
Protokół Nr XIV/2015 
z XIV sesji Rady Gminy Fredropol 

z dnia 23 września  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 Anna Uchman Kierownik ZOSziP 

5 Teresa Szmuc Kierownik Biblioteki Gminnej 

6 Dominik Cebeńko Kierownik GZUW 

7 Ryszard Gołębiowski radny Rady Powiatu Przemyskiego – 
członek Zarządu Powiatu  

8 Krzysztof Kołodziejczyk radny Rady Powiatu Przemyskiego 

9 Piotr Fac Radca prawny 
 
oraz sołtysi wg. załączonej listy 
 
1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch otworzył obrady XIV sesji Rady Gminy 
Fredropol. Na podstawie listy obecności stwierdził jej prawomocność.  

 
3. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał i działalności w okresie 

międzysesyjnym.  

 
30.08. Dożynki Powiatowe w Kalwarii Pacławskiej – Wójt podziękował wszystkim, którzy 

pomogli w organizacji Dożynek 

2.09 – spotkanie z sołtysami w sprawie funduszu sołeckiego 

17.09 – spotkanie z Wojewoda Podkarpackim M. Chomycz – Śmigielską w sprawie 

możliwości pozyskania dofinansowania na remonty dróg 

 

Uchwały z XIII sesji są zrealizowane. Uchwała przeznaczenia do sprzedaży w trybie 
bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność gminy oraz wyrażenia zgody 
na ustanowienie na rzecz Gminy Fredropol i jej następców prawnych nieodpłatnej 
służebności gruntowej oraz w sprawie uchylenia uchwały Nr XIII/124/2015 z dnia 
26 sierpnia 2015 r. będzie dzisiaj ponownie procedowana ponieważ w przyjętej 
uchwale podano niepełną nazwę Spółki Piotruś Pan. Treść uchwały jest taki sam, 
została tylko uzupełniona nazwa Spółki.  
 

4. Podjęcie uchwał w sprawie: 
 zmian w Budżecie Gminy Fredropol na 2015 rok. 

 



Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Bogusława Borowska. Do projektu 
została wprowadzona autopoprawka polegająca na wprowadzeniu dotacji celowej w 
wysokości 4,5 tyś. zł dla Biblioteki Gminnej na zakup komputerów.  
 
Rada uchwałę podjęła w głosowaniu: 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 podjęła w głosowaniu: 15 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących 
 
 przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości 

stanowiącej własność gminy oraz wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz 
Gminy Fredropol i jej następców prawnych nieodpłatnej służebności 
gruntowej oraz w sprawie uchylenia uchwały Nr XIII/124/2015 z dnia 26 
sierpnia 2015 r. 

 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch 
 
Przeznaczyć do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość położoną w miejscowości 

Fredropol, działkę oznaczoną nr 221/1 o pow. 0,3755 ha, tereny wskazane do zabudowy 

osiedleńczej na rzecz jej użytkownika wieczystego tj. Piotruś Pan Sp. z o.o. Spółka komandytowa 

z siedzibą w Przemyślu 

 

Uchylić uchwałę nr Nr XIII/124/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 r. 

 

Wyrazić zgodę na ustanowienie na rzecz Gminy Fredropol i jej następców prawnych nieodpłatnej 

służebności gruntowej na rzecz działki nr 222/4 w obrębie Fredropol na nieruchomości przeznaczonej 

do sprzedaży, opisanej w § 1. Służebność ustanowiona na działce nr 221/1, na rzecz 

każdoczesnych właścicieli i posiadaczy działki nr 222/4, polegać będzie na prawie do przechodu 

i przejazdu.  

Służebność objęta swoim zakresem i obszarem jest drogą wewnętrzną, a zarządcą tej drogi 

z dniem ustanowienia służebności staje się Gmina Fredropol. Jako władający – Gmina 

Fredropol zobowiązuje się utrzymywać tą służebność w rozumieniu Ustawy z dnia 21 marca 

1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2013 r. poz. 260 j.t., zm.) 

 
Rada uchwałę podjęła w głosowaniu: 15 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących 
 
5. Zapytania i interpelacje radnych. 
6. Dyskusja. 

 
Przewodniczący przedstawił pismo Posła na Sejm RP Piotra Tomańskiego w sprawie 
przyjęcia przez Gminę repatriantów z Kazachstanu. 

