
Protokół Nr XXXVII/2013 

z XXXVII sesji Rady Gminy Fredropol 

w dniu 25 stycznia 2013 roku 

 

 

 

Stan Rady Gminy 1

5 

15 

Obecni na sesji 1

5 

12 

Nieobecni W. Radnik – Fasowska, M. Rogowski, W. Haliszczak 

 

3 

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 złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał: 
- w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2013 
związanych z realizacją zadania „Pozyskanie i zrywka drewna” 
- w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy – Nowe Sady, 
Darowice 
 
Wniosek został przyjęty w głosowaniu; 12 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących  
 
3. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał i działalności w okresie 

międzysesyjnym  
 
Uchwały z ostatniej sesji z 28 grudnia 2012 roku zostały zrealizowane. 
Wydarzenia 
12.01 – spotkanie opłatkowe w Kniażycach 
17.01 – udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w 
Warszawie. Rozprawa dotyczyła uchylenia uchwały w sprawie dzierżawy 



nieruchomości dla Firmy Wiar Pana Martowicza. Skarga Pana Martowicza została 
przez NSA odrzucona 
24.01 – rozprawa przed Sądem Okręgowym w Przemyślu. Rozprawa dotyczyła 
Firmy ELBUD, działki na której znajduje się zakład. Wyrok zapadnie 31 stycznia.  
Wójt poinformował, że jest już wyrok w innej sprawie dotyczącej Firmy ELBUD, 
wejścia przez Firmę w ub. roku na działkę gminna i pozyskiwania kruszywa. 
Wójt odczytał wyrok. Wyrok jest korzystny dla Gminy. Wyrok jest nieprawomocny, 
stronom przysługuje prawo złożenia odwołania. 
Radny J. Janowski zapytał co będzie z tą działką jeśli wyrok się uprawomocni? 
Wójt odpowiedział, że decyzja będzie należała do rady, jest podjęta uchwała w 
sprawie sprzedaży tej działki. Wójt poinformował, że będzie występował o 
odszkodowanie wycenione na 400 tyś. zł. oraz rozważa możliwość wystąpienia o 
odszkodowanie od Starostwa za wydanie koncesji niezgodnej z prawem. Koncesja 
została cofnięta, ale Pan Olejnik odwołał się od decyzji SKO do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego.  
Radny J. Janowski stwierdził, że będzie dalej problem, ze sprzedażą tej działki jeśli 
ELBUD będzie nadal posiadał koncesje na tą działkę  
Wójt stwierdził, że to jest problem organu, który wydał koncesję i nie potrafił jej 
skutecznie cofnąć, Wójt spotka się z Zarządem Powiatu w celu wyjaśnienia sprawy 
Radny J. Janowski – stwierdził, że bez względu na wszystko należy wystąpić o 
odszkodowanie od Starostwa, bo wartość tej nieruchomości zmieniła się przez ten 
czas 
Wójt stwierdził, że wartość kruszywa wydobytego bez naszej zgody to 400 tyś. zł. Na 
dzień podpisania umowy, po ustaleniu warunków na sesji, której to Pan Olejnik nie 
podpisał było na działce do wydobycia ok. 40 tyś. m3 kruszywa, przy wydobyciu 20 
tyś. m3 rocznie, było zabezpieczenie na 2 lata. Pan Olejnik twierdził, że jest na rok 
wydobycia.  
Wójt stwierdził, że ma obowiązek i będzie z przedsiębiorcami na terenie Gminy 
współpracował, ale na warunkach i zasadach korzystnych dla obu stron. 
 
