
Protokół Nr VIII/2015 
z VIII sesji Rady Gminy Fredropol 

z dnia 29 kwietnia 2015 roku 
sesja nadzwyczajna 
 

Ustawowy skład Rady 15 

Radni Obecni na sesji 14 

Radni nieobecni na sesji S. Turczyński 

 
Osoby zaproszone na sesję: 
1 Mariusz Śnieżek Wójt Gminy 

 
1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch otworzył obrady VIII sesji Rady Gminy 
Fredropol. Na podstawie listy obecności stwierdził jej prawomocność. Poinformował, 
że sesja jest zwołana na wniosek Wójta Gminy. 
 
Wójt zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w 
sprawie inkasa zobowiązań pieniężnych. 
 
Rada wniosek przyjęła; 13 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
(13 radnych obecnych podczas głosowania) 
 
3. Podjęcie uchwał w sprawie: 
 zmian w Budżecie Gminy Fredropol na 2015 rok. 

 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch 
 
Wójt wyjaśnił, że po stronie dochodów w projekcie uchwały ujęte są głównie środki 
pochodzące ze zwrotu dofinansowania do zadań inwestycyjnych, które 
realizowaliśmy w roku poprzednim i pokrywaliśmy w 100% ze swoich środków, 
oraz wpływy z podatków oraz pozostałe dochody np. na świadczenia z pomocy 
społecznej. 
 
Wiceprzewodniczący  S. Puchala złożył wniosek o wycofanie projektu uchwały do 
komisji. Radni otrzymali powiadomienia o sesji dopiero dwa dni temu, a sesja 
nadzwyczajna został zwołana w trybie i terminie, kiedy powinna być sesja 
zwyczajna. 
Wójt odpowiedział, że zgodnie z ustawą Przewodniczący na wniosek Wójta może 
zwołać sesję nadzwyczajną nawet z godzinnym wyprzedzeniem. Materiały na sesje 
wpłynęły do biura rady w piątek, a więc na kilka dni przed sesją. Jeżeli Rada uważa, 
że Wójt działa wbrew ustawie o samorządzie gminnym to może tej sesji nie 
kontynuować. Wójt poprosił o udokumentowanie, dlaczego uchwała miałaby być nie 
przyjęta? 



Wiceprzewodniczący  S. Puchala stwierdził, że faktycznie strona prawna wygląda 
tak jak mówi Wójt, natomiast nie rozumie powodu zwołania sesji nadzwyczajnej, 
kiedy miesiąc temu było wiadomo, że w ostatnią środę miesiąca odbędzie się sesja 
zwyczajna. Jedyny powód może być taki, żeby opóźnić przekazanie materiałów w 
związku z czym wnioskuje o oddalenie uchwały do komisji 
 
Rada wniosek  przyjęła; 7 głosów za, 5 głosów przeciw, 2 głosy wstrzymujące 
 
Projekt uchwały został oddalony do prac w komisjach 
 
 Określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli 

wspomagających zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę 
Fredropol 

 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch 
Rada uchwałę  przyjęła; 14 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
 przyjęcia do realizacji przez Gminę Fredropol zadania powierzonego przez 

Starostwo Powiatowe w Przemyślu 
 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch 
Rada uchwałę  przyjęła; 14 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
 przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy oraz 

uchylenia uchwały Nr V/37/2015 z dnia 26 stycznia 2015 r. 
 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch 
 
Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość 
położoną w w miejscowości Fredropol, działkę oznaczoną nr 453/1 o pow. 0,5127 ha, 
tereny rolne wskazane na potrzeby zabudowy osiedleńczej. 
 
Uchylić uchwałę Nr v/37/2015 z dnia 26.01.2015 r.  w sprawie przeznaczenia do 
sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość położoną w 
miejscowości Fredropol, działkę oznaczoną nr 316/1 o pow. 0,5012 ha, tereny rolne 
wskazane na potrzeby zabudowy osiedleńczej. 
 
Rada uchwałę  przyjęła; 14 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
 inkasa zobowiązań pieniężnych 

 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch 
 
Zmian uchwały w związku ze zmianą sołtysów/inkasentów podatków. Pozostałe 
zapisy uchwały bez zmian 
 
Rada uchwałę  przyjęła; 14 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 



4. Zapytania i interpelacje radnych. 
5. Dyskusja. 
 
Radny J. Gierczak zaproponował, żeby ogłosić przerwę w sesji, zwołać posiedzenia 
komisji i wrócić do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie ponieważ są tam 
zapisy, które powinny być przyjęte 
 
Przewodniczący ogłosił 10 minut przerwy. 
 
Przewodniczący poinformował, że Wójt złożył wniosek o sesję nadzwyczajną, w 
związku z tym zostaną rozdane zawiadomienia i materiały na sesje, która zostaje 
zwołana na jutro (piątek. godz. 9.00) 
 
Przerwa została przedłużona do 1 godziny 
 
Po wznowieniu obrad Przewodniczący poinformował, że po konsultacji z biurem 
prawnym Wojewody Podkarpackiego ponowne procedowanie uchwały wycofanej 
do prac w komisjach jest niemożliwe. Do ponownego procedowania wycofanego 
projektu wymagana jest zgoda wnioskodawcy zwołania sesji, czyli Wójta. Wójt jest w 
tej chwili nieobecny, więc uzyskanie takiej zgody jest niemożliwe. 
W związku z powyższym zwołana na jutro sesja nadzwyczajna na wniosek Wójta 
jest aktualna.  
 
Radny J. Solski zgłosił wniosek, żeby w przyszłości sesje nadzwyczajne zwoływać w 
sytuacjach nadzwyczajnych, jak klęska żywiołowa, konieczność podpisania promesy, 
a nie z byle powodu. Sesje takie powinny być zwoływane po godz. 15.00, ponieważ 
radni pracują. 
 
Rady W. Plizga zauważył, że Urząd Gminy pracuje do godz. 15.00 
 
Wiceprzewodniczący  S. Puchala zapytał, jaki był powód zwołania sesji 
nadzwyczajnej, chyba tylko taki, żeby ograniczyć radnym czas. 
Przewodniczący wyjaśnił, że wnioskodawcą zwołania sesji jest Wójt  
Przewodniczący wyjaśnił, że Wójt jest w tej chwili w drodze do Rzeszowa na 
spotkanie z Panią Wojewodą 
 
6. Zakończenie obrad sesji. 
 

Przewodniczący podziękował zebranym za udział w VIII sesji i zakończył jej obrady. 
 


