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Protokół Nr XVI/2015 
z XVI sesji Rady Gminy Fredropol 

z dnia 27 listopada 2015 roku 
 

Ustawowy skład Rady 15 

Radni Obecni na sesji 15 

Radni nieobecni na sesji 0 
 
Osoby zaproszone na sesję: 

1 Mariusz Śnieżek Wójt Gminy 

2 Leszek Urban Sekretarz Gminy 

3 Bogusława Borowska Skarbnik Gminy 

4 Piotr Fac Radca prawny 

5 Bożena Nuckowska Kierownik GOPS 

6 Anna Uchman Kierownik ZOSziP 

7 Dominik Cebeńko Kierownik GZUW 

8 Teresa Szmuc Kierownik Biblioteki Gminnej 

9 Ryszard Gołębiowski Członek Zarządu Powiatu Przemyskiego 
 
oraz sołtysi wg. załączonej listy 
 
1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch otworzył obrady XVI sesji Rady Gminy 
Fredropol. Na podstawie listy obecności stwierdził jej prawomocność.  
 
Radny S. Puchala zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały 
w sprawie uchylenia uchwały o sprzedaży działki obok cmentarza. Działki obok Straży i 
Piekarni są sprzedane, działka ta miałaby być pozostawiona pod potrzeby budowy 
wodociągu.  
 
Wójt wyjaśnił, że działka ta jest przeznaczona do sprzedaży uchwałą Rady Gminy, 
natomiast nie zostały poczynione żadne czynności zmierzające do jej zbycia, nie jest 
wyceniona, nie znajduje się na wykazie do sprzedaży. Nie ma również żadnej koncepcji 
zagospodarowania tej działki pod budowę wodociągu.  
Wójt zapytał co miałoby się znajdować na tej działce? 
Radny S. Puchala odpowiedział, że studnie i hydrofornia. 
Wójt wyjaśnił, że jedyna jak dotąd koncepcja zwodociągowania Gminy zakładała 
zaopatrywanie w wodę ze studni głębinowych w Nowych Sadach, których 
udokumentowana wydajność powinna zaspokoić 80% zapotrzebowania na wodę dla 
całej Gminy.  
Przewodniczący J. Kożuch zauważył, że działka ta znajduje się w strefie ochronnej 
cmentarza, która wynosi 300 m i nie będzie możliwe wykopanie tam studni. 
Wójt zadeklarował, że do końca roku nic z tą działką nie zrobi, dlatego nie ma powodu 
wprowadzania tej uchwały do dzisiejszego porządku obrad, a Rada będzie miała czas, 
żeby na spokojnie się tą sprawą zająć.  
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Wójt wyjaśnił, że w tej chwili skupiamy się na koncepcji budowy oczyszczalni ścieków i 
kanalizacji na terenie Gminy pod kątem przyszłych naborów wniosków. Koncepcja 
zakłada budowę jak najmniejszej liczby oczyszczalni, bo to są ogromne koszty. 
Oczyszczalnia w Sierakoścach zostanie bo przyjmuje bardzo duże ilości ścieków, a jest 
jeszcze w stanie przyjąć Nowe Sady za Wiarem i Nowosiółki Dyd. , kolejna ma powstać 
w Darowicach dla miejscowości Darowice, Koniuszki, Kupiatycze, Kniażyce. W grudniu 
zostanie podpisana umowa na budowę oczyszczalni w Rybotyczach, która przyjmie 
również ścieki z Makowej i Gruszowej. Odbyły się również rozmowy na temat przejęcia 
od Starostwa nowo wybudowanej oczyszczalni przy DPS w Huwnikach do której 
mogłoby zostać podłączone osiedle, a po rozbudowie również wieś Huwniki i Kalwaria 
Pacławska. Kosztorys oczyszczalni w Darowicach to jest 4 mln. zł.  
 
Radny S. Puchala wycofał wniosek. 

 
3. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał i działalności w okresie 

międzysesyjnym 
 
Ostatnia sesja zwyczajna Rady Gminy odbyła się 23.09.2015. Podjęte uchwały zostały 
zrealizowane. 
Sesja nadzwyczajna odbyła się 5.10.2015. Podjęte uchwały zostały zrealizowane. 
 
