
Protokół Nr XXXIV/2012 

z XXXIV sesji Rady Gminy Fredropol 

w dniu 28 listopada 2012 roku 

 

 

 

Stan Rady Gminy 1

5 

15 

Obecni na sesji 1

5 

14 

Nieobecni W. Radnik - Fasowska 

 

1 

Osoby zaproszone obecne 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 

9 Anna Uchman ZOSziP w Fredropolu 

 

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 przedniej sesji zastały wykonane 

Wydarzenia: 

12 i 15.10 – udział w uroczystościach z okazji dnia nauczyciela w Szkołach w Fredropolu i 

Huwnikach  

16.10 – spotkanie z ministrem Karpińskim w Warszawie w Ministerstwie Administracji i 

Cyfryzacji. Rozmowy dotyczyły możliwości dofinansowania remontów dróg  

18.10 – uroczyste otwarcie Programu „Radosna Szkoła” w ZSz w Huwnikach z udziałem 

Wojewody Podkarpackiego pani Małgorzaty Chomycz – Śmigielskiej  

31.10 – spotkanie w Birczy z Wójtami z powiatów przemyskiego i bieszczadzkiego, rozmowy 

dotyczyły stawek podatków oraz opłat za wywóz śmieci  

10.11 – udział w otwarciu obwodnicy Przemyśla 

21.11 - Aksmanice - uroczystość z okazji wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie 

22.11 - Uroczyste otwarcie placu zabaw przy szkole w Fredropolu  

 

 

4. Pierwsze czytanie Projektu Budżetu Gminy Fredropol na 2013 rok  



 

Projekt Budżetu przestawiła Skarbnik Gminy Bogusława Borowska  

 

5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

 

 Zmian w Budżecie Gminy na 2012 rok 

 

Projekt Budżetu przestawiła Skarbnik Gminy Bogusława Borowska 

 

Radny J. Janowski – poprosił kierownika GZUW o przygotowanie zestawienia jakie były koszty 

funkcjonowania Zakładu Usług Wodnych przed włączeniem do sieci kanalizacyjnej nowych 

miejscowości i po ich włączeniu. Stwierdził, że średnia cena powinna być niższa 

D. Cebeńko ,kierownik Gminnego Zakładu Usług Wodnych odpowiedział, że jest dotacja Gminy 

cały czas i nigdy to nie zostanie zbilansowane na tym etapie, ewentualnie jak dojdą inne 

oczyszczalnie i ujęcia wody to wtedy tak. Stwierdził, że przedstawi takie wyliczenie  

Radny J. Janowski zapytał czy dotacja Gminy jest mniejsza czy taka jak poprzednio 

D. Cebeńko odpowiedział, że zdecydowanie mniejsza, a będzie jeszcze mniejsza bo GZUW 

uzyskuje dochody z dopłat rolniczych i będzie ok. 70 tyś. zł. dochodów z tego tytułu  

 

Rada uchwałę przyjęła – 14 głosów za – 0 głosów przeciw – 0 głosów wstrzymujących  

 

 przyjęcia ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego dla obszaru gminy 

Fredropol 

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Jan Podbilski 

Obniża się cenę skupu 1q żyta z kwoty 75,86 zł do kwoty 60,00 zł. Kwota 60,00 zł będzie 

stanowić podstawę do obliczenia podatku rolnego w 2013 r na terenie gminy Fredropol. 

Przewodniczący wyjaśnił, że w roku ubiegłym była to cena 56 zł. Podwyżka w tym roku daje 

wzrost podatku na 1 ha o 10 zł.  

 

Wójt przedstawił stawki podatku w innych Gminach powiatu przemyskiego  

 

Gmina 2012 rok 2013 rok 

Przemyśl 53 68 

Bircza 74,18 75,86 

Krasiczyn 54,18 58 

Krzywcza 50 65 

Żurawica 56 70 

Medyka 56,46 70 

Fredropol 56 60 

 



Wzrost o 4 zł podwyższa podatek o 10 zł rocznie czyli 4, 5 zł na jednej racie. Gmina obniżając 

podatek od ceny maksymalnej traci na tym, że nie uzyskuje maksymalnych dochodów a drugi raz 

traci na obniżeniu subwencji. Jest to podatek najniższy w powiecie.   

 

Rada uchwałę przyjęła – 14 głosów za – 0 głosów przeciw – 0 głosów wstrzymujących  

 

 ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2013 roku na 

terenie Gminy Fredropol 
 

Ustala stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2013 roku na terenie Gminy Fredropol 

3. od gruntów; 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób 

zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,80 zł od 1 m2 powierzchni, 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych –4,10 zł 

od 1 ha powierzchni, 

c) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 

publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,40 zł od 1m2 powierzchni. 

