
Protokół Nr XXXII/2012 
z XXXII sesji Rady Gminy Fredropol 

w dniu 25 września 2012 roku 
 

 
 

Stan Rady Gminy 1
5 
15 

Obecni na sesji 1
5 
14 

Nieobecni W. Plizga 1 
 
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 
 
W sesji udział wzięli sołtysi wg. załączonej listy. 
 
Otwarcie sesji 
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 XXXI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Fredropol zostały zrealizowane 
Wydarzenia: 
23.08 – udział w Spartakiadzie Domów Pomocy Społecznej w Huwnikach 
26.08 – udział w Dożynkach Gminnych w Sierakoścach 
30.08 – spotkanie w Urzędzie Gminy w sprawie szacowania szkód łowieckich – 
uczestniczyli radni, sołtysi, przedstawiciele Parlamentu, Kół Łowieckich, Izby 
Rolniczej, rolnicy 
2.09- udział w Dożynkach Powiatowych w Dubiecku 
17.09 – udział w obchodach 20 – lecia powstania Wyższej Szkoły Prawa i 
Administracji w Przemyślu 
 
4. Podjęcie uchwał w sprawie: 
 zmian w Budżecie Gminy na 2012 rok 



 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Bogusława Borowska 
 
Brak głosów w dyskusji 
 
Rada Gminy uchwałę przyjęła w głosowaniu: 14 głosów za, 0głosów przeciw, 0 
głosów wstrzymujących  
 
 Wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Fredropol 

na lata 2012 – 2024 
 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Bogusława Borowska 
 
Brak głosów w dyskusji 
 
Rada Gminy uchwałę przyjęła w głosowaniu: 14 głosów za, 0głosów przeciw, 0 
głosów wstrzymujących  
 
 
 zmieniająca Uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o 

charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy 
Fredropol 

 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Wiceprzewodnicząca Rady 
Gminy W. Radnik – Fasowska 
 
Ustala się przedziały wysokości stypendium według poniższej tabeli: 

Dochód na osobę w rodzinie 
                 ( w % * ) 

Miesięczna wysokość stypendium szkolnego 
                           ( w % ** ) 

                           0%  -  40%                     90%  -  200% 

      Powyżej     40%  -  70%                     85%  -  170% 

      Powyżej    70%  -  100%                     80%  -  140% 

 
- *  -  stanowi % kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r.  
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm. ) 
- **  -  stanowi % kwoty zasiłku rodzinnego, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. nr 228, poz. 
2255 z późn. zm.) 
 
Przewodniczący wyjaśnił, że w związku z zapisem wysokości stypendiów w 
wysokości procentowej nie będzie konieczności zmiany uchwały w przyszłości.  
 
Rada Gminy uchwałę przyjęła w głosowaniu: 14 głosów za, 0głosów przeciw, 0 
głosów wstrzymujących  
 



 
 sprzedaży/dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy 

 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Jan Podbilski 
 
1. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości 
położone w miejscowości Nowe Sady działki oznaczone nr 446/5 o pow. 2,0100 ha i 
612/2 o pow. 2,9200 ha, teren po eksploatacji złóż kruszywa naturalnego.  
 