 



Wójt wyjaśnił, że Gmina nie dysponuje lokalem, który można by przeznaczyć na 
mieszkanie dla repatriantów. 
 
Pani M. Ryzner – Fedunieweicz – organ prowadzący Szkołę Podstawową im. L. 
Mariańskiej w Młodowicach w sprawie wykonania termomodernizacji budynku 
szkoły. 
 
Wójt polecił Pani A. Uchman przygotowanie informacji na temat funkcjonowania 
Szkoły w Młodowicach. Jakie są nakłady ze strony Gminy miesięcznie i rocznie na tą 
szkołę, jaka jest wysokość subwencji, ile dokładanych środków gminnych, jak 
wygląda rozdział tych środków przez organ prowadzący, jaki jest poziom nauczania. 
Organ prowadzący podpisując umowę w 2011 roku na prowadzenie tej szkoły miał 
świadomość w jakim stanie ten budynek jest. Nikt wtedy nie gwarantował, że 
budynek tez zostanie wyremontowany ze środków Gminy. Stowarzyszenia 
prowadzące szkoły w Sierakoścach i Kniażycach w ramach otrzymywanych od 
Gminy środków dokonują sami niezbędnych remontów.  
Skarbnik wyjaśniła, że Gmina nie może wykonywać bieżących remontów w 
szkołach, które zostały przekazane do prowadzenia innym podmiotom, organy 
prowadzące muszą takie remonty wykonywać w ramach własnych środków.  
Wójt stwierdził, że współpraca z organem prowadzącym Szkołę w Młodowicach jest 
bardzo trudna. 
W-ce Przewodniczący S. Puchala stwierdził, że na początku sesji Wójt dziękował za 
przygotowanie Dożynek i to dobrze bo wszystkim którzy przyczynili się do 
zorganizowania Dożynek podziękowania się należą. „Przed Dożynkami otrzymał 
Pan plakat z Powiatu, który miał być umieszczony na stronie internetowej, wydał 
Pan polecenie informatykowi w Gminie żeby usunąć wszystkich sponsorów 
Dożynek. Plakat był własnością Powiatu, został prze nich opracowany i przesłany 
celem opublikowania. Przed chwila Pan dziękował wszystkim, a w ten sposób Pan 
się zachowuje, mówi Pan co innego, a robi Pan co innego. Wszyscy sponsorzy zostali 
usunięci” 
Wójt wyjaśnił, że Dożynki były organizowane przez trzy podmioty, Gmina 
Fredropol, Starostwo Powiatowe i Klasztor w Kalwarii. Pierwsze rozmowy zostały 
podjęte ze Starostą Janem Pączkiem i ojcem Gwardianem jak te Dożynki mają 
wyglądać. Kolejne spotkanie odbyło się w lipcu, gdzie zostało ustalone jak ma 
wyglądać cała uroczystość, został też ustalony podział wydatków, oraz ustalono, że 
każdy może mieć swoich sponsorów. W środę na tydzień przed Dożynkami odbyło 
się w Klasztorze spotkanie w którym uczestniczył Wójt, I. Solarczyk – pracownik 
odpowiedzialny z ramienia Gminy za organizację Dożynek, z Klasztoru ojciec 
Gwardian i ojciec Ekonom, ze Starostwa był Pan Starosta Pączek, Pan kierownik 
Worosz i jeszcze jedna Pani. Plakat nie był własnością Starostwa, na plakacie 
występują również Wójt i Gwardian i chcieliśmy wiedzieć co będzie na plakacie. 
Została przedstawiona wersja plakatu (Wójt zaprezentował wersje plakatu bez 
sponsorów).  
W-ce Przewodniczący S. Puchala – wiem, że na Pana polecenie zostało to usunięte 
Wójt – ustalono, że sponsorów na plakacie nie będzie, sponsorzy dostaną na dożynki 
zaproszenia  



