
Protokół Nr XXXV/2012 

z XXXV sesji Rady Gminy Fredropol 

w dniu 20 grudnia 2012 roku 

 

 

 

Stan Rady Gminy 1

5 

15 

Obecni na sesji 1

5 

10 

Nieobecni W. Radnik – Fasowska, M. Rogowski, W. Plizga, A. Gulik,  

A. Janiszczak 

 

5 

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 Teresa Szmuc Kierownik GBP w Fredropolu 

6 

7.  

8. 

Anna Uchman 

Ryszard Gołębiowski 

Krzysztof Kołodziejczyk 

ZOSziP w Fredropolu 

Radny Rady Powiatu Przemyskiego 

Radny Rady Powiatu Przemyskiego 

 

 

W sesji udział wzięli sołtysi wg. załączonej listy. 

 
1. Otwarcie sesji 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad 
 
Sesje otworzył Przewodniczący Rady Gminy Fredropol. Na podstawie listy obecności 

stwierdził prawomocność obrad sesji 
 

Wójt zgłosił wniosek o zmianę porządku obrad poprzez wprowadzenie dwóch projektów 

uchwał: 

- w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 

- przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy 

 

Wniosek został przyjęty w głosowaniu: 10 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 

wstrzymujących 
 

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

 
Uchwały z poprzedniej sesji zostały zrealizowane. Uchwały dotyczące gospodarki 
odpadami są w trakcie realizacji. 
Wydarzenia: 
5.12 – Zespół Szkół w Fredropolu – udział w międzyszkolnym turnieju 
mikołajkowym 
11.12 – udział w walnym zebraniu członków LGD Ziemia Przemyska 



12.12 – opłatek  - Straż Graniczna 
14.12 – udział w rozprawie w Sądzie Okręgowym w Przemyślu w sprawie Gmina 
Fredropol przeciw Firma ELBUD – zapadł wyrok korzystny dla Gminy, w 
uzasadnieniu ustnym Sąd uznał, że od 16 października ELBUD nie miał żadnej 
umowy więc nie miał prawa przebywać na tej działce,  w listopadzie i grudniu 
pisemne wezwania Wójta do Firmy ELBUD były skuteczne, ustne wezwania w 
styczniu i lutym kiedy było prowadzone wydobycie również były skuteczne, 
posiadana koncesja nie uprawniała Firmy do wejścia w teren bez umowy. Wyrok jest 
nieprawomocny, po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia zostanie ono Radzie 
przedstawione.  
W grudniu Wójt uczestniczył w spotkaniach informacyjnych z mieszkańcami gminy. 
 
4. Podjęcie uchwał w sprawie: 

 zmian w Budżecie Gminy na 2012 rok 
 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Bogusława Borowska 
 
 
Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu: 10 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących  
 

 wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Fredropol 
 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Bogusława Borowska 
 
 
Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu: 10 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących  
 

 przyjęcia Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Fredropol 
 
Projekt uchwały przedstawił przewodniczący Rady Gminy Fredropol Jan Podbilski  
 
Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu: 10 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących  
 

 ustalenia wzorów deklaracji na podatek rolny, podatek od nieruchomości, 
podatek leśny dla jednostek organizacyjnych Agencji Nieruchomości Rolnych 

 
Projekt uchwały przedstawił przewodniczący Rady Gminy Fredropol Jan Podbilski  
 
Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu: 10 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących  
 
 

 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 



Projekt uchwały przedstawił przewodniczący Rady Gminy Fredropol Jan Podbilski  
 
Wójt wyjaśnił, że większość tych dróg to są drogi wewnętrzne, tylko nieliczne to 
drogi gminne. Od dróg wewnętrznych Gmina musi płacić podatek, na co zwróciła 
uwagę kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej. Zapłaciliśmy już podatek za lata 
2011 – 2012, pozostał do wyrównania podatek za lata 2007 – 2010.  
Po przekwalifikowaniu tych dróg na drogi gminne nie będziemy płacić podatku, a 
poza tym przy naborach wniosków na drogi jest wymóg, żeby były to drogi gminne.  
 
