
Protokół Nr X/2015 
z X sesji Rady Gminy Fredropol 

z dnia 18 maja 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 Franciszek Ryzner Rada solecka Fredropol 

12 Piotr Fac Radca prawny 

 
oraz sołtysi wg. załączonej listy 
 
1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch otworzył obrady X sesji Rady Gminy 
Fredropol. Na podstawie listy obecności stwierdził jej prawomocność.  
 
Wójt zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w 
sprawie zmian w budżecie na 2015 rok 
Wójt wyjaśnił, że zmiana dotyczy wprowadzenia dotacji z WFOŚ na usuwanie 
azbestu.  
 
Rada wniosek przyjęła; 15 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
3. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał i działalności w okresie 

międzysesyjnym.  
 
Uchwały z ostatnich sesji nadzwyczajnych tj. VIII i IX zostały zrealizowane, bądź 
są w trakcie realizacji. 
Działalność 
22.04 – spotkanie z sołtysami na zakończenie kadencji 



29.04 – spotkanie z Wojewodą Podkarpackim w sprawie realizowanych 
inwestycji z udziałem dotacji z budżetu Wojewody 
3.05 – udział w uroczystościach 3 majowych w świetlicy w Huwnikach 
6.05 – spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie w sprawie szkód 
łowieckich 
8.05 – spotkanie z nowymi sołtysami na rozpoczęcie kadencji 2015 – 2019 
14.05 – udział w uroczystościach z okazji Święta Straży Granicznej 
Inwestycje: 
- rozpoczęta inwestycja polegająca na wymianie płyt przy szkole w Fredropolu 
na kostkę, następny etap to wyłożenie kostką placu przy budynku gdzie mieszczą 
się jednostki Urzędu Gminy tj. GOPS, GZUW, ZOSiP, Biblioteka. Termin 
zakończenia inwestycji 10.06.2015 r.  
- rozpoczęta budowa drogi Huwniki – Kalwaria Pacławska. 15 maja został 
przekazany teren budowy, termin zakończenia 15.07.2015 r.  
- przebudowa drogi w Gruszowej, inwestycja jest w trakcie realizacji 
- jest przygotowana umowa z Agencją Nieruchomości Rolnych na 
dofinansowanie budowy kanalizacji i oczyszczalni w Rybotyczach na terenach 
tzw. po pegeerowskich. W tej chwili nie mamy zabezpieczenia wkładu własnego 
ponieważ niema sprzedaży nieruchomości.  
 

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 
Skarbnik wyjaśniła, że 25.03.2015 została podjęta taka uchwała. Dotyczyła ona 
zmiany dotacji dla Stowarzyszeń przekazywanej z Budżetu Gminy na prowadzenie 
szkół.  
Regionalna Izba Obrachunkowa w drodze nadzoru, nakazała zwiększenie tej dotacji 
poprzez uwzględnienie świetlic szkolnych. W związku z tym zmiana tamtej uchwały 
polegająca na zwiększeniu dotacji dla szkół prowadzonych przez stowarzyszenia. 
Kwota dotacji ogółem dla wszystkich szkół zwiększa się o kwotę 49 541,15. Zwiększa 
się również dotacja dla oddziałów przedszkolnych w Młodowicach i Kniażycach o 
kwotę 15 052,88 łącznie. Dla zapewnienia tych pieniędzy w Budżecie zostały 
zmniejszone wydatki bieżące w dziale – dowożenie uczniów do szkół.  
 
Pani A. Uchman – kierownik ZOSiP  przedstawiła uzasadnienie wyliczenia dotacji 
dla szkół. Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie wyliczenie to 
zakwestionowała i nakazała zwiększenie dotacji uwzględniające koszty prowadzenia 
świetlic szkolnych.  
 
Radny J. Gierczak stwierdził, że trzeba takie pismo z wyjaśnieniami skierować do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej  
 
 



Pani A. Uchman – kierownik ZOSiP  odpowiedziała, że takie pismo zostanie 
wysłane, ale stanowisko RIO w tej sprawie jest bezsporne 
 
Rada uchwałę przyjęła; 15 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
 przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Fredropol w 2015 roku” 
 

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch 
Rada uchwałę przyjęła; 15 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
 sprzedaży/dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy. 
(dzierżawa nieruchomości stanowiącej własność Gminy Fredropol 

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

2005 r )  

 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch 
 
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. 