4. od budynków lub ich części; 

a) mieszkalnych –  0,60 zł za 1m2 powierzchni użytkowej, 

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych 

lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 

17,00 zł od 1m2 powierzchni użytkowej , 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 

materiałem siewnym  - 8,00 zł od 1m2 powierzchni użytkowej, 

d) związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o 

działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń –4,00 zł od 1m2 

powierzchni użytkowej, 

e) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 

publicznego przez organizacje pożytku publicznego- 6,50 zł od 1m2 powierzchni użytkowej. 

f) od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7 Ustawy o 

podatkach i opłatach lokalnych 

Wójt wyjaśnił, że podatek od nieruchomości pozostaje na poziomie 2012 roku 

Rada uchwałę przyjęła – 14 głosów za – 0 głosów przeciw – 0 głosów wstrzymujących  

 

 wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości w 2013 roku na terenie Gminy 

Fredropol 

Zwalnia się z podatku budynki mieszkalne lub ich części w gospodarstwach rolnych 



 

Wójt wyjaśnił, że jesteśmy jedną z nielicznych gmin, która zwalnia rolników z podatku od 

nieruchomości tracąc w tren sposób znaczne dochody 

 

Rada uchwałę przyjęła – 14 głosów za – 0 głosów przeciw – 0 głosów wstrzymujących  

 

 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 

roku 2013 na terenie Gminy Fredropol 
 

 

Ustala się stawki podatku od środków transportowych na terenie gminy Fredropol  

w następujących wysokościach; 

 

5. od samochodów ciężarowych, o których mowa w art.8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach 

lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 ton  włącznie  -  700,00 zł 

b) powyżej 5,5 tony do 9,0 ton włącznie  -  900,00 zł 

c) powyżej 9,0 ton do poniżej 12 ton  -       1 100,00 zł 

 

6. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton 

– w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, 

stawki podatkowe określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

7. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie  

z naczepą lub przyczepą  o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od  

3,5 tony i poniżej 12 ton; 

 

a) od 3,5 ton do 9,0 ton  włącznie   -  1 100,00 zł 

b) powyżej 9,0 ton do poniżej 12 ton  -  1 200,00 zł 

 

8. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie  

z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub 

wyższej 12 ton – stawki podatkowe określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

9. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 

masę całkowita od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością 

rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego. 

 

a) od 7,0 ton do 10,0 ton włącznie  -  800,00 zł 

b) powyżej 10,0 ton i poniżej 12,0 ton - 900,00 zł 

 

10. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 

masę całkowitą równą lub wyższą 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością 

rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – stawki podatkowe określa załącznik 

Nr 3 do niniejszej uchwały. 

 

11. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia; 



 

a) mniej niż 30 miejsc    - 1 300,00 zł 

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc   - 1 400,00 zł 

 

Wójt wyjaśnił, że każda stawka tego podatku wzrasta o 100 zł, mimo to i tak będzie to niższy 

podatek o 200 – 300 zł w stosunku do innych gmin 

Przewodniczący wyjaśnił, że przyczepy rolnicze są zwolnione z tego podatku  

 

Rada uchwałę przyjęła – 14 głosów za – 0 głosów przeciw – 0 głosów wstrzymujących  

 

 ustalenia stawek opłaty targowej 

 

Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w następujących wysokościach: 

1. Za każdy rozpoczęty metr kwadratowy powierzchni 

a) sprzedaży obnośnej, kosz, wózka itp. 25,00 zł 

b) sprzedaży z ławy, straganu, stolika, namiotu itp. 40,00 zł 

c) sprzedaży z samochodu, przyczepy, platform itp. 50,00 zł 

d) za najmniejszą jednostkę powierzchni od której pobiera się opłatę ustala się 1m2. 

2. Stawki opłat targowych ustalonych w punkcie 1 lit.a-c nie mogą przekraczać kwoty 757,79 zł 

dziennie. 

3. Inkasentem opłaty targowej jest Urząd Gminy w Fredropol 

Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.  

 

Rada uchwałę przyjęła – 14 głosów za – 0 głosów przeciw – 0 głosów wstrzymujących  

 

 przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

oraz zbiorowego odprowadzania ścieków  

 



Projekt przedstawił Przewodniczący Rady Gminy  

 

D. Cebeńko wyjaśnił, że obecne stawki będą obowiązywać do końca lutego 2013 roku. Jest to 

spowodowane tym, że przybyło 320 dodatkowych odbiorców, w związku z czym dokonanie 

odczytu wodomierzy na przełomie roku jest trudne technicznie. Nowe stawki byłyby przyjęte od 

1 marca 2013 roku 

Radny J. Janowski zapytał czy za wynagrodzeniem sołtysi nie mogliby roznosić faktur 

D. Cebeńko opowiedział, że to nie jest problem, problem jest w dokonaniu odczytów 

wodomierzy na przełomie roku w okresie świątecznym  

 

Rada uchwałę przyjęła – 14 głosów za – 0 głosów przeciw – 0 głosów wstrzymujących  

 

 wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

pochodzącymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz 

ustalenia stawek tej opłaty  

 

 

Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 

taki sposób, że w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących 

daną nieruchomość, oraz stawki opłaty ustalonej w § 2. lub  Ustala się stawkę opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi:   

a) w wysokości 5,00 zł.  miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość 

Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku zbierania 

ich w sposób selektywny: w wysokości 3,00 zł.  miesięcznie od osoby zamieszkującej daną 

nieruchomość 

 

Wójt wyjaśnił, że od 1 lipca 2013 roku Gmina musi mieć podpisaną umowę z wykonawcą na 

wywóz śmieci od mieszkańców, wykonawca musi być wybrany w drodze przetargu. Stawki 

symulacyjne dla naszej Gminy są bardzo różne i sięgają nawet 13 zł. miesięcznie od mieszkańca. 

