
Protokół Nr VII/2015 
z VII sesji Rady Gminy Fredropol 

z dnia 25 marca 2015 roku 
 

Ustawowy skład Rady 15 

Radni Obecni na sesji 15 

Radni nieobecni na sesji 0 
 
Osoby zaproszone na sesję: 

2 Leszek Urban Sekretarz Gminy 

3 Bogusława Borowska Skarbnik Gminy 

4 Bożena Nuckowska Kierownik GOPS 

5 Anna Uchman Kierownik ZOSziP 

6 Teresa Szmuc Kierownik Biblioteki Gminnej 

7 Dominik Cebeńko Kierownik GZUW 

8 Ryszard Gołębiowski radny Rady Powiatu Przemyskiego – 
członek Zarządu Powiatu  

9 Krzysztof Kołodziejczyk radny Rady Powiatu Przemyskiego 

 
Oraz sołtys wg. Listy obecności 
 
 
1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch otworzył obrady VII sesji Rady Gminy 
Fredropol. Na podstawie listy obecności stwierdził jej prawomocność. Powitał 
radnych, sołtysów oraz zaproszonych gości. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy S. Puchala zgłosił wniosek o wprowadzenie do 
porządku obrad: 
- projektu uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków 
ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Fredropol za udział w działaniu 
ratowniczym i w szkoleniu pożarniczym 
- apel do Wójta Gminy Fredropol w sprawie podpisania umów z kierowcami – 
konserwatorami, ilości paliwa w pojazdach bojowych, zakupu części, koniecznych 
przeglądów i atestów dla sprzętu w OSP Fredropol, podpisania umowy z 
Komendantem Gminnym Straży Pożarnej oraz składania wniosków na 
dofinansowanie OSP  
 
Rada wniosek przyjęła; 13 głosów za, 0 głosów przeciw, 2 głosy wstrzymujące 
 
3. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał i działalności w okresie 

międzysesyjnym.  
 
Sprawozdanie złożył Sekretarz Gminy Leszek Urban. 



Sekretarz poinformował, że Wójt jest nieobecny na sesji z powodu zwolnienia 
chorobowego. 
 
Uchwały z VI sesji Rady Gminy są w trakcie realizacji. 
 
Działalność Wójta: 
25.02 – spotkanie z Ministrem Sportu w sprawie środków na dokończenie budowy 
hali sportowej w Huwnikach 
12.03 – spotkanie z Prezesem Agencji Rolnej w Rzeszowie w sprawie dofinansowania 
budowy kanalizacji w Rybotyczach (były PGR) – wniosek złożony 17.03.2015 r. 
16.03 – spotkanie z parlamentarzystami w Urzędzie Gminy w sprawie szkód 
łowieckich  
20.03 – rozstrzygnięcie przetargów na drogę Huwniki – Kalwaria Pacławska, 
Aksmanice  
23.03 – rozstrzygniecie przetargu na drogę w Gruszowej 
 
4. Podjęcie uchwał w sprawie: 
 zmieniająca Uchwałę budżetową Gminy Fredropol na 2015 rok Rady Gminy 

Fredropol Nr III/15/2014 z dnia 30.12.2014 
 
Projekt uchwały przedstawiła skarbnik Gminy Bogusława Borowska 
Rada uchwałę  przyjęła; 15 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
 zmian w Budżecie Gminy Fredropol na 2015 rok. 

 
Projekt uchwały przedstawiła skarbnik Gminy Bogusława Borowska 
Rada uchwałę  przyjęła; 15 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
 wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Fredropol. 

 
Projekt uchwały przedstawiła skarbnik Gminy Bogusława Borowska 
Rada uchwałę  przyjęła; 15 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
 zaciągnięcia kredytu długoterminowego zgodnie z ustawą o zamówieniach 
publicznych. 

 
Projekt uchwały przedstawiła skarbnik Gminy Bogusława Borowska 
Rada uchwałę  przyjęła; 15 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
 zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w 
Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie.  