Przewodniczący przedstawił negatywną opinię rady sołeckiej sołectwa Nowe Sady 
do projektu uchwały. 
Radny W. Haliszczak przypomniał, że kiedyś tak Rada ustaliła, że opinia rady 
sołeckiej jest potrzebna, ale nie jest wiążąca, podobnie jak opinia zebrania wiejskiego. 
Stwierdził, że Gmina ponosi ogromne koszty utrzymania, a Pan Olejnik płaci 900 zł. 
miesięcznie. „Kiedyś jak był zerwany most, ktoś nam mówił, jeden z kolegów, żeby 
dać temu Panu dwa hektary pod wydobycie żwiru, a most miał kosztować 45 tyś. zł. 
Okazało się, że most nie kosztował 45 tyś, tylko prawie 100 tyś., a ten Pan dostał nie 
2, a prawie 3 ha. Dlaczego my mamy ponosić koszty za marne pieniądze, po co to 
mamy trzymać, lepiej to sprzedać”  
Radny J. Lichota stwierdził, że taka była opinia w Radzie, że po to jest opinia rady 
sołeckiej, żeby ją respektować. Zaapelował do radnych żeby opinie rad sołeckich 
respektować nie wybiórczo. Stwierdził, że do bzdur jakie mówi radny Haliszczak nie 
będzie się odnosił, a 900 zł. za 0,92 ha to jest w roku ponad 10 tyś. zł. Zapytał, która 
nieruchomość daje takie pieniądze za hektar jak ta?  
Wójt odpowiedział, że w latach poprzednich w 2008 lub 2009 roku między innymi 
radny Lichota zobowiązał na tej Sali Wójta Zbigniewa Żak, żeby podnieść czynsz z 
800 zł. netto do 2 tyś. i Elbud płacił 2 tyś. ale tylko do końca roku. Od następnego 
roku Elbud wrócił do czynszu pierwotnego 800 zł. Wójt Żak napisał pismo do 
Elbudu, że radni, komisja zobowiązała go, żeby podpisać aneks do umowy 
dzierżawy, która wygasła 1 marca, żeby podnieść czynsz na 2 tyś. zł. Elbud odpisał 
Wójtowi, że Rada nie jest adekwatna do tego, żeby podnosić czynsz i uważają, że 800 
zł to jest adekwatne. Wójt przypomniał, jak na tej Sali radni byli świadkami jak Pan 
Olejnik sam decydował ile Gmina powinna brać za działki. Wójt stwierdził, że czasy 
kiedy przedsiębiorcy decydowali jaka kwota trafia do Gminy za działki już minęły. 
Od tego jest rzeczoznawca, który działki wycenia  i to jest podstawa przy sprzedaży 
działki.  
Radny J. Janowski zapytał radnego Lichotę ile on płaci dzierżawy za działkę, którą 
dzierżawi? 
Radny J. Lichota odpowiedział, że za 5 arów 30-50 zł. 
Radny J. Janowski stwierdził, że gdyby to przemnożyć to pewnie wyjdzie więcej niż 
800 zł. za 0,92 ha. Zapytał dlaczego tak jest, że często stanowisko radnego  zależy od 
punktu siedzenia? Niech sobie ktoś kupi tą działkę jak chce na niej prowadzić 
działalność. 
Radny przypomniał, że była zwołana sesja nadzwyczajna w związku z tym, że woda 
zabrała przyczółek mostu w Nowych Sadach i wtedy mieszkańcy Nowych Sadów 
zwracali się z prośbą, żeby jak najszybciej naprawić ten most co gwarantowała Firma 



Elbud . Chodziło tylko o to, żeby wydzierżawić Firmie Elbud 2 ha pod eksploatację. 
Wtedy miała podjąć decyzję rada sołecka w Sierakoścach, żeby oddać Elbudowi te 2 
ha w dzierżawę bez przetargu. Radny powiedział wtedy, żeby pamiętali, że jeżeli 
Gminie będzie cos potrzebne na przyszłość to Nowe Sady powiedzą w tedy nie.  
Radny przypomniał, że większość działek przeznaczonych ostatnio do sprzedaży 
było na wniosek mieszkańców tej wsi. A teraz sytuacja jest taka, że prosi się Radę o 
sprzedaż bez przetargu dla mieszkańców, a jak się to zrobiło to teraz się wytyka, że 
sprzedało się tyle działek.  
Radny W. Haliszczak stwierdził, że każdy radny dba o interes Gminy i zapytał 
zwracając się do radnego Lichoty „Jurek o czyj interes ty dbasz, o interes Gminy czy 
Pana Olejnika”? 
Radny J. Lichota odpowiedział, że o interes Gminy 
 
Rada Gminy uchwałę przyjęła w głosowaniu: 11 głosów za, 1 głosów przeciw, 2 
głosów wstrzymujących  
 
2. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość położoną w 
miejscowości Nowe Sady, działkę oznaczoną nr 612/49 o pow. 0,1619 ha na rzecz 

Rafała Barszczak zam. Nowe Sady 63 właściciela działki nr 601/1 w celu 
poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej do zbywanej. 
 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Jan Podbilski 
 
Radny W. Haliszczak stwierdził, że jest to następny bulel i zapytał dlaczego 
bezprzetargowo?  
 