Radny J. Lichota zapytał, dlaczego wszystkich dróg wewnętrznych nie 
przekwalifikowujemy na drogi gminne, np. w Nowych Sadach są takie drogi 
Wójt odpowiedział, że drogi o których mówi radny Lichota, to nie są jeszcze nawet 
drogi wewnętrzne i nie ma ich w ewidencji dróg wewnętrznych, to są zajeżdżone 
działki, jak zostanie to uregulowane to w przyszłym roku też będziemy ją 
przekwalifikowywać na drogi gminne  
Radny K. Krzyżanowski stwierdził, że w Nowosiółkach jest taka droga, która już od 
bardzo dawna jest drogą, a nie zajeżdżona działką, a w tym wykazie jej nie ma  
Wójt odpowiedział, że w uchwale są wszystkie drogi, które były drogami 
wewnętrznymi, reszta dróg widocznie niema nawet takiego statusu 
Radny W. Haliszczak stwierdził, że w Młodowicach też są takie drogi, przy których 
mieszkają ludzie i nie są to zajeżdżone działki 
Wójt stwierdził, że należy wszystkie taki przypadki sprawdzić w mapach i 
dokumentach w Gminie i Starostwie  
 
Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu: 10 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących  
 

 przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy 
 
Projekt uchwały przedstawił przewodniczący Rady Gminy Fredropol Jan Podbilski  
 
Przeznaczyć do przetargu w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość 
położoną w miejscowości Kupiatycze, działkę oznaczoną nr 56 o pow. 0,10 ha , 
tereny rolne wskazane do zabudowy osiedleńczej  
 
Jest zgoda zebrania wiejskiego sołectwa Kupiatycze. 
 
Radny W. Haliszczak – stwierdził, że ta działka może być sprzedana na poszerzenie, 
bo do samodzielnej zabudowy ona jest za mała, jest nad samym potokiem i biegną 
tam rury 
Wójt zapytał w czyim imieniu występuje radny Haliszczak, bo nie jest ani radnym, 
ani sołtysem z Kupiatycz, mieszkańcy jednogłośnie na zebraniu wyrazili zgodę na 
sprzedaż tej działki. Jest to działka miedzy domami wiec jest przeznaczona do 
zabudowy osiedleńczej, jeśli Pan radny uważa inaczej to może zawiadomić 
odpowiednie organa i służby 



Radny W. Haliszczak odpowiedział, że działka nie jest między domami tylko między 
domem ,a potokiem, poza tym on jest radnym Gminy  
Sołtys R. Stasik stwierdził, że jest to działka nad potokiem i tam żadnego budynku 
nie można będzie postawić  
Wójt wyjaśnił, że w ewidencji jest to działka pod zabudowę, to rzeczoznawca oceni 
czy tam można dom postawić czy nie  
Przewodniczący wyjaśnił, że działka została przeznaczona do sprzedaży na wniosek 
zainteresowanego, jeśli będzie chciał kupić to kupi, a jak nie to nie 
Radny S. Turczyński stwierdził, że Komisja Rolnictwa ta działkę w ubiegłym roku 
oglądała i jest to ładna działka przy zabudowie  
Wójt wyjaśnił, że w operacie szacunkowym wszystko jest podane, czy są rury, czy są 
linie elektryczne, jaka jest długość, szerokość działki, czy się nadaje do zabudowy, 
czy nie i dopiero na końcu jest cena 
Radny J. Janowski stwierdził, że zainteresowany kupnem złożył wniosek, wieś 
wyraziła zgodę, a Gmina powinna być zainteresowana tym, żeby cena była jak 
najwyższa, a chodzi pewnie o to, że działka inaczej zakwalifikowana miałaby niższą 
wartość, stwierdził, że jeśli radny Haliszczak będzie próbował podważyć tą uchwałę 
to znaczy, że działa w czyimś interesie 
 
Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu: 9 głosów za, 0 głosów przeciw, 1 głosów 
wstrzymujących  
 
5. Zapytania i interpelacje radnych 
6. Dyskusja 
 
Sołtys S. Hawryś – dlaczego światło uliczne świeci od godziny 4.30 do 7.00 
Wójt odpowiedział, że zegary są tak ustawione, że zaświeca się o 4.30 i świeci do 
godziny przed wschodem słońca, jak będą dłuższe dni to będzie gasnąć wcześniej, na 
niektórych odcinkach jest jeszcze ręczne sterowane lampy i niektórzy mieszkańcy 
sami przestawiają  
Wójt stwierdził, że dłuższa dyskusja na temat oświetlenia ulicznego odbędzie się na 
następnej sesji, żeby wypracować wspólne stanowisko co do tego jak to oświetlenie 
ma funkcjonować  
 
 
7. Zakończenie obrad sesji 

 
Przewodniczący podziękował zebranym za udział i zakończył obrady XXXV sesji. 

 