I.Solarczyk wyjaśnił, że plakat, który otrzymał pocztą meilową od Pana Worosza 
była tą wersją zaprezentowaną przez Wójta i taka wersja została umieszczona na 
stronie internetowej Urzędu Gminy, w piątek na ostatnim spotkaniu w Starostwie 
został mu przekazany wydrukowany plakat, na którym były loga dwóch sponsorów, 
Piekarni „Kacper” w Fredropolu i Firmy „Euroterm”. 40 sztuka takiej wersji plakatu 
zostało rozplakatowanych na terenie Gminy.  
W-ce Przewodniczący S. Puchala stwierdził, że jest 4 czy 5 sponsorów na plakacie i 
plakat ten był rozwieszany wszędzie 
Wójt stwierdził, że myśmy nawet nie mieli tej wersji plakatu 
I.Solarczyk stwierdził ponownie, że plakat jaki otrzymał wydrukowany w Starostwie 
zawierał loga dwóch sponsorów, Piekarni „Kacper” w Fredropolu i Firmy 
„Euroterm” i taki został powieszony na terenie Gminy, natomiast plakat przesłany 
wcześniej meilem nie zawierał żadnych sponsorów i taki został zawieszony na 
stornie internetowej. 
Wójt zapytał Pana J. Tomakę informatyka w Urzędzie Gminy czy kiedykolwiek 
rozmawiał z nim na temat plakatu 
J. Tomaka – odpowiedział, że nigdy takiej rozmowy nie było 
W-ce Przewodniczący S. Puchala stwierdził, że Powiat jest zbulwersowany, że 
sponsorzy zostali usunięci  
Wójt stwierdził, że zbulwersowany to jest On i Gwardian, bo jeżeli na spotkaniu 
została zaakceptowana wersja plakatu bez sponsorów, a potem ktoś z Powiatu robi 
inny plakat, to kto ma być zbulwersowany? 
W-ce Przewodniczący S. Puchala stwierdził, żeby wysłać informację do Starostwa i 
ewentualnie ich przeprosić  
 
W-ce Przewodniczący S. Puchala stwierdził, że dwa tygodnie temu na spotkaniu z 
sołtysami Wójt zapewniał, że strażacy mogą tankować paliwo wg. potrzeby. Tydzień 
temu Straż z Fredropola z powodu braku paliwa musiała wycofać pojazd. Kierowcy 
od 8-9 miesięcy nie dostają pieniędzy, nie mają podpisanych umów, a z paliwem 
Wójt mówi co innego, a robi co innego.  
Wójt zapytał Komendanta A. Dzimirę czy został wycofany jakikolwiek pojazd 
A.Dzimira odpowiedział, że nic nie wie, ale jeśli w samochodzie brakło paliwa to 
nawet kierowca może zgłosić wycofanie pojazdu 
Wójt wyjaśnił, że paliwo zostało zakupione 
R. Gołębiowski – wyjaśnił, że w poniedziałek Pan Jamroz poinformował go, że nie 
ma paliwa i wycofuje samochód, co wydało się dziwne bo dostał 150 l paliwa 
A. Dzimira stwierdził, że być może samochód został czasowo wycofany jak nie miał 
paliwa, a po zatankowaniu został ponownie zgłoszony na podział bojowy  
Sołtys J. Bajdiuk stwierdził, że paliwo na stacji nie jest wydawane bo rachunki nie są 
płacone 
Wójt wyjaśnił, że tyko jeden rachunek za paliwo nie został zapłacony w terminie, 
kiedy Wójt był 2 tygodnie na urlopie 
Skarbnik B. Borowska potwierdziła, że wszystkie Faktury za paliwo są płacone na 
bieżąco, a np. straż kupiła motopompę i wpłyną rachunek, a pieniądze są 
wprowadzane na ten cel dopiero na dzisiejszej sesji 
 



Sołtys S. Dolik – Państwo Polskie ma obowiązek przyjmowania repatriantów ze 
wschodu ponieważ zostali oni przesiedleni wbrew swojej woli 
 
A.Dzimira zaproponował żeby zapewnić paliwo dla jednostki z Fredropola, która 
jest w Krajowym Systemie Ratownictwa, bo brak paliwa powoduje, że jednostka nie 
może wyjechać do akcji i może dojść do tragedii. Dotychczasowy poziom 
zabezpieczenia paliwa jest ok. 20% 
Sołtys Z. Feduniak zaproponował, żeby wypracować jakieś porozumienie w sprawie 
Straży Pożarnych i nie wracać ciągle do tematu. Zapytał czy podpalenia traw są 
zgłaszane na Policję. 
W sprawie repatriantów popiera stanowisko sołtysa Dolika, ale problem powinno 
rozwiązać Państwo, a nie samorząd 
Stwierdził, że działalność Rady ogranicza się do obecności na sesji, głosowania nad 
przygotowanymi projektami i tyle, a jest wiele drobnych spraw, które trzeba 
rozwiązać 
 