 
4. Podjęcie uchwał w sprawie: 
 wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie Budżetu Gminy na 2013 rok 

 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy  
 
Rada uchwałę przyjęła 12 głosami za 
 
 zmian w Budżecie Gminy na 2013 rok 

 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy  
 
Rada uchwałę przyjęła 12 głosami za 
 
 udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Przemyślu 
 



Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Jan Podbilski 
 
Rada uchwałę przyjęła 12 głosami za 
 
 sprzedaży/dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy 

 
1. Zawarcia kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony 

do 3 lat na dzierżawę, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 
stanowiąca własność gminy 

 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Jan Podbilski 
 
Zezwolić Wójtowi Gminy na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości 
gminnej na okres 3 lat (od 14.11.2012 do 13.11.2015) części działki o pow. 1 ha 
stanowiącą część działki nr 29/1 o pow. 5,10 ha położonej w Sierakoścach na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy Władysława Kopeć zam. Sierakośce 21 z 
przeznaczeniem na cele rolne 
 
Jest zgoda rady sołeckiej sołectwa Sierakośce 
 
Rada uchwałę przyjęła 12 głosami za 
 
 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2013 

związanych z realizacją zadania „Pozyskanie i zrywka drewna” 
 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Jan Podbilski 
 
Rada uchwałę przyjęła 12 głosami za 
 
 sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy 

 
Projekty uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Jan Podbilski 
 

1. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość położoną 
w miejscowości Nowe Sady, działkę zobaczoną nr 612/51 o pow. 0,1587 ha na 
rzecz Władysława Wasyłeczko zam. Nowe sady 71 właściciela działki nr 
613/2 w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości 
przyległej do zbywanej  

 
Wójt wyjaśnił, że jest to kolejna działka z tych powstałych po wydzieleniu drogi, 
gdzie działki były sprzedawane poszczególnym właścicielom działek przyległych w 
drodze bezprzetargowej. Została jeszcze jedna działka, ale nie ma do dzisiaj wniosku 
o jej kupno w związku z tym zostanie przygotowany projekt uchwały o sprzedaży w 
drodze przetargu  
 
Rada uchwałę przyjęła 12 głosami za 



 
2. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 

nieruchomość położoną w miejscowości Darowice, działkę oznaczoną nr 
187/12 o pow. 9,57 ha na cele rolne 

 
Wójt wyjaśnił, że jest do duża działka 11 ha, na której jest boisko sportowe, jest zgoda 
rady sołeckiej na sprzedaż pod warunkiem wydzielenia terenu boiska i terenu pod 
planowana oczyszczalnię ścieków. Taki podział został wykonany, zostały 
wydzielone drogi do oczyszczalni, zostało ok. 9 ha do sprzedaży,  
Wójt wyjaśnił, że pogłoski o sprzedaży świetlicy w Kupiatyczach i Młodowicach są 
nieprawdziwe, jeżeli cokolwiek będzie na terenie Gminy sprzedawane to tylko za 
zgodą mieszkańców 
Wójt stwierdził, że świetlice nie są jego własnością, on tylko sprawuje nadzór na 
świetlicami i odpowiada za ten majątek, nie zdarzyło się, żeby komuś nie została 
udostępniona świetlica, ale jeżeli ktoś chce wypożyczyć świetlice nieodpłatnie to 
powinien się zwrócić do Urzędu z pismem, chyba, że ktoś uważa, że już dzisiaj jest 
Wójtem i mu się należy bez pisma, świetlica w Kłokowicach została udostępniona na 
prośbę sołtysa 
 
Odnośnie sprzedaży to musimy cos sprzedawać, żeby szukać dochodów bo mamy 
zadania do wykonania, zostaną podpisane umowy na place zabaw w Kupiatyczach i 
Nowych Sadach, złożyliśmy wnioski na kolejne place zabaw w Sierakoścach i 
Młodowicach, wniosek na drogę w Kniażycach przeszedł  
 
Przewodniczący potwierdził, że są pogłoski o sprzedaży świetlicy w Kupiatyczach  
 
Wójt stwierdził, że nic nie jest sprzedawana potajemnie, są kontrole, Wójt ponowił 
propozycje spotkań informacyjnych z sołtysami jeśli jest taka potrzeba  
 
Radna J. Słowik zaproponowała, żeby nie mówić, że „ktoś cos mówi” tylko mieć 
odwagę cywilną i powiedzieć wprost kto co mówi  
 
Wójt stwierdził, że takie słowa na temat świetlicy w Kłokowicach padały od Państwa 
Feduniewiczów, chcieli robić imprezę, nie zwrócili się z pismem, świetlicowa nie 
miała zgody na otwarcie świetlicy, dopiero na prośbę sołtysa Wójt wyraził zgodę na 
udostępnienie świetlicy, a potem było, że Wójt nie chce dać świetlicy  
 
