
Protokół Nr XIII/2015 
z XIII sesji Rady Gminy Fredropol 

z dnia 26 sierpnia 2015 roku 
 

Ustawowy skład Rady 15 

Radni Obecni na sesji 13 

Radni nieobecni na sesji R. Kozak, E. Turczyńska 
 
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 

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

 
3. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał i działalności w okresie 

międzysesyjnym.  

 
Uchwały z XII sesji Rady Gminy zostały wykonane 

 
04.07 -udział w Festiwalu Ziemi Przemyskiej w Krównikach 

10.07 – Konkurs czytelniczy w Bibliotece Gminnej – rozdanie nagród 

12.07 – udział w Festiwalu Smaków Wyszehradzkich w Huwnikach 

15.07 – udział w obchodach Święta Policji w Przemyślu 

28.07 – udział we wspólnej sesji Rady Powiatu i Rady Gmina Bircza w Birczy sesja 

dotyczyła planów ochronnych przygotowanych przez RZGW 

11.08 – otwarcie drogi w Kalwarii Pacławskiej 

14.08 – udział w otwarciu wodnego placu zabaw w Przemyślu  

20.08 – spotkanie z Wojewodą Podkarpackim M. Chomycz - Śmigielską w sprawie 

pozyskania środków na przebudowy dróg gminnych 

23.08 – Udział drużyny piłkarskiej z Gminy Fredropol w turnieju piłki nożnej w Sokolnikach 

(Ukraina) 



 
4. Informacja radcy prawnego  

 
Radca prawny Piotr Fac przekazał radnym szczegółowe informacje na temat 
zwoływania i przebiegu sesji nadzwyczajnych Rady Gminy 

 
5. Podjęcie uchwał w sprawie: 
 zmiany Uchwały Nr XII/113/2015 z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zmian  

w budżecie Gminy na 2015 r. 
 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Bogusława Borowska. 
 
Rada uchwalę przyjęła w głosowaniu: 13 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących 

 
 zmian w Budżecie Gminy Fredropol na 2015 rok. 

 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Bogusława Borowska. 
 
Rada uchwalę przyjęła w głosowaniu: 13 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących 

 
 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego 

 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Bogusława Borowska. 
 
Wójt wyjaśnił, że już od ubiegłego roku były czynione starania o modernizacjE drogi 
Bircza – Nowe Sady – Granica Państwa. Został złożony wniosek przez Starostwo 
Powiatowe, zostały przyznane środki i będzie ta droga modernizowana od mostku w 
Makowej do granicy Państwa – Nowe Sady. Odcinek ok. 500 m od mostku w Makowej 
do tzw. Mostu „szubienickiego” w stronę Rybotycz zostanie wykonana ze środków 
własnych Starostwa 70% i środków Gminy 30%. Płatność nastąpi w następnym roku 
budżetowym. 
 
Rada uchwalę przyjęła w głosowaniu: 13 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących 

 
 zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2015 

związanych z realizacją zadania 
 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy J. Kożuch. 
 
Rada uchwalę przyjęła w głosowaniu: 13 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących 

 
 określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie 

należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających 



Gminie Fredropol i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności 
pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc 
publiczną 

 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy J. Kożuch. 
 
Skarbnik B. Borowska wyjaśniła, że taka uchwała była jakiś czas temu podjęta, ale 
straciła na aktualności ponieważ zmieniły się obowiązujące przepisy prawa. Uchwała 
dotyczy umorzeń należności innych niż podatkowe, uchwała określa zasady tych 
umorzeń.  
 
Rada uchwalę przyjęła w głosowaniu: 13 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących 

 
 utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej  

w Huwnikach 
 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy J. Kożuch. 
 
Uchwała dotyczy październikowych wyborów parlamentarnych.  
 
Rada uchwalę przyjęła w głosowaniu: 13 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 

 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy J. 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. z siedzibą 

w Przemyślu 

 

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.) 

 
 



Wójt wyjaśnił, że właścicielem działek na których stoją sklepy i częściowo jest parking 
oraz droga jest Gmina Fredropol, a użytkownikiem wieczystym była w ubiegłym roku 
GS Samopomoc Chłopska. Prezes GS-u złożył w ubiegłym roku wniosek do Sądu o 
przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności. Przepisy pozwalają na 
taką zamianę przy odpowiedniej dopłacie ustalanej przez rzeczoznawcę. Przekształcenia 
takie zostały przez Sąd dokonane w Huwnikach i Rybotyczach, tam gdzie są sklepy GS-
u, Gmina otrzymała z tego tytułu niewielka rekompensatę. Taki sam wniosek o 
przekształcenie GS złożył w stosunku do działki w Fredropolu. Zostało to przez Gminę 
zablokowane, ponieważ droga służąca za dojazd do Urzędu Gminy i zrobiona na koszt 
Gminy mogłaby zostać zamknięta. Sprawa trafiła do Sądu, jest nie rozstrzygnięta, a w 
międzyczasie GS sprzedał prawo użytkowania wieczystego Spółce Piotruś Pan. Prezes 
Spółki zaproponował, niezależnie od sprawy trwającej w Sądzie, żeby Gmina sprzedała 
mu tą działkę w przetargu ograniczonym, z jednoczesnym ustaleniem służebności tej 
drogi na rzecz Gminy. Teraz trzeba podjąć decyzję czy przyjąć propozycję Spółki Piotruś 
Pan, czy czekać na rozstrzygnięcie sprawy w Sądzie. Nie wiemy jaka będzie decyzja 
Sądu, ale jeśli dojdzie do przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 
na rzecz Spółki PP to będzie to mniej korzystne dla Gminy niż sprzedaż.  
Radny J. Gierczak  zaproponował przyjęcie propozycji Spółki Piotruś Pan 
Radca prawny Piotr Fac wyjaśnił, że użytkownikiem wieczystym jest Spółka Piotruś 
Pan, w tym momencie jest zablokowane przekształcenie użytkowania wieczystego w 
prawo własności. Jaka będzie decyzja Sądu nie wiemy. W przypadku sprzedaży Gmina 
dostaje nieodpłatną służebność tej działki. Z względu na czas i finanse sprzedaż na rzecz 
Spółki Piotruś Pan z jednoczesnym ustanowieniem służebności będzie rozwiązaniem 
najkorzystniejszym dla Gminy. Nie tracimy prawa służebności w przypadku sprzedaży 
działki przez Spółkę Piotruś Pan innemu podmiotowi. 
 