Jeżeli Gmina nie podejmie takiej uchwały to Wojewoda wtedy narzuci Gminie stawki 

maksymalne. Wójt zaproponował, żeby ewentualnie poczekać z podjęciem uchwały i zobaczyć 

jak będzie to w innych Gminach. Do tej pory żadna gmina jeszcze nie podjęła takiej uchwały. 

Przewodniczący wyjaśnił, że musimy podjąć uchwałę do końca roku, bo potem stawki ustali nam 

Wojewoda, zobaczymy jaka będzie cena po przetargu i wtedy albo podniesiemy te stawki, albo 

obniżymy  

Wójt wyjaśnił, że wysokie koszty wywozu odpadów są spowodowane wymogiem segregacji 

odpadów przez firmy, które będą odpady odbierać od mieszkańców, niektóre odpady trzeba 

będzie wywozić do Stalowej Woli czy nawet pod Kielce 

Radny J. Janowski stwierdził, że skoro do tej pory firmie opłaca się odbierać odpady przy 

obecnych cenach to dlaczego ma być taki drastyczny wzrost, jeżeli przyjmiemy wysokie stawki 

to firmy narzucą takie stawki jak wyjdzie im z wyliczeń, możemy podjąć niskie stawki i 

poczekać do przetargu, jeżeli potem koszty okażą się wyższe to zmienimy te stawki. Poza tym 

ilość 20 litrów odpadów od mieszkańca miesięcznie to jest bardzo mało, a weryfikacja deklaracji 

będzie bardzo trudna  

Sołtys J. Borowski stwierdził, że na Osiedlu Młodowice, są zbiorowe pojemniki bo przy blokach 

nie ma możliwości, żeby każdy mieszkaniec miał swój pojemnik czy worek 



Wójt stwierdził, że zmieni się na pewno to, że teraz każdy będzie musiał za wywóz śmieci płacić, 

nie ta jak teraz, ze nie wszyscy mają podpisane umowy. Gmina zakupi pojemniki na selektywną 

zbiórkę odpadów do każdej miejscowości 

 

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie z poprawką: w & 2 zamiast 13 zł – 5 zł. 

w & 3 ust.1 zamiast 10 zł – 3 zł  

 

Rada uchwałę przyjęła – 14 głosów za – 0 głosów przeciw – 0 głosów wstrzymujących  

 

Radny J. Janowski stwierdził, że nie bardzo rozumie teraz zakup pojemników do selektywnej 

zbiórki odpadów bo każdy płacąc będzie wyrzucał wszystkie odpady do jednego pojemnika 

Wójt odpowiedział, że jest ograniczenie ilościowe na odpady nie segregowane do 20 litrów  

 

 terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 
 

Ustala się następujące terminy uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, biorąc pod uwagę warunki miejscowe: 

1) za okres  miesiąca do 25 danego miesiąca 

 Termin wniesienia pierwszej opłaty o której mowa w § 1 upływa w dniu 25 lipca 2013 roku 

i obejmuje okres od 1 lipca 2013 do 31 lipca 2013. 

 Ustala się następujący tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

biorąc pod uwagę warunki miejscowe: 

- w kasie Urzędu Gminy Fredropol lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy 

Fredropol. 

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna uchwała i 

wynika ona z deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub z 

decyzji administracyjnych wydanych w przypadku niezłożenia deklaracji przez właściciela 

nieruchomości bądź złożenia z danymi nieodpowiadającymi rzeczywistości . 

 

Rada uchwałę przyjęła – 14 głosów za – 0 głosów przeciw – 0 głosów wstrzymujących  

 

 

 określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów 

 

 

Określa się następujący szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

 

 Ustala się że w zamian za uiszczonA przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane będą następujące odpady: 

- odpady zmieszane   



- zbierane selektywnie (papier i tektura, szkło kolorowe i bezbarwne, tworzywa sztuczne typu 

PET i typu plastik ) 

- zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, odpady wielkogabarytowe 

 

Odpady zmieszane (niesegregowane) będą odbierane bezpośrednio od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych na terenie Gminy Fredropol według harmonogramu ustalonego z firmą 

wywozową. 