Wójt wyjaśnił, że w ubiegłym roku było zebranie w Nowych Sadach, jednym z 
głównych punktów było uregulowanie drogi do Państwa Skrabutów oraz 
przyległych działek, które od kilku lat są użytkowane przez mieszkańców Nowych 
Sadów i obiecane im przez kolejnych Wójtów i kolejne Rady, że zostanie to prawnie 
zalegalizowane. Działka gminna miała ok. 10 ha, została zajeżdżona droga do 
Państwa Skrabutów, która nigdy nie istniała w ewidencji jako droga. Działki 
pomiędzy swoimi działkami a tą drogą wszyscy mieszkańcy użytkowali nie płacąc 
za to podatków. Ustalenia z mieszkańcami były takie, że sprawa drogi zostanie 
uregulowana, działki które użytkowali mieszkańcy zostaną im sprzedane bez 
przetargów, ale również zostaną wydzielone i sprzedane działki po drugiej stronie 
drogi. Gmina poniosła koszty podziałów, opracowania nowych map itp. Wójt i Rada 
wyrazili zgodę na sprzedaż bezprzetargową, a mimo to uchwała została przez 
„życzliwych” zaskarżona do Wojewody, po wyjaśnieniach Wójta uchwały zostały 
przez Wojewodę zalegalizowane jako zgodne z prawem. Działki są sprzedawane 
mieszkańcom praktycznie po kosztach wyceny, bo działki po drugiej stronie drogi na 
przetargu są sprzedawane po 1 tyś. zł za ar, a te działki mieszkańcy kupują po 170 zł. 
za ar., do tej ceny są doliczane koszty związane z podziałem i wyceną, dlatego przy 
większych działkach koszty te są wyższe. 
 



Rada Gminy uchwałę przyjęła w głosowaniu: 8 głosów za, 1 głosów przeciw, 5 
głosów wstrzymujących  
 
5. Zapytania i interpelacje radnych 
6. Dyskusja 
 
1. Pisma 
 
Biuro Poselskie Posła Piotra Tomańskiego – odpowiedź na interpelacje posła w 
sprawie szacowania szkód łowickich  
Sołtys S. Dolik stwierdził, że to są bzdury 
Wójt wyjaśnił, że temat już wielokrotnie był na sesjach podnoszony. Przypomniał, że 
Gmina nie ma żadnych uprawnień do szacowania szkód, Gmina jedynie może być 
mediatorem. Jedyną drogą zmiany sytuacji jest zmiana ustawy Prawo Łowickie 
przez Parlament W ostatnim czasie wpłynęło do Urzędu Gminy 4 pisma od osób, 
które nie zgadzały się z wartością szkody, został wyznaczony termin mediacji i 
rozesłane pisma do Kół Łowieckich.  
Sołtys S. Hawryś stwierdził, że napisał odwołanie do Nadleśnictwa Bircza 
Wójt odpowiedział, że pismo powinno być skierowane do Urzędu Gminy, a nie do 
Nadleśnictwa, bo tylko za pośrednictwem Wójta można składać odwołania do Kół 
Łowieckich, Nadleśnictwo nie jest stroną w tej sprawie, Wójt wysłał w imieniu 
sołtysa pismo w sprawie mediacji do Koła Łowieckiego  
Radny J. Janowski – mimo ustaleń Wójta Gminy z Komendantem  Gminnym OSP w 
sprawie zabezpieczenia Dożynek Gminnych w Sierakoścach oraz zabezpieczenia 
samochodu z wodą przez jednostkę OSP Fredropol, zabezpieczenia takiego nie było, 
dopiero po interwencji Komendanta pojawił się samochód z wodą i dwóch 
strażaków. Radny stwierdził, że oczywiście OSP ma swoje władze i może robić co 
chce tylko niech to robi za swoje pieniądze, a dopóty dopóki Gmina wykłada 
pieniądze na utrzymanie OSP to może czegoś wymagać. Jeżeli takie jest podejście 
OSP to trzeba się zastanowić czy warto wykładać pieniądze. Jeżeli Panowie chcą się 
rządzić sami to niech się rządzą tylko niech nie przychodzą do Gminy po pieniądze. 
Radny stwierdził, że jako przewodniczący Komisji Finansów będzie przeciwny 
temu, żeby w kolejnych latach przeznaczać jakiekolwiek pieniądze na Straż Pożarną, 
bo to są wyrzucone pieniądze. Dla nas wystarczy zostawić dwie jednostki, 
wyposażone, sprawne i wymagać od nich, a nie finansować ileś tam jednostek  
Wójt odpowiedział, że na temat zabezpieczenia Dożynek Gminnych rozmawiał z 
Komendantem, jednostka OSP w Sierakoścach jednoznacznie stwierdziła, że nie 
będzie zabezpieczać, Komendant poinformował Wójta, że imprezę w całości będzie 
zabezpieczać jednostka z Fredropola. Wójt stwierdził, że strażacy mieli mieć za to 
zabezpieczenie zapłacone, nikt nie wymagał, żeby robili to za darmo. To była 
impreza masowa i jeżeli ktoś się podjął jej zabezpieczenia to powinien mieć 
świadomość, że powinien tam być i zapewnić zabezpieczenie, a nie stawiać kogoś 
przed faktem dokonanym, że nie przyjechał. Jeżeli powiedzieli by jasno, że nie 
przyjadą to poszukalibyśmy innej jednostki  
Radny J. Janowski zapytał ile rocznie kosztuje utrzymanie OSP 
Skarbnik odpowiedziała, że ponad 100 tyś. zł. 



