
Protokół Nr XII/2015 
z XII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Fredropol 

z dnia 8 lipca 2015 roku 
 

Ustawowy skład Rady 15 

Radni Obecni na sesji 14 

Radni nieobecni na sesji D. Czarnota 
 
Osoby zaproszone na sesję: 

1 Mariusz Śnieżek Wójt Gminy 

2 Leszek Urban Sekretarz Gminy 

3 Bogusława Borowska Skarbnik Gminy 

4 Piotr Fac Radca prawny 

 
 
1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch otworzył obrady XII sesji Rady Gminy 
Fredropol. Na podstawie listy obecności stwierdził jej prawomocność. Poinformował że 
sesja została zwołana na wniosek Wójta Gminy. 

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

 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Bogusława Borowska. 
 
Rada uchwalę przyjęła w głosowaniu: 14 głosów za, 0 głosów przeciw, o głosów 
wstrzymujących 

 
 Przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015 – 2020 
 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Józef Kożuch. 
 
Rada uchwalę przyjęła w głosowaniu: 14 głosów za, 0 głosów przeciw, o głosów 
wstrzymujących 

 
 Utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w 

Huwnikach 
 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Józef Kożuch. 
 
Rada uchwalę przyjęła w głosowaniu: 14 głosów za, 0 głosów przeciw, o głosów 
wstrzymujących 

 
 Sprzedaży/ dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy  

 



Projekty uchwał przedstawił Przewodniczący Józef Kożuch. 

 
1. Zezwolić Wójtowi Gminy na zawarcie umowy na okres 3 lat na 

dzierżawę nieruchomości gminnej – działki nr 220/4 o pow. 0,0070 ha o 
pow. 1,1200 ha położonej w obrębie Fredropol na rzecz Państwa Józefa 
i Stanisławy Kmiotek z przeznaczeniem na powiększenie posesji. 

 
Pozytywna opinia rasy sołeckiej i Komisji Rolnictwa.  
 
Radny A. Latocha zapytał co będzie po trzech latach 
Wójt odpowiedział, że to będzie zależało od zainteresowanego czy będzie dalej 
chciał dzierżawę kontynuować. 
 
Rada uchwalę przyjęła w głosowaniu: 14 głosów za, 0 głosów przeciw, o głosów 
wstrzymujących 
 

2. Zezwolić Wójtowi Gminy na zawarcie umowy na okres 3 lat na 
dzierżawę nieruchomości gminnej – działki nr 2/108 o pow. 0,0197 ha 
położonej w obrębie Młodowice na rzecz Pana Jana Mazur celem 
ustawienia garażu typu „blaszak”. 

 
Pozytywna opinia rady sołeckiej. 
Wójt wyjaśnił, że jest to kontynuacja dzierżaw działek pod garaże w wyniku 
regulacji działek na Osiedlu Młodowice. 
 
Rada uchwalę przyjęła w głosowaniu: 14 głosów za, 0 głosów przeciw, o głosów 
wstrzymujących 
 
4. Zapytania i interpelacje radnych. 
5. Dyskusja. 
 
Pismo Pana A. Ćwiek w sprawie odkupienia przez Gminę działki pod drogę gminną. 
 
Wójt wyjaśnił, że jest to droga do boiska, jakiś czas temu działka ta została sprzedana 
przez Gminę razem z drogą. Pani Ćwiek zgodziła się na odsprzedanie tej działki. 
Rozbieżność dotyczy ustalenia ceny. Drogę tą trzeba wydzielić, poddać wycenie 
rzeczoznawcy i negocjować cenę z właścicielem. 
 
Radny J. Lichota zapytał czy w Nowych Sadach mieszkańcy mogą dostać asygnaty. 
Wójt odpowiedział, że była tam kontrola, została zakończona i leśniczy po powrocie 
z urlopu wyda mieszkańcom drewno. Wywóz drewna został wstrzymany na czas 
kontroli. Na kolejnej sesji zostanie Radzie przedstawiony Protokół z kontroli.  
 
Wójt informował, że zostanie powołana Komisja rzeczoznawców do szacowania 
szkód. Komisja liczyć będzie cztery osoby, jedno miejsce zostało zarezerwowane dla 
przedstawiciela Rady Gminy.  



Ustalono, że przedstawiciel Rady zostanie wybrany po zakończeniu sesji. 
 
Wiceprzewodniczący S. Puchala zapytał Przewodniczącego kiedy wpłynął wniosek 
Wójta o zwołanie sesji nadzwyczajnej? 
Przewodniczący odpowiedział, że 6 lipca. 
Wiceprzewodniczący S. Puchala stwierdził, że Przewodniczący ma 7 dni na zwołanie 
sesji, zapytał, który z punktów sesji jest tak pilny, że sesja została zwołana tak 
szybko.  
 