 

Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny obejmujące : papier, szkło, tworzywa 

sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe oraz odpady ulegające biodegradacji będą 

gromadzone w odpowiednich workach foliowych, odbierane będą bezpośrednio od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych jeden raz w miesiącu według harmonogramu ustalonego z firmą 

wywozową. 

. 

Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny obejmujące : zużyty sprzęt elektroniczny i 

elektryczny, meble i odpady wielkogabarytowe odbierane będą dwa razy w roku według 

harmonogramu ustalonego z firmą wywozową. 

 

Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny a obejmujące: przeterminowane leki i 

chemikalia, baterie i akumulatory, zużyte opony, tekstylia i odzież odbierane są w gminnym 

punkcie selektywnego zbierania odpadów oraz w punktach ich sprzedaży a odpady budowlane i 

rozbiórkowe zebrane w sposób selektywny pochodzące z prowadzenia drobnych prac nie 

wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych i 

odpady zielone z pielęgnacji ogrodów odbierane są na indywidualne zgłoszenie w miejscu ich 

zebrania przez firmy wywozowe. 

 

Ustala się następujący sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych: 

- w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, znajdujących się na terenie Gminy 

Fredropol ustawia się oznakowane pojemniki na poszczególne frakcje odpadów komunalnych, 

- właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do punktów selektywnej zbiórki odpadów 

odpady komunalne zebrane w sposób selektywny 

 

Sołtys S. Hawryś stwierdził, że będzie problem z płaceniem przez mieszkańców za wywóz 

odpadów 

 

Rada uchwałę przyjęła – 14 głosów za – 0 głosów przeciw – 0 głosów wstrzymujących  

 

 wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 

Uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Wzór 

deklaracji stanowi załącznik do uchwały. 

Deklaracje o których mowa w § 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są dostarczyć do 

Urzędu Gminy Fredropol w terminie: 

- do dnia 30 marca 2013 – dla pierwszej deklaracji 



- 14 dni od zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji będącą podstawą ustalenia 

wysokości należnej opłaty, właściciel nieruchomości dostarcza nową deklarację uwzględniającą 

zaistniałe zmiany 

- 14 dni od daty zmiany wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

związanej w szczególności ze zmiana ilości odpadów komunalnych odebranych od 

właścicieli nieruchomości w roku ubiegłym lub zmianą rzeczywistych kosztów poniesionych 

przez gminę w roku ubiegłym za zagospodarowanie odebranych odpadów 

 

Rada uchwałę przyjęła – 14 głosów za – 0 głosów przeciw – 0 głosów wstrzymujących  

 

 

 określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich wykorzystania dla publicznych szkół i niepublicznych przedszkoli 

działających na terenie Gminy Fredropol, prowadzonych przez podmioty inne niż 

jednostka samorządu terytorialnego 

 

Projekt uchwały przedstawiła Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Spraw 

samorządowych Pani Janina Słowik 

 

Pani M. Ryzner – Feduniewicz (organ prowadzący Szkołę Podstawową w Młodowicach) w 

związku z rozszerzeniem  w & 3 o pkt. 7 i 8 są one sprzeczne z ustawą, poprzednia uchwał 

podjęta we wrześniu została uchylona dlatego, że były niezgodności z ustawą. Ustawa mówi, że 

tryb rozliczania dotacji i uchwalanie wysokości dotacji jest uzależnione od liczby uczniów w 

danej szkole prowadzonej przez inny podmiot, a z kolei dotacja na tego ucznia jest wyliczana w 

następujący sposób: gmina ma przekazać na jednego ucznia w tej szkole dotację w wysokości 

równej planowanym wydatkom na ucznia w szkole prowadzonej przez Gminę w szkole tego 

samego typu. Gdyby nie prowadziła Gmina żadnej szkoły to wtedy ta dotacja nie może być 

niższa niż ta która jest przekazywana z Ministerstwa. W związku z tym nie mogą być stosowane 

zasady takie, że 30 dni po uchwaleniu Budżetu, czy, że w przypadku zmiany wysokości 

planowanej dlatego, że to nie ma w ustawie w związku z Budżetem planowanym tylko z 

planowanymi wydatkami na ucznia. Takie dane jak liczba planowanych uczniów w Gminie są 

znane na podstawie demografii, dlatego ustawodawca dając możliwość prowadzenia szkół przez 

inne podmioty, ale szkół publicznych zastrzegł to, żeby takie szkoły miały szansę działania, 

zwiększenie lub zmniejszenie budżetu nie może dla tych szkół powodować konsekwencji bo tego 

nie ma w ustawie, ustawa mówi „zaplanowany w grudniu i podzielony na 12 równych rat” i nie 

ma nic o tym, że te raty mogą być zmniejszane lub zwiększane dlatego to jest nie zgodne z 

ustawa i będzie uchylone przez Wojewodę. Szkoła ma podpisane umowy w cyklu roku szkolnego 

i co w przypadku jak się co miesiąc będzie zmieniać wysokość dotacji? Planowana wysokość 

dotacji dla szkół prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina Fredropol została drastycznie 

obniżona, w przypadku szkoły w Młodowicach jest to kwota 50 tyś. zł. co daje ogromne zmiany 

w związku z tym wnioskuje się do Wójta o otrzymanie dokładnych informacji, na jakiej 

podstawie wyliczono wysokość kosztów na jednego ucznia w szkołach prowadzonych przez 

Gminę ze wszystkimi składnikami, nie ogólnie. Gminie powinno zależeć na działaniu tych szkół 

bo są tańsze, działają świetnie i mają dużo lepsze wyniki. Jako szkoła publiczna nie mają 

możliwości zarabiania i  pozyskania innych środków.  