A. Dzimira – Komendant Gminny OSP odpowiedział, że w ubiegłym roku było to 
ponad 60 tyś. zł. Odnośnie zabezpieczenia Dożynek stwierdził, że doszło do 
nieporozumienia, Urząd Gminy powinien formalnie wystąpić do niego na piśmie, a 
on na piśmie do jednostki w Fredropolu 
Wójt zapytał skąd wracał w sobotę samochód strażacki miedzy godziną 17 a 18 
A. Dzimira – Komendant Gminny OSP odpowiedział, że prawdopodobnie dowozili 
wodę 
Wójta zapytał kto o tym wiedział, kto formalnie zgłaszał 
Sołtys J. Borowski – to była straż z Kupiatycz, która czyściła przepusty  
A. Dzimira – Komendant Gminny OSP stwierdził, że dla niego słowo jest tak samo 
ważne jak pismo, przekazał słownie jednostce OSP w Fredropolu, że mają Dożynki 
zabezpieczyć, obiecali, że zabezpieczą, ale do nich nieformalnie dochodziły głosy, że 
mają stać i pilnować parkingu, czego akurat strażacy nie muszą robić. W związku z 
tym stwierdzili, że nie pojadą i nie będą parkingowymi o czym Komendanta nie 
powiadomili, po wyjaśnieniu sprawy dojechali. Potem odbyło się spotkanie z 
Zarządem w celu wyjaśnienia sprawy, był to pierwszy ich wyjazd na zabezpieczenie, 
nie do końca zrozumieli  
Wójt zapytał czy pilnowanie parkingu dla strażaka to jest kompromitacja, przecież 
mieli za te godziny zapłacone, czy to jest kompromitacja munduru? Większą 
kompromitacją munduru jest to jak jada piani do pożaru i wyzywają po imieniu 
Wójta, Radę, Urząd. Wójt stwierdził, że jakaś hierarchia w OSP jest to co Komendant 
mówi podwładnym powinno być decydujące, a nie to co usłyszeli pod sklepem  
A. Dzimira – Komendant Gminny OSP stwierdził, że strażacy nie poinformowali go 
o tym, że rezygnują z tego wyjazdu. Zapewnił, że więcej taka sytuacja się nie 
powtórzy  
Wójt zapytał Komendanta OSP jak dalej widzi funkcjonowanie straży w Gminie w 
kontekście braków w wyszkoleniu, ma co wskazuje w swoim piśmie Komendant 
Domagalski? Bo na dzień dzisiejszy jak wynika z pisma my nie mamy straży, ilu jest 
strażaków, którzy mogą pojechać do pożaru ? 
A. Dzimira – Komendant Gminny OSP odpowiedział, że w jednostce OSP Fredropol 
jest 9 osób, jednostka w Kniażycach na szkolenia, badania, kursy, spokojnie mogą 
wyjeżdżać, z tym, że są niedoposażeni. 
Przypomniał, że Wójt obiecał spotkanie ze strażakami, bo może wszystkich nie do 
końca interesuje, jak straż ma funkcjonować, taka rozmowa powinna się odbyć w 
gronie strażaków bo oni nie słyszą tego co jest mówione na sesji. Trzeba się spotkać 
obrać jakiś kierunek w którym to wszystko pójdzie  
Radny S. Turczyński zapytał kto w straży ma uprawnienia ratownika medycznego? 
A. Dzimira – Komendant Gminny OSP odpowiedział, że nikt, była jedna osoba w 
Fredropolu, ale żeby utrzymać te uprawnienia trzeba co dwa lata zdawać egzaminy  
Radny M. Rogowski zapytał ile osób w Huwnikach ma uprawnienia do wyjazdów 
do pożaru? 
A. Dzimira – Komendant Gminny OSP odpowiedział, że 3 osoby. Na terenie Gminy 
Fredropol funkcjonuje 12 jednostek, tylko Kalwaria Pacławska nie posiada 
samochodu, jednostka z Fredropol jest w Krajowym Systemie, pozostałe są to 
jednostki OSP, każdy strażak ma prawo i powinien się szkolić, natomiast nikogo nie 
można zmusić. Działalność poszczególnych jednostek to jest wahanie, każda 



