Protokół Nr XLI/2013
z XLI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Fredropol
w dniu 6 maja 2013 roku
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Wójt Gminy
Sekretarz Gminy

W sesji uczestniczyli mieszkańcy wsi Nowe Sady.
Sesje otworzył Przewodniczący Rady Gminy J. Podbilski. Stwierdził prawomocność
obrad.
1. Otwarcie sesji
2. Stwierdzenie prawomocności obrad
Sesje otworzył Przewodniczący Rady Gminy J. Podbilski. Stwierdził prawomocność
obrad.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:
 terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy J. Podbilski
Wójt wyjaśnił, że jest to uchwała zmieniająca uchwałę podjętą w październiku, zmienia
się tryb opłat za wywóz śmieci z comiesięcznego na kwartalną . Wójt poinformował, że
został rozstrzygnięty przetarg na wywóz odpadów i zostały zachowane stawki
uchwalone przez Radę, czyli 5 zł. i 3 zł. Wójt stwierdził, że duża w tym zasługa
pracowników, którzy umiejętnie przygotowali specyfikację przetargową. Wygrała firma
PGK w Konsorcjum z innymi formami.
J. Słowik zapytała co z kubłami, które mają mieszkańcy. Czy można zapłacić za cały rok
z góry
Wójt odpowiedział, że będą kolorowe worki do segregacji odpadów. Można zapłacić za
cały rok. Będzie sprawdzane czy śmieci są segregowane, jeśli ktoś to zadeklaruje.

Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu: 11 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów
wstrzymujących
 wzoru deklaracji o wysokości opłaty za wywóz odpadów komunalnych
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy J. Podbilski
Wójt wyjaśnił, że zmienia się wzór deklaracji na łatwiejszy do wypełniania, oraz
zmienia się w deklaracji częstotliwość ponoszenia opłat
Wójt poinformował, że deklaracje można pobrać z Internetu, w Urzędzie Gminy oraz u
sołtysa, ponadto będą dyżury pracowników w świetlicach, gdzie będzie można
wypowiedzieć umowę PGK, wypełnić deklaracje i uzyskać wszelkie informacje. Każdy
mieszkaniec musi wypowiedzieć do końca maja umowę PGK na wywóz odpadów
komunalnych.
Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu: 11 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów
wstrzymujących
 przystąpienia do realizacji Programu „Błękitny San”
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy J. Podbilski
Wójt wyjaśnił, że w 2009 roku został utworzony Związek Gmin Dorzecza Sanu, teraz
powstaje na jego bazie nowa inicjatywa samorządowa skupiająca 34 samorządy z
Podkarpacia, mająca na celu rozwój gospodarczy oraz ochronę wód rzeki San i jego
dopływów
Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu: 11 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów
wstrzymujących
 likwidacji Szkoły Filialnej w Nowych Sadach
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy J. Podbilski
Radny J. Lichota zaproponował, żeby budynek likwidowanej szkoły przekazać
Stowarzyszeniu w Nowych Sadach
Wójt wyjaśnił, że budynek i działka są własnością Gminy, Wójt może przekazać
budynek Stowarzyszeniu w użytkowanie czy dzierżawę, ale odrębna umową, a nie
uchwałą. Wójt stwierdził, że nie ma problemu, żeby przekazać ten budynek
Stowarzyszeniu
Mieszkanka Nowych sadów zapytał czy ta szkoła nie mogłaby służyć młodzieży na
spotkania