Wójt odpowiedział, że od trzech tygodni prowadził rozmowy z Nadleśnictwem 
Bircza w sprawie dofinansowania budowy drogi w Gruszowej, z której 
Nadleśnictwo korzysta. Wstępna deklaracja to była kwota 20 tyś. zł., ale w trakcie 
negocjacji udało się tą kwotę zwiększyć do 30 tyś. zł. Decyzja ta zapadła w piątek. 
Trzeba było tą kwotę jak najszybciej wprowadzić do Budżetu Gminy jeszcze przed 
zapłatą faktury wykonawcy. Umowa z Nadleśnictwem została podpisana w 
poniedziałek. Stąd konieczność szybkiego zwołania sesji i wprowadzenia tych 
środków do Budżetu.  
Sesja nadzwyczajna zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym może być 
zwoływana codziennie jeśli zajdzie taka potrzeba. W miesiącu sierpniu dostaniemy 
od Wojewody kolejną dużą transzę pieniędzy powodziowych na drogi. Jeżeli Wójt 
otrzyma taką Promesę to też w tym samym dniu zostanie zwołana sesja 
nadzwyczajna w celu wprowadzenia tych środków do Budżetu, żeby jak najszybciej 
ogłosić przetarg.   
Wójt stwierdził, że zwołuje sesje nadzwyczajne zgodnie z prawem, a jeżeli radni 
uważają inaczej to mogą to zaskarżyć.  
 
Radny J. Lichota stwierdził, że nikt nie zarzuca Wójtowi, że łamie prawo, ale jak by 
się sesja odbyła trzy dni później to nic by się nie stało. Zapytał Wójta ile jeszcze 
innych dróg nie zapłacił, że tak się śpieszy z tą drogą.  
 
Wójt odpowiedział, że jak została zwołana sesja nadzwyczajna w sprawie 
oczyszczalni w Darowicach to radny Lichota zarzucał, że jest sesja bez projektów 
uchwał. W tej chwili terminy są takie, że sesja nie mogła się odbyć później.  
 
Radny J. Lichota ponownie zapytał Wójt ile jeszcze jest dróg nie zapłaconych? 
 
Wójt odpowiedział, że zostało do zapłacenia 100 tyś. Inna była sytuacja w ubiegłym 
roku i inne terminy, a inne są dzisiaj. Jeżeli mamy drogę ze „schetynówki” i są 
terminy to jeżeli tego nie zapłacimy to trzeba będzie dotację zwracać  
Wiceprzewodniczący S. Puchala stwierdził, że sesje nadzwyczajne powinny być 
zwoływane w sytuacjach rzeczywiście nadzwyczajnych, Wójt może robić to co robi, 
ale on otrzymał materiały wczoraj późnym wieczorem, a dzisiaj jest sesja. Jeżeli są 
faktyczne powody, np. podpisanie umowy to radny jest jak najbardziej za, każda 
inwestycja jest wskazana  
 



Przewodniczący wyjaśnił, że sesję nadzwyczajną można zwołać telefonicznie z 
informacją, że materiały są do odebrania w Biurze Rady Gminy, materiały zostały 
przez pracownika dostarczone radnym do domu, ustalono późniejsza godzinę sesji, 
żeby każdy miał możliwość zapoznać się z projektami  
 
Wiceprzewodniczący S. Puchala stwierdził, że można zwołać sesje na telefon, ale jeśli 
jest wyższa konieczność  
 
Ireneusz Solarczyk – pracownik Biura Rady Gminy poinformował, że materiały 
zostały radnym dostarczone w godzinach przedpołudniowych. Jeżeli ktoś z radnych 
przebywał w np. w pracy do późnych godzin, to pracownik nie ma obowiązku 
radnego szukać. Zwrócił się z propozycją do Wójta i Przewodniczącego Rady o 
zorganizowanie szkolenia dla radnych, żeby wyjaśnić wszystkie zagadnienia prawne 
dotyczące funkcjonowania Rady i Urzędu. Pozwoliłoby to uniknięcia takich dyskusji 
jak dzisiejsza oraz ciągłego oskarżania Wójta, Przewodniczącego Rady i 
pracowników o złą wolę czy wręcz łamanie prawa. Ciągłe proszenie o interpretację 
przepisów Biura Prawnego Wojewody odbija się zła opinią na temat funkcjonowania 
Rady Gminy oraz Urzędu Gminy  
 
Wójt stwierdził, że zwróci się do Wojewody o przeprowadzenie takiego szkolenia 
przez pracowników Biura Prawnego Wojewody 
 
Wiceprzewodniczący S. Puchala stwierdził, że nikt Wójtowi nie zarzuca, że zwołuje 
sesje nadzwyczajne niezgodnie z prawem, tylko mamy tworzyć dobre prawo, dobre 
uchwały, a materiały są radnym dostarczane w ostatniej chwili dlatego powinna 
nastać normalność i jeśli Wójt ma jakieś umowy to powinien je przedstawić  
Wiceprzewodniczący S. Puchala stwierdził, że w dniu dzisiejszym odmówiono mu 
wydania protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy, bo podobno zostało wydanie 
zarządzenie przez Przewodniczącego, że ma być pisemny wniosek do 
Przewodniczącego o wydanie takiego Protokołu, zapytał Przewodniczącego czy 
wydał takie zarządzenie? 
 