jednostka ma lata lepsze i lata gorsze. Jednostka z Fredropola była jedną z 
pierwszych w Powiecie, która weszła do KSR, była dobrze wyposażona, wyszkolona, 
w tej chwili ma gorsze czasy, podobnie jest w Huwnikach. Jeżeli zostawimy dwie 
jednostki i im się nie będzie chciało szkolić to zostaniemy w ogóle bez żadnej 
jednostki  
Radny J. Janowski stwierdził, że na tym to polega, że jest to ochotnicza straż więc 
nikogo nie można uszczęśliwiać na siłę. Odległość z Przemyśla nie jest aż tak duża, 
żeby jednostki z Przemyśla nie mogły dojechać do pożaru, zresztą i tak dojeżdżają. 
Jeżeli jest inicjatywa danej społeczności, że chce utrzymywać jednostkę OSP, ze 
względów np. tradycyjnych czy innych to niech utrzymuje  
Radny zapytał kto zarządza finansami w OSP? 
A. Dzimira – Komendant Gminny OSP odpowiedział, że OSP nie dostaje z Gminy 
żadnych dotacji, np. na badania i szkolenia strażaków zgodę wydaje Wójt, można 
komuś nie dać zgody na szkolenie, ale nie można nikogo do szkolenia zmusić 
Radny J. Janowski stwierdził, że sposób jest prosty, trzeba zrobić zebranie w danej 
jednostce i powiedzieć strażakom wprost, że albo się biorą do roboty, szkolą itd. albo 
jednostki nie będzie  
Wójt odczytał pismo Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu 
w sprawie stanu wyszkolenia strażaków OSP Fredropol  
Wójt stwierdził, że jak wynika z pisma braki w wyszkoleniu są tak duże, że 
jednostka OSP Fredropol nie może samodzielnie brać udziału w akcjach 
ratowniczych, ponadto może zostać rozwiązana Umowa o wpisaniu jednostki do 
KSR ponieważ nie spełnia ona zawartych w umowie standardów, Wójt stwierdził, że 
jest to kompromitacja jednostki  
A. Dzimira – Komendant Gminny OSP odpowiedział, że są na terenie powiatu 
jednostki wzorcowe, takie jak Bolestraszyce, ale tam się strażakom płaci diety od 
początku szkolenia, dlatego jest wielu chętnych, u nas nie ma chętnych bo się ciągle 
słyszy o likwidacji, poza tym nie ma gdzie zatankować samochodów ponieważ CPN 
w Fredropolu jest zaniknięty, a w Przemyślu nie ma umowy z żadną stacją, jeżeli 
trzeba by  zatankować większość paliwa w weekend, kiedy Urząd Gminy nie pracuje 
to nie ma takiej możliwości, chyba, że za własne pieniądze. Trudo zachęcić młodzież 
do działania, kiedy nie ma paliwa, słychać ciągle głosy, że jednostki będą 
likwidowane itd.  
Wójt odpowiedział, że to Komendant Miejski PSP pisze, że wykreśli Fredropol z 
Krajowego systemu, nie Wójt, ani Rada. Jest połowa kadencji, czy została 
zlikwidowana jedna jednostka? Paliwa zostało zakupione więcej niż w latach 
poprzednich, ale na początku kadencji braki było ok. 2 tyś. litrów. Nawet jeśli będą 
pełne baki paliwa to jednostka nie wyjedzie bo ma braki w wyszkoleniu i nie może 
brać udziału w akcji.  
A. Dzimira – Komendant Gminny OSP odpowiedział, że jednostka z Kniażyc może 
wyjeżdżać, ale nie ma paliwa 
Wójt odpowiedział żeby zabrać do Kniażyc paliwo z tych jednostek, które i tak nie 
mogą wyjeżdżać i zostawmy te jednostki, które chcą działać  
A. Dzimira – Komendant Gminny OSP odpowiedział, że to paliwo zmieściłoby się w 
dwóch kanistrach, przypomniał, że na początku swojej kadencji wprowadził 
drastyczne cięcia w rozruchu i zaoszczędził 500 litrów paliwa 



