
Protokół Nr XI/2015 
z XI sesji Rady Gminy Fredropol 

z dnia 24 czerwca 2015 roku 
 

Ustawowy skład Rady 15 

Radni Obecni na sesji 15 

Radni nieobecni na sesji  
 
Osoby zaproszone na sesję: 

1 Mariusz Śnieżek Wójt Gminy 

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 

10 Stefan Moskowicz PIR Przemyśl 

11 Piotr Fac Radca prawny 

12 O. Piotr Reizner Gwardian Klasztoru Franciszkanów w 
Kalwarii Pacławskiej 

13 Eugeniusz Borowicz Prezes Stowarzyszenia Sołtysów 
 
oraz sołtysi wg. załączonej listy 
 
1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch otworzył obrady XI sesji Rady Gminy 
Fredropol. Na podstawie listy obecności stwierdził jej prawomocność.  
 
3. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał i działalności w okresie międzysesyjnym.  
 
Uchwały z X sesji Rady Gminy zostały zrealizowane. Uchwała w sprawie dzierżawy 
nieruchomości w Nowosiółkach Dyd. Jest w trakcie realizacji. 
 
27.05 – Konwent Wójtów Powiatu Przemyskiego. Główne tematy to zmiana prawa 
wodnego zakładającego przekazanie pod zarząd Gmin rzek i cieków wodnych oraz 
wykup oświetlenia ulicznego przez Gminy od Zakładu Energetycznego. Zmiany te łączą 
się z dużymi kosztami dla Gmin. 
9.06 – spotkanie ze Starostą Powiatu Przemyskiego w sprawie organizacji Dożynek 
Powiatowych w Kalwarii Pacławskiej 
12.06 – spotkanie z Dyrektor Agencji Nieruchomości Rolnych w Rzeszowie w sprawie 
dofinansowania budowy kanalizacji w Rybotyczach. 
21.06 –Gminne zawody Strażackie i Festyn Rodzinny w Fredropolu 
 



4. Podjęcie uchwał w sprawie: 
 zmian w budżecie na 2015 rok 

 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Bogusława Borowska. 
 
Rada uchwalę przyjęła w głosowaniu: 15 głosów za, 0 głosów przeciw, o głosów 
wstrzymujących 
 

 wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Fredropol 
 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Bogusława Borowska. 
 
Rada uchwalę przyjęła w głosowaniu: 15 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących 
 

 udzielenia Wójtowi Gminy Fredropol absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu za 2014 rok 

 - Przedstawienie "Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok" 
 
Sprawozdanie przedstawiła Skarbnik Gminy Bogusława Borowska. 
 

- Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej do Regionalnej Izby  
Obrachunkowej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy  
   Fredropol za 2014 rok 

 
Wniosek przedstawiła Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej Renata Lekowska 
 
Działając na podstawie art. 18a ust. 3 ustawy, z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(DzU z 2013 r. poz. 594) Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała wykonanie 
budżetu Gminy za 2014 rok oraz wnosi do Rady Gminy o udzielenie Panu 
Mariuszowi Śnieżek - Wójtowi Gminy Fredropol absolutorium za 2014 rok. 
 

Uzasadnienie 
 
 Po rozpatrzeniu sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy za 2014 
rok, sprawozdania finansowego z wykonania budżetu, a także z innymi sprawozdaniami 
wymienionymi w załączonej Opinii, po wysłuchaniu ustnych wyjaśnień  Wójta i Skarbnika 
Gminy Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła wykonanie budżetu. Opinia Komisji o 
wykonaniu budżetu stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Wobec powyższego 
Komisja wnioskuje o udzielenie Panu Mariuszowi Śnieżek – Wójtowi Gminy Fredropol 
absolutorium za 2014 rok. 

 
- Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej  
  w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Fredropol 

 
Opinię przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Fredropol Józef Kożuch 
 

- Opinie Komisji Stałych w sprawie wykonania budżetu gminy za 2014 rok 
 



Opinię Komisji Rewizyjnej przedstawiła Wiceprzewodnicząca Komisji Renata Lekowska 
– opinia pozytywna 
Opinię Komisji Rozwoju Społeczno Gospodarczego, Budżetu i Finansów przedstawił 
członek Komisji Andrzej Latocha – opinia pozytywna 
Opinię Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska przedstawił 
Przewodniczący Komisji Józef Gierczak – opinia pozytywna 
Opinię Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Samorządowych przedstawił Przewodniczący 
Jerzy Solski – opinia pozytywna, z zastrzeżeniem, że nie wszystkie wykonane inwestycje 
były celowe 
 
