniu do szkolenia praktycznego strażak musi 

mieć badania, wyposażenie osobiste itd. Ale na 140 osób podchodzących do egzaminu zdaje 

40. Dieta za szkolenia powinna być wypłaca po odbyciu szkolenia i zdaniu egzaminu, a nie 

przed.  

Wójt – u nas odbywało się to tak, że najpierw dieta i badania, a potem dopiero jadą na 

egzamin, jak się kończą te egzaminy to dane pokazują. Na 9 osób z naszej Gminy egzamin 

zdało 3 osoby, ale 9 miało wcześniej badania zapłacone. Dajcie coś od siebie i pokażcie, że 

wam zależy bo co z tego, że będą samochody, motopompy i paliwo skoro nie będzie komu 

jechać do pożaru.  

A. Dzimira stwierdził, że zaszło nieporozumienie, nikt nie brał diety przed wyjazdem na kurs 

i nawet osoby, które uczestniczyły w tym roku w kursie i go ukończyły też nie dostały diety, 

skierowanie na badania jest wypisywane w momencie kiedy jest potwierdzony zdany 

egzamin. Na pewno nie były robione badania dla wszystkich i na pewno nie dostali diety i 

nikt im nie obiecał diet za to, że będą się szkolili i nie dostali diet nawet ci, którzy w tej chwili 

mają ukończony kurs. W tej chwili 3 osoby ukończyły kurs i dla tych 3 osób były wystawione 

skierowania na badania, dokładnie jest tak robione jak Komendant przedstawił.  

Wójt – tak robimy teraz, ale wcześniej było inaczej, ilu z 10 strażaków, którzy mieli opłacone 

badania ukończyło kurs? Teraz wprowadziliśmy zasady, których się trzymamy i jest wielki 

lament, że nie dajemy od razu pieniędzy, tylko każemy, żeby zrobili kurs. Nie zdarzyło się, 

żeby ktoś zrobił kurs i nie miał opłaconych badań czy diety 

Wójt stwierdził, że nie likwidujemy straży tylko chcemy pewne zasady i zmiany wprowadzić, 

Wójt musi zapewnić środki finansowe, ale strażacy muszą mieć świadomość, że pewne 

rzeczy należą do nich i mieć świadomość, że mundur strażaka zobowiązuje, A nie jak się 

jedzie do pożaru to z przekleństwami wyzywać Wójta i Radę Gminy bo to jest 

kompromitacja. Macie odwagę krzyczeć, ze Wójt wam nie zapewnia paliwa to miejcie 

odwagę inaczej się zachować, w obecności innych Wójtów przeklinacie i wyzywacie jaka jest 

Rada nie dobra, to zacznijcie od siebie. Przedtem był Wójt i Prezes w jednej osobie to 

dlaczego nie było rozliczenia na koniec kadencji, ile wam brakowało rzeczy, a ile było 

nakładów w Budżecie. Zostały ustalone pewne zasady i tych zasad będziemy się trzymać, 

jeśli chcecie współpracy to wyciągnijcie rękę i pokażcie, że wam zależy żeby ta jednostka 

dobrze działała na zasadach, które Gmina wprowadza, bo czasy złodziejstwa i wydawania 

pieniędzy skończyły się 



A. Dzimira – tylko diety to są pieniądze dla strażaków, a reszta pieniędzy przeznaczanych na 

OSP to są pieniądze dla mieszkańców bo strażacy zabezpieczają mieszkańców i całą Gminę, 

nie domagamy się pieniędzy dla siebie tylko dla mieszkańców  

Artur Domagalski (Zastępca Komendanta miejskiego PSP w Przemyślu) – strażacy to jest tak 

naprawdę gwardia przyboczna Wójta, bo jeżeli się nawiąże dobra współpraca i będzie się coś 

złego na Gminie działo to zawsze Wójt może liczyć na strażaków i strażacy na Wójta, bo 

jeżeli będzie konflikt to ucierpią mieszkańcy, a nie radni czy strażacy. Jeżeli nie będzie paliwa 

to straż nie wyjedzie i nie zadziała w razie potrzeby i wtedy rzeczy mogą się potoczyć w 

sposób niekontrolowany i nie korzystny dla pana Wójta, który jest odpowiedzialny za ochronę 

ludności i dla Rady, a w dalszej kolejności dla Komendantów, Prezesów jeśli nie podejmą 

działań na wezwanie Komendy Miejskiej i też może się to skończyć odpowiedzialnością  

 

 
 
J. Słowik – należałoby wprowadzić taki system alarmowy, żeby to palącej się trawy 
w Makowej nie jechała straż z Fredropola tylko z Makowej 
A. Dzimira – wszystko zależy od sposobu zgłoszenia zagrożenia, należy najpierw 
powiadomić miejscowego Komendanta OSP, a ten powinien zgłosić do Przemyśla, 
że wyjeżdża do pożaru jednostka z Makowej i sytuacje opanuje 
Artur Domagalski (Zastępca Komendanta miejskiego PSP w Przemyślu) – jeżeli jednostka 

będąca na miejscu pożaru nie powiadomi Przemyśla, że jest na miejscu, działa i opanuje 

zagrożenie to zostanie wysłana na miejsce inna jednostka   
Sołtys S. Hawryś – jeżeli ktoś zobaczy, że pali się trawa to nie szuka straży w 
Makowej tylko od razu dzwoni do Przemyśla 
A. Dzimira zapytał czy będzie paliwo, czy spotkanie w najbliższym czasie , żeby 
jakiś efekt tej rozmowy był? 
Wójt odpowiedział, że trzeba porozmawiać jak ma funkcjonować OSP w naszej 
Gminie, od tego trzeba zacząć. Mamy 12 jednostek, które jednostki są priorytetowe i 
te jednostki trzeba doposażyć, a te jednostki muszą zadbać o to żeby mieć 
przeszkolonych strażaków, którzy będą mogli wyjeżdżać do pożarów, a pozostałe 
jednostki będą się „bawić strażą”. Nie jesteśmy w stanie doposażyć z dnia na dzień 
12 jednostek. Trzeba nakreślić pewien plan, współpraca musi być tutaj, a nie pod 
sklepem przy piwie . 
Wójt zadeklarował chęć spotkania w każdej chwili  
 
6. Zapytania i interpelacje radnych 
7. Dyskusja 
8. Zakończenie obrad sesji 
 

 

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

 


