Protokół Nr L/2013
z L sesji Rady Gminy Fredropol
w dniu 20 grudnia 2013 roku

Stan Rady Gminy
Obecni na sesji
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1
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5

Nieobecni
Osoby
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5
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10

zaproszone obecna na sesji
Mariusz Śnieżek
Wójt Gminy
Leszek Urban
Sekretarz Gminy
Bogusława Borowska
Skarbnik Gminy
Bożena Nuckowska
Kierownik GOPS
Dominik Cebeńko
Kierownik
Gminnego
Zakładu
Usług
Wodnych
Teresa Szmuc
Kierownik GBP w Fredropolu
Ryszard Gołębiowski
Radny powiatu przemyskiego – członek
Krzysztof Kołodziejczyk
zarządu
Anna Uchman
ZOSziP w Fredropolu
Piotr Fac
radca prawny

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.
Radny J. Janowski zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad
projektu uchwały w sprawie Przyznania Wójtowi Gminy Fredropol ryczałtu
na używanie własnego samochodu osobowego do celów służbowych
Radny uzasadnił, że Gmina nie posiada samochodu służbowego, a Wójt
wykorzystuje swój samochód prywatny do celów służbowych.
Rada wniosek przyjęła 13 głosami za , 1 głos przeciwny, 0 głosów
wstrzymujących
3. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał i działalności w okresie
międzysesyjnym
4.12 – spotkanie w Birczy. Wójt otrzymał nominacje do rady społeczno
– naukowej Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Birczańskie

6.12 – Konferencja w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie na temat
nowego okresu programowania 2014 – 2020
13.12 – spotkanie opłatkowe z członkami OSP
13,14,15 – spotkania z mieszkańcami sołectwa na terenie Gminy
17.12 – spotkanie opłatkowe w Placówce Straży Granicznej w
Huwnikach
19.12 – spotkanie opłatkowe w Przemyślu
Uchwały z sesji odbytej w dniu 16.12.2013 zostały zrealizowane
4. Pierwsze czytanie Projektu Budżetu Gminy Fredropol na 2014 rok
Projekt Budżetu na 2014 rok przedstawiła Skarbnik Gminy Pani Bogusława
Borowska
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 Zmian w Budżecie Gminy na 2013 rok
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Pani Bogusława
Borowska
Uchwała została przez Radę podjęta w głosowaniu: 15 głosów za, 0 głosów
przeciw, 0 głosów wstrzymujących
 Sprzedaży/dzierżawy
gminy

nieruchomości

stanowiących

własność

1. Zezwolić Wójtowi na zawarcie z bankiem Spółdzielczym Dynów umowy
najmu lokalu użytkowego o pow. 23,30 m2, znajdującego się w
budynku Urzędu Gminy w Fredropolu na okres 3 lat z przeznaczeniem
na działalność bankową
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Jan Podbilski
Wójt wyjaśnił, że na miejsce Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. będzie Bank
Spółdzielczy Dynów, będzie zajmował te same pomieszczenia co poprzedni
Bank. Dlatego zostanie uchylona poprzednia uchwała najmu dla BPS S.A. i
podjęta nowa dla Banku z Dynowa. Czynsz zostanie ustalony na podstawie
wyceny rzeczoznawcy.
Radny J. Lichota stwierdził, że najpierw powinna zostać podjęta uchwała o
uchyleniu poprzedniej
Uchwała została przez Radę podjęta w głosowaniu: 15 głosów za, 0 głosów
przeciw, 0 głosów wstrzymujących
2. Uchylić uchwałę nr XXXIX/281/09 Rady Gminy Fredropol z dnia
29.09.2013 r. dotyczącą wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy

najmu z dotychczasowym najemcą Oddziałem Banku Polskiej
Spółdzielczości SA w Przemyślu – lokalu użytkowego z budynku
Urzędu Gminy w Fredropolu o pow. 23,30 m2 na czas nieoznaczony z
przeznaczeniem na działalność bankową Filii w Fredropolu
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Jan Podbilski
Uchwała została przez Radę podjęta w głosowaniu: 15 głosów za, 0 głosów
przeciw, 0 głosów wstrzymujących
3. Zezwolić Wójtowi na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3
lat na dzierżawę nieruchomości gminnej – działki nr 266 o pow. 0,2900
ha położonej w obrębie Darowice na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
– Pana Adriana Tomaka za. Darowice 40 z przeznaczeniem na cele
rolne
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Jan Podbilski
Pozytywna opinia rady sołeckiej sołectwa Darowice
Uchwała została przez Radę podjęta w głosowaniu: 15 głosów za, 0 głosów
przeciw, 0 głosów wstrzymujących
4. Zezwolić Wójtowi na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości –
działki nr 25/1 położonej w Nowych Sadach wraz z położonym na niej
budynkiem użytkowym (budynek po zlikwidowanej szkole filialnej) na
rzecz Stowarzyszenia Dobro Wsi Nowe Sady z siedzibą Nowe Sady, z
przeznaczeniem na siedzibę Stowarzyszenia Dobro Wsi Nowe Sady,
Koła Gospodyń Wiejskich oraz Ruchu Apostolstwa Młodzieży, na okres
3 lat
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Jan Podbilski
Wójt wyjaśnił, że mieszkańcy zwracali się już w sierpniu ustnie o dzierżawę
budynku po zlikwidowanej szkole w Nowych Sadach, teraz Stowarzyszenie
zwróciło się na piśmie i został przygotowany projekt uchwały.
Radny J. Janowski zwrócił się z wnioskiem, żeby Stowarzyszenie przed
podpisaniem umowy dostarczyło do Urzędu Statut, oraz inne dokumenty z
Krajowego Rejestru Sądowego
Wójt stwierdził, że jest inny numer KRS na pieczątce, a inny w systemie KRS.
Wójt zwróci się do Stowarzyszenia o Statut oraz aktualny wypis z KRS
Radny J. Lichota stwierdził, że jeśli został popełniony błąd to zostanie on
wyjaśniony
Radny W. Haliszczak stwierdził, że ten projekt nie powinien w ogóle trafić na
sesję, powinien być najpierw sprawdzony przez prawnika

