
Protokół Nr LIX/2014 

z LIX sesji Rady Gminy Fredropol 

w dniu 17 lipca 2014 roku 

 

Stan Rady Gminy- 15 1

5 

Obecni na sesji      14                         

Nieobecni  A. Gulik,  

 

Osoby zaproszone obecna na sesji 

1 Mariusz Śnieżek Wójt Gminy 

2 Leszek Urban Sekretarz Gminy  

3 Bogusława Borowska Skarbnik Gminy 

 

 

1. Otwarcie sesji 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad 

 

Sesje otworzył Przewodniczący Rady Gminy J. Podbilski. Stwierdził prawomocność obrad. 

 

3. 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 

 

 Wyrażenia gody na ustanowienie na rzecz Gminy Fredropol i jej prawnych następców 

nieodpłatnych służebności gruntowych na nieruchomościach położonych w obrębie 

Kalwaria pacławska – działce nr 448 i nr 467 stanowiących własność Klasztoru OO 

Franciszkanów w Kalwarii Pacławskiej oraz działce nr 466 stanowiącej własność Parafii 

Rzymskokatolickiej  P/W Św. Krzyża przy Klasztorze OO Franciszkanów 

 

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Jan Podbilski 

 

Wójt wyjaśnił, że cmentarz w Kalwarii Pacławskiej jest własnością Gminy, natomiast droga 

prowadząca do cmentarza jest własnością Klasztoru. Może dojść do sytuacji takiej, że Klasztor 

drogę może zamknąć, oczywiście nie teraz, ale w przyszłości nie można takiej sytuacji 

wykluczyć. Ustanowienie służebność taką sytuację w przyszłości wyklucza. Służebność dotyczy 

tylko odcinka do cmentarza. 

 

Rada uchwałę przyjęła 14 głosami za, 0 głosów wstrzymujących, 0 głosów przeciw 

 

4. Zapytania i interpelacje radnych 

5. Dyskusja 

 



Wójt poinformował, że po sesji odbędzie się spotkanie w sprawie budowy sieci 

szerokopasmowego internatu na terenie Gminy.  

Wójt złoży wniosek o zwołanie kolejnej sesji nadzwyczajnej ponieważ otrzymaliśmy pismo o 

podpisaniu w dniu dzisiejszym Umowy w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na 

zakup trybun na boisko we Fredropolu. Po podpisaniu Umowy w Urzędzie Marszałkowskim 

musi ona zostać wprowadzona do Budżetu, żeby zacząć realizować zadanie.  

Radny S. Turczyński – nic się nie mówi u nas przez wiele sesji na temat Natura 2000. Co to jest 

ta Natura 2000 

 

Wójt odpowiedział, że jest to bardzo obszerny temat i nikt nigdy na sesji o to nie pytał. Radnemu 

najprawdopodobniej chodzi o programy ochronne, który to temat był ostatnio poruszany na sesji 

w Birczy. Są to Plany ochronne dotyczące ostoi przemyskich. Są prowadzone szerokie działania 

Wójta w tym temacie, zostały wysłane negatywne pisma w tej sprawie. Została również przez 

Wójtów i Burmistrzów przesłana petycja wypracowana na spotkaniu w Birczy. Jest 

przedstawiona nasza negatywna opinia. Projekty, które zostały zlecone dwóm różnym Firmom 

zostały źle przygotowane i odrzucone przez RDOŚ, zostały zlecone nowe opracowania. Na 

pewno zostanie zwołana w tej sprawie, ale w stosownym terminie, jak będą znane dokładne 

plany.  

 

Radny J. Lichota stwierdził, że jest zadowolony, że robi się drogi w gminie, tylko, że nic się nie 

robi w jego wsi. Była obiecana droga, świetlica. 

Wójt odpowiedział, że wczoraj została przekazana świetlica Wykonawcy i rozpoczyna się 

remont. Droga była i jest obiecana, są na to zabezpieczone środki w Budżecie, problem jest w 

tym, że nie są zakończone sprawy sądowne, miedzy innymi taka, że żona radnego przez 

zasiedzenie chce działki sąsiednie. 

Wójt stwierdził, że swoje stanowisko w tej sprawie przedstawi w Sądzie, ale ma pewien plan 

odnośnie spraw sądowych, żeby Gmina nie utraciła za darmo tych działek na rzecz żony radnego. 