 
Projekt uchwały przedstawiła skarbnik Gminy Bogusława Borowska 
Rada uchwałę  przyjęła; 15 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
 sprzedaży/dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy. 



 
Projekty uchwał przedstawił Przewodniczący J. Kożuch 
 

1. w sprawie wystąpienia do Wojewody Podkarpackiego z wnioskiem o nieodpłatne 

przekazanie Gminie Fredropol prawa własności części zabudowanej nieruchomości 

Skarbu Państwa, położonej w obrębie Fredropol 

 

 

Zezwolić Wójtowi Gminy na wystąpienie do Wojewody Podkarpackiego z wnioskiem 

o nieodpłatne przekazanie Gminie Fredropol prawa własności części zabudowanej 

nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w obrębie Fredropol, oznaczonej w ewidencji 

gruntów, jako działka nr 220/4 o pow. 0,1200 ha. 

 

Przewodniczy wyjaśnił, że chodzi o działkę na której stoi budynek Urzędu Gminy, która jest 

własnością Skarbu Państwa. 

 

Rada uchwałę  przyjęła; 15 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 

2. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy 

oraz uchylenia uchwały nr V/37/2015 z dnia 26 stycznia 2015 r. 

 

Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość położoną 

w miejscowości Fredropol, działkę oznaczoną nr 453/1 o pow. 0,5127 ha, tereny rolne 

wskazane do zabudowy osiedleńczej 
Uchylić uchwałę nr V/37/2015 z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie przeznaczenia 

do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości 

Fredropol, działki oznaczonej nr 316/1 o pow. 0,5012 ha, tereny rolne wskazane 

do zabudowy osiedleńczej 

 

Radna R. Lekowska złożyła wniosek o oddalenie projektu uchwały do prac w 
komisjach. 
Rada wniosek  przyjęła; 15 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 

3. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminnej na okres do 3 lat oraz uchylenia 

uchwały Nr XLIX/398/2013 Rady Gminy Fredropol z dnia 16 grudnia 2013 r 

 

Zezwolić Wójtowi Gminy na zawarcie umowy na okres do 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 Pani Honoraty Radoń zam. Sierakośce 102/1 z przeznaczeniem 

na cele rolne.  

Uchylić uchwałę Nr XLIX/398/2013 Rady Gminy Fredropol z dnia 16 grudnia 2013 r., 

dotyczącą zezwolenia Wójtowi Gminy na zawarcie kolejnej umowy na okres do 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.  

 
Rada uchwałę  przyjęła; 15 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
 



4. w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Fredropol oraz 

uchylenia uchwały Nr XXIV/217/2005 Rady Gminy Fredropol z dnia 16 września 

2005 r   

 
Przeznaczyć do dzierżawy część działki nr 126/1 o pow. 2,9400 ha z pow. 4,4664 ha, 

położonej w Nowosiółkach Dydyńskich na okres 10 lat na rzecz Państwa Anny i Stanisława 

Nuckowskich, zam. Przemyśl, ul. Smolki 24/10 na cele rekreacyjno – sportowe i hodowli ryb, 

z możliwością budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w technologii drewnianej. 

 

Uchylić uchwałę Nr XXIV/217/2005 Rady Gminy Fredropol z dnia 16 września 2005 r., 

dotyczącą przeznaczenia do dzierżawy części działki o pow. 1,00 ha z nieruchomości 

oznaczonej nr 126/1 o pow. 4,457 ha, położonej w Nowosiółkach Dydyńskich na rzecz 

Stanisława Nuckowskiego zam. w Przemyślu na okres 10 lat z przeznaczeniem na hodowlę 

i łowisko ryb. 

 
Radny J. Gierczak złożył wniosek o oddalenie projektu uchwały do prac w 
komisjach. Komisja Rolnictwa przeprowadzi rozeznanie w terenie i przedstawi 
Radzie stanowisko w tej sprawie. 
 
