
Protokół Nr XXXIII/2012 
z XXXIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Fredropol 

w dniu 6 listopada 2012 roku 
 

 
 

Stan Rady Gminy 1
5 
15 

Obecni na sesji 1
5 
13 

Nieobecni W. Radnik – Fasowska, J. Janowski, 2 
 
Osoby zaproszone obecna na sesji 

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, następnie na podstawie listy obecności stwierdził 
prawomocność obrad. 
 
3. 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 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących (1 radny nie brał udziału w głosowaniu) 
 
 zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2012 
związanych z realizacją zadania inwestycyjnego „Rozbudowa poprzez 
dobudowę Sali gimnastycznej do budynku gimnazjum w Huwnikach” 

 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Jan Podbilski 
 
Wójt wyjaśnił, że jest ogłoszony przez Urząd Marszałkowski nabór wniosków do 
Programu RPO. Został przygotowany wniosek na dokończenie budowy Sali 
Gimnastycznej w Huwnikach, warunkiem przyznania pomocy jest zakończenie 
inwestycji. Po ograniczeniu projektu do niezbędnego minimum koszt tej inwestycji 
to ponad 2 mln. zł. Dofinansowanie do maksymalnie 1 mln. zł., pozostała kwota to 
musi być nasz wkład własny lub z innych źródeł, np. Ministerstwa Sportu. 
Inwestycja mogłaby być zrealizowana w 2014 roku, pod warunkiem, że Gminę 
będzie stać na wyłożenie 1 mln. zł.  



Przewodniczący zapytał czy zostanie uwzględniony jako wkład własny 
dotychczasowy koszt budowy poniesiony przez Gminę? 
Wójt odpowiedział, że nie ma takiej możliwości ponieważ inwestycja nie może być 
dzielona na etapy, inwestycja musi być zakończona 
Radny J. Lichota zapytał czy 2 mln. pozwolą zakończyć inwestycję? 
Wójt odpowiedział, że wg. zmodyfikowanego kosztorysu tak, całkowity koszt był 
ok. 4 mln. , ale został zmodyfikowany do minimalnej kwoty jaka pozwoli zakończyć 
inwestycję, zostały min. usunięte boiska. Koszt zależał będzie też od tego jakie będą 
ceny w 2014 roku  
Przewodniczący stwierdził, że wniosek trzeba złożyć  
Radny J. Lichota stwierdził, że trzeba złożyć wniosek i szukać jeszcze sponsorów 
Wójt wyjaśnił, że przy tego typu inwestycjach niemożliwe jest partnerstwo publiczno 
– prywatne  
Wójt stwierdził, że jeżeli w ciągu trzech lat nie zostanie ta hala ukończona to potem 
kontynuowanie inwestycji nie będzie możliwe, ze względu na stan techniczny tego 
co jest już wybudowane. Jest to jedyna szansa na ukończenie tej inwestycji nawet 
przy dużym udziale własnym, bo ponad 1 mln. musimy dołożyć, chyba , że uda się 
pozyskać środki z Ministerstwa Sportu. Zanim złożymy wniosek już musimy 
wykładać swoje środki na Studium Wykonalności i inne dokumenty.  
Przewodniczący stwierdził, że wniosek trzeba złożyć, zobaczymy jaka będzie 
sytuacja finansowa Gminy w 2014 roku 
Wójt stwierdził, że mamy złożonych wiele wniosków na 2014 rok, ale też podpisane 
już umowy – na kanalizację na Sierakośce, Nowe Sady, złożone wnioski na 
termomodernizację na Kupiatycze, Młodowice, Rybotycze, Kniażyce, Darowice, 
Nowe Sady, będzie składany wniosek do LGR na Sierakośce na świetlicę. Jeżeli te 
wnioski przejdą to w 2014 roku będziemy potrzebować bardzo dużo środków na 
wkład własny.   
16.10.2012 r. Wójt był w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji w sprawie 
dofinansowania remontów dróg. Jest możliwość otrzymania w tym roku jeszcze 
nawet 2 mln zł. na drogi w Kniażycach, Darowicach, Leszczynach, Fredropolu. Koszt 
to ponad 3,4 mln. Wykonanie takiej inwestycji do końca roku jest jednak niemożliwe. 
Jest zapewnienie Ministra, że otrzymamy jakieś środki na początku 2013 roku.  
Jest sporo złożonych wniosków na różne inwestycje, w styczniu będzie przetarg na 
Świetlice w Nowosiółkach, umowa podpisana na zakup pojemników do segregacji 
odpadów ok. 450 tyś. zł. Będziemy potrzebować duże środki na wkład własny. Poza 
tym spłacamy kredyty, 500 tyś. zł kwartalnie, mimo to zrobiliśmy kilka inwestycji: 
drogi w Huwnikach i Fredropolu, Cyfrowa Szkoła w Huwnikach, plac zabaw w 
Fredropolu, Szkoła w Kniażycach, do każdej inwestycji musieliśmy dokładać swoje 
środki. Jest pełna dokumentacja na budowę oczyszczalni w Darowicach i likwidację 
oczyszczalni w Kupiatyczach, szukamy w tej chwili jakiegoś Programu, żeby złożyć 
wniosek. Do końca 2013 roku ta oczyszczalnia musi zostać zlikwidowana bo 
będziemy płacić duże kary. Koszt budowy oczyszczalni dla Kniażyc, Darowic, 
Kupiatycz, Koniuszek, Młodowic Osiedla to ok. 6 mln. zł. 
 
Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu: 13 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących 



Przewodniczący przedstawił Rozstrzygniecie Nadzorcze Wojewody Podkarpackiego 
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Fredropol Nr XXXII/257/2012 z 
dnia 25.09.2012 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy – działki Nr 446/5 i 612/2 położone w Nowych Sadach.  
 
4. Zapytania i interpelacje radnych 
5. Dyskusja 
 
Radny W. Haliszczak stwierdził, że teraz nic nie sprzedamy, bo wszystko może 
zablokować zebranie wiejskie, to z czego gmina będzie się utrzymywać. Radny 
stwierdził, że to jest paranoja i trzeba się od tego odwołać 
Radny J. Lichota stwierdził, że to jest prawo, a my nie żyjemy na Białorusi (do 
radnego Haliszczaka „nie mów Pan głupot bo Pan już tych głupot tyle nagadał…) 
Radny W. Haliszczak (do radnego Lichoty „a to była głupota żeśmy się u Pana w 
domu wszyscy radni zebrali i powiedzieliśmy, że będziemy dbali o gminę”? To się 
tak dba, że się dba o interes czyjś, a nie Gminy? 
Radny W. Haliszczak nawiązując do zebrania wiejskiego w Nowych Sadach 
(28.10.2012) stwierdził, że zebranie było zwołane przez sołtysa na wniosek Wójta, on 
jako radny nie został dopuszczony do głosu, zostało mu odsunięte krzesło, były 
używane groźby i przekleństwa, wypraszano  radnych z sali, a sołtys podpuszczał 
ludzi  
Radny J. Lichota stwierdził, że on tego nie podziela i wzywał do zachowania spokoju  
Radny W. Haliszczak do radnego J. Lichoty („Jurek zastanów się czy ty dbasz o 
Gminę tak jak wszyscy?) 
Radny J. Lichota odpowiedział, że dba o gminę 
Radny W. Haliszczak stwierdził, że odbudowa mostu w Nowych Sadach miała 
kosztować 45 tyś. zł., a kosztowała prawie 100 tyś. zł.  Oprócz tego 2,7 dzierżawy bez 
przetargu. 
Wójt powiedział, że bardzo ubolewa nad tym co się stało podczas zebrania w 
Nowych Sadach. Wójt przytoczył § 8 pkt. 3 Statutu Sołectwa, który mówi, że w 
zebraniu wiejskim mogą uczestniczyć przedstawiciele organów Gminy, takimi 
przedstawicielami są radni. Zdaniem Wójta to co się stało przekroczyło wszelkie 
granice. Wójt stwierdził, że uczestniczył w wielu zebraniach i spotkaniach np. 
wyborczych i nigdzie nie było tak, żeby wypraszać radnych, rzucać krzesłami, 
przekleństwami. Wójt stwierdził, że sołtys zwołał zebranie na jego wniosek zgodnie 
z § 10 pkt. 3 Statutu sołectwa, sołtys dopuścił się rzeczy karygodnych i powinna się 
tym zająć Prokuratura ponieważ radni mają mandat. Sołtys zwołał zebranie i 
odmówił jego prowadzenia, twierdząc, ze jest to zebranie Wójta.  
Wójt stwierdził, że szanuje opinię zebrania wiejskiego, jego prawo do odwołania od 
decyzji Rady Gminy i temat sprzedaży tych działek jest w tej chwili nieaktualny 
zgonie z wyrażoną wolą mieszkańców.  
Radny J. Lichota stwierdził, że Wójtowi nie podobało się zachowanie niektórych 
mieszkańców, a zachowanie Wójta nie było lepsze ponieważ Wójt powiedział, że 
„mafię żwirową w Nowych Sadach zlikwiduje”. Kogo Wójt miał na uwadze i na 
myśli?  
Radny zapytał Wójta kogo ma na uwadze „mafię żwirową w Nowych Sadach? 



