
Protokół Nr LI/2014 
z LI sesji Rady Gminy Fredropol 

w dniu 17 stycznia 2014 roku 
 

 
 

Stan Rady Gminy 1
5 
15 

Obecni na sesji 1
5 
12 

Nieobecni M. Rogowski, S. Turczyński, J. Kożuch 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 Dominik Cebeńko Kierownik Gminnego Zakładu Usług Wodnych 
6 Teresa Szmuc Kierownik GBP w Fredropolu 
7 
8 

Ryszard Gołębiowski 
Krzysztof Kołodziejczyk         

Radny powiatu przemyskiego – członek zarządu 

9 Anna Uchman ZOSziP w Fredropolu 
10          Stefan Moskowicz                    Podk. Izba Rolnicza 
 
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. 
 
Wójt zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał w 
sprawie: 
- zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków na terenie gminy Fredropol 
- zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 
- przystąpienia do realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie 

dożywiania w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa zakresie dożywiania” na lata 

2014-2020 i podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy w zakresie 

dożywiania 

 
Rada wniosek przyjęła 12 głosami za  
 

3. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał i działalności w okresie 
międzysesyjnym  



Wójt przedstawił stan realizacji uchwał z poprzedniej sesji Rady Gminy Fredropol z 
dnia 20.12.2013 r. 
Wydarzenia: 
- 3.01 – udział w przekazaniu betlejemskiego światełka pokoju na granicy Polsko – 
Ukraińskiej w Malhowicach 
- 9.01 – udział w Jasełkach w Zespole Szkół w Huwnikach 
- spotkanie z firmą specjalizująca się w odzyskiwaniu podatku VAT dla gmin 
- 11.01 – udział w spotkaniu opłatkowym w Kniażycach 
 

4. Podjęcie uchwał w sprawie: 
 Budżetu Gminy Fredropol na 2014 rok  
- przedstawienie projektu Budżetu Gminy Fredropol na 2014 rok 
 
Projekt Budżetu Gminy Fredropol na 2014 rok przedstawiła Skarbnik Gminy 
Bogusława Borowska 
 
- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej 
 
Opinię przedstawiła Skarbnik Gminy Bogusława Borowska 
Opinia pozytywna 
 
- przedstawienie opinii komisji stałych 
 
Komisja Rewizyjna – Przewodniczący Komisji – Stanisław Bereza – opinia 
pozytywna 
Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Samorządowych  – Przewodniczący Komisji – 
Janina Słowik – opinia pozytywna 
Komisja Rozwoju Społeczno – Gospodarczego, budżetu i Finansów – 
Przewodniczący Komisji – Józef janowski – opinia pozytywna 
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska – Członek Komisji – Renata 
Lekowska – opinia pozytywna 
 
- dyskusja 
 
Brak Głosów w dyskusji 
 
- podjęcie uchwały  
 

Uchwała została przez Radę podjęta w głosowaniu: 11 głosów za, 0 głosów przeciw, 
1 głosów wstrzymujących  

 
Wójt podziękował Radzie Gminy za przyjęcie Budżetu na 2014 r. Wójt stwierdził, 
że jest to dobry budżet, który przysłuży się dalszemu rozwojowi Gminy. 
 
 uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Fredropol 

 



Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Bogusława Borowska 
 
Uchwała została przez Radę podjęta w głosowaniu: 12 głosów za, 0 głosów przeciw, 
0 głosów wstrzymujących  
 
 odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa 

 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Jan Podbilski 
 
Postanawia nie stwierdzić naruszenia prawa przy uchwalaniu przez Radę Gminy 
Fredropol Uchwały Nr XLVIII/383/2013 z dnia 26.11.2013 r. w sprawie ustalenia 
wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2014 r. na terenie 
Gminy Fredropol 
 
Wójt wyjaśnił, że chodzi o odpowiedź na wniosek Państwa Dorociak, właścicieli 
działki rekreacyjnej w Makowej o zmniejszenie stawki podatku od nieruchomości 
dla terenu zalewowego, na którym zdaniem wnioskodawców znajduje się ich 
działka. Wójt stwierdził, że niema podstaw do zmiany stawki podatku. W 
przypadku wystąpienia powodzi właściciele nieruchomości mogą się zwrócić do 
Wójta o umorzenie podatku.  
 