24.09 – uroczyste otwarcie drogi Huwniki – Kalwaria Pacławska z udziałem 
Wojewody M. Chomycz – Śmigielskiej  
28.09 – spotkanie z Wiceministrem sportu w sprawie dokończenia budowy hali 
sportowej w Huwnikach  
30.09 – spotkanie z Dyrektorem Lasów państwowych w Krośnie w sprawie 
dofinansowania drogi w Fredropolu, udało się uzyskać dofinansowanie w wysokości 
25 000 zł. 
14.10 – udział wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy w spotkaniu w Ustrzykach 
Dolnych z Burmistrzem oraz Wójtem Gminy Bircza i Przewodniczącym Rady Gminy 
Bircza. Spotkanie dotyczyło wniosku Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze 
dotyczącego utworzenia pomników przyrody. 
19.10 – spotkanie w Rzeszowie z Wojewodą Podkarpackim M. Chomycz – 
Śmigielską 
5.11 – spotkanie Wójtów z powiatów przemyskiego, jarosławskiego i przeworskiego 
z Dyrektorem PGE. Spotkanie dotyczyło koncepcji przejęcia przez Gminy sieci 
oświetlenia ulicznego 
18.11 – spotkanie w Rzeszowie w sprawie podsumowania RPO 2007 – 2013 oraz 
perspektywy RPO 2014 - 2020 
 
4. Sprawozdanie z wykonania planowanych zadań działalności budżetowej Gminy 

Fredropol na dzień 30.06.2015 r. 
 
Sprawozdanie przedstawiła Skarbnik Gminy Bogusława Borowska 
 

5. Podjęcie uchwał w sprawie: 
 zmian w budżecie Gminy na 2015 rok 
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Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Bogusława Borowska. 
 
Radny J. Solski poprosił o wyjaśnienie zwiększenia dochodów w dziale 756 rozdz. 75615 
, skąd takie duże kwoty. 
Skarbnik wyjaśniła, ze pod koniec roku jest robiona analiza dochodów i wydatków 
budżetowych. Pojawiają się dochody wcześniej nie planowane np. wpływy z tytułu 
zaległości podatkowych, odsetki itp.  
Wójt wyjaśnił, że w trakcie roku są sprzedawane działki i nowi właściciele płacą podatki, 
Gmina musi naliczyć i zapłacić podatek np. za ukończona kanalizację. Na początku roku 
dochody są planowane w oparciu o rok poprzedni, ale w trakcie zmieniają się i dochody 
i wydatki  
Radny J. Solski poprosił o wyjaśnienie wydatków na szkoły w dziale 801 
Skarbnik wyjaśniła, że na koniec roku wszystkie jednostki robią analizę dochodów i 
wydatków, brakujące środki trzeba uzupełnić 
Wójt stwierdził, że wydatki na oświatę ciągle rosną, w trakcie roku ubywa nam dzieci ze 
szkół prowadzonych przez Gminę, subwencja spada, ale nauczycielowi nadal trzeba 
płacić, dochodzi kosztowne nauczanie indywidualne 
Skarbnik wyjaśnił, że jeżeli zmniejsza się liczba dzieci to automatycznie wzrasta koszt 
utrzymania jednego dziecka, trzeba zwiększyć środki na zabezpieczenie dotacji dla 
Stowarzyszeń, dzieci z terenu naszej Gminy uczęszczają do przedszkoli na terenie 
innych Gmin, trzeba za to zapłacić.  
Radny S. Puchala stwierdził, że trzeba porozmawiać z rodzicami, którzy posyłają dzieci 
do szkół i przedszkoli poza teren Gminy i zapytać dlaczego to robią  
Wójt odpowiedział, że najczęściej decyduje fakt pracy rodziców w Przemyślu 
A.Uchman – kierownik ZOSziP – od 1.09.2016 oddziały przedszkolne obligatoryjnie 
staną się przedszkolami, nie będzie już oddziałów przedszkolnych. Nie wiadomo jak 
będzie liczona dotacja na przyszły rok, bo inne są  koszty w oddziałach przedszkolnych 
5 godzinnych, a inne w przedszkolu. 
Radny D. Czarnota – stwierdził, że Stowarzyszenia, które przejęły szkoły od Gminy 
obniżyły koszty utrzymania szkół o połowę. Należy się zastanowić dlaczego dzieci idą 
do szkół poza Gminę, bo te które chodzą do szkół prowadzonych przez Stowarzyszenia 
na terenie Gminy, to pieniądze zostają w Gminie  
Wójt stwierdził, że Stowarzyszenia maja możliwości prawne obniżenia kosztów 
utrzymania szkół, a Gmina takich możliwości nie ma, chociażby przez Kartę 
Nauczyciela 
 
Rada uchwalę przyjęła w głosowaniu: 15 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących 

 
 zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2015 

 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Bogusława Borowska. 

 
Radny D. Czarnota zapytał dlaczego to zobowiązanie musimy podejmować teraz, a 
nie np. w styczniu? 
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Wójt odpowiedział, że jest możliwość już w grudniu podpisać umowę z Agencją 
Nieruchomości Rolnych na budowę oczyszczalni w Rybotyczach z podłączeniem 
Makowej i Gruszowej. Sołectwo Makowa w funduszu sołeckim na br. ma zapisana 
kwotę 12 tyś. zł. na dokumentacje kanalizacji. Wstępne zapytanie na wykonanie 
dokumentacji to ok. 80 tyś. zł. Żeby wykorzystać fundusz sołecki musimy podpisać 
umowę na dokumentację w tym roku, jeżeli tego nie zrobimy to w przyszłym roku 
już te 12 tyś. trzeba będzie dołożyć z Budżetu Gminy. Wójt nie może podpisać 
Umowy wykraczającej poza rok budżetowy bez zgody Rady Gminy.  
 