Wójt odpowiedział, że nie powiedział „mafia żwirowa w Nowych Sadach” tylko 
„sitwa żwirowa nie będzie mnie zastraszać”, i można to zweryfikować na podstawie 
nagrania z zabrania  
Radny W. Haliszczak stwierdził, że jak skończył się okres w którym Pan Olejnik miał 
wybierać żwir to on opisał to w prasie i podał do pewnych instytucji co się tam 
dzieje, a żwir był dalej wybierany i nocą wywożony. Zapytał radnego Lichotę co on 
robił jak ten Pan wybierał żwir? 
Radny J. Lichota odpowiedział, że też podawał do Wójta i Sekretarza, że jest 
wybierany żwir 
 
Przewodniczący stwierdził w odniesieniu do przedstawionego pisma Wojewody 
Podkarpackiego Radzie Gminy przysługuje zaskarżenie tej decyzji do Sądu 
Administracyjnego 
Wójt stwierdził, że szanuje decyzję zebrania wiejskiego w Nowych Sadach, w tej 
chwili tego nie sprzedajemy, ale nie jest powiedziane, że nie będziemy się od decyzji 
Wojewody odwoływać. Będziemy teraz na każdą sprzedaż zwoływać zebranie 
wiejskie i może być tak, że jeżeli zebranie nie wyrazi zgody to możemy do końca 
kadencji nie sprzedać nic i będziemy robić tyle ile starczy nam z subwencji. Wiele 
działek zostało sprzedanych w poprzedniej kadencji, które były mieniem wiejskich, a 
Rada podejmowała uchwały bez zgody zebrania wiejskiego, nikt wtedy nie wnosił 
skarg do Wojewody   
Radny W. Haliszczak stwierdził, że pokrzywdzone będą te wioski w których do tej 
pory najwięcej sprzedało 
Radna J. Słowik stwierdziła, że w poprzedniej kadencji były robione machlojki, bo 
obok niej była sprzedana działka i ona o tym nie wiedziała. Ponieważ ludzie nic nie 
wiedzieli to nie protestowali, a teraz ludzie korzystają ze swoich praw bo jest 
demokracja, a skoro jest demokracja to każdy ma prawo z niej korzystać. W Nowych 
Sadach sprzedano też dużo działek więc się nie dziwny, że ludzie protestują. 
Powinny być zebrania i możliwość wypowiedzenia się wioski 
Przewodniczący wyjaśnił, że Rada Gminy zawsze bierze pod uwagę opinie rady 
sołeckiej czy zebrania wiejskiego, z jednym wyjątkiem w tamtej kadencji w 
Sierakoścach 
Radny J. Lichota stwierdził, że nie jest tak do końca, że wieś się nie zgadza, wieś w 
tym roku przeznaczyła 14 ha do sprzedaży, w ubiegłym roku 8 ha, tak, że ma Wójt 
co sprzedawać. Jak by każdy gospodarz zaczynał gospodarzenie na swoim 
gospodarstwie od sprzedawania gospodarstwa, to po kilku latach czy roku nie 
miałby na czym gospodarzyć, są inne możliwości, np. dzierżawa.  
Radny W. Haliszczak stwierdził, że nie było takiej sytuacji, że cokolwiek sprzedano 
bez gdy Rady Gminy, bo za każdym razem radni głosują  
Przewodniczący wyjaśnił, że jeżeli rada sołecka wyrażała tylko opinie to wszyscy 
mieszkańcy mogli nie wiedzieć, był jeden przypadek w Sierakoścach przeznaczono 
do sprzedaży działkę wbrew opinii zebrania wiejskiego  
 