Przewodniczący stwierdził, że praktycznie cała dolina Wiaru jest zagrożona 
powodzią.  
Radny J. Janowski stwierdził, że Państwo Dorociak złożyli pewne dokumenty na 
poparcie swojego wniosku i trzeba się z tym zapoznać, trzeba również odszukać 
dokumenty w Urzędzie Gminy  
 
Wójt odpowiedział, że będą te dokumenty analizowane od strony prawnej  
 
Uchwała została przez Radę podjęta w głosowaniu: 12 głosów za, 0 głosów przeciw, 
0 głosów wstrzymujących  
 
 zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków na terenie gminy Fredropol 

 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Jan Podbilski 
 
D. Cebeńko – Kierownik GZUW wyjaśnił, że mimo nieznacznej podwyżki stawek 
nadal są one najniższe na terenie Powiatu Przemyskiego. Przedstawił wyliczenia  
wydatków i przychodów za 2013 rok. Koszt 1 m3 wody wyniósł 15, 96 zł. Koszt 
odbioru 1m3 ścieków wyniósł 4,75 zł. Wynika z tego, że koszty są dużo większe niż 
pobierane opłaty 
Wójt zauważył, że Regionalna Izba Obrachunkowa w opinii do projektu Budżetu na 
2014 rok negatywnie ocenia dochody w porównaniu z wydatkami jeśli chodzi o 
dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. Świadczy to o tym, że stawki na 
terenie naszej Gminy są za niskie. 



Radny J. Janowski stwierdził, że dopłacamy do każdego m3 wody ok. 1 zł, gmina jest 
skanalizowana w 50%, a to oznacza, że do 50% dopłacają wszyscy mieszkańcy 
gminy. Mamy najniższe podatki, najniższe stawki za wywóz śmieci, najniższe ceny 
wody i ścieków, a nie mamy pieniędzy na inwestycje.  
 
Uchwała została przez Radę podjęta w głosowaniu: 12 głosów za, 0 głosów przeciw, 
0 głosów wstrzymujących  
 
 zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 

 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Jan Podbilski 
Pozytywna opinia Zarządu powiatu Przemyskiego.  
 

Następujące drogi położone na terenie Gminy Fredropol zalicza 
się do kategorii dróg gminnych: 

1. Aksmanice     - dł. 1120 mb odcinek L35 
- odcinek L35.1     - dł.  760 mb 
- odcinek L35.2     - dł.  190 mb 
- odcinek L35.3     - dł.  170 mb 
2. Aksmanice     - dł.  300 mb odcinek L36 

 
Wójt wyjaśnił, że każdego roku staramy się o pieniądze na drogi ze środków 
powodziowych, jednym z warunków otrzymania takiej pomocy jest, żeby droga 
posiadała kategorie drogi gminnej.  
 
Uchwała została przez Radę podjęta w głosowaniu: 12 głosów za, 0 głosów przeciw, 
0 głosów wstrzymujących  
 
 przystąpienia do realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w 

zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa zakresie 

dożywiania” na lata 2014-2020 i podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego 

do pomocy w zakresie dożywiania 

 

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Jan Podbilski 
 

„Przystępuje się do realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w 

zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014- 2020. 

W związku z realizacją wieloletniego programu wspierania finansowego gmin 

w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, 

podwyższa się kryterium dochodowe dla celów przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie 

dożywiania do 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art.8 ust.1 ustawy z dnia    

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.” 

 

B. Nuckowska – Kierownik GOPS wyjaśniła, że zmieniła się ustawa z dniem 1.01.2014 r. 

regulująca sprawy dożywiania dzieci w szkołach. Jest to zadanie własne, ale Gmina ma 

możliwość na podstawie tej uchwały wnioskować do Wojewody o dofinansowanie 

dożywiania w 50%. 

 



Uchwała została przez Radę podjęta w głosowaniu: 12 głosów za, 0 głosów przeciw, 
0 głosów wstrzymujących  
 

5. Zapytania i interpelacje radnych 
6. Dyskusja 

 
Przewodniczący przedstawił odpowiedź Wojewódzkiego Konserwatora Zabytów w 
sprawie świetlicy w Pacławiu.  
 
Brak możliwości dofinansowania remontu oraz brak zgody na rozbiórkę.  
 
Wójt wyjaśnił, że Gmina nie ma możliwości finansowych na zrobienie czegokolwiek 
z tym budynkiem. Wójt będzie jeszcze osobiście rozmawiał na ten temat z 
Konserwatorem.  
 