Rada wniosek  przyjęła; 15 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 

Przewodniczący ogłosił 10 minut przerwy na wniosek Sekretarza L. Urbana  
 

 przeprowadzenia wyborów do samorządów mieszkańców sołectw na terenie 
Gminy Fredropol. 

 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący J. Kożuch 
 
Przewodniczący poinformował, że wybory sołtysów odbędą się w dniu 26 kwietnia 
2015 roku 
Radny J. Solski zapytał dlaczego wybory odbędą się tak późno? 
Przewodniczący wyjaśnił, że Statut był trzykrotnie zmieniany na wniosek sołtysów 
Ireneusz Solarczyk – pracownik Biura Rady Gminy wyjaśnił, że Uchwała w sprawie 
Statutów sołectw została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego w dniu 18 marca i wejdzie w życie 1 kwietnia, i od tego dnia Wójt 
może dopiero podejmować czynności wyborcze  
 
Rada uchwałę przyjęła: 15 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących  
 

 utworzenia odrębnego obwodu głosowania w DPS w Huwnikach. 
 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący J. Kożuch 
Rada uchwałę przyjęła: 15 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących  
 
 ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży 

pożarnych z terenu Gminy Fredropol za udział w działaniu ratowniczym i w 
szkoleniu pożarniczym 

 



Projekt uchwały przedstawił Wiceprzewodniczący S. Puchala 
 
Przewodniczący J. Kożuch stwierdził, że projekt uchwały zawiera błąd formalny 
ponieważ nie ma w nim podanego źródła finansowania. 
Radny J. Solski stwierdził, że uchwała jest wynikiem prac doraźnej Komisji Rady 

Gminy Fredropol ds. ochrony przeciwpożarowej. 
Radny przedstawił Sprawozdanie z prac komisji. 
Wiceprzewodniczący S. Puchala wyjaśnił, że stawka za działania ratownicze wzrasta 
z 8 do 9 zł. komisja przeanalizowała Sprawozdanie z wykonania Budżetu za rok 2014 
r, gdzie była powódź i dlatego było przekroczenie, stawka wynikająca ze wskaźnika 
GUS wynosi 22 zł, stawka zaproponowana przez komisję to 9 zł, dotychczas przez 
wiele lat było to 8 zł. Stawka za szkolenia to 5 zł, wcześniej tej stawki nie było. 
Chodzi o to żeby strażacy przechodzili szkolenia, ponieważ powinni przechodzić 
takie szkolenia, żeby brać udział w działaniach ratowniczych. W Budżecie jest na ten 
cel zapisane 10 tyś. zł. , w poprzednich latach nie była wydawana ani złotówka. 
Środki są zabezpieczone i w razie konieczności w zależności od wykonania z tego 
roku zostanie dokonana korekta w późniejszym czasie. 
Sekretarz L. Urban stwierdził, że w ten sposób nie wprowadza się uchwały, 
wyciągając ją z szuflady w ostatnim momencie kiedy Wójt nawet nie ma możliwości 
wypowiedzieć się w tej sprawie. Od wielu lat pracownicy nie dostali podwyżek, 
świetlicowe, sołtysi otrzymują minimalne diety, Prezesi klubów sportowych pracują 
społecznie, za jakiś czas będzie koszenie cmentarzy co pochłania duże środki. Wiele 
osób chciałoby mieć podwyżki, ale trzeba porozmawiać o naszych możliwościach.  
Sekretarz stwierdził, że Wiceprzewodniczący nawet nie przyszedł porozmawiać w 
tej sprawie. W Apelu jest zapis o podpisanie umów z kierowcami. Sekretarz zapytał 
R. Gołębiowskiego (inspektor ds. Obrony cywilnej UG) kiedy wystąpiono pisemnie 
podpisanie umów z kierowcami? Jako jedyny taka umowę mógł podpisać tylko 
jeden kierowca Pan Bajdiuk. Szkolenia i badania są robione na bieżąco. Zapytał A. 
Dzimirę (Komendant OSP) czy kiedykolwiek Wójt odmówił podpisania skierowania 
na badania, przyjęto tylko zasadę, że najpierw musi być szkolenie, a dopiero potem 
badania.  
A.Dzimira przyznał, że przyjęta zasada jest słuszna i nigdy nie było odmowy 
skierowania na badania, problem jest ze stawkami za kierowców. W 2012 roku 
stawka dla OSP Fredropol wynosiła 180 zł.,  Ponad rok temu została obniżona do 90 
zł. brutto, a kierowca ma bardzo duży zakres obowiązków.  
Sekretarz stwierdził na pisemne wezwanie Wójta do podpisania umów z kierowcami 
zgłosił się tylko Pan Bajdiuk, Pan Czarnota ma się zgłosić po zakończeniu zwolnienia 
chorobowego.  
A.Dzimira stwierdził, że część kierowców znając stawkę nie chce brać na siebie 
obowiązków  i odpowiedzialności finansowej, za sprzęt w jednostce 
R. Gołębiowski przedstawił zakres umowy z kierowcą oraz pismo skierowane przez 
Wójta Gminy do Prezesa OSP w Fredropolu Pana Jamroza w sprawie wykazu 
kierowców z uprawnieniami, z którymi można podpisać umowy. 
Wiceprzewodniczący S. Puchala stwierdził, że stawka 9 zł jest dopasowana do 
możliwości budżetowych w odniesieniu do wykonania budżetu z lat poprzednich. 
Stwierdził, że był trzykrotnie u Wójta i prosił o umowę pomiędzy Strażą, 