 - Dyskusja 
 
O. Piotr Reizner - Gwardian Klasztoru Franciszkanów w Kalwarii Pacławskiej – w 
imieniu wspólnoty klasztornej, parafian i mieszkańców podziękował za inwestycje 
wykonane w Kalwarii Pacławskiej, szczególnie drogi od Huwnik do Kalwarii. Podkreślił 
bardzo dobrą współpracę Wójta i Rady Gminy z Klasztorem OO Franciszkanów 
 
Sołtys A. Janiszczak – podziękował Wójtowi za inwestycje wykonane w sołectwach 
Darowice i Koniuszki. Zapytał radnego J. Solskiego jakie inwestycje jego zdaniem były 
niecelowe? 
Radny J. Solski odpowiedział, że w dalszej części sesji przedstawi Sprawozdanie Komisji 
w tej sprawie 
Radny R. Kozak – podziękował, za wykonane inwestycje i wyraził nadzieję, że 
przyszłoroczny budżet też będzie dzielony sprawiedliwie 
Sołtys M. Szwaja podziękowała za inwestycje wykonane w Gruszowej, nowa droga, 
altanka, plac zabaw 
 

- Podjęcie uchwały w sprawie Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok 

 

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch 
 
Rada uchwalę przyjęła w głosowaniu: 15 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących 
 

- Podjecie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy  
Fredropol za 2014 rok  

 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch 
 
Rada uchwalę przyjęła w głosowaniu: 15 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących 
 
Wójt podziewał Radzie Gminy za przyjęcie Sprawozdania i udzielone absolutorium. 
Podziękował poprzedniej Radzie, która w większości realizowała Budżet w 2014 roku. 
Podziękował obecnym radnym, sołtysom, Pani Skarbnik, Panu Sekretarzowi, 
pracownikom oraz wszystkim mieszkańcom, którzy przyczynili się do realizacji 
budżetu. Wójt podkreślił, że ostatnim roku, jak również w całej poprzedniej kadencji 
dokonano wiele zmian w Gminie i były to zmiany na lepsze potwierdzone w 
ogólnopolskich rankingach gmin, gdzie zajmowaliśmy wysokie miejsca (33miejsce w 



Polsce i 3 na Podkarpaciu). To jest ogromny sukces naszej Gminy. Wójt zaapelował o 
wspólną pracę dla dobra Gminy, na rzecz dalszego rozwoju. Wójt zadeklarował chęć 
współpracy ze wszystkimi, którzy mają na celu dobro i rozwój naszej Gminy.  
 
Radny S. Turczyński podziękował radnym poprzedniej i obecnej kadencji za współpracę. 
 
5. Zapytania i interpelacje radnych. 
6. Dyskusja. 
 
Pisma: 

1. J.S. kmiotek – Fredropol – prośba o dzierżawę działki 220/4 na powiększenie 
podwórka 

 
Wójt wyjaśnił, że będzie zwołana w lipcu sesja poświęcona dzierżawom nieruchomości 
 

2. Pismo Pana Z. Rząsa – Koniuszki o przedłużenie dzierżawy. Opinia rady 
sołeckiej negatywna 

3. Pismo z Urzędu marszałkowskiego w sprawie likwidacji tzw. Ulgi górskiej dla 
miejscowości Rybotycze 

 
Wójt wyjaśnił, że Rybotycze jako sołectwo traci ulgę górską, a co za tym idzie część 
dopłat bezpośrednich tzw. onw. 
Zostało skierowane pismo w tej sprawie do marszałka Województwa z prośba o 
przywrócenie ulgi dla sołectwa Rybotycze 
Przewodniczący przedstawił treść pisma. 
 
Sołtys Z. Feduniak – zapewnił, że mieszkańcy Kalwarii Pacławskiej popierają budowę 
drogi od Huwnik do Kalwarii Pacławskiej, ale pojawiły się pogłoski o próbach 
blokowania tej inwestycji. Zapytał czy Wójt ma wiedzę kto i w jaki sposób próbował 
blokować ta inwestycję.  
Poprosił o uchwałę w sprawie odpowiedzialności właścicieli nieruchomości za czystość i 
estetykę tych nieruchomości (koszenie, odkrzaczanie itp.) 
Ponownie zaapelował o kierowanie korzystających z pomocy społecznej do prac 
publicznych na terenie Gminy. 
Radny J. Solski złożył na ręce Przewodniczącego oświadczenie w którym wyjaśnił, że nie 
jest przeciwnikiem drogi od Huwnik do Kalwarii Pacławskiej, a pomówienia w tej 
sprawie naruszają jego dobra osobiste 
 