Radny J. Janowski zapytał czy mamy pozwolenie na budowę oczyszczalni w 
Darowicach i czy nitka kanalizacji nie będzie przechodzić przez sprzedawaną 
działkę, żeby potem nie było problemów  
 
Wójt odpowiedział, że mamy wszystkie dokumenty, w opisie przy przetargu 
umieścimy zapis, że w sąsiedztwie sprzedawanej działki jest planowana budowa 
oczyszczalni ścieków i wtedy nikt nie będzie miał pretensji przy budowie kanalizacji  
 
 



Rada uchwałę przyjęła 12 głosami za 
 
5. Zapytania i interpelacje radnych 
6. Dyskusja 
 
Sołtys S. Hawryś – w sprawie odśnieżania drogi na cmentarz w Makowej. W sprawie 
naprawy drogi do Pana Szczepanika, który jest inwalida i jeździ na wózku. W 
sprawie oświetlenia ulicznego, rano świeci niepotrzebnie  
Wójt odpowiedział, że sprawdzi czy ta droga jest w wykazie do odśnieżania, jeżeli 
nie to zostanie dopisana. Jeśli chodzi o drogę do Pana Szczepanika to w zimie nie ma 
możliwości naprawy tej drogi, na wiosnę będzie ten problem rozwiązany. 
W sprawie oświetlenia ulicznego, można oświetlenie wyłączyć, ale jaki będzie 
oddźwięk społeczny, trzeba się zastanowić, które lampy i kiedy wyłączyć, istotny 
będzie głos radnych i sołtysów 
Sołtys J. Borowski zaproponował, żeby od 15 lutego wyłączyć oświetlenie rano 
Wójt stwierdził, że od 1 marca wyłączymy, trzeba ustalić co z oświetleniem 
wieczorem 
Radny S. Turczyński – włączyć dłużej oświetlenie przy drodze do DPS w Huwnikach 
Wójt odpowiedział, że nie możemy wyłączać pojedynczych lamp, tylko całe obwody 
Radny W. Plizga – w Fredropolu przy drodze powiatowej lampy powinny świecić 
całą noc 
Wójt odpowiedział, że to są duże koszty, bo musiałby się świecić cały obwód, poza 
tym plac przy Urzędzie Gminy będzie monitorowany 
Sołtys. K. Rząsa – brak światła ulicznego w Koniuszkach 
Wójt – będzie pracownik interweniował w Zakładzie Energetycznym 
Stefan Moskowicz (Młodowice) – czy są jakieś plany w Gminie dla zorganizowania 
imprez na feriach dla dzieci 
Wójt odpowiedział, że takie zajęcia będą organizowane przez szkoły, można tez 
korzystać ze świetlic wiejskich, były przy okazji Mikołajek organizowane zabawy dla 
dzieci 
Radny S. Turczyński – można na ferie zmienić godziny otwarcia świetlic 
Sołtys A. Dzimira – dach zostanie naprawiony przy lepszej pogodzie, bo teraz nie ma 
warunków 
Sołtys E. Borowicz – kontenery na śmieci na cmentarzach  
Wójt odpowiedział, że będą zakupione kontenery z dofinansowania 
Sołtys S. Hawryś w sprawie wymiany eternitu, 
Wójt odpowiedział, że są zebrane informacje, kto chce wymieniać eternit, i teraz 
wszystkim zajmie się Gmina, jest ogłoszony przetarg, będzie spotkanie wykonawcy z 
tymi, którzy będą wymieniać, żeby ustalić warunki, jest 90% dofinansowania, Gmina 
zapewnia zebranie eternitu i utylizację, nowe pokrycie dachu musi zapewnić sobie 
właściciel nieruchomości, czas na wymianę jest do 2031 roku 
Sołtys T. Jabłecki – w sprawie drogi do Sólcy, czy będzie robiona w tym roku 
Wójt odpowiedział, że jeżeli będą środki to tak 
 
7. Zakończenie obrad sesji 

 



Przewodniczący podziękował zebranym za udział i zakończył obrady XXXVII 
sesji. 

 
 
 