Wójt stwierdził, że z jego strony nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby ten budynek
przekazać Stowarzyszeniu na działalność statutową. Stowarzyszenie złoży pismo,
zostanie podpisana umowa i Stowarzyszenie przejmie odpowiedzialność za budynek,
ale jest to możliwe dopiero po zakończeniu działalności szkoły. Wiele Stowarzyszeń ma
swoje siedziby w budynkach gminnych i tak samo może być w Nowych Sadach
Mieszkanka Nowych sadów zapytała czy już mogą składać pismo
Wójt odpowiedział, że tak ze szczegółowym opisem na jaka działalność będzie budynek
użytkowany
Mieszkanka Nowych sadów zapytała czy planowany plac zabaw może powstać przy
szkole, a nie przy świetlicy
Wójt wyjaśnił, że wniosek został złożony półtora roku temu i wtedy z radnym zostało
uzgodnione miejsce jego budowy, w tej chwili mamy podpisana Umowę z Urzędem
Marszałkowskim i końca maja musimy ten plac wybudować i rozliczyć, po podpisaniu
Umowy nie możemy już zmieniać lokalizacji ani innych parametrów
Mieszkańcy stwierdzili, że przy świetlicy plac zabaw będzie niszczony
Wójt odpowiedział, że jest już kilka placów zabaw na terenie gminy i nie są niszczone,
poza tym będzie on ogrodzony
Mieszkanka Nowych sadów zapytała czy można pozostawić jakieś wyposażenie w
budynku szkoły
Wójt odpowiedział, że za to odpowiada dyrektor Zespołu szkół w Huwnikach i takie
ustalenia można będzie zrobić na etapie przekazywania szkoły
Radny S. Turczyński zapytał jaki jest problem, żeby młodzież się mogła spotykać w
świetlicy
Mieszkańcy odpowiedzieli, że jest problem pokoleniowy i wychowawczy
Wójt stwierdził, że lepiej żeby budynek miał gospodarza niż ma stan pusty i niszczeć
Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu:10 głosów za, 1 głosów przeciw, 0 głosów
wstrzymujących
4. Zapytania i interpelacje radnych
5. Dyskusja
Radny W. Haliszczak stwierdził, że ma pytania, ale takie, że chciałby, żeby tylko radni
słyszeli i Wójt
Radny W. Haliszczak zapytał czy to prawda, że zwolnieni nauczyciele, którzy nie
dostali odpraw wygrywają z Gminą sprawy w Sądzie.
Wójt wyjaśnił, że w związku z reforma oświaty w Gminie część nauczycieli została
zwolniona, niektórzy przeszli na emerytury, część znalazła nową pracę. Nauczycielom
tym przysługiwało odprawy, które nie były płacone bo nie było pieniędzy. Nauczyciele
za namową Wójta oddali sprawy do Sądu, uzyskali korzystne dla siebie wyroki, tak czy
inaczej te odprawy im się należały, a Sąd to tylko potwierdził, zostały zawarte ugody W
tej chwili zostało jeszcze do zapłacenia trzem nauczycielom, większość już pieniądze
dostała.

W. Haliszczak zapytał co z nauczycielami z Nowych Sadów
Wójt odpowiedział, że tam jest dwóch nauczycieli, jedna Pani przechodzi na emeryturę i
Pan Markiewicz, jeżeli znajdzie się etat na terenie Gminy to zostanie przeniesiony, jeżeli
nie to zostanie zwolniony w związku z likwidacją szkoły. Gmina cały czas dokłada do
szkół bo subwencja wystarcza tylko na płace dla nauczycieli, w związku z tym klasy nie
będą rozłączne, nauczyciele będą pracować, ale bez godzi nadliczbowych co da
oszczędności ok. 85 tyś. zł.
Radna J. Słowik wyjaśniła, że godziny nadliczbowe są tańsze niż zatrudnianie na etaty
Radny W. Haliszczak stwierdził, że radni wszystkiego nie wiedza i żeby Wójt
informował o wszystkim np. na zebraniach
Wójt odpowiedział, że nie będzie dementował każdej plotki i wszystkiego tłumaczył,
radni mogą wszystkie informacje w Urzędzie uzyskać i zapoznać się z dokumentami
Radny S. Turczyński w sprawie wycinki jesionów na cmentarzu w Huwnikach
Wójt wyjaśnił, że na taką wycinkę potrzebna jest zgoda konserwatora i taka zgoda, ale
nie na wszystkie drzewa. W przeciągu miesiąca będzie ta wycinka robiona w
Huwnikach, Rybotyczach i Kalwarii Pacławskiej
Radny W. Haliszczak zapytał czy to prawda, że jest kontrola . służb w Urzędzie Gminy,
jeżeli tak to czego dotyczyła, kto był przesłuchiwany z pracowników i kto był
inspiratorem tego?
Wójt odpowiedział, że kontrolę prowadzi Centrale Biuro Antykorupcyjne w zakresie
gospodarowania mieniem gminnym w okresie 2008 – 2010. Zakończenie kontroli 9 lipca
2013 r. Przesłuchiwany był Wójt, co do innych pracowników Wójt nie ma takiej wiedzy
ani upoważnienia do przekazywania takich informacji
Radny J. Lichota w sprawie naprawy drogi w Nowych Sadach, stwierdził, że może ta
naprawę wykonać przy pomocy Gminy
Wójt odpowiedział, że zawsze są wybierane najtańsze oferty, Gmina może kruszywo
zakupić, a jeżeli radny chce wykonać prace nieodpłatnie to można takie rozmowy
podjąć, bo tak jest to praktykowane, że Gmina zakupuje kruszywo a mieszkańcy sami
wykonują naprawy
Radny W. Haliszczak w sprawie naprawy drogi w Młodowicach
Wójt poinformował, że jutro zostanie rozstrzygnięty przetarg na drogę w Leszczynach,
Nadleśnictwo Bircza dołoży 100 tyś. Jeżeli zostaną jakieś pieniądze po przetargu to
będziemy wykonywać drobne naprawy na innych drogach
Radny W. Haliszczak zapytał ile płaci Stowarzyszenie za dzierżawę oczka wodnego w
Nowych Sadach?
Wójt odpowiedział, że tak jak do tej pory 2 tyś. rocznie
Radny stwierdził, że to mało, zapytał czy Rada może podnieść opłatę
Wójt odpowiedział, że jest podpisana umowa, po jej wygaśnięciu można ogłosić
przetarg na dalszą dzierżawę, przez rok ten staw nie był zagospodarowany, została
podpisana krótka umowa, po jej wygaśnięciu ustalimy co dalej z tym zrobić
Wójt poinformował, że są pozytywnie rozpatrzone wnioski na remont świetlicy w
Sierakoścach oraz budowę placów zabaw w Kłokowicach, Młodowicach i Sierakoścach