Rada uchwalę przyjęła w głosowaniu: 14 głosów za, 0 głosów przeciw, 1 głos 
wstrzymujący 

 
 ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 

2016 roku na terenie Gminy Fredropol 
 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący J. Kożuch 
 
Radny S. Puchala stwierdził, że należałoby obniżyć stawkę podatku od powierzchni 
użytkowej wykorzystywanej pod działalność gospodarczą. Należy zachęcać 
przedsiębiorców niskimi podatkami bo w ten sposób stworzymy miejsca pracy i 
będziemy mieć większe wpływy do Budżetu 
Wójt przedstawił stawki podatków w sąsiedniej Gminie Przemyśl wieś, stawki są 
tam wyższe niż u nas, a np. stawka podatku od powierzchni użytkowej 
wykorzystywanej pod działalność gospodarczą u nas proponowana jest 20,50 zł. w 
Gminie Przemyśl wieś wynosi 21,77 zł. Stawki podatków w naszej Gminie są niższe 
od tych w przynajmniej połowie gmin Powiatu Przemyskiego. Samo obniżenie 
podatków nie przyciągnie inwestorów do gminy, której przynajmniej połowa leży w 
obszarze Natura 2000 co pociąga za sobą duże ograniczenia. Rada może obniżyć 
podatki, ale trzeba się zastanowić skąd wziąć dochody na pokrycie wydatków. 
Podatek rolny zmniejsza się o 20 zł. na hektarze. Opłaty za wywóz śmieci tez mamy 
jedne z najniższych  
Radny S. Puchala stwierdził, że w gminach Bircza i Dubiecko są niższe stawki 
podatków. Stwierdził, że podatki należy obniżyć, nie niszczyć przedsiębiorców, nie 
niszczmy ich tymi uchwałami, a próbujmy zachęcić tym, że mamy najniższe podatki, 
również od środków transportowych  
Wójt odpowiedział, że przedsiębiorca może wystąpić o umorzenie podatku jeśli go 
nie stać, ale musi to wiarygodnie udokumentować. Dlaczego mamy obniżać podatki 
przedsiębiorcom, a nie np. rolnikom, których jest zdecydowanie więcej na terenie 
gminy i wielu nie stać na zapłacenie podatku.  
Radny S. Turczyński zauważył, że mamy najniższe stawki opłat za wywóz śmieci 
Radny J. Solski zapytał jaka jest ściągalność podatków, oraz poprosił o informacje o 
umorzeniach. Stwierdził, że to nie prawda, że rolnicy nie mają na podatki bo dostają 
dopłaty  
Przewodniczący wyjaśnił, że informacja o umorzeniach jest informacją publiczną i co 
roku jest wywieszana na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy  
Skarbnik B. Borowska stwierdziła, że wniosek o umorzenie podatku trzeba 
wiarygodnie udokumentować. Podatki i opłaty oprócz subwencji to są główne 
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źródła dochodu Gminy, jeżeli będziemy mieli niskie podatki i opłaty to nie będziemy 
w stanie zabezpieczyć wydatków.  
Wójt przedstawił stawki podatku od budynków zajętych na działalność 
gospodarczą: w Gminie Krasiczyn – 21 zł., Gmina Krzywcza 22 zł., w Gminie 
Przemyśl wieś 21,77 zł., w Gminie Fredropol 20,50 zł. Po za tym jesteśmy Gminą, 
która zwalnia mieszkańców - rolników z podatku od budynków mieszkalnych, inne 
gminy tego nie robią. Ściągalność podatków na pewno jest na poziomie 80% i jest co 
roku wyższa.  
Radny S. Puchala – stwierdził, że w Gminie Bircza ten podatek wynosi 18,60 zł., po 
za tym jeśli ktoś zaczyna działalność gospodarcza to nie przyjdzie od razu po 
umorzenie podatku. Podatek ma zachęcać do rozpoczęcia działalności. 
Przewodniczący zauważył, że to nie jest czynsz miesięczny tylko podatek roczny. 
 