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 – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 
Środowiska poinformował, że komisja na posiedzeniu wyjazdowym zapoznała się ze 
stanem faktycznym  w terenie zwracając uwagę na przebiegające tam drogi. Komisja 
stwierdziła, że drogi nie będą objęte dzierżawą. Komisja rekomenduje dzierżawę 
nieruchomości na okres 10 lat.  
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 
Skarbnik wyjaśniła, że zmiana dotyczy wprowadzenia po stronie dochodów dotacji  
WFOŚ i NFOŚ na usuwanie azbestu z budynków na terenie Gminy. Wkład własny 
Gminy jest już wpisany. Na zadanie zostanie ogłoszony przetarg i całość kwoty 
może ulec zmianie.  
Sołtys S. Dolik stwierdził, że ma 800-900 m2 azbestu i nie zamierza go zmieniać 
ponieważ nie ma powodu żeby miał robić to na własny koszt, kupił azbest w tym 
kraju, a ciągłość władzy obowiązuje  
Wójt wyjaśnił, że Gmina nie stworzyła tego prawa, Gmina tylko swoim staraniem 
stwarza mieszkańcom możliwość wymiany azbestu bez kosztów jego zdjęcia i 



utylizacji. Koszty nowego pokrycia dachu każdy musi pokryć sam. Nie ma 
przymusu do 2032 roku azbestu usuwać, ale chętnych co roku i tak jest więcej niż 
pieniędzy 
 
Rada uchwałę przyjęła; 15 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
5. Zapytania i interpelacje radnych. 
6. Dyskusja. 
 
S. Moskowicz (podkarpacka Izba Rolnicza 
- prośba o rozpropagowanie informacji o wyborach do Podkarpackiej Izby Rolniczej 
 
Wójt wyjaśnił, że takie informacje będą na stronie internetowej Urzędu Gminy, spis 
wyborców jest dostępny w Urzędzie Gminy i każdy może sprawdzić czy jest w nim 
ujęty 
 
- poprosił o wyjaśnienie sprawy przejęcia przez Gminę budynku po GS w 
Fredropolu 
 
Wójt wyjaśnił, że w 2012 roku odbył spotkanie z Prezesem Spółdzielni Samopomoc 
Chłopska w sprawie przejęcia przez gminę budynku, który jest własnością GS, ale 
stoi na działce gminnej, do której GS ma prawo użytkowania wieczystego. Po 
rozmowie z Radą Gminy ustalono, że można ten budynek przejąć pod warunkiem, 
że GS przekształci użytkowanie wieczyste w prawo własności, a różnicę gmina 
pokryje. Zresztą GS w każdej chwili może to zrobić nie pytając nas o zgodę tylko 
muszą pokryć różnice wg. wyceny rzeczoznawcy. Rozmowy trwały, został 
uregulowany podział działek , ponieważ część tego parkingu jest własnością poczty, 
droga obok sklepu jest własnością GS-u. Zostało wypracowane wspólne stanowisko 
z radą nadzorczą GS, a dzień przed podpisaniem aktu notarialnego Pan Prezes 
stwierdził, że się wycofuje z ustaleń i nie podpisze aktu notarialnego. Gmina 
poniosła już koszty związane z przejęciem tego budynku, został przygotowany 
wniosek na budowę w tym miejscu Gminnego Centrum Kultury, wykonano projekt 
zagospodarowania terenu. Wpłynął wniosek do Gminy od GS, żeby przekształcić im 
prawo użytkowania wieczystego w prawo własności. Wójt się na to nie zgodził 
uznając, że nie jest to w interesie Gminy, ponieważ droga asfaltowa została zrobiona 
przez Gminę i nie ma powodu przekazywać jej GS-owi. GS złożył skargę na Wójta 
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które zażądało od Wójta wyjaśnień w 
terminie 30 dni. W poniedziałek wpłynęło od Wojewody pismo zawierające 
interpretację w jaki sposób przekształcać prawo użytkowania wieczystego w prawo 
własności. Wynika z tego pisma , że przekształceń takich można dokonywać tylko na 
rzecz spółdzielni mieszkaniowych, co stwarza pewną szansę dla Gminy, stanowisko 
to będzie teraz analizowane przez radcę prawnego 
Piotr Fac – radca prawny wyjaśnił, że droga obok sklepu GS jest własnością Gminy, 
ale w użytkowaniu wieczystym przez GS. Gdyby GS przekształcił to użytkowanie 
we własność to może tą drogę zagrodzić i Gmina nie ma pola manewru, GS nie chce 
tez zwrócić kosztów remontu tej drogi, ale chciałby ewentualnie tą drogę Gminie 