Anna Uchman, kierownik Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli wyjaśniła – odnośnie sposobu 

wyliczania dotacji na rok 2013 w myśl ustawy i uchwały są brane pod uwagę wydatki bieżące 



szkół prowadzonych przez Gminę, czyli szkół w Fredropolu i Huwnikach, w szkołach tych 

zaplanowane wydatki uległy zmniejszeniu, w ubiegłym roku byli pracownicy na urlopach na 

poratowanie zdrowia i w to miejsce byli inni zatrudnieni, teraz zmniejszyły się etaty w związku z 

tym zmniejszyły się koszty. Okazało się, że wydatki są mniejsze niż wysokość subwencji.  

Zostało to więc wyliczone na podstawie subwencji z ubiegłego roku, teraz jeżeli otrzymamy 

subwencję, to będzie ona wyższa i będzie dla szkół wyrównanie 

M. Ryzner – Feduniewicz stwierdziła, że tak nie ma możliwości zwiększenia subwencji w ciągu 

roku  bo ustawa zabrania, dlatego ma być w 12 równych ratach. Wydatki w budżetach szkół są w 

tym roku o 1 mln. mniejsze niż w ubiegłym, dlatego proszą o rzetelne, szczegółowe i dokładne 

przekazanie danych, poza tym nie można z miesiąca na miesiąc zmieniać dotacji  

B. Borowska – Skarbnik Gminy – wyliczenie dotacji dla szkół jest na podstawie planowanych 

wydatków bieżących na dany rok budżetowy, w przypadku zmniejszania lub zwiększania tych 

wydatków ta dotacja również ulega zmianie  

 M. Ryzner – Feduniewicz stwierdziła, że powinna być zachowana równość podmiotów wobec 

prawa i dostępność do wszystkich informacji, żeby to było transparentne. Przy takim wyliczeniu 

dotacji szkoły nie mają szans działania   

A.Uchman stwierdziła, że takie zmiany są w innych Gminach i nie było to kwestionowane przez 

organ nadzoru  

Radny J. Janowski – zapytał kiedy Rada Gminy dostanie rozliczenie dotacji jakie zostały 

przekazane szkołom nie prowadzonym przez Gminę 

M. Ryzner – Feduniewicz odpowiedziała, że terminy sprawozdań są podane w uchwale, dotacja 

ma być wydana do końca roku budżetowego, sprawozdanie do 15 stycznia, ewentualne 

rozliczenie nadwyżki do 31 stycznia, według nowej uchwały sprawozdanie będzie co kwartał  

Wójt stwierdził, że informacja zostanie Radzie przekazana, jeżeli chodzi o obawy co do sposobu 

wyliczenia dotacji to na pewno Wojewoda jako organ nadzoru sprawdzi zgodność uchwały z 

prawem i albo ją uchyli albo będzie ona w obrocie prawnym i będzie obowiązywać 

Radny J. Kożuch stwierdził, że zapoznał się z ustawa i wyrokami NSA i Pani Ryzner – 

Feduniewicz ma rację, subwencja musi być taka jak dla szkół na terenie Gminy bo 

Stowarzyszeniom to się z mocy prawa należy, subwencja jest przekazywana na koniec miesiąca, 

ale jest problem na koniec roku gdy subwencja za grudzień przychodzi w styczniu i jest problem 

z płaceniem rachunków, takich niejasności jest więcej 

Wójt wyjaśnił, że do Gminy subwencja przychodzi 26 każdego miesiąca i zaraz jest przelewana 

plus 20% ze środków Gminy, wcześniej nie ma pieniędzy w budżecie, żeby przelewać szkołom  

M. Ryzner - Feduniewicz złożyła pisemna prośbę o przekazanie szczegółowych danych odnośnie 

wyliczenia subwencji dla szkół  

Wójt stwierdził, że nikt nie łamie prawa i są to zarzuty bezpodstawne, Gmina podlega kontroli, 

takie szczegółowe wyliczenia zostaną oczywiście przekazane 

 M. Ryzner – Feduniewicz stwierdziła, że przy wyliczaniu kosztów funkcjonowania Szkół w 

Huwnikach i Fredropolu powinny być uwzględniane również ich szkoły filialne 

A. Uchman wyjaśniła, że ustawa mówi o wyliczaniu wydatków na podstawie kosztów 

utrzymania szkół tego samego typu i rodzaju, szkoła filialna nie jest szkołą tego samego typu 

co szkoła filialna  

Wójt stwierdził, że Gmina podlega kontroli wydatków przez różnego rodzaju instytucje nadzoru i 

szkół i jeśli Pani Ryzner – Feduniewicz uważa, że jest łamane prawo to może zwrócić się to tych 

instytucji  

 