Rada uchwalę przyjęła w głosowaniu: 13 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących 

 
6. Podjecie Apelu w sprawie projektu ustawy Prawo wodne 

 
Przewodniczący przedstawił Apel Związku Gmin Wiejskich RP w sprawie 
niekorzystnego dla gmin projektu zmiany ustawy – Prawo wodne. 
 
Przewodniczący przedstawił treść Apelu Rady Gminy Fredropol w sprawie zmiany 
ustawy Prawo Wodne. 
 
Wójt wyjaśnił, że niekorzystne zmiany ustawy Prawo wodne zrzucają na Gminy 
nowe obowiązki polegające na gospodarowaniu ciekami wodnymi na terenie gminy 
z wyłączeniem dużych rzek. Byłoby to bardzo kosztowne dla Gminy, a środki z 
budżetu państwa za tym nie przyjdą. 
 
Rada Apel przyjęła w głosowaniu: 13 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących 

 
7. Zapytania i interpelacje radnych. 
8. Dyskusja. 



Wójt zaproponował spotkanie z sołtysami w sprawie funduszu sołeckiego. Ustalono 
termin na najbliższą środę godz. 9.00 
Sołtys M. Szwaja zapytała kiedy będzie modernizowana droga Aksmanice – 
Gruszowa  
Wójt odpowiedział, że jest to droga powiatowa, droga ta nie była wpisana do 
protokołu strat powodziowych, została wpisana dopiero w tym roku, dlatego nie ma 
możliwości zdobycia do niej dofinansowania w tym roku. Ale na pewno będą 
starania w przyszłym roku o środki na tą drogę. 
R. Gołębiowski – członek Zarządu Powiatu wyjaśnił, że droga od Aksmanic do 
Gruszowej to jest 6 km 620 m. Koszt jej remontu to 2 mln. 340 tyś. zł. Powiat nie ma 
takich środków, musimy poczekać na środki z zewnątrz.  
Droga Nowe Sady – Bircza liczy 27 km, w tej chwili będzie robiony odcinek od 
granicy państwa do Makowej o długości 6 km. 200 m. Na odcinku od Rybotycz do 
Birczy są trzy czynne usuwiska, których zabezpieczenie to ogromny koszt. Są już 
czynione uzgodnienia budowy nowego mostu w Huwnikach, inwestycja planowana 
na przyszły rok, koszt ponad 2 mln. zł. Droga do Rybotycz będzie zrobiona ze 
środków własnych Starostwa i Gminy na odcinku 500 m od Makowej, a w kolejnych 
latach dalszy odcinek do Rybotycz.  
Wójt stwierdził, że jest jeszcze do wykonania przejazd przez Wiar na drodze 
Huwniki – Kalwaria Pacławska, mostu tam wykonać nie można, ale szukane są inne 
rozwiązania. 
Sołtys T. Jabłecki – kiedy będzie naprawiona droga w Sólcy 
Wójt odpowiedział, że wtedy jak będą środki w Budżecie Gminy, w tej chwili takich 
środków niema 
Sołtys J. Borowski – w świetlicy na Osiedlu Młodowice spadł sufit, trzeba go dalej 
rozebrać i zrobić od nowa bo mieszkańcy nie mogą korzystać ze świetlicy 
Wójt odpowiedział, że jest to budynek użyteczności publicznej. Inwestycja ta była 
wykonana w latach 2000 – 2001. Zostały poczynione kroki możliwe na tym etapie. 
Nie możemy wymusić na wykonawcy po tylu latach wykonania tego od nowa. 
Musimy oszacować koszty, które nie będą małe. Trwają rozmowy z wykonawcą, 
żeby zapewnił bezpłatne wykonawstwo, a Gmina kupi materiały, trzeba wykonać 
dokumentacje i uzyskać opinię inspektora budowlanego 
Sołtys A. Dzimira poprosił, żeby informować sołtysów kiedy jest włączane i 
wyłączane oświetlenie uliczne. Poprosił o możliwość tankowania samochodów 
strażackich w trakcie weekendu, ponieważ ze względu na trwającą suszę jest więcej 
wyjazdów  
Wójt odpowiedział, że w okresie letnim jest wyłączane oświetlenie uliczne w ramach 
oszczędności, włączone zostało na całą Gminę na okres Odpustu Kalwaryjskiego, 
będzie tez włączone na części Gminy na Dożynki. Na stałe będzie włączone od 15 
września już na okres zimowy  od 1 godziny po zachodzie słońca do 22.00, rano na 1 
godzinę przed wschodem słońca do godz. 7.00 
Wójt zobowiązał pracownika odpowiedzialnego za OSP do poinformowania stacji 
benzynowej o możliwości tankowania samochodów strażackich w weekendy. 
 
9. Zakończenie obrad sesji. 
Przewodniczący podziękował zebranym za udział i zakończył obrady XIII sesji Rady Gminy. 