Wójt odpowiedział, że w takim razie zatankuje Kniażyce do pełna ponieważ są 
jedyna jednostką, która może wyjechać do akcji, a co z pozostałymi jednostkami na 
terenie Gminy, płacimy kierowcom, a oni nie mogą wyjeżdżać  bo nie mają 
uprawnień  
Wójt stwierdził, że nikt nie jest strażakom przeciwny, jest wola jego i Rady, żeby się 
spotkać i porozmawiać, ale strażacy muszą zacząć zmiany od siebie  
A. Dzimira – Komendant Gminny OSP odpowiedział, że trzeba się spotkać, wybrać 
jakiś kierunek i w tym kierunku dążyć bo błędy są po obydwu stronach. Np. 
wlewanie wody do studni w Sierakoścach było błędem, bo woda po kilku godzinach 
odpłynęła, a poszło paliwo na dojazd z wodą, a trzeba było sprawdzić wydajność 
studni  
Radny S. Bereza stwierdził, że to było na jego prośbę i on za ten kurs zapłaci  
Radny J. Janowski stwierdził, że sam sprawdzał wydajność studni i była ona 
minimalna, jak się okazało, że wlana woda uciekła to poprosili, żeby w dniu 
Dożynek stało auto z woda na miejscu, żeby nie wlewać wody do studni  
Sołtys J. Borowski stwierdził, że radny W. Haliszczak obraził sołtysów i rady 
sołeckie, bo stwierdził w swoim wystąpieniu , że sołtys i rada sołecka nie ma nic do 
powiedzenia, tylko Rada Gminy ma do powiedzenia, stwierdził, że radnego, sołtysa, 
radę sołecką wybiera wieś i trzeba się szanować nawzajem  
Przewodniczący wyjaśnił, że odczytał opinię rady sołeckiej  
Radny W. Haliszczak odpowiedział, że Rada Gminy nie jest obligatoryjnie związana 
tym co napisała rada sołecka, stwierdził, że nikogo nie obraził i nie miał takiego 
zamiaru  
Wójt stwierdził, że słyszy od dłuższego czasu, że w naszej Gminie dyskryminowani 
są sołtysi, zapytał w jakiej formie jest ta dyskryminacja? Wójt stwierdził, że sołtysi są 
zapraszani na wszystkie sesje Rady Gminy poza sesjami nadzwyczajnymi, mogą na 
sesji zadawać pytania, dyskutować, jeżeli taka jest wola sołtysów to Wójt może się z 
nimi spotykać raz w miesiącu w celu omówienia bieżącej sytuacji, ponadto każdy 
sołtys indywidualnie może przyjść do Wójta i zapytać i porozmawiać w każdej 
sprawie 
Radny J. Janowski stwierdził, że to Rada Gminy podejmuje uchwały i Rada oraz 
każdy radny indywidualnie bierze odpowiedzialność za uchwały, które podejmuje i 
może zostać pociągnięty do odpowiedzialności, opinie sołtysów i rad sołeckich są 
traktowane pomocniczo, a nie wiążąco, bo tak stanowi prawo  
Przewodniczący wyjaśnił, że wszystkie uchwały Rady Gminy są przekazywane do 
legalizacji, finansowe do Regionalnej Izby Obrachunkowej a pozostałe do Wojewody  
Wójt wyjaśnił, że każda uchwała ma uzasadnienie 
Sołtys R. Kozak stwierdził, że jeżeli decydujący głos jest Rady Gminy to proszę nie 
wysyłać pism z prośbą o opinie rady sołeckiej  
Sołtys S. Dolik stwierdził, że uchwała w sprawie sprzedaży w Nowych Sadach 
powinna być skonsultowana z radą sołecką, a dzisiaj rada sołecka została 
zignorowana 
Sołtys T. Jabłecki zapytał kiedy będzie zrealizowany fundusz sołecki w miejscowości 
Sólca, zniszczona droga, brak dojazdu do dwóch budynków, droga asfaltowa została 
wykonana źle, wychodzi trawa z pod asfaltu 