Wójt odpowiedział, że wiele jest w ostatnim czasie bezpodstawnych ataków i szukania 
nieprawidłowości tam, gdzie ich nie ma. Jako przykład podał artykuł jaki ukazał się w 
Życiu Podkarpackim na temat wycinki drzew w Nowosiółkach Dydyńskich. Wójt 
wyjaśnił, że nie była to wycinka tylko odkrzaczanie terenów nad Wiarem. Odbyło się to 
zgodnie z prawej ze stosownymi pozwoleniami i procedurami. Teren ten teraz wygląda 
estetycznie i przynosi Gminie dochody w postaci dopłat bezpośrednich. W tej chwili 
trwa kontrola spowodowana donosami do Starosty i RZGW i jej wyniki zostaną Radzie 
przedstawione. Inny przykład to zapowiedź blokady drogi do Kalwarii Pacławskiej 
przez mieszkańców Nowosiółek Dydyńskich i nagłośnienie sprawy w mediach co nie 
służy dobrze Gminie.  



Wójt poinformował, ze GS sprzedał prawa użytkowania wieczystego działki we 
Fredropolu obok Urzędu Gminy z budynkiem prywatnemu przedsiębiorcy, który będzie 
w tym miejscu budował sklep. Wg. wstępnych uzgodnień sporna droga obok sklepu 
zostanie w drodze ugody przekazana Gminie.  
 
Wójt odpowiedział sołtysowi Feduniakowi, że Gmina nie posiada instrumentów 
prawnych do zmuszenia mieszkańców o dbanie o prywatne posesje, możemy jedynie 
wysyłać pisma i będą takie pisma kierowane.  
Nie ma prawnej możliwości kierowania osób korzystających z pomocy społecznej do 
prac na rzecz Gminy. Duża kwota w budżecie na pomoc społeczną to są w większości 
dotacje na różne formy zasikał wypłacanych przez GOPS. 
 
Wójt podziękował radnym, sołtysom i mieszkańcom za dbanie o estetykę wsi, 
wykaszanie placów zabaw itp.  
 
Radny J. Solski przedstawił Protokół Komisji Oświaty i Kultury z objazdu wybranych 
placów zabaw i świetlic na terenie Gminy. Komisja stwierdziła zaniedbania: uszkodzone 
urządzenia, place zabaw nierówne, niewykoszone, brak Regulaminów w Nowych 
Sadach i Darowicach itp. zły stan świetlicy w Sólcy. Obiekty te nie spełniają zasad 
bezpieczeństwa korzystających z nich dzieci. 
 
Wójt stwierdził, że w większości place zabaw są nowe, zadbane, bezpieczne, ale są  tez 
takie i jest to zdecydowana mniejszość, gdzie jeszcze nie są wykoszone. Są to obiekty 
nowe podlegające gwarancji i będą naprawiane, ale są tez przykłady celowego 
niszczenia. Nie ma w tej chwili ani sił, ani środków na objęcie tych placów 
monitoringiem czy nadzorem. Mieszkańcy powinni sami o te place dbać, zwracać uwagę 
na akty wandalizmu i zgłaszać to do Urzędu Gminy. 
Podobnie jest z wykaszaniem poboczy przy drogach, w tej chwili nie ma na środków, 
jeżeli takie środki zostaną w budżecie zabezpieczone to zatrudnimy kogoś do koszenia. 
Gminny Zakład Usług Wodnych będzie w tym roku przekształcony w spółkę 
komunalną bo takie są wymogi Regionalnej Izby Obrachunkowej i do tej zmiany się 
przygotowujemy. 
Sołtys S. Dolik – trzeba na każdą wieś zatrudnić kogoś do koszenia, bo dwóch 
pracowników interwencyjnych nie da rady całej Gminy kosić, zapytał co dalej z 
deklaracją Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie remontu świetlicy w Pacławiu, w 
sprawie Dożynek w Kalwarii Pacławskiej, gdzie niema rolników  
Wójt odpowiedział, że dożynki są organizowane dla całej Gminy, dla wszystkich 
rolników, Dożynki to też promocja Gminy, Kalwarii Pacławskiej.  
Za pracowników interwencyjnych płaci Urząd Pracy, a jak kogoś zatrudnimy to musimy 
płacić sami. Będzie jeszcze jedna osoba skierowana do prac interwencyjnych z Urzędu 
Pracy  
Koszt remontu świetlicy w Pacławiu to 2 mln zł., nie mamy i nie będziemy mieć w 
budżecie takich pieniędzy 
Przewodniczący J. Kożuch wyjaśnił, że wniosek został przez Uniwersytet przygotowany 
i złożony 
Sołtys A. Barszcza stwierdził, że sołtysi i radni jako gospodarze wsi, nie mogą tylko 
żądać od Wójta i Gminy, ale samemu kiedy trzeba coś zrobić we wsi 