Wójt zauważył, że w ostatnim czasie paliła się trawa miedzy Grochowcami a 
Pikulicami, a zadysponowane zostały do gaszenia jednostki z Kniażyc i Fredropola. 
Powinna to gasić Państwowa Straż. OSP ma wspomagać Państwową Straż Pożarną, a 
nie ją wyręczać 
 
A.Dzimira wyjaśnił, że wyjazd ten wziął się z nieprawidłowego zgłoszenia miejsca 
wypalania trawy przez przypadkowego świadka 
 
W-ce Przewodniczący S. Puchala stwierdził, że za akcje poza terenem Gminy 
powinne być zwracane pieniądze naszej Straży. 
Stwierdził, że to co należało do kompetencji Rady w sprawie Straży zostało zrobione. 
Został stworzony Apel, wskazane miejsca gdzie należy ingerować,  co należy zrobić, 
powstał projekt uchwały, który został przyjęty. Resztę może zrobić tylko Wójt bo jest 
to w jego kompetencjach. Paliwo w samochodach powinno być i niema potrzeby w 
tej sprawie tworzyć uchwał, powinna być pisemna informacja do Straży i taka sama 
na stacji benzynowej, że Strażacy mogą tankować samochody 
Wójt odpowiedział, że została wydana taka dyspozycja i przekazana do stacji 
benzynowej, że można tankować samochody strażackie jak jest potrzeba np. w 
weekend  
Radny J. Solski stwierdził, że jest Protokół z prac komisji  
Wójt zapytał czy komisja poprosiła kiedykolwiek, żeby ktoś z Urzędu Gminy 
przyszedł i przedstawił Komisji dane, na czym bazować 
W-ce Przewodniczący S. Puchala odpowiedział, że był Pan Gołębiowski, który 
przedstawił projekt budżetu, jakie są wydatki w poszczególnych latach, natomiast 
Pan Komendant miał szczegółowe wykresy z poszczególnych lat, jak są 
dysponowane pieniądze, jaki jest zakup sprzętu, gdzie czego brakuje, wszystko 
Komisja miała na bieżąco 
Wójt stwierdził, że z nim Komisja nie rozmawiała ani razu, został podjęty Apel, 
który jest niezgodny z prawem bo takich apeli nie kieruje się do Wójta, trzeba 
najpierw znać przepisy 



W-ce Przewodniczący S. Puchala odpowiedział, że nie ma takiego przepisu 
prawnego  
Piotr Fac – radca prawny wyjasnił, że Apele kieruje się do organów zewnętrznych, a 
Wójt nie jest organem zewnętrznym, organami zewnętrznymi są np. Minister, 
Wojewoda itp.  
W-ce Przewodniczący S. Puchala odpowiedział, że nie ma takiego przepisu nigdzie  
Piotr Fac – radca prawny wyjaśnił, że wg. interpretacji radnego jedynym organem 
wewnętrznym w Gminie jest Rada Gminy, a tak nie jest 
Radny J. Solski stwierdził, że oprócz Apelu był jeszcze Protokół z prac komisji, który 
został przedstawiony Panu Przewodniczącemu. Więc Wójt dostał Protokół z 
konkretnymi wskazaniami co funkcjonuje dobrze , a co źle i trzeba było z tego 
Protokołu skorzystać. Jeśli Wójt uważa, że Apel to był bubel prawny to należy się 
zająć Protokołem. Jeżeli to wszystko źle działa to trzeba zmienić Statut, powołać 
dodatkową Komisję Bezpieczeństwa, która będzie cały czas pracować  
 
Przewodniczący poprosił o zgłaszanie terminów posiedzeń komisji do Biura Rady 
Gminy 
 
Sołtys J. Bajdiuk w sprawie włączania oświetlenia ulicznego 
Wójt odpowiedział, że od 21.09 sukcesywnie jest włączane oświetlenie uliczne na 
terenie Gminy 
 
 
7. Zakończenie obrad sesji. 

 
Przewodniczący podziękował zebranym za udział w XIV sesji Rady Gminy i zakończył jej 

obrady. 