Rada uchwalę przyjęła w głosowaniu: 14 głosów za, 0 głosów przeciw, 1 głos 
wstrzymujący 

 
 wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości w 2016 roku na 

terenie Gminy Fredropol 
 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący J. Kożuch 
 
Rada uchwalę przyjęła w głosowaniu: 15 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących 

 
 ustalenia stawek opłaty targowej 

 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący J. Kożuch 
 
Radny S. Puchala zgłosił wniosek o odesłanie projektu uchwały do prac w komisjach. 
Trzeba ją doprecyzować jeśli chodzi o pkt. C – sprzedaż z samochodu, przyczepy. 
Dotyczy to przedsiębiorcy z naszej Gminy i będzie można na podstawie tej uchwały 
taką opłatę pobrać.  
Przewodniczący wyjaśnił, że było to już dyskutowane na komisjach z radcą 
prawnym. Po podjęciu tej uchwały na kolejnej sesji można przyjąć załącznik do niej.  
Radca prawny Piotr Fac – wyjaśnił, że zgodnie z orzeczeniem NSA w Warszawie  
można na terenie Gminy zróżnicować opłatę targową dla różnych targowisk. 
Zaproponował, żeby po podjęciu tej uchwały na kolejnej sesji wprowadzić do niej 
załącznik, określający działki w danej miejscowości na których pobiera się opłatę 
targową, albo wskazać całą miejscowość, a pozostałe działki na terenie Gminy 
zwolnić z tej opłaty.  
Radny S. Puchala stwierdził, że uchwała podjęta dzisiaj w takiej formie jak jest,  jest 
bublem 
Wójt odpowiedział, że uchwały podatkowe powinny być uchwalone do końca 
listopada, ale można będzie tą uchwałę zmienić  
Radca prawny Piotr Fac – wyjaśnił, że zmiana uchwały podatkowej jest możliwa 
nawet w ciągu roku podatkowego z zastrzeżeniem, że jest to zmiana na korzyść 
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podatnika. Jeżeli uchwała nie zostanie podjęta to zachwieje to równowagę 
budżetową, bo dochody z opłaty targowej są wpisane w projekt Budżetu na 2016 rok  
Wójt wyjaśnił, że do projektu Budżetu jest przyjęty dochód tylko z opłat targowych z 
Kalwarii Pacławskiej  
 
Głosowanie wniosku radnego S. Puchali: 4 głosy za, 9 głosów przeciw, 2 głosy 
wstrzymujące 
Wniosek nie został przyjęty. 
 
Rada uchwalę przyjęła w głosowaniu: 8 głosów za, 3 głosy przeciw, 4 głosy 
wstrzymujące 

 
 określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 

2016 roku na terenie Gminy Fredropol 
 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący J. Kożuch 
 
Radny S. Puchala stwierdził, że podatków nie mamy niskich, mamy dość wysokie w 
porównaniu do innych gmin. Stawka została zwiększona dla autobusów, 
zmniejszono liczbę miejsc z 30 do 22, automatycznie, ci którzy maja busy do 
przewozu osób, a są to busy 24 – 26 miejsc wskakują w stawkę 1450 zł. czyli wyższą. 
Jeżeli są to uregulowania ustawowe to należałoby pozostawić tą stawkę na takim 
samym poziomie. Jeżeli chodzi o pozostałe stawki to należałoby spotkać się z 
przedsiębiorcami, ustalić na jakim poziomie te stawki powinny być i dopiero taką 
uchwałę podjąć.  

Wójt przedstawił dla porównania stawki w Gminie Krasiczyn - mniejszej niż 22 

miejsca - 1 500,00 zł. u nas 1 350,00 zł.  

 równej lub wyższej niż 22 miejsca 2 000 zł., u nas 1 450,00 zł 

w Gminie Orły - mniejszej niż 22 miejsca - 1 400,00 zł. u nas 1 350,00 zł.  

 równej lub wyższej niż 22 miejsca 1700 zł., u nas 1 450,00 zł 

w Gminie Przemyśl - mniejszej niż 22 miejsca - 1 4300,00 zł. u nas 1 350,00 zł.  

 równej lub wyższej niż 22 miejsca 1840 zł., u nas 1 450,00 zł 

 

Radny S. Puchale stwierdził, że trzeba iść w tym kierunku, żeby zachęcić 
przedsiębiorców, żeby cokolwiek zaczęło się tutaj dziać. Co robimy w 
przyszłorocznym Budżecie, żeby więcej ludzi, więcej młodzieży tutaj zostało, żeby 
ludzie pracowali tutaj i nie dawali dzieci do przedszkola do Przemyśla? Zróbmy coś, 
idźmy w kierunku turystyki, ścieżek rowerowych, to jest nasze zadanie.  
Jeżeli podatek jest trzykrotnie niższy w Krośnie niż we Fredropolu to przedsiębiorca 
zarejestruje swoje samochody w Krośnie, takie są realia ekonomiczne. Krosno 
zmniejszyło podatek o połowę i wpływy wzrosły dwukrotnie bo przedsiębiorcy z 
innych miast zaczęli rejestrować samochody w Krośnie, więc idźmy w tym kierunku, 
promujmy się i obniżajmy podatki. 
Wójt stwierdził, że nie rozumie porównania naszej Gminy z miastem Krosno, jest to 
porównanie nieuprawnione  
Radny R. Kozak zapytał czy którykolwiek  z przewoźników zwracał się do Wójta o 
ustalenie cen biletów? Jeśli nie to dlaczego my mamy z nimi ustalać stawki podatku? 
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Radny J. Lichota stwierdził, że ciągły wzrost wydatków z pomocy społecznej 
świadczy o tym, że Gmina ubożeje  
Radny S. Puchala zapytał Wójta czy przygotowany Projekt Budżetu na 2016 rok w 
którymkolwiek punkcie powoduje rozwój Gminy? To są tylko czyste inwestycje. 
Należy pójść albo w agroturystykę, zachęcić przedsiębiorców żeby tutaj coś 
powstawało bo mamy ostatnie cztery lata środków unijnych.  
Przewodniczący stwierdził, że Budżet na 2016 rok nie jest przedmiotem dyskusji 
Wójt wyjaśnił, że pomagamy przedsiębiorcom miedzy innymi poprzez wspieranie 
ich wniosków o środki z Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Przemyska” 
 