Sołtys A. Janiszczak zapytał ponownie radnego J. Solskiego, jakie to chybione inwestycje 
miał na myśli w przedstawionej opinii Komisji Oświaty 
Sołtys J. Borowski – poprosił o wykoszenie boiska przed wakacjami na Osiedlu 
Młodowice, zwrócił uwagę na problem barszczu Sosnowskiego, który występuje na 
coraz większym obszarze Gminy 
Wójt odpowiedział, że z barszczem jest problem, ale walczymy z tym, jest on wycinany, 
ale niema na to sposobu. Trzeba zachować większość ostrożność, szczególnie jeśli chodzi 
o dzieci. Jeżeli znajdziemy jakiś skuteczny środek na zwalczenie barszczu, to na pewno 
znajdziemy środki na zakup  
 
 
Wiceprzewodniczący S. Puchala stwierdził, że Wójt mówił dzisiaj o współpracy i on się z 
Wójtem zgadza, błędem jest dzielenie radnych na koalicje i opozycję, wszyscy powinni 
razem współpracować dla dobra Gminy. Powinny być ustalone priorytety, co w której 
miejscowości powinno być zrobione i w tym kierunku podążać. 
Przytoczę sytuację, która miała miejsce dwa, trzy tygodnie temu…przykro mi, że przy 
okazji sesji absolutoryjnej, ale muszę przedstawić bo dotyczy to mojej osoby. Zostałem 
wezwany w oddziale celnym gdzie pracuję do kierownika oddziału celnego i 
przekazano mi informację od zastępcy naczelnika, że mam się uciszyć. W cudzysłowu 
powtarzam słowa naczelnika oddziału. W tej samej chwili pojechałem do naczelnika do 
Przemyśla na ulicę Zaciszną…po rozmowie Pani Naczelnik Główna nie wiedziała o co 
chodzi, dzwoniła do zastępców, okazało się, że Pan Wójt Śnieżek z Panem Janowskim 
odwiedzili Pana naczelnika, naopowiadali stek bzdur i stąd taka informacja wyszła w 
moim kierunku. Panie Wójcie, jeżeli Pan uważa, że to jest współpraca to jest mi bardzo 
przykro, bo tej pory jedyne co zrobiłem mądrego to złożona została uchwała o 
naprawieniu pewnych spraw i apel Straży Pożarnej, Pan Straż tą chciał zlikwidować z 
tego cośmy widzieli, były pisma oficjalne do Komendanta w Przemyślu, komisja te 
pisma czytała, tak, że wiemy dokładnie jak sytuacja ta wyglądała. Z tego co ostatnio 
słyszymy to w przeciągu trzech tygodni zrobiono więcej niż przez ostatnie cztery lata, 
kupiono akumulatory, kupiono opony, kupiono 400 litrów paliwa, gdzie nie było przez 
półtora miesiąca ani litra, maski ochrony przeciwpożarowej zostały atestowane. Bardzo 
się cieszę, że zostało to zrobione, ale jeśli po takiej jednej prostej uchwale robi Pan takie 
rzeczy, dyskredytuje mnie w oczach innych to ja sobie nigdy na to nie pozwolę i 
gdziekolwiek mnie Pan będzie zastraszał, gdziekolwiek by to nie było to nigdy sobie na 
to nie pozwolę i skieruję sprawę do Prokuratora 
Wójt odpowiedział… Pan chyba dał odpowiedź na samym końcu, jeżeli Pan uważa, że 
ktoś Panu powiedział, że ja takie rzeczy robiłem to ma Pan prawo oddać to do 
Prokuratury, ja słyszałem o tym i nie będę się zniżał do pewnego poziomu żeby się 
tłumaczyć z rzeczy jakich nie zrobiłem. Chciałbym przypomnieć Pana działania, to Pan 
pojechał do Komendanta Miejskiego ze skargą na Wójta, to Pan nie uszanował takiej 
zasady, że jeżeli ktoś jest nieobecny to nie wbija mu się noża w plecy. To Pan, kiedy 
byłem na zwolnieniu lekarskim po szpitalu i nie mogłem być na sesji, złożył w ostatniej 
chwili projekt uchwały w którym Pan wpisał, że wykonanie uchwały powierza się 
Wójtowi. Pan nie uszanował prośby Sekretarza, Przewodniczącego Rady, innych 
radnych, którzy prosili, niech będzie Wójt, niech się też wypowie, niech powie jak to 
widzi, bo to Wójt dysponuje budżetem. I Pan mówi o moralności Panie radny, najpierw 
trzeba od siebie zacząć. To Pan radnych na sesji nadzwyczajnej wprowadził w błąd, 
gdzie Pan był wnioskodawcą uchwały odstąpienia od głosowania, miał Pan jako 