sprzedać z asfaltem, który Gmina położyła na swój koszt. Natomiast GS nie 
wykonuje swojego prawa użytkowania wieczystego i dlatego zdaniem mecenasa 
droga ta powinna być oddana Gminie.  
Wójt wyjaśnił, że jego intencja i intencją poprzedniej Rady było przejęcie tego 
budynku i zaadoptowanie go na GOK. W tej chwili są  czynione starania, żeby taka 
instytucja powstała na istniejących fundamentach przy szkole we Fredropolu.  
Radny J. Solski zaproponował podjęcie jakiejś uchwały w sprawie estetyki 
krajobrazu i nękać Prezesa, że ten budynek szpeci teren 
Wójt stwierdził, że taka uchwała dałaby pewne pole do działania względem GS 
Piotr Fac stwierdził, że ten budynek wykonany z azbestu nadaje się tylko do 
rozbiórki, ponieważ w takim stanie w jakim jest zagraża bezpieczeństwu. Można 
natomiast nękać GS, różnego rodzaju instytucjami nadzoru, ale lepszym 
rozwiązaniem jest dogadanie się w sprawie przejęcia tego budynku  
Sołtys S. Dolik poprosił o pracowników interwencyjnych na Pacław na 1-2 dni 
Wójt odpowiedział, że w tej chwili mamy dwóch pracowników na robotach 
publicznych z Urzędu Pracy i koszą oni cmentarze, place zabaw i tereny przy 
świetlicach na terenie Gminy. Jeżeli ktoś z sołtysów chce sam wykosić plac zabaw 
czy teren przy świetlicy do dostanie paliwo do kosiarki, jak skończą to będą do 
dyspozycji sołtysów. Prócz tego są osoby skierowane przez Urząd Pracy na prace 
społeczno użyteczne w wymiarze 10 godzin tygodniowo, są oni pod opieką 
kierownika GOPS.  
B. Nuckowska – Kierownik GOPS – jest to 10 osób, wśród tych osób są panie, które 
sprzątają budynek UG, jeden konserwator,  trzy panie świadczące usługi opiekuńcze, 
dwie osoby prowadzące dowóz dzieci do szkoły. Do dyspozycji sołtysów pozostaje 
dwie osoby w Huwnikach i Fredropolu. 
Wójt wyjaśnił, że zmieniły się zasady finansowania przez Urząd Pracy pracowników 
interwencyjnych i robót publicznych. W tej chwili Urząd Pracy finansuje połowę 
kosztów przez 9 miesięcy, a przez następne miesiące Urząd Gminy musi zatrudniać 
te osoby na swój koszt  
Sołtys Z. Feduniak zaproponował, żeby do robót publicznych skierować osoby, które 
korzystają z umorzeń podatków, na zasadzie odrabiania. Jeśli chodzi o pomoc 
społeczną, to jak najbardziej należy ludziom pomagać, ale najbardziej kompetentni 
do wskazania tych osób, którym pomoc się należy są sołtysi i rady sołeckie. Z 
umorzeń podatków i pomocy społecznej korzystają ciągle te same osoby i dobrym 
rozwiązaniem byłoby właśnie skierowanie tych osób do robót publicznych  
Wójt wyjaśnił, że pomoc społeczna jest przyznawana na podstawie kryteriów 
ustawowych, a nie na podstawie wiedzy pracowników czy sołtysów. Skierowanie do 
prac publicznych osób korzystających z pomocy społecznej jest raczej niemożliwe z 
prawnego punktu widzenia. Umarzanie podatków zostało ograniczone tylko do  
sytuacji klęsk żywiołowych lub trudnej sytuacji rodzinnej i zdrowotnej. W roku 
poprzednim umorzeń było więcej ze względu na powódź, ale było to poprzedzone 
powołaniem komisji, która oceniała wielkość zniszczeń 
B. Nuckowska wyjaśniła, że dane osób korzystających z pomocy społecznej są objęte 
tajemnicą, a nakazanie im pracy byłoby ujawnieniem ich danych 
Sołtys S. Dolik stwierdził, że Rada powinna wymyślić takie prawo, żeby podania o 
pomoc społeczna opiniowali sołtysi i rada sołecka  



Wójt stwierdził, że Gmina nie jest autonomią i musi działać na zasadzie 
obowiązującego prawa, a nie wymyślać własne 
 
Wójt zaproponował, żeby od czerwca zatrudnić 1 lub 2 osoby do koszenia 
cmentarzy, placów zabaw jeśli będą na to środki w Budżecie 
 
Piotr Fac – radca prawny - wyjaśnił, że zgodnie z Konstytucją RP nie można nikogo 
zmusić do pracy, ponieważ jest to niezgodne z zasadami państwa demokratycznego. 
Rada Gminy nie może podjąć żadnej uchwały, która byłaby niezgodna z Konstytucją 
 
 
- plaga lisów, kun i innych szkodników  
Wójt odpowiedział, że można taką interpelację w sprawie zwalczania tych 
szkodników skierować, ale jaki będzie skutek trudno przewidzieć  
 
7. Zakończenie obrad sesji. 
 

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