Rada uchwalę przyjęła w głosowaniu: 8 głosów za, 1 głos przeciw, 6 głosów 
wstrzymujących 

 
 określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 

 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący J. Kożuch 
 
Rada uchwalę przyjęła w głosowaniu: 15 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących 

 
 wprowadzenia zwolnienia z podatku od nieruchomości Komendy 

Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie 
 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący J. Kożuch 
 
Rada uchwalę przyjęła w głosowaniu: 15 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących 

 
 wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi pochodzącymi od właścicieli nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki tej opłaty 

 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący J. Kożuch 
 
Wójt wyjaśnił, że stawki się zmieniają, jesteśmy już po przetargu, zmieniają się tylko 
wzory deklaracji 
Radny Ł. Mirowski zapytał jak będzie z tymi, którzy deklarują odpady segregowane, 
a nie segregują 
Wójt odpowiedział, że to jest w interesie odbiorcy odpadów, nie ma to wpływu na 
opłaty jakie ponosi Gmina. Ściągalność opłaty za wywóz odpadów jest praktycznie 
100 % 
 
Rada uchwalę przyjęła w głosowaniu: 15 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących 

 
 terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 
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Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący J. Kożuch 
 
Rada uchwalę przyjęła w głosowaniu: 15 głosów za, 0 głosów przeciw, 0głosów 
wstrzymujących 

 
 wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 
 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący J. Kożuch 
 
Rada uchwalę przyjęła w głosowaniu: 15 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących 

 
 wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Przemyślu 

 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący J. Kożuch 
Przewodniczący poinformował, że wybór zostanie dokonany w głosowaniu tajnym. 
 
Radny J. Solski stwierdził, że tego Pana w ogóle nie zna, powinien się pojawić, dać 
się poznać  
I.Solarczyk – pracownik Biura Rady Gminy wyjaśnił procedurę zgłaszania 
kandydatów i wyboru ławników. Pan Dariusz Dedio został zgłoszony przez Prezesa 
Sądu Rejonowego w Przemyślu. Nikt inny się nie zgłosił.  
 
Rada dokonała wyboru komisji skrutacyjnej w składzie: 

1. Lekowska Renata  – przewodniczący Komisji 

2. Kozak Ryszard – członek Komisji 

3. Bańczak Artur - członek Komisji 

 
Po zakończeniu głosowania komisja skrutacyjna przedstawiła Protokół z wyboru.  
 

1. Na ustawowy skład Rady Gminy Fredropol – 15 radnych, obecnych na sesji 

uprawnionych do głosowania jest …15……radnych. 

2. Na ławnika do Sądu Rejonowego w Przemyślu zgłoszono kandydaturę: 

Pan Dariusz Adam Dedio 

3. Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania: 15 

4. Liczba kart wyjętych z urny 15,  

a/ liczba kart ważnych…15…. 

b/ liczba kart nieważnych…0… 

c/ liczba głosów oddanych na kandydata…15… 

- za wyborem kandydata na ławnika …15…….. 

- przeciw wyborowi kandydata na ławnika ……0………. 

- głosów wstrzymujących ……………0……………. 

5. Wobec powyższego komisja skrutacyjna stwierdza, że Pan Dariusz Adam Dedio został 

wybrany na ławnika do Sądu Rejonowego w Przemyślu na kadencję 2016 – 2019.  

Na tym Protokół zakończono i podpisano. 
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 obciążenia nieruchomości gminnych ograniczonym prawem rzeczowym w 
postaci służebności przesyłu 

 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący J. Kożuch 
 
Wyrazić zgodę Wójtowi Gminy na obciążenie nieruchomości gminnych – części działek 

nr 314, 321, 327, 328, 329, 331, 354 – obręb Kniażyce oraz części działek nr 391/1, 393, 400, 

402, 403, 415, 420, 338/8, 318/5, 318/6, 333/19 – obręb Fredropol ograniczonym prawem 

rzeczowym tj. odpłatną jednorazowo służebnością przesyłu, na rzecz Województwa 

Podkarpackiego w związku z realizacją zadania: Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – 

województwo podkarpackie. 