Wójt stwierdził, że po zakończeniu roku zostanie Radzie przedstawiona szczegółowa informacja 

na temat kosztów prowadzenia szkół przez Stowarzyszenia i osoby fizyczne na terenie Gminy  

 

 

Rada uchwałę przyjęła – 13 głosów za – 0 głosów przeciw – 0 głosów wstrzymujących (jeden 

radny opuścił obrady sesji) 

 

 w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe 

warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, 

funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników 

wynagradzania wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw 

 

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy J. Podbilski  

 

Brak głosów w dyskusji 

Rada uchwałę przyjęła – 13 głosów za – 0 głosów przeciw – 0 głosów wstrzymujących  

 

 przyjęcia sołeckiej Strategii wsi Fredropol 

 

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy J. Podbilski  

 

Brak głosów w dyskusji 

Rada uchwałę przyjęła – 13 głosów za – 0 głosów przeciw – 0 głosów wstrzymujących  

 

 wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie  

 

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy J. Podbilski  

 

Radny J. Lichota zapytał po co ta skarga jest wnoszona skoro Wójt się zgodził z wola 

mieszkańców na zebraniu i na sesji? Stwierdził, że nie widzi potrzeby wnoszenia skargi. Poprosił 

o odczytanie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody  

Przewodniczący odpowiedział, że to jest zdanie radnego  

 

Wójt wyjaśnił, że wolą mieszkańców na zebraniu było, żeby nie sprzedawać oczka wodnego 

gdzie jest ELBUD i ta wiola została uszanowana, a ta skarga nie ma z tym nic wspólnego. Nawet 

jeśli NSA nie uchyli tej uchwały to i tak nie będziemy tego sprzedawać, ale chcemy dowiedzieć 

się jak wygląda rzeczywiście status tzw. Mienia wiejskiego. W poprzedniej kadencji była 

podobna sytuacja z wyborem Przewodniczącego Rady Gminy, gdzie też doprowadziliśmy do 

rozstrzygnięcia mającego znaczenie w skali całego kraju. Nie będzie łamaną słowo dane na 

zebraniu. W tej chwili każda planowana sprzedaż będzie musiała być poprzedzona zgoda 

zebrania wiejskiego  

 

Przewodniczący stwierdził, że Sąd rozstrzygnie sprawę   

 



Wójt stwierdził, że składamy wnioski na duże inwestycje, wniosek na termo modernizacje został 

już wstępnie zaakceptowany do dofinansowania, Rada zapisuje w uchwale, że zabezpieczeniem 

wkładu własnego będzie sprzedaż mienia, a potem się stawia Wójta przed takim faktem, że 

wioska się nie zgadza na sprzedaż  

 

Radny W. Haliszczak stwierdził, że jeżeli mamy prowadzić jakieś inwestycje to musi być 

sprzedaż, np. . Makowa ile sprzedała, Huwniki, zapytał radnego J. Lichotę czy dba o interes 

Gminy 

Radny J. Lichota odpowiedział, że dba i ma informacje ile każda wieś sprzedała i Nowe Sady 

również bardzo dużo  

Wójt przypomniał, że duża inwestycja, kanalizacja jest planowana również w Nowych Sadach i 3 

mln. trzeba dołożyć i nie ma skąd. Wójt przypomniał, że jesteśmy jedyną Gminą, która bierze 

dopłaty unijne dla rolników, ale nie wszystkie grunty się kwalifikują do dopłat, więc trzeba je 

sprzedawać, żeby osiągać dochody  

Radny J. Lichota stwierdził, że walczy o to żeby sołtysi mieli te prawa, które im się należą i żeby 

mogli mieszkańcy decydować czy chcą sprzedać czy nie  

Sołtys R. Kozak przypomniał, że na ostatniej sesji radny Haliszczak stwierdził, że decydujący 

głos i tak ma Rada Gminy a nie rada sołecka 

Przewodniczący odpowiedział, że opinie rady sołeckiej są szanowane  

Radny W. Haliszczak stwierdził, że rada sołecka jest organem opiniotwórczym  

Sołtys S. Dolik stwierdził, że opinię powinien wydać radca prawny 

Wójt odpowiedział, że projekt uchwały jest zaopiniowany przez radcę prawnego 

Radny J. Janowski stwierdził, że większość działek przeznaczonych do sprzedaży w Nowych 

Sadach jest na wniosek mieszkańców, jeżeli tak ma być, że inwestycje maja być w tych 

miejscowościach, gdzie jest sprzedaż nieruchomości to trzeba zrobić taka kalkulacje i na jej 

podstawie dzielić środki, jak nie będzie zgody na sprzedaż to nie będzie inwestycji 

