Protokół Nr XLVI/2013
z XLVI sesji Rady Gminy Fredropol
w dniu 24 września 2013 roku
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Osoby zaproszone obecna na sesji
1
Mariusz Śnieżek
2
Leszek Urban
3
Bogusława Borowska
4
Bożena Nuckowska
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Dominik Cebeńko
6
Teresa Szmuc
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Anna Uchman

Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Kierownik GOPS
Kierownik Gminnego Zakładu Usług Wodnych
Kierownik GBP w Fredropolu
ZOSziP w Fredropolu

W sesji udział wzięli sołtysi wg. załączonej listy.
Sesje otworzył Przewodniczący Rady Gminy J. Podbilski. Stwierdził prawomocność obrad.
Wójt zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad dwóch projektów uchwał:
- w sprawie uchylenia uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa,
Leśnictwa i Ochrony Środowiska
- w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa
i Ochrony Środowiska
Rada wniosek przyjęła jednogłośnie
1. Otwarcie sesji
2. Stwierdzenie prawomocności obrad
Sesje otworzył Przewodniczący Rady Gminy J. Podbilski. Stwierdził prawomocność obrad.
3. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał i działalności w okresie międzysesyjnym
Uchwały z XLV sesji Rady Gminy z dnia 29 sierpnia zostały zrealizowane.
Wydarzenia:
31.08 – Konferencja na team współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej w Kalwarii Pacławskiej
1.09 – Dożynki Gminne w Huwnikach
4.09 – spotkanie w CBA w Rzeszowie w związku z prowadzonym śledztwem
11.09 – spotkanie z sołtysami w sprawie Funduszu Sołeckiego na 2014 rok
19.09 – rozprawa przed Sądem Apelacyjnym w Rzeszowie z Firmą Elbud, wyrok Sądu korzystny
dla Gminy

4. Podjęcie uchwał w sprawie:
 zmian w Budżecie Gminy na 2013 rok
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Bogusława Borowska
Rada uchwałę przyjęła 14 głosami za, 0 głosów wstrzymujących, 0 głosów przeciw
 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Fredropol
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Bogusława Borowska
Rada uchwałę przyjęła 14 głosami za, 0 głosów wstrzymujących, 0 głosów przeciw
 sprzedaży/dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy
Projekty uchwał przedstawił przewodniczący Rady Gminy Jan Podbilski
1. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położone
w miejscowości Sierakośce, działkę oznaczoną nr 130/8 o pow. 0,3800 ha oraz działkę
nr 130/9 o pow. 0,4056 ha - tereny rolne wskazane do zabudowy osiedleńczej.
Przewodniczący przedstawił protokół z posiedzenia rady sołeckiej Sierakość. Zgoda na sprzedaż.
Rada uchwałę przyjęła 14 głosami za, 0 głosów wstrzymujących, 0 głosów przeciw
2. Zezwolić Wójtowi Gminy na zawarcie kolejnej umowy na okres 3 lat na dzierżawę
nieruchomości gminnej, o pow. 1,5000 ha, stanowiącej część działki nr 148/1 o pow.
8,6300 ha położonej w obrębie Sierakośce na rzecz dotychczasowego dzierżawcy – Pani
Bożeny Maculak zam. Sierakośce 83 z przeznaczeniem na cele rolne.
Radny J. Janowski wyjaśnił, że poprosił pracownika Urzędu Gminy o przygotowanie informacji
na temat wysokości czynszu dzierżawnego, wysokości dopłat bezpośrednich, kosztów
utrzymania działki przez Gminę. W związku z faktem, że obecna umowa dzierżawy obowiązuje
do stycznia 2014 roku zaproponował skierowanie projektu do dalszych prac w komisjach.
Rada przyjęła wniosek radnego Janowskiego 14 głosami za, 0 głosów wstrzymujących, 0 głosów
przeciw
3. Zezwolić Wójtowi Gminy na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym
najemcą – Pani Urszula Bojda zam. Aksmanice 20 – lokalu o pow. 59,08 m² w świetlicy
wiejskiej w Aksmanicach na okres 3 lat.
Umowa obowiązuje do 31.12.2013 r. Czynsz w wysokości 790,00 brutto
Rada uchwałę przyjęła 14 głosami za, 0 głosów wstrzymujących, 0 głosów przeciw