Komendantem i Wójtem i umowy takiej nie dostał. Nie doszło też o rozmowy z 
Panem Jamrozem i Panem Bemem, rozmowa taka nie doszła do skutku. Od 1.01 do 
18.02 Straż nie funkcjonowała bo nie miała paliwa w aucie żeby  wyjechać, a jest to 
jedyna jednostka wpisana do krajowego rejestru. Jest to jeden z 15 20 zarzutów do 
sposobu działania Wójta w stosunku do straży 
Sekretarz L. Urban odpowiedział, że nawet jak byśmy wlali tysiąc litrów paliwa i 
postawili tysiąc samochodów i tak nie można by wyjechać bez spełnienia wymogu 
posiadania trzech kierowców z uprawnieniami.  
J. Bajdiuk stwierdził, że zaproponowana sztywna stawka 90 zł. dla kierowcy jest za 
niska 
Sekretarz wyjaśnił, że wnioski o których była mowa są dofinansowywane przez 
WFOŚ w 80%, a Wiceprzewodniczący twierdził, że w 100% 
Radny J. Solski odpowiedział, że dopłaca Biuro Terenowe 
Wiceprzewodniczący S. Puchala stwierdził, że Pan Dzimira miał gotowe wnioski na 
19 800 zł. finansowane w 100% ze środków zewnętrznych i przyszedł do Wójta, żeby 
je podpisał  i Wójt odmówił podpisania tych wniosków, to jest działanie na szkodę 
Gminy 
Radny J. Solski stwierdził, że przed sesją były posiedzenia komisji, nic nie 
przeszkadzało, żeby Pan Wójt uczestniczył w tym posiedzeniu, poza tym art. 20 ust. 
1a usg. mówi, że Rada Gminy może wprowadzić zmiany w porządku obrad. 
Sekretarz zapytał Pana R. Gołębiowskiego w jakiej wysokości jest dofinansowanie 
wniosku, który mamy przygotowany 
R. Gołębiowski odpowiedział, że w 80% 
A. Dzimira wyjaśnił, że WFOŚ pokrywa 80% ale można to połączyć z 
dofinansowaniem z Biura Terenowego OSP i wtedy będzie 100%. Jest przygotowany 
jeszcze 1 wniosek na zakup motopompy na 30 tyś. ale musi być składany przez 
Urząd Gminy, nie OSP, Gmina też nie poniesie żadnych kosztów 
Przewodniczący J. Kożuch ponownie stwierdził, że ze względów formalnych ta 
uchwał jest błędna dlatego apeluje o niepodejmowanie tej uchwały, skierowanie jej 
do opinii radcy prawnego. Zaapelował, żeby w przyszłości składać projekty uchwał 
wcześniej do Biura Rady  
 