 

 Rada uchwałę przyjęła – 11 głosów za – 0 głosów przeciw – 2 głosów wstrzymujących  

 

 zniesienia ochrony prawnej użytku ekologicznego  

 

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy J. Podbilski  

 

Rada uchwałę przyjęła – 13 głosów za – 0 głosów przeciw – 0 głosów wstrzymujących  

 

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

dzierżawę , której przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowiąca własność gminy 

(Rolbud w Kupiatyczach) 

 

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy J. Podbilski  

 

Wójt wyjaśnił, że pomieszczenie w Świetlicy Wiejskiej w Kupiatyczach dzierżawi ROLBUD na 

cele magazynowe, w tej chwili poprzednia umowa wygasa i jest wniosek o kolejną  

 

Rada uchwałę przyjęła – 13 głosów za – 0 głosów przeciw – 0 głosów wstrzymujących  

 



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

dzierżawę , której przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowiąca własność gminy 

(K. Gierczak - Huwniki) 

 

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy J. Podbilski  

 

Wójt wyjaśnił, że pomieszczenie w Świetlicy Wiejskiej w Huwnikach dzierżawi Pan K. 

Gierczak, w tej chwili poprzednia umowa wygasa i jest wniosek o kolejną  

 

Rada uchwałę przyjęła – 13 głosów za – 0 głosów przeciw – 0 głosów wstrzymujących  

 

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

dzierżawę , której przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowiąca własność gminy 

(1,50 ha na cele rolne B. Maculak - Sierakośce) 

 

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy J. Podbilski  

 

Jest zgoda rady sołeckiej wsi Sierakośce 

 

Wójt wyjaśnił, że Pani Maculak dzierżawiła działkę większą 2,5 którą doprowadziła do kultury 

rolnej, proszą o przedłużenie tej dzierżawy o rok ale mniejszy areał na uprawę rolną na potrzeby 

własne  

Radny S. Bereza wyraził pozytywna opinię 

 

Rada uchwałę przyjęła – 13 głosów za – 0 głosów przeciw – 0 głosów wstrzymujących  

 

 

 przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy (Lichota) 

 

Przeznaczyć do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość położoną w miejscowości 

Nowe Sady , działkę oznaczoną nr 612/60 o pow. 0,2395 ha na rzecz Marii Lichota zamieszkała 

Nowe sady 65 właściciela działki n563/1 w celu poprawienia warunków zagospodarowania 

nieruchomości przyległej do zbywanej 

Uchylić uchwałę Nr XXIX/215/2012 z dnia 12 lipca 2012 roku 

 

Przewodniczący wyjaśnił, że jest uchylana poprzednia uchwał w tej sprawie  

 

Wójt wyjaśnił, że dwa-trzy miesiące temu były podejmowane uchwały o sprzedaży bez przetargu 

działek w Nowych Sadach. Sprzedaż ta była na prośbę mieszkańców, żeby wytyczyć te działki, 

które były dotychczas przez mieszkańców użytkowane i zostały im sprzedane w drodze 

bezprzetargowej. Powstał problem z działką na którą była podjęta uchwała na rzecz Pani Marii 

Lichota, ale nie było na tej działce wydzielonej drogi do innej działki. Została ta droga 

wydzielona, powstała mniejsza działka i w tej chwili decyzja należy do Rady, jeżeli będzie wola 

sprzedaży bez przetargu tak jak w pozostałych przypadkach to będziemy spisywać protokół  

 

Rada uchwałę przyjęła – 4 głosów za – 2 głosów przeciw – 7 głosów wstrzymujących  

 



 -przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy (Huwniki) 

 

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy J. Podbilski  

 

Jest zgoda rady sołeckiej wsi Huwniki 

 

Rada uchwałę przyjęła – 13 głosów za – 0 głosów przeciw – 0 głosów wstrzymujących  

 

- nabycia nieruchomości na własność Gminy (Kormanice) 

 

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy J. Podbilski  

 

Wójt wyjaśnił, że przy remoncie drogi w Kormanicach okazało się, że droga przebiega tuż obok 

świetlicy i zaistniała potrzeba odkupienia od właściciela 1 ara działki, żeby można było 

przesunąć drogę  

 

 

Rada uchwałę przyjęła – 13 głosów za – 0 głosów przeciw – 0 głosów wstrzymujących  

 

6..Zapytania i interpelacje radnych  

7. Dyskusja 

 

Wójt poinformował, że w związku z upływem dwóch lat kadencji Rady Gminy i Wójta Gminy 

zostaną zorganizowane w każdej miejscowości spotkania informacyjne z mieszkańcami. Wójt 

zaprosił do udziału w tych spotkaniach radnych i sołtysów. 