4. Zezwolić Wójtowi Gminy na zawarcie kolejnej umowy na okres 3 lat na dzierżawę
nieruchomości gminnej, o pow. 0,0200 ha, stanowiącej część działki nr 2/101 o pow.
1,2800 ha położonej w obrębie Młodowice na rzecz dotychczasowego dzierżawcy – Pani
Wandy Południak zam. Młodowice Os. 6/4 z przeznaczeniem na cele rolne.
Dalsze uchwały dzierżawy dotyczące Młodowic Osiedla
Rada uchwałę przyjęła 14 głosami za, 0 głosów wstrzymujących, 0 głosów przeciw
5. Zezwolić Wójtowi Gminy na zawarcie kolejnej umowy na okres 3 lat na dzierżawę
nieruchomości gminnej, o pow. 0,0550 ha, stanowiącej część działki nr 2/101 o pow.
1,2800 ha położonej w obrębie Młodowice na rzecz dotychczasowego dzierżawcy – Pani
Stefanii Cieleckiej zam. Młodowice Os. 1/3 z przeznaczeniem na cele rolne.
Rada uchwałę przyjęła 14 głosami za, 0 głosów wstrzymujących, 0 głosów przeciw
6. Zezwolić Wójtowi Gminy na zawarcie kolejnej umowy na okres 3 lat na dzierżawę
nieruchomości gminnej, o pow. 0,0300 ha, stanowiącej część działki nr 22/1 o pow.
0,6500 ha położonej w obrębie Nowe Sady na rzecz dotychczasowego dzierżawcy – Pana
Kazimierza Bardzińskiego zam. Nowosiółki Dydyńskie 36 z przeznaczeniem na cele
handlowe.
Pozytywna opinia rady sołeckiej Nowych Sadów.
Rada uchwałę przyjęła 14 głosami za, 0 głosów wstrzymujących, 0 głosów przeciw
7. Zezwolić Wójtowi Gminy na zawarcie kolejnej umowy na okres 3 lat na dzierżawę
nieruchomości gminnej, o pow. 0,0300 ha, stanowiącej część działki nr 2/101 o pow.
1,2800 ha położonej w obrębie Młodowice na rzecz dotychczasowego dzierżawcy – Pani
Barbary Haręza zam. Młodowice Os. 12/13 z przeznaczeniem na cele rolne.
Rada uchwałę przyjęła 14 głosami za, 0 głosów wstrzymujących, 0 głosów przeciw
 uchylenia uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i
Ochrony Środowiska
Projekt uchwały przedstawił przewodniczący Rady Gminy Jan Podbilski
Uchyla się uchwałę Nr I/5/2010 z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie powołania składu
osobowego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
W związku ze zmianami personalnymi w Radzie Gminy wystąpiła konieczność uzupełnienia
składu osobowego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Rada uchwałę przyjęła 14 głosami za, 0 głosów wstrzymujących, 0 głosów przeciw
 powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Projekt uchwały przedstawił przewodniczący Rady Gminy Jan Podbilski
Powołuje się Komisję Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
w następującym składzie:

1.
2.
3.

Turczyński Stanisław
Dolik Barbara
Lekowska Renata

- Przewodniczący Komisji
- Członek Komisji
- Członek Komisji

Przewodniczący poinformował, że radni, którzy są kandydatami do komisji nie mogą brać
udziału w głosowaniu
Rada uchwałę przyjęła 11 głosami za, 3 głosów wstrzymujących, 0 głosów przeciw
5. Zapytania i interpelacje radnych
6. Dyskusja
Przewodniczący przedstawił wniosek Komendanta Placówki Straży Granicznej w Huwnikach w
sprawie przeznaczenia środków finansowych na paliwo do samochodów służbowych
Wójt stwierdził, że zawsze możemy liczyć na Straż Graniczą np. przy zabezpieczeniu imprez
gminnych, pilnowaniu wypalania traw w okresie jesiennym, jest propozycja podpisania umowy
w tej sprawie.
Radny W. Haliszczak stwierdził, że terenu gminy pilnuje również Placówka SG w
Hermanowicach.
Wójt odpowiedział, że komendant z Hermanowic nigdy się nie zwracał do Gminy o pomoc,
jeżeli byłby taki wniosek został by również rozpatrzony. Wójt zaproponował kwotę 1 000,00 zł.
Rada wyraziła zgodę w głosowaniu jednogłośnie.
Radny J. Janowski – zgłosił wniosek do Wójta w sprawie wystąpienia z pismem do Zarządu
Dróg Powiatowych w Przemyślu w sprawie remontu drogi w Sierakoścach przy partycypacji
finansowej Gminy. Miała zostać wykonana naprawa gwarancyjna tej drogi i naprawa poboczy.
Droga w niektórych miejscach jest niebezpieczna. Wójt powinien wystąpić z zapytaniem kiedy ta
droga zostanie naprawiona.
Radny zwrócił się do Przewodniczącego o zdyscyplinowanie radnego W. Haliszczaka –
Przewodniczącego Komisji ds. „Elbudu” do przedstawienia Protokołu z prac komisji.
Przewodniczący zwrócił się do radnego W. Haliszczaka do przedstawienia Radzie Protokołu na
następnej sesji .
Radny W. Haliszczak stwierdził, że rezygnuje z członkostwa w tej komisji
Wójt stwierdził, że komisja została powołana uchwałą Rady Gminy i takim samym trybie
powinna zostać przyjęta rezygnacja