 

Opisana w § 1 służebność przesyłu przedstawiona została na mapie stanowiącej załącznik 

graficzny do niniejszej uchwały. 

 

Wysokość jednorazowego wynagrodzenia z tytułu ustanowionej służebności przesyłu 

określona została w operacie szacunkowym opracowanym przez rzeczoznawcę majątkowego. 

 
Wójt wyjaśnił, że uchwała dotyczy budowy przez Urząd Marszałkowski sieci 
szerokopasmowego Internetu. Po  zimie zostanie wykonany przegląd tej inwestycji i 
naprawiane przez inwestora ewentualne szkody. Gmina będzie z tytułu służebności 
otrzymywać opłaty. 
 
Rada uchwalę przyjęła w głosowaniu: 15 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących 

 
 sprzedaży/dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy 

 
1.  

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący J. Kożuch 
 
Zezwolić Wójtowi Gminy na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą – 

Panią Urszulą Bojda zam. Aksmanice 20 – lokalu o pow. 33,75 m² w świetlicy wiejskiej 

w Aksmanicach na okres 3 lat. 

Uchylić uchwałę Nr XLVI/373/2013 Rady Gminy Fredropol z dnia 24 września 2013 r  

dotyczącą zezwolenia Wójtowi Gminy na zawarcie kolejnej umowy najmu 

z dotychczasowym najemcą – Panią Urszulą Bojda zam. Aksmanice 20 – lokalu 

o pow. 59,08 m² w świetlicy wiejskiej w Aksmanicach na okres 3 lat. 

 
Wójt wyjaśnił, że najemca zrezygnował z jednego pomieszczenia, ze względu na 
wysokie koszty wynajmu. 
Radny Ł. Mirowski zapytał kto ustala stawki czynszu za lokale, działki? 
Wójt odpowiedział, że albo na podstawie wyceny rzeczoznawcy albo wg. stawek 
obowiązujących na lokalnym rynku. W Aksmanicach stawka została ustalona w 
drodze przetargu. 
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Rada uchwalę przyjęła w głosowaniu: 15 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących 
 

2.  

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący J. Kożuch 
 
Zezwolić Wójtowi Gminy na zawarcie umowy na okres do 3 lat na dzierżawę nieruchomości 

gminnej – działki nr 22/1 o pow. 0,1014 ha z pow. 0,6500 ha położonej w obrębie Nowe Sady 

na rzecz dotychczasowego dzierżawcy Pani Dominiki Urbaś zam. Nowe Sady 14, 

z przeznaczeniem na cele handlowe, tj. prowadzenie sklepu spożywczo-przemysłowego.  

 
Wójt wyjaśnił, że Pan Bardziński, który dzierżawił działkę pod sklep, sprzedał ten 
sklep Pani Urbaś, ale Pani Urbaś nie ma tytułu prawnego do działki.  
 
Rada uchwalę przyjęła w głosowaniu: 15 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących 
 

3.  

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący J. Kożuch 
 
Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość położoną 

w obrębie Kniażyce, działkę oznaczoną nr 126/2 o pow. 0,3500 ha, tereny wskazane 

do zabudowy osiedleńczej 

 
Wójt wyjaśnił, że niedawno działka ta została pozyskana do zasobów Gminy w 
procesie komunalizacji. Rada solecka wyraziła zgodę na sprzedaż tej działki. W 
najbliższym czasie Gmina pozyska też 40 ha lasu. 
 
Rada uchwalę przyjęła w głosowaniu: 15 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących 
 

4.  

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący J. Kożuch 
 
Zezwolić Wójtowi Gminy na zawarcie umowy na okres do 3 lat na dzierżawę nieruchomości 

gminnej – działki nr 2/33 o pow. 0,0020 ha z pow. 0,0983 ha położonej w obrębie Młodowice 

na rzecz Pana Jana Borowskiego zam. Młodowice Osiedle 12/6, celem ustawienia garażu typu 

„blaszak”. 

 
Wójt wyjaśnił, że jest to dalszy etap dzierżaw działek pod garaże na Osiedlu 
Młodowice. 
 
Rada uchwalę przyjęła w głosowaniu: 15 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących 

 
5.  

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący J. Kożuch 
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Zezwolić Wójtowi Gminy na zawarcie umowy na okres do 3 lat na dzierżawę nieruchomości 

gminnej – działki nr 2/109 o pow. 0,0020 ha z pow. 0,0634 ha położonej w obrębie 

Młodowice na rzecz Pana Ryszarda Dejnaka zam. Młodowice Osiedle 6/5, celem ustawienia 

garażu typu „blaszak”. 