Radny J. Lichota wyraził nadzieje, że staw dostanie do zagospodarowania
Stowarzyszenie z Nowych Sadów
Wójt odpowiedział, że na czas podpisywania umowy Stowarzyszenie z Nowych sadów
nie było jeszcze zarejestrowane i nie miało osobowości prawnej, po wygaśnięciu
obowiązującej umowy Rada zdecyduje komu wydzierżawić staw
Wójt stwierdził, że wszystkie sprzedawane nieruchomości są sprzedawane po cenach
ustalonych przez rzeczoznawcę lub drożej
Radna J. Słowik zapytała czy będzie zabezpieczane usuwisko na Hubie
Wójt odpowiedział, że na jego wniosek został wykonany przegląd gwarancyjny całej
drogi powiatowej, wszystkie uwagi są zapisane w Protokole. Niedługo będzie
zamknięta droga przez Hyb i zostaną rozpoczęte prace przy usuwisku
Wójt poinformował, że jest propozycja, żeby przekazać Starostwu odcinek drogi
gminnej od Nowosiółek Dydyńskich do Huwnik, lub zamienić na odcinek drogi
powiatowej w Młodowicach
Radny J. Janowski stwierdził, że atutem w rozmowie ze Starostą będzie fakt zamknięcia
drogi przez Hyb
Wójt stwierdził, że podejmie takie rozmowy ze Starostą, będą też rozmowy na temat
wykonania drogi w Nowych Sadach od skrzyżowania do szkoły i w Koniuszkach
Radna J. Słowik w sprawie naprawy drogi powiatowej w Nowosiółkach Dydyńskich

Przewodniczący przedstawił pisemną rezygnację Wiesław Plizgi z funkcji radnego Rady
Gminy Fredropol i sołtysa sołectwa Aksmanice.
Radny J. Kożuch w sprawie naprawy zjazdu z drogi powiatowej do działek w
Kniażycach, ma być koparka z Powiatu, trzeba zakupić przepust
Radny S. Bereza – w Sierakoścach zniszczona droga nad Wiarem przez firmę Pana
Martowicza, prosi o przyjazd Komisji Rolnictwa
Radny E. Mlaś (przew. Komisji Rolnictwa) stwierdził, że Komisja już tam była dwa lata
temu i problem tam jest cały czas
Wójt stwierdził, że jeżeli tak jest w Protokole to pójdzie pismo do Pana Martowicza o
naprawę tej drogi
Radny W. Haliszczak w sprawie oświetlenia ulicznego na osiedlu PGR w Sierakoścach
Wójt wyjaśnił, że nie można zrobić oświetlenia bo nie ma dokumentacji, a na
dokumentacje nie ma pieniędzy
Radny E. Mlaś (przew. Komisji Rolnictwa) stwierdził, że po kolejnym objeździe dróg
gminnych można stwierdzić, że drogi się zmieniły na lepsze, inny wniosek, ze
mieszkańcy zaniedbują rowy przy swoich posesjach, ludzie kupują działki bez dojazdu,
a potem domagają się od Gminy budowy drogi
Radny J. Janowski stwierdził, że takie fakty jak brak drogi powinny być zapisywane w
warunkach zabudowy, żeby potem nikt nie miał pretensji o brak drogi.
Wójt wyjaśnił, że nie ma takiej możliwości, żeby każdemu budować drogi do posesji, bo
jest jeszcze wiele dróg od lat nie remontowanych, gdzie mieszkają ludzie. Środków po
zimie w budżecie nie ma wiele na naprawy dróg.

Radny J. Janowski stwierdził, że Gmina ma prawo w przypadku budowy drogi naliczać
mieszkańcom opłatę adiacencką od wzrostu wartości nieruchomości.
Wójt stwierdził, że nikomu przy sprzedaży działek nie obiecywał, że wykona mu
utwardzoną drogę do tej działki
6. Zakończenie obrad sesji
Przewodniczący podziękował zebranym za udział i zakończył obrady XLI sesji Rady Gminy