Radny S. Turczyński w sprawie drogi na Hybie
Wójt odpowiedział, że droga miała być naprawiona. Wójt wystąpi z pismem do Starostwa w tej
sprawie
Wójt poinformował, że Gmina otrzymała promesę na drogę w Kniażycach, w najbliższy
czwartek zostanie rozstrzygnięty przetarg. Jest już rozstrzygnięty przetarg na rzeczoznawcę,
który będzie wykonywał operaty wyceny działek do opłat adiacenckich takm gdzie była
wykonana kanalizacja.
Sołtys M. Szwaja – droga do Gruszowej też zaczyna wyglądać źle
Wójt odpowiedział, że rozmawiał już w tej sprawie z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych.
Przez zamknięcie drogi na Hybie na czas remontu została zniszczona droga do Gruszowej, droga
przez Sierakośce, droga gminna od Nowosiółek do Huwnik
Przewodniczący poinformował, że 25 bm. Będzie oddanie do użytku drogi przez Hyb
Wójt stwierdził, że jeżeli Gmina dołożyła 800 tyś. do drogi powiatowej to powinna mieć coś do
powiedzenie jeśli chodzi o wykonanie tej drogi, ale umowa była skonstruowana inaczej
Radny W. Haliszczak poprosił o informacje kto wpłacił wadium i kto kupił działkę w
Sierakoścach
Wójt odpowiedział, że na następną sesję Przewodnicząca komisji przetargowej przygotuje
informację. Przetarg się odbył, kandydatem na nabywcę jest Pan Martowicz, jeżeli wpłaci
pieniądze, nie będzie odwołań i podpisze akt notarialny to będzie nabywcą. Do przetargu
przystąpiło trzech zainteresowanych
Wójt poinformował, że 29.11.2010 już po wyborach, ale przed zaprzysiężeniem Rady i Wójta,
ówczesny Wójt podpisał z Panem Martowiczem Aneks do Umowy bez uchwały Rady. Trzy lata
trwała walka w sądach o odzyskanie tej działki dla Gminy. Dzisiaj ta dziaka została za duże
pieniądze sprzedana.
Radny W. Haliszczak zapytał czy działka jest objęta postępowaniem CBA?
Wójt odpowiedział, że między innymi tak
Radny W. Haliszczak zapytał jak Wójt mógł sprzedać działkę, która jest objęta postępowaniem?
Wójt odpowiedział, że sprawa nie dotyczy działki tylko działań osób, które podejmowały decyzje
Radny S. Bereza stwierdził, że Wójt obiecał, że do 1 listopada będzie zrobiona droga na cmentarz
w Sierakoścach
Wójt odpowiedział, żeby poczekać do 1 listopada
Radna B. Dolik zapytała czy to prawda, że będą usuwane płyty betonowe z drogi przy szkolne w
Fredropolu?
Wójt odpowiedział, że jest złożony wniosek na wymianę tych płyt i wykonanie parkingu z kostki
Radna B. Dolik – poinformowała, że Pan Andrzej Haręza mieszkaniec Aksmanic złożył
oświadczenie, że przekazuje swój grunt na rzecz drogi gminnej, sprawa jeszcze nie jest
załatwiona geodezyjnie
Wójt odpowiedział, że niema środków w budżecie na podział działki i opłaty geodezyjne
Radna J. Słowik przypomniała, że zwracała się kilkakrotnie o przygotowanie informacji pisemnej
na temat oszczędności po likwidacji szkół

Wójt odpowiedział, że odbędzie się to w formie spotkania informacyjnego lub na sesji czy
posiedzeniu komisji , gdzie będą przekazane łącznie z dokumentami wyjaśnienia Wójta,
Skarbnika, Kierownika ZOSziP. Dokumenty są przygotowane
Radny J. Lichota w sprawie dowozu dzieci do szkół, dzieci wcześnie wyjeżdżają i późno wracają
do domu
Wójt odpowiedział, że od tego są dyrektorzy szkół i im należy w pierwszej kolejności przekazać
te uwagi , są dwa auta gminne, autobus i bus i mają zabezpieczyć pełny dowóz dzieci do szkół
7. Zakończenie obrad sesji
Przewodniczący podziękował zebranym za udział i zakończył obrady XLVI sesji Rady Gminy
Fredropol