Radny J. Kożuch zaapelował do sołtysów, żeby zapoznali się ze Statutem sołectwa i wiedzieli jak 

powinno wyglądać zebranie, jak być prowadzone i kto może w taki zebraniu uczestniczyć, żeby 

nie dochodziło do takich skandali jak na ostatnim zebraniu 

Wójt zwrócił uwagę, że każdy sołtys powinien znać Statut, radni mają prawo, a nawet obowiązek 

uczestniczyć w zebraniach, zebranie o którym mówi radny było zwołane zgodnie ze Statutem, 

powiadomiony był sołtys. Wójt wyraził nadzieję, że się więcej w Gminie nie powtórzy to co 

miało miejsce w Nowych Sadach  

Radny W. Haliszczak stwierdził, że z takim chamstwem jak w Nowych Sadach się jeszcze nie 

spotkał  

Sołtys J. Kaiser stwierdził, że on nie odpowiada za zachowanie wszystkich, tylko za siebie, 

zwołał zebranie na prośbę Wójta zgodnie ze Statutem, a Wójt jeszcze wysłał od siebie 

zaproszenia na tą samą godzinę, to Wójt robił zebranie, a nie sołtys 

Sołtys J. Kaiser – zwrócił się z pytaniem do Sekretarza Gminy. Stwierdził, że rozmawiał z 

Sekretarzem na temat wycinki drzew w Nowych Sadach i Sekretarz poinformował go, że 

rozmawiał z Panem Kościem i ten stwierdził, że nie ma możliwości wycinki drzew bo nie da rady 

wjechać samochodem, a jak sołtys zadzwonił do Pana Kościa to ten stwierdził, że nikt do niego 

nie zwracał się z Gminy w sprawie wycinki drzew. Stwierdził, że Sekretarz nie szanuje go jao 

sołtysa 

Sekretarz odpowiedział, że rozmawiał z Panem Kościem osobiście w Urzędzie Gminy i ten 

stwierdził, że nie da się wyciąć drzew przy pomocy zwyżki jaką posiada, i taka informacja został 

sołtysowi przekazana 

Sołtys A. Dzimira na temat drogi powiatowej, jest asfalt połamany w wielu miejscach 



Wójt odpowiedział, że inwestorem tej drogi jest Powiat Przemyski, a Gmina mimo, że dołożyła 

środki, to nie ma nic do powiedzenia. Wójt stwierdził, że nigdy nie dołoży złotówki do dróg 

powiatowych bo to jest zadanie własne Powiatu, zostanie złożone pismo do Starosty o powołanie 

Komisji i przegląd tej drogi 

Sołtys Maria Szwaja zapytała czy w Gminie znajduje się taka wieś jak Gruszowa, bo w budżecie 

Gminy nie ma wzmianki na temat Gruszowej już drugi rok 

Sołtys T. Jabłecki na temat drogi w Sólcy bo kończy się gwarancja, a nie wszystkie usterki 

zostały naprawione 

Sołtys J. Borowski na temat niszczenia drogi przez Pana Kochanowskiego przy wywozie 

buraków z pól, zapytał czy właściciel gospodarstwa wystąpił o zgodę do Wójta 

Wójt odpowiedział, że na dzień dzisiejszy nie wydawał, żadnego zezwolenia 

Radny W. Haliszczak na temat zagospodarowania potoku w Kupiatyczach, została wykonana 

tama, potok wyczyszczony, założona siatka, wpuszczono półtora tony ryb. Młodzi ludzie dbają o 

ten potok i chcą go zagospodarować, ale jest jedna osoba, która ciągle się skarży, że jej dziecko 

spadnie do wody, to niech sobie pilnuje dziecka, a jak nie to niech się pomoc społeczna zajmie 

tym dzieckiem 

Wójt odpowiedział, że radny Haliszczak był z tymi ludźmi u niego i była rozmowa na ten temat, 

ale potok nie jest własnością Gminy i w razie jakiegokolwiek nieszczęścia oni będą odpowiadać 

za to. Na to co tam zrobili to powinni mieć zgodę właściciela potoku i pozwolenie wodno – 

prawne. Panie z Kupiatycz interweniowały w tej sprawie u Sekretarza, nie ma zgody Wójta na 

takie działania bo być nie może, każdy kto tam cokolwiek robi to robi to na własną 

odpowiedzialność 

Radna J. Słowik podziękowała radnemu Lichocie, że wyżwirował podjazd przy szkole w 

Huwnikach swoim żwirem  

Sołtys S. Dolik stwierdził, że drugą miejscowością zapomnianą w Gminie jest Pacław. Na 

Pacławiu inwestor chciał wybudować hotel i Gmina odmówiła mu pozwolenia na budowę 

Wójt odpowiedział, że Gmina nie wydaje pozwolenia na budowę, dokumenty zostały złożone i 

trwa procedura, ale będzie tam trudno uzyskać takie pozwolenie  

 

8. Zakończenie obrad sesji 

 

Przewodniczący podziękował zebranym za udział i zakończył obrady XXXIV sesji. 

 