 
Rada uchwalę przyjęła w głosowaniu: 15 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących 

 
 określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich wykorzystania dla publicznych szkół i niepublicznych 
przedszkoli działających na terenie Gminy Fredropol, prowadzonych przez 
podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego 

 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący J. Kożuch 
 
Rada uchwalę przyjęła w głosowaniu: 15 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących 
 

6. Zajęcie stanowiska przez Radę Gminy w sprawie dzierżawy gruntów w 
Pacławiu.  

 
Wójt poinformował, że w 2008 bądź 2009 roku została wydzierżawiona 50 -cio 
hektarowa działka w Pacławiu osobie prywatnej. Umowa dzierżawy wygasła w 
lipcu br.,ale w związku z tym, że działka była zgłoszona do dopłat  mogła być 
użytkowana do końca roku. Teraz trzeba podjąć decyzję czy działka będzie dalej 
dzierżawiona bo są zainteresowani, czy Gmina sama zgłosi ta działkę do dopłat. W 
2017 roku wysokość dopłat do tej działki może wynieść 50 tyś.zł. 
Radny J. Solski stwierdził, że dotychczasowy dzierżawca nie użytkował tej działki na 
cele rolnicze tylko na dopłaty „do ptaszków”, czyli pod działania ekologiczne. 
Zapytał jakie oferty przedstawili pozostali zainteresowani, w jaki sposób chcą tą 
działkę użytkować. Pan Czenczek i Pani Dolik są producentami mleka, więc musimy 
zdecydować na jaki cel tą działkę chcemy przeznaczyć.  
Przewodniczący odczytał podanie Pani Dolik i Pana Czenczka oraz Pana 
Domańskiego. Pan Szybik wyraził ustnie wolę kontynuowania dzierżawy.  
Wójt poinformował, że roczna opłata za dzierżawę wynosiła 5 726 zł.  
Radny J. Solski poinformował, że wieś Pacław w 1920 roku zebrała pieniądze i 
wykupiła od hrabiego Tyszkowskiego te pastwiska na cele hodowli bydła, jest na to 
dokument potwierdzający ten fakt.  
Sołtys S. Dolik stwierdził, że Pan Szybiak dostał zgodę wsi na dzierżawę tego 
pastwiska ponieważ było ono zakrzaczone i zaniedbane i nie było jeszcze wtedy 
gospodarstwa Pana Czenczka. Pan Czenczek ma 35 sztuk bydła i wypasa je w trzech 
miejscowościach bo nie ma własnego pastwiska. Ziemia ma służyć produkcji 
żywności,  
Wójt odpowiedział, że na dzień dzisiejszy zgodnie z prawem właścicielem tej działki 
jest Gmina mimo istnienia jakichś dokumentów historycznych. Dziś mają one jedynie 
wartość historyczną, a nie prawną.  
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Przewodniczący stwierdził, że gdyby w czasie kiedy wydzierżawiano działkę Panu 
Szybiakowi Gmina mogła brać dopłaty to tej dzierżawy w ogóle by nie było, teraz 
Gmina może takie dopłaty pobierać i musimy się kierować interesem Gminy.  
Sołtys S. Dolik stwierdził, że zimie trzeba dać rolnikom, żeby produkowali żywność.  
Wójt stwierdził, że Gmina może zgłosić działkę do dopłat, a rolnicy będą mogli 
wypasać tam bydło. 
Radny J. Gierczak stwierdził, że dotychczas jak kończyły się dzierżawy na działki to 
Gmina zgłaszała te działki do dopłat, propozycja Wójta jest w tej sytuacji dobrym 
rozwiązaniem, można tez rozważyć dzierżawę części tej działki pod pastwisko  
Sołtys S. Dolik stwierdził, że dopłaty zostały wprowadzone po to żeby żywność była 
tańsza a tym samym, żeby była konkurencja dla eksportu. Dopłaty wyrównują 
rolnikom koszty produkcji  
Radny S. Puchala stwierdził, że skoro mieszkańcy naszej Gminy chcą prowadzić 
gospodarstwo to trzeba się nad tym zastanowić 
Radny R. Kozak stwierdził, że wszystkim zainteresowanym dzierżawą chodzi o 
dopłaty, ale Gmina nie powinna tez rezygnować z dochodu z tytułu dopłat, i zgłosić 
działkę do dopłat tak jak robimy to z innymi działkami  
Radny J. Solski stwierdził, że zatraciliśmy człowieka, a patrzymy tylko na pieniądze, 
poza tym protestujemy przeciwko Parkowi, Naturze 2000, a sami tworzymy otulinę 
dla Parku 
Radny J. Lichota stwierdził, że z tych 50 tyś. dopłat o których mówił Wójt trzeba 
odliczyć koszty utrzymania tej działki, koszenie itp.  
D. Cebeńko – Kierownik GZUW poinformował, że z tytułu dopłat bezpośrednich w 
2014 roku Gmina otrzymała 117 tyś. zł. za 66 ha, koszty koszenia to ok. 21 tyś. zł.  
Wójt zapytał czy przygotowywać projekt uchwały, bo zostało mało czasu do końca 
roku 
 
Na wniosek Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 
J. Gierczaka, Komisja rozpatrzy wnioski o dzierżawę i przedstawi stanowisko Radzie 
Gminy. 
 