Radny J. Kożuch stwierdził, że należy uchwalę podjąć i zobowiązać Wójta do
wyjaśnienia sprawy przed podpisaniem umowy
Uchwała została przez Radę podjęta w głosowaniu: 14 głosów za, 0 głosów
przeciw, 1 głosów wstrzymujących
 Przyznania Wójtowi Gminy Fredropol ryczałtu na
własnego samochodu osobowego do celów służbowych

używanie

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Jan Podbilski
Przewodniczący wyjaśnił, że ryczałt dotyczy wyjazdów lokalnych na terenie
Gminy.
Uchwała została przez Radę podjęta w głosowaniu: 13 głosów za, 2 głosów
przeciw, 0 głosów wstrzymujących
6. Zapytania i interpelacje radnych
7. Dyskusja
Radny W. Haliszczak – w sprawie ujawnienia osób, które wpłaciły wadium na
przetarg dotyczący nieruchomości w Sierakoścach. Radny stwierdził, że
mimo pytania na dwóch kolejnych sesjach nie uzyskał odpowiedzi od Wójta.
Wójt stwierdził, że pytany o to na sesji przez radnego odpowiedział, że
wadium wpłacił późniejszy nabywca Pan Martowicz, pozostałych osób nie
podał bo nie pamiętał. Pytany na kolejnej sesji o to samo Wójt odpowiedział,
że wiedza o osobach wpłacających wadium jaką posiada Pan radny
Haliszczak może pochodzić albo od pracowników, którzy nie maja prawa
udzielać takich informacji, albo od osoby, która działkę nabyła w przetargu.
Radny dostał odpowiedź pisemną i w ustalonym terminie otrzymał do wglądu
wszystkie dokumenty dotyczące przetargu.
Radny W. Haliszczak stwierdził, że otrzymał do wglądu wszystkie dokumenty
i się z nimi zapoznał, ale nie są to dokumenty tajne jak twierdzi Wójt, zapytał
dlaczego Wójt broni, że Pan Janowski wpłacił wadium
Wójt odpowiedział, że do dnia przetargu dane osób wpłacających wadium są
tajne i nie wolno ich ujawniać.
Radny W. Haliszczak przypomniał że zapytał, czy Pan Janowski będąc
Przewodniczącym komisji budżetu i finansów wpłacając wadium był
przygotowany na wpłacenie kwoty 900 tyś. , a Pan Janowski odpowiedział, że
tak.
Radny J. Janowski odpowiedział, że każdy może wpłacić wadium i startować
w przetargu, a radny Haliszczak nie ma prawa nikogo rozliczać
Wójt wyjaśnił, że nikt przystępując do przetargu nie musi mieć całej kwoty
tylko środki na wadium
Sołtys E. Borowicz złożył życzenia świąteczne w imieniu Zarządu
Stowarzyszenia Sołtysów
Sołtys E. Borowicz – na temat oświetlenia ulicznego

Wójt odpowiedział, że wszelkie awarie są natychmiast zgłaszane do Zakładu
Energetycznego, na temat konserwacji oświetlenia ulicznego Wójt jest
umówiony na spotkanie z Dyrektorem ZE
Sołtys S. Dolik zapytał czy jest już odpowiedź od konserwatora zabytków w
sprawie świetlicy w Pacławiu
Wójt odpowiedział, że odpowiedzi nie ma, ale porozmawia ze strażą pożarna
w sprawie zabezpieczenia tego obiektu
Radna B. Dolik na temat oświetlenia ulicznego w Aksmanicach
Wójt odpowiedział, że nigdy dokumentacja w Aksamnicach pod oświetlenie
uliczne nie była robiona
8. Zakończenie obrad sesji
Przewodniczący Jan Podbilski podziękował zebranym za udział w L sesji
Rady Gminy i zakończył jej obrady