Rada uchwałę przyjęła: 11 głosów za, 0 głosów przeciw, 4 głosy wstrzymujące  
 
 
 apel do Wójta Gminy Fredropol w sprawie podpisania umów z kierowcami – 

konserwatorami, ilości paliwa w pojazdach bojowych, zakupu części, 
koniecznych przeglądów i atestów dla sprzętu w OSP Fredropol, podpisania 
umowy z Komendantem Gminnym Straży Pożarnej oraz składania wniosków 
na dofinansowanie OSP  

 

Projekt apelu przedstawił Wiceprzewodniczący S. Puchala 
 
Radny J. Gierczak zapytał dlaczego jest apel tylko o podpisanie umów z kierowcami 
OSP Fredropol, a nie dla wszystkich 
Wiceprzewodniczący S. Puchala odpowiedział, że w pierwszej kolejności chodzi o 
postawienie na nogi jednostki z Fredropola, która jest w Krajowym Systemie, a w 



dalszej kolejności należy się zając pozostałymi jednostkami, zostaną przygotowane 
odpowiednie uchwały 
Radny J. Solski odpowiedział, że Komisja zajęła się najpierw jednostką z Fredropola, 
a docelowo powinniśmy dążyć do wpisania do Krajowego Rejestru drugiej jednostki 
z terenu Gminy, a pytanie odnośnie umów proszę zadać Panu Wójtowi 
A.Dzimira wyjaśnił, że dotychczas było tak przyjęte, że kierowcy z pozostałych 
jednostek mieli ok. 50% wynagrodzenia kierowców OSP Fredropol czyli 50 zł. brutto 
Umowy te można w każdej chwili podpisać, jest to sprawa miedzy kierowcami a 
Wójtem 
Przewodniczący J. Kożuch stwierdził, że jest znowu problem prawny czy Rada 
Gminy może ustalać stawki w takim Apelu, stwierdził że zgodnie ze statutem Apele 
Rady Gminy mogą być kierowane do adresatów zewnętrznych, należałoby zasięgnąć 
opinii radcy prawnego 
 
Przewodniczący złożył wniosek o nie podejmowanie Apelu 
 
Rada wniosek odrzuciła: 0 głosów za 
 
Rada apel przyjęła: 7 głosów za, 0 głosów przeciw, 8 głosów wstrzymujących  
 

5. Zapytania i interpelacje radnych. 
6. Dyskusja. 
 
Sołtys E. Borowicz w sprawie transportu dla sołtysów na szkolenie z funduszu 
soleckiego  
Sołtys S. Dolik zapytał gdzie będą przeprowadzone wybory sołtysa w Pacławiu 
Sołtys Z. Feduniak w sprawie drogi Huwniki – Kalwaria Pacławska, bez przeprawy 
przez Wiar droga ta nie będzie spełniać swojej roli, w jednym miejscu jest bardzo 
stromy podjazd, który należałoby zniwelować   
Sekretarz odpowiedział, że ta droga ma być zrobiona w taki sposób, żeby dobrze 
służyła, wniosek nie przewiduje wykonania przeprawy, ale w tej kadencji taka 
przeprawa zostanie wykonana  
Radny J. Gierczak poinformował, że Komisja Rolnictwa dokonała przeglądu dróg 
gminnych, wnioski zostaną przekazane Wójtowi 
S. Moskowicz (PIR) – czy komisja brała pod uwagę rowy melioracyjne 
 
7. Zakończenie obrad sesji. 
 
Przewodniczący podziękował zebranym za udział w VII sesji i zakończył jej obrady. 