Nie zostanie podjęta decyzja w sprawie drogi do póki nie zostanie formalnie w Sądzie 

zakończona ta sprawa i sądownie ustalone granice. Na pewno nie będzie ta droga zrobiona do 

póki nie skończy się oficjalnie sądownie sprawa sporna miedzy działką na której jest droga na 

chwile obecną, a działkami sąsiednimi, które na chwile obecną są gminne, a inne osoby chcą 

nabyć je przez zasiedzenie. 

Radny J. Lichota stwierdził, że sprawa już dano mogła się zakończyć „tylko Pan wie z czyjej 

gminy ta sprawa tak długo się ciągnie” 

Wójt zapytał czy powinien pójść do Sądu i powiedzieć ”Panie radny ja się zgadzam jako wójt, 

weźcie sobie za darmo”? Wójt poprosił, żeby radny powiedział z czyjej winy to się stało 

Radny J. Lichota „z takiej, że nie zgłaszał się Pan, urzędnicy się nie zgłaszali czy pan jako 

wzywany” 

Wójt stwierdził, że jest to nie prawda (Wójt poprosił o zaprotokołowanie słów radnego)  

Wójt stwierdził, że radny doskonale wie z czyjej winy tak się to toczy, jako Wójt Gminy nie odda 

tych działek za darmo osobie prywatnej 

Radny J. Janowski stwierdził, że sprawa mogła się skończyć już dawno gdyby ta osoba zrobiła to 

co pozostali mieszkańcy co deklarowała i zgłosiła na piśmie chęć zakupu i zakupiła 

Wójt stwierdził, że robi wszystko, żeby te działki nie zostały za darmo własnością osoby 

prywatnej  

Radny J. Janowski stwierdził, że jest świadkiem w tej sprawie i sprawa była wyznaczana trzy 

albo cztery razy i się nie odbywał 



Wójt przypomniał, że pierwsza rozprawa w terenie to były roztopy, śnieg i sprawa została 

odwołana, druga sprawa była taka sytuacja, że rzeczoznawca wysłał zawiadomienie do 

pełnomocnika – Pana mecenasa, mecenas nie dostał w terminie tego zawiadomienia więc nie 

mógł się tam pojawić i rzeczoznawca to poprawił , a Sąd to uwzględnił, gdyby była nasza wina to 

Sąd by tego nie uwzględnił.  

Radny J. Lichota stwierdził, że droga jest wyznaczona, z droga nie ma sporu i można ją zrobić 

Wójt odpowiedział, że gdyby nie była wyznaczana ta droga to nie byłoby dzisiaj sporu r radnym i 

jego żoną  

Radny J. Janowski stwierdził, że droga zgodnie z mapa biegła inaczej, radny Lichota stwierdził, 

że trzeba by sprawę tej drogi unormować i przeprowadzić ją tak jak jest zajeżdżona i ludzie by 

sobie te części, które użytkują dokupili. Z mapy wynikało, że najwięcej na tym zyska żona 

radnego Lichoty. Rada zdecydowała, że poniesie koszty podziału, geodetów i że sprzeda te 

działki bez przetargu po cenie wyceny na wniosek stron, który został złożony miedzy innymi 

przez żonę radnego. Gmina zrobiła co należy, mieszkańcy po kolei przystąpili podpisania aktów 

notarialnych, za wyjątkiem żony radnego, bo wyszła sprawa zasiedzenia. Ni można się 

uwłaszczać na majątku Gminy i jeszcze mieć pretensje, że droga nie jest zrobiona  

Radny J. Lichota stwierdził, że on nie chce działek zabrać, wystąpił do Sądu bo takie ma prawo i 

z tego prawa skorzystał, a Sad mu przyzna bądź nie 

Radny J. Janowski stwierdził, że takie samo prawo mieli wszyscy mieszkańcy idąc tym tokiem 

rozumowania 

Radny J. Lichota stwierdził, że mieli i on wszystkim o tym mówił  

Radny J. Janowski stwierdził, że gdyby droga była zrobiona tak jak jest w mapie to kwestii 

zasiedzenia by dzisiaj nie było. Stwierdził, że radny Lichota jako mieszkaniec i radny może 

zakończyć tą sprawę dzisiaj kupując tą działkę  

Radny W. Haliszczak stwierdził, że to jest mało poważne ze strony radnego Lichoty 

 

6. Zakończenie obrad sesji 

 

Przewodniczący podziękował zebranym za udział i zakończył obrady LIX sesji Rady Gminy 

Fredropol 
 