Sołtys S. Dolik stwierdził, że na dzień dzisiejszy dach został zabezpieczony przez 
Straż Pożarną  
 
Radny J. Janowski stwierdził, że Konserwator powinie wziąć na siebie 
odpowiedzialność, za zagrożenie jakie stwarza ten budynek 
 
Sołtys E. Borowicz – sołtysi powinni otrzymać Budżet 
Przewodniczący odpowiedział, że Budżet będzie dostępny na stronie internetowej 
Urzędu Gminy 
Wójt odpowiedział, że można podejść do Biura Rady i poprosić o kserokopię 
Budżetu 
Radny J. Janowski przypomniał, że Protokół z Komisji Problemowej ds. ELBUDU nie 
został przyjęty przez Radę 
Przewodniczący odpowiedział, że Protokół został Radzie Przedstawiony i na 
najbliższej sesji będzie zatwierdzony 
Radny J. Janowski zaproponował, żeby w sprawie negocjacji odszkodowania z Firmą 
Gaz-system, powierzyć prowadzenie tych negocjacji specjalistycznej Firmie 
Wójt odpowiedział, że jest to dobra propozycja i zostaną podjęte działania w celu 
wyłonienia takiej firmy 
S. Moskowicz – stwierdził, że w przypadku odszkodowań dla osób indywidualnych 
odszkodowanie powinien dostać użytkownik działki, a za służebność właściciel   
Wójt stwierdził, że sprawa odszkodowań od Gaz-systemu nie dotyczy tylko Gminy, 
ale również osoby indywidualne  
Radny J. Janowski stwierdził, że wtedy to jest sprawa pomiędzy Gminą, a osobą 
prywatą (dzierżawcą), a w przypadku dzierżawy np. od sąsiada należy się dogadać 
między sobą 
S. Moskowicz – w kampanii wyborczej Wójt obiecał wodociągi, a w tej chwili w 
Budżecie nie ma o tym żadnej wzmianki. Gdzie na stronie internetowej można 
znaleźć Budżet bo w tej chwili go niema  
Wójt odpowiedział, że Budżet na 2014 rok został dopiero dzisiaj przez Rade przyjęty 
i będzie umieszczony na stronie internetowej 



Przewodniczący wyjaśnił, że były pewne braki np. uchwał na stronie internetowej, 
ale wynikało to ze zmiany informatyka w Urzędzie Gminy, w tej chwili jest wszystko 
uzupełniane  
Wójt odpowiedział, że w sprawie wodociągów jeszcze 3-4 lata temu jak nie 
brakowało wody, to nikt o tym nie wspominał, teraz z dnia na dzień nie da się 
wodociągów wybudować, nie można zrobić wodociągów tam gdzie nie ma 
kanalizacji. W tej chwili nie ma nawet naborów wniosków na takie działania, poza 
tym są to ogromne koszty. Sprawdzimy możliwość korzystania w tej chwili ze studni 
w Nowych Sadach 
S. Moskowicz – brak Protokołów z sesji na stronie internetowej 
Sołtys J. Borowski – brak wody w studni na Osiedlu Młodowice, woda jest 
dowożona samochodem strażackim nieprzystosowanym do przewozu wody, 
zbiornik na wodę nie jest czyszczony  
Radny J. Janowski stwierdził, że koszt wytworzenia 1m3 wody jest na Osiedlu 
Młodowice najwyższy, Gmina dowozi wodę do odbiorców indywidualnych 
odpłatnie, a na Osiedle nieodpłatnie, Gmina robi co może, żeby pomóc mieszkańcom 
D. Cebeńko – Kierownik GZUW – Przemyskie Przedsiębiorstwo dostarczyło nam 
wodę na Osiedle 2 razy po 8 tyś. litrów i kosztowało to 2 tyś. zł. W uzgodnieniu z 
Wójtem Straż zaczęła wozić woda, woda jest cały czas chlorowana i testowana pod 
względem parametrów mikrobiologicznych. Zakres parametrów odpowiada wodzie 
zdatnej do picia. Zawiera tylko więcej manganu w wodzie surowej. Filtry, które 
mogłyby wodę dodatkowo oczyścić z manganu są bardzo drogie.  
Wójt stwierdził, że koszt 1m3 wody jest pięć razy większy niż płacą odbiorcy, płacą 
za to wszyscy mieszkańców Gminy, na dzień dzisiejszy robimy wszystko co 
możliwe, żeby pomóc mieszkańcom Osiedla Młodowice. Woda jest sprawdzana, nie 
ma przypadków zachorowań 
D. Cebeńko – 1 studnia na Osiedlu w tej chwili ma wydajność 13,3 q na dobę, czyli 
zaspokaja potrzeby mieszkańców, druga studnia wymagałaby lepszych filtrów i 
dlatego jest wyłączona, woda ze studni jest pompowana do zbiornika przez filtry, 
następnie ze zbiornika do odbiorców, woda jest w zbiorniku chlorowana i badana 
testerem, pod względem mikrobiologicznym jest zdatna do picia 
A. Dzimira – Komendant Gminny OSP – woda dowożona przez Straż jest woda do 
celów gospodarczych i jest dowożona na terenie całej Gminy 
 
 
 

7. Zakończenie obrad sesji 
 
Przewodniczący podziękował zebranym za udział w LI sesji i zakończył jej obrady 