7. Zapytania i interpelacje radnych. 
8. Dyskusja. 
 
Sołtys J. Borowski – miało być w Kupiatyczach utworzone przedszkole. Trzeba się 
zastanawiać nad budową wodociągu, bo wody brakuje  
Wójt odpowiedział, że przy każdej szkole jest oddział przedszkolny, w Kupiatyczach 
też. Najpierw musimy skanalizować Gminę bo to jest priorytet jeśli chodzi o ochronę 
środowiska, a potem dopiero myśleć o wodociągach, poza tym utrzymanie sieci 
wodociągowej jest bardzo kosztowne, bo nie wszyscy mieszkańcy będą chcieli z 
wodociągów korzystać, jak ktoś ma studnię i nie brakuje mu wody to nie będzie za 
wodę płacił 
 
Przewodniczący przedstawił pismo Państwa Ogonowskich w sprawie wpisania 
części potoku Młynówka w Nowych Sadach (odprowadzalnika od młyna) do 
rejestru zabytków  
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Wójt wyjaśnił, że wpisanie do rejestru zabytków będzie się wiązało z nakładami na 
zabezpieczenie tego odprowadzalnika, poza tym są tam prywatne działki na których 
jest prowadzone wydobycie kruszywa. Wprowadzenie tam obiektu chronionego 
może utrudnić gospodarkę w tym terenie 
 
Przewodniczący przedstawił pismo Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze w sprawie 
ustanowienia pomników przyrody na terenie Gminy Fredropol 
Przewodniczący przedstawił opinię Nadleśnictwa Bircza w tej sprawie  
Radny S. Puchala – konieczna wymiana kuchni gazowej w świetlicy w Kormanicach, 
wymiana pompy wody 
Wójt odpowiedział, że pompa do wody została już wymieniona, kuchenka zostanie 
przeniesiona ze świetlicy Młodowice Osiedle 
 
Wójt poprosił sołtysów, radnych o pisemna informacje do Urzędu Gminy w sprawie 
rezerwacji świetlic na imprezy wiejskie 
Radny S. Puchala poprosił o przedstawienie Protokołu z wycinki drzew w 
Nowosiółkach i Nowych Sadach  
Wójt odczytał decyzję ostateczną Starosty Przemyskiego w sprawie umorzenia 
postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska w Rzeszowie  
Radny J. Lichota stwierdził, że to jest kłamstwo 
Radny J. Solski poprosił o kserokopię uzasadnienia,  w Kalwarii na cmentarzu jest 
cztery pomniki przyrody, jedna lipa zagraża nagrobkom, trzeba ją natychmiast 
zabezpieczyć  
Wójt stwierdził, że nie wycinał drzew, ani nie wydawał zgody na ich wycinkę, 
umowa dokładnie precyzowała co wykonawca może wycinać, a co nie ma być 
wycinane 
Sołtys A. Dzimira w sprawie otwarcia świetlic w większym wymiarze godzin w 
czasie ferii zimowych 
Wójt odpowiedział, że ze względu na koszty będzie to możliwe pod warunkiem, że 
wcześniej zamkniemy świetlice na dwa tygodnie 
Radny D. Czarnota w sprawie uruchomienia oświetlenia ulicznego na terenie 
Gminy, poprosił o informacje, każda zmiana godzin oświetlenia to są koszty dla 
Gminy , remont świetlicy w Sólcy – czy jest ekspertyza budowlana, bo budynek jest 
w bardzo złym stanie i trzeba coś z nim zrobić 
Wójt odpowiedział, że była ekspertyza ustna zrobiona grzecznościowo, jeśli chcemy 
ekspertyzę na piśmie to musimy za nią zapłacić, sama wymiana dachu  bez 
ekspertyzy fundamentów i ścian nic nie da. W styczniu zostanie zrobione zapytanie 
ofertowe na wykonanie takiej ekspertyzy i zobaczymy ile będzie to kosztować. Wójt 
przedstawił harmonogram włączania oświetlenia ulicznego na terenie gminy w 
godzinach porannych  
Radna E. Turczyńska zapytała Wójta czy będzie spełniał obietnice wyborcze, chodzi 
o drogi gminne do posesji, na których została wybudowana kanalizacja i drogi te są 
zniszczone  
Wójt odpowiedział, że spełnia obietnice bo znacznie poprawił się stan dróg na 
terenie Gminy 
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Sołtys H. Wojciechowski poprosił o jedną przyczepę pisaku i żwiru dla Kłokowic na 
drogę do kładki, mieszkańcy sami tą drogę zrobią 
 
9. Zakończenie obrad sesji. 

 
Przewodniczący podziękował zebranym za udział i zakończył obrady XVI sesji Rady 
Gminy. 

 

 