Wójt odpowiedział, że jak będą środki w budżecie to będzie realizowany, Wójt 
stwierdził, że wiele Gmin nie uchwala funduszu sołeckiego. Fundusz sołecki to nie 
są jakieś dodatkowe pieniądze, to są pieniądze z budżetu Gminy, co do rogi uwagi 
zostały przekazane wykonawcy,  droga nie była przez Wójta wykonywana, był 
inspektor nadzoru, był odbiór drogi, była komisja, sołtys też był na miejscu, 
wszystkie uwagi zostały zawarte w Protokole, wykonawca zobowiązał się to 
naprawić   
Radny W. Haliszczak – samochód żwiru na drogę do cmentarza w Młodowicach, czy 
jest możliwość, żeby demontowane przez RZE stare słupy elektryczne zabrać do 
Sierakośćc na osiedle na oświetlenie uliczne 
Wójt odpowiedział, że zostało wysłane pismo do RZE w sprawie wykonania 
oświetlenia ulicznego na osiedlu w Sierakoścach, odpowiedź jest taka, że potrzebna 
jest pełna dokumentacja i są przymiarki do wykonania takiej dokumentacji  
Sołtys Z. Rząsa – problemy z koszeniem cmentarza w Koniuszkach, brak 
pracowników interwencyjnych  
Sołtys J. Kaiser – czy coś się robi w sprawie potoku w Nowych Sadach, zasypać rów, 
którego nie można nawet wykosić bo zarasta krzakami 
Wójt odpowiedział, że rów został wykopany na wniosek mieszkańców, wieś kupiła 
działkę dla Gminy, Gmina wyłożyła pieniądze, a dzisiaj chcą zasypywać 
Radna J. Słowik – niewykorzystaną część cmentarza w Huwnikach zgłosić pod 
dopłaty rolnicze 
Wójt odpowiedział, że nie ma takiej możliwości, cmentarz nie jest polem rolnym  
S. Moskowicz (PIR) – zwrócił się z prośbą, żeby przez sołtysów i radnych przekazać 
informację rolnikom w sprawie możliwości mediacji z Kołami Łowieckimi w sprawie 
szkód łowieckich i ustalić konkretny termin tych mediacji  
Wójt odpowiedział, że nie ma możliwości zorganizowania mediacji zbiorowych, 
każdy przypadek musi być rozpatrywany indywidualnie mając pismo od rolnika, 
Wójt pisze pismo o mediacje do Koła Łowickiego z wyznaczeniem terminu i takie 
pisma zostały już wysłane   
S. Moskowicz zwrócił się do Wójta o ustalenie na konwencie Wójtów miejsc na 
targowiska dla rolników 
Wójt odpowiedział, że przewodniczącym Konwentu Wójtów jest Wójt W. Kowalski i 
tylko on może zwołać konwent, dotychczas od początku kadencji odbyły się tylko 
dwa konwenty , jeżeli będzie zwołany Konwent to Wójt ten problem zgłosi 
 
7. Zakończenie obrad sesji 
 
Przewodniczący podziękował zebranym za udział i zakończył obrady XXXII sesji 
Rady Gminy Fredropol 
 