wnioskodawca święty obowiązek zapytać zwołującego sesję czyli Wójta czy się zgadza 
na zmianę porządku obrad. Rozmawiałem z pracownikiem, który od dwudziestu lat jest 
pracownikiem Biura Rady, nikt nigdy nie posunął się do takich rzeczy, że jeżeli Wójta 
nie było na sesji, gdzie prosili inni o wstrzymanie tego projektu uchwały do zapoznania 
się z opinią Wójta, skoro to Wójt ma go wykonać, nie uszanował Pan tego  
Wiceprzewodniczący S. Puchala – powiedziano rzeczy, które są nieprawdą, ja nie 
wnioskowałem o zmianę porządku obrad tylko o skierowanie do komisji. Jeżeli chodzi o 
tą sytuację w Urzędzie to jest nagrane, ja mówię z pełną odpowiedzialnością, podlegam 
pod ustawę, która …jeżeli złożę fałszywe zeznania kładę na szali swoją pracę, więc jeżeli 
Pan uważa, że Pana pomówiłem w tej chwili proszę złożyć pozew do Sądu, ja ten wyrok 
odczytam tutaj osobiście na Sali obrad. Proszę nie robić takich rzeczy bo to jest 
obrzydliwe co Pan zrobił, ja nie będę się tłumaczył z czegoś, czego nigdy nie zrobiłem 
Wójt – skoro to Pan kierował do komisji, to dlaczego dzwoniliście do Biura Prawnego 
Wojewody i Tm powiedzieli wam, że to jest nieważne, że musieliście mieć zgodę 
wnioskodawcy 
 
Sołtys B. Sroka – brak Regulaminów na cmentarzach 
S. Moskowicz (PIR Przemyśl) – kiedy będzie robiona droga Aksmanice – Gruszowa?, 
mostek w Kupiatyczach jest za wąski na przejazd kombajnu, co się dzieje z kanalizacją w 
Młodowicach, znowu była awaria. Podczas Dożynek na Kalwarii docenić prawdziwych 
rolników. Wystąpić z wnioskiem o zwiększeni odstrzału dzików i lisów. 
D. Cebeńko – Kierownik GZUW wyjaśnił, że awaria kanalizacji wynikała z awarii sieci 
tłocznej na odcinku 2 km. od PGR do oczyszczalni w Sierakoścach co powodowało 
niedrożność, awaria została usunięta po dwóch dobach  
Radny A. Latocha w sprawie nieszczania placów zabaw, należy umieścić tabliczki z 
informacjami o utrzymaniu porządku 
Wójt wyjaśnił, że na każdym placu zabaw został ustawiony Regulamin, ale nie jesteśmy 
w stanie upilnować tego, że są one niszczone 
Sołtys T. Jabłecki w sprawie drogi do Sólcy, prosi pół roku o poprawienie tej drogi, która 
jest w złym stanie. Czy jest możliwość wycięcia krzaków przydrożnych, żeby aut nie 
rysować 
Wójt odpowiedział, że sołtys Jabłecki był u Sekretarza z propozycją, że wykosi rowy 
wzdłuż drogi jeśli dostanie paliwo z Gminy i takie paliwo dostanie.  
Nie ma zgody na wycinanie krzaków przez sołtysa na posesjach prywatnych. 
Wójt zaapelował do sołtysów o sprawdzenie zakrzaczenia dróg do pól i zgłoszenie do 
Pana Dobrowolskiego. Będzie zorganizowany przetarg na odkrzaczanie tych dróg w 
zamian za pozyskany opał 
 
7. Zakończenie obrad sesji. 
 

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