Przewodniczący poprosił o przedstawienie tych zarzutów na piśmie, wtedy się do 
tego ustosunkuje  
 
Wiceprzewodniczący S. Puchala stwierdził, że odmówiono mu wydania Protokołu, 
poprosił o napisanie powodu odmowy bo musi być na to podstawa prawna, nie 
napisano tego, kazano mu napisać pismo do Biura Rady, napisał pismo i dopiero na 
tej podstawie wydano mu Protokół, a takie pismo nie jest potrzebne na podstawie  
§ 63 pkt. 1 Statutu  
 
Radny S. Turczyński stwierdził, że bywało tak w poprzedniej kadencji, że wieczorem 
telefonicznie zwoływano sesje na następny dzień, ale jeśli wpływają pieniądze do 
Budżetu Gminy to trzeba to uszanować  
 



Wójt przedstawił umowę z Nadleśnictwem na dofinansowanie budowy drogi w 
Gruszowej. Pierwsza Umowa wpłynęła 6 lipca godz. 11.57. Kolejna przyszła przed 
godz. 13.00 i to był powód zwołania sesji nadzwyczajnej  
Wiceprzewodniczący S. Puchala stwierdził, że chodzi o to żeby materiały na sesję 
były dostarczane wcześniej, nikt nie zarzuca Wójtowi, że zrobił coś bezprawnie, sesję 
nadzwyczajna można zwołać w każdej chwili i na telefon, od strony prawnej nie ma 
żadnych zastrzeżeń, chodzi o to żeby te materiały docierały na tyle wcześnie,  żeby 
można było się z nimi spokojnie zapoznać  
 
Wójt odpowiedział, że materiały były dostarczone najszybciej jak było to możliwe  
 
Radny J. Gierczak stwierdził, że rozmawiał z Wójtem w niedzielę i jeszcze nie było 
wiadomo czy te pieniądze z Nadleśnictwa będą czy nie  
 
Wójt ponownie stwierdził, że poprosi Wojewodę o przeprowadzenie szkolenia dla 
radnych. 
Radni zostali poinformowani o sesji wiadomością sms wcześniej, dzień przed sesją 
zostały dostarczone materiały, nie było tych projektów tak dużo, żeby nie było czasu 
się z nimi zapoznać, poza tym do głosowanych uchwał nie było żadnych pytań 
merytorycznych  
 
Wiceprzewodniczący S. Puchala stwierdził, że mimo podjętej uchwały i Apelu 
Umowy z kierowcami OSP do dnia dzisiejszego nie zostały podpisane. Z informacji z 
Komendy z Przemyśla wynika, że OSP Fredropol wyjeżdża najczęściej w powiecie, 
stawki dla kierowców w gminach są od 300 zł. do 800 zł. za pół etatu i chciałby żeby 
umowy z kierowcami były podpisane może nie za 800 zł., ale za stawki 
proponowane w Apelu  
 
Wójt wyjaśnił, że sesja nadzwyczajna zwoływana na czyjś wniosek ma określony 
porządek obrad, w dzisiejszym porządku obrad tematu OSP nie ma.  
Nieprawda jest, że umowy nie zostały podpisane. Na koniec kwietnia w Budżecie 
było 15 tyś. zł. na wynagrodzenia dla kierowców, została ta kwota podzielona na 8 
miesięcy i przedstawione propozycje Panu Komendantowi zaproponowano 400 zł. 
miesięcznie co razy 8 miesięcy daje 3200,00, podwyższenie poszczególnym 
jednostkom: Fredropol z 90,00 na 175,00. miesięcznie razy trzech kierowców co daje 
kwotę 4200,00, Huwniki i Kniażyce z 50,00 do 90,00 co daje razy dwóch kierowców 
1440,00. Pozostałe jednostki podniesienie z 50,00 do 60,00 – osiem miesięcy razy 8 
kierowców daje 3480,00. W sumie jest to 12680,00 plus pochodne jest to prawie 15 
tyś. zł. Umowy zostały przygotowane i wszyscy je podpisali oprócz kierowców z 
Fredropola.  
Wiceprzewodniczący S. Puchala stwierdził, że umowy nie zostały w takim razie 
podpisane 
Wójt odpowiedział, że zostały podpisane przez Wójta, a odmówili podpisania 
kierowcy z OSP Fredropol 
Wiceprzewodniczący S. Puchala stwierdził, że umowy nie są wobec tego skuteczne 
prawnie 



A. Dzimira Komendant Gminny OSP  - potwierdził, że zostały przedstawione 
takie propozycje jak Wójt przedstawił, z tym, że w 2011 roku strażacy z 
Fredropola mieli 180 zł. miesięcznie, potem to zostało obcięte na 90 zł. , Od 
stycznia nie dostawali nic, podpisali umowy wszyscy kierowcy oprócz 
Fredropola i chyba Huwnik. Kierowcy z Fredropola zaproponowali, żeby 
obowiązki i kwotę podzielić na dwóch kierowców. Do tej pory umowy te nie 
zostały podpisane przez dwie strony. 

 
6. Zakończenie obrad sesji. 
 
Przewodniczący podziękował zebranym za udział i zakończył obrady XII sesji Rady Gminy. 

 