Wójt stwierdził, że jako gospodarz niczego nie sprzedaje bez zgody Rady, sprzedaż 
jest bardzo słaba, w ubiegłym roku na 160 tyś. zł., gdzie w poprzedniej kadencji 
sprzedawano na 400 tyś. zł. W tej chwili sprzedawane są jeszcze działki, gdzie 



uchwały były podejmowane w poprzedniej kadencji np. działki w Huwnikach 
sprzedawane po 15 tyś. teraz zostały sprzedane po 36-40 tyś. Mieszkańcy Nowych 
Sadów powinni mieć pretensje do tych co sprzedawali, bo Wójt tego nie sprzedawał. 
Wójt stwierdził, że to do czego doszło przez żwir prowadzi do jednego, że wszyscy 
powinni sie podać do dymisji niech przyjdą rządzić inni, bo przez układy, 
podsycanie nie ma już woli żeby tą Gminą dalej rządzić.  
Radna J. Słowik stwierdziła, że nic nie powiedziała przeciwko Wójtowi, tylko, że 
teraz jak jest wszystko jawne to zaczynają wszyscy szumieć  
Radny J. Lichota stwierdził, że Wójt go źle zrozumiał, bo zarzut o wyprzedaży był 
skierowany również do Rady i pośrednio do Wójta  
Wójt stwierdził, że radni głosują za tym, żeby robić inwestycje, a jednocześnie nie 
chcą nic sprzedawać, no to za co te inwestycje mają być robione, wszyscy wiedzą w 
jakiej sytuacji jest Gmina. Pieniądze z dotychczasowej sprzedaży nie zostały 
przejedzone, ani wyrzucone w błoto, działki są sprzedawane po dużo wyższych 
cenach niż w poprzedniej kadencji  
Radny S. Turczyński – żwir na drogę w Huwnikach 
Wójt, nie ma w tej chwili możliwości, bo nie ma pieniędzy w Budżecie, a jest wiele 
wydatków 
Radny E. Mlaś stwierdził, że niektórzy radni się pogubili, radny Lichota jeździł z 
nimi na żwirownię, a teraz na zebraniu nawet nie bronił radnych przed chamskim 
zachowaniem ludzi, powiedział na zebraniu, że żwir i tak zostanie przerobiony. 
Zwrócił się do radnego J. Lichotę, żeby powiedział wszystkim radnym jeśli wie coś 
na ten temat i wie jak to się zakończy.  
Radny J. Lichota odpowiedział, że nie wie, sprawa jest w Sądzie czekamy na wyrok, 
a żwir w końcu ktoś i tak przerobi  
 
Wójt stwierdził, że będą zebrania, żeby było jak najwięcej ludzi i każda sprzedaż 
będzie zatwierdzana przez zebranie wiejskie  
 
J. Lichota przypomniał, że na zebraniu wyborczym w Kniażycach też radni zostali 
źle potraktowani 
 
Przewodniczący wyjaśnił, że podstawą na wniesienie skargi od decyzji Wojewody 
jest uchwała Rady Gminy 
Wójt stwierdził, że trzeba rozważyć wniesienie skargi, żeby ktoś potem nie zarzucał, 
że nie skorzystało się z tej możliwości  
 
Radny J. Lichota - zawsze była zasada respektowania opinii mieszkańców, w 
przypadku Nowych Sadów było inaczej  
Przewodniczący wyjaśnił, że cały czas przestrzegamy tego żeby była zgoda rady 
sołeckiej, a powinna być zebrania wiejskiego, były dwa przypadki w Sierakoścach i 
Nowych Sadach gdzie takiej zgody nie było, a zostały podjęte uchwały, ale tamte 
uchwały nie zostały zaskarżone  
Wójt przypomniał, że taka sytuacja była też w Rybotyczach, gdzie zostały sprzedane 
działki bez zgody zebrania wiejskiego   



Radny J. Lichota stwierdził, że radni są z woli mieszkańców i nie ma potrzeby się tej 
woli przeciwstawiać i nie ma sensu brnąć w to dalej bo będzie jeszcze gorzej, trzeba 
szukać zgody  
Przewodniczący – uszanowaliśmy tą wolę  
 
6. Zakończenie obrad sesji 
 
Przewodniczący podziękował zabranym za udział i zakończył obrady XXXIII sesji. 


