
Protokół Nr XXXIII/2016 
z XXXIII sesji Rady Gminy Fredropol 

z dnia 30 listopada 2016 roku 
 

Ustawowy skład Rady 15 

Radni Obecni na sesji 14 

Radni nieobecni na sesji W. Plizga 
 
Osoby zaproszone na sesję: 

1.  Mariusz Śnieżek Wójt Gminy 

2.  Małgorzata Chomycz - 
Śmigielska 

Z-ca Wójta 

3.  Leszek Urban Sekretarz Gminy 

4.  Piotr Fac Radca prawny 

5.  Bogusława Borowska Skarbnik Gminy 

6.  Bożena Nuckowska Kierownik GOPS 

7.  Anna Uchman Kierownik ZOSziP 

8.  Sebastian Kątek Kierownik Referatu Inwestycji 

9.  Dominik Cebeńko Kierownik GZUW 

10.  Ryszard Gołębiowski Radny, członek Zarządu Powiatu 
Przemyskiego 

 
1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch otworzył obrady XXXIII sesji Rady 
Gminy Fredropol. Na podstawie listy obecności stwierdził jej prawomocność.   
 

3. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał i działalności w okresie 
międzysesyjnym. 

 
Wójt przedstawił stan realizacji uchwał z XXIX sesji Rady Gminy Fredropol oraz z 
XXX, XXXI i XXXII sesji nadzwyczajnych. 
 
Działalność międzysesyjna: 
29.09 – uroczystość wręczenia medali za długoletnie pozycie małżeńskie, świetlica 
wiejska w Huwnikach 
3.10 – udział w Walnym Zebraniu LGD Ziemia Przemyska 
21.10 – spotkanie z Burmistrzem miasta Rudki na Ukrainie, tematem spotkania było 
podpisanie umowy partnerskiej oraz wspólne przystąpienie do Programu Polska – 
Ukraina – Białoruś 
10.11 – odbiór techniczny oczyszczalni ścieków w Rybotyczach 
18.11 – podpisanie umowy w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie na  
dofinansowanie drogi  



19.11 – udział w uroczystościach z okazji 25- lecia NSZZ funkcjonariuszy  
Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej  
23.11 – uroczyste oddanie drogi Kłokowice – Młodowice 
28.11 – spotkanie z sołtysami Gminy Fredropol 
 
4. Przedstawienie Sprawozdania o przebiegu wykonania Budżetu za I półrocze 2016 

roku 
 
Sprawozdanie przedstawiła Skarbnik Gminy Bogusława Borowska 
 
5. Pierwsze czytanie Projektu Budżetu Gminy Fredropol na 2017 rok 
 
Projekt Budżetu na 2017 rok  przedstawiła Skarbnik Gminy Bogusława Borowska 
 
6. Podjęcie uchwał w sprawie: 
 zmian w budżecie Gminy na 2016 rok 

 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Bogusława Borowska 
 
Radny S. Puchala – zwiększenie wydatków w Dziale 750 Urzędy Gmin, jest to trzecia 
z kolei sesja na której są zwiększane te wydatki. Na co są te pieniądze? 
Wójt odpowiedział, że wydatki są zwiększane ponieważ nie było w budżecie 
pełnego zabezpieczenia środków na diety dla radnych i sołtysów, nie było 
zabezpieczonych wydatków na energię elektryczną ponieważ jest to trudno 
oszacować. W Budżecie na 2017 rok również nie zabezpieczono wszystkich 
wydatków ponieważ trudno jest oszacować jakie te wydatki będą, a poza tym nie ma 
dochodów, które wpływają w ciągu roku. 
 
Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu: 14 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących. 
 
Przewodniczący przedstawił komunikat GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za 
okres 11 kwartałów będącej podstawą o ustalenia podatku rolnego na rok 
podatkowy 2017. 
 
Przewodniczący wyjaśnił, że podatek rolny na 2017 rok będzie niższy od 
obowiązującego w roku bieżącym i wyniesie 131,10 za 1 ha. 
 
 ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2017 

roku na terenie Gminy Fredropol 
 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch 
 
Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu: 14 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących. 
 



 wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości w 2017 roku na terenie 
Gminy Fredropol 

 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Jozef Kożuch 

„Zwalnia się w 2017 roku z podatku od nieruchomości jeden budynek mieszkalny lub 

jego część wchodzącą w skład gospodarstwa rolnego.” 

Radny J. Lichota zaproponował zmiany w treści uchwały: wykreślić „jeden” bo 
wiadomo, że jak budynek to jeden, „lub” zamienić na „i”, skreślić „jego”. Tak by 
lepiej brzmiało i jest jasne.  
Wójt odpowiedział, że to on przygotował projekt uchwały i on bierze 
odpowiedzialność za to czy uchwała jest zgodna z prawem czy nie co zweryfikuje 
biuro prawne Wojewody. Wójt stwierdził, że w jego ocenie i w ocenie radcy 
prawnego jest to dobry i właściwy zapis, który pozwala Wójtowi należycie i zgodnie 
z prawem wykonać tą uchwałę.  
Jesteśmy jedną z niewielu gmin, które zwalniają z podatku od nieruchomości 
mieszkańców, którzy spełniają warunki bycia rolnikiem. Zwalniamy rolników z 
płacenia podatku od budynków mieszkalnych, choć byłyby to bardzo duże wpływy 
do Budżetu.  
Jest jasno napisane, że jeżeli ktoś ma jeden budynek, to ten budynek jest zwolniony, 
dodane jest „lub jego część” ponieważ powstały pewne niedociągnięcia. Np. w bloku 
na Osiedlu Młodowice, gdzie mieszka kilka rodzin, niektórzy są rolnikami i mają 
prawo do zwolnienia, inni nie, jeżeli nie wprowadzimy tego zapisu to prawo do 
zwolnienia będzie przysługiwać wszystkim mieszkańcom bloku. Trzeba było jasno 
się odnieść do tego kogo to zwolnienie dotyczy. 
Radny J. Lichota stwierdził, że jego propozycja jest prosta i zrozumiała, bo kiedyś 
była afera z „lub” nawet w rządzie 
Radca prawny Piotr Fac wyjaśnił, że „i” to jest alternatywa łącznia, czyli „to i to” . 
natomiast „lub” określa, że „albo to, albo to”, czyli można skorzystać tylko z jednej 
rzeczy, czyli albo jeden budynek, albo jego część. Nie ma tu mowy o budynkach 
gospodarczych, budynki gospodarcze są zwolnione z podatku z mocy ustawy, tu 
mówimy tylko o budynkach mieszkalnych. Są takie sytuacje gdzie w jednym 
budynku na jednym piętrze mieszkają rolnicy, a na drugim nie, i było to 
wykorzystywane do zwalnia wszystkich jeżeli był zapis że zwalnia się budynek,  
Radny J. Lichota – jeżeli będzie ta uchwała brzmiała „zwalnia się w 2017 roku z 
podatku od nieruchomości budynek mieszkalny wchodzący w skład gospodarstwa 
rolnego” to jest proste zdanie, nie ma „lub”, nie ma „i”  
Wójt wyjaśnił, że jeżeli w jednym bloku mieszka cztery rodziny, dwie są rolnikami, a 
dwie nie to trzeba by cały budynek zwolnić  
Radca prawny Piotr Fac wyjaśnił, że każdy składa do Urzędu Gminy deklaracje 
podatkową na podstawie której jest wyliczany podatek, robi się to pod 
odpowiedzialnością karną, w ciągu 14 dni od zmiany należy taką deklarację 
zweryfikować 
 
Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu: 14 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących. 



Sołtys Dolik zapytał czy tylko radni mogą się wypowiadać 
Przewodniczący wyjaśnił, że uchwała jest podejmowana przez radnych, a sołtysi 
mogą się wypowiadać w punkcie, dyskusja, zapytania i interpelacje 
 
 opłaty targowej 

 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Jozef Kożuch 
Stawki pozostają bez zmian. 
 
Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu: 14 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących. 
 
 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

obowiązujących w roku 2017 na terenie Gminy Fredropol 
 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Jozef Kożuch 
 
Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu: 14 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących. 
 
 obciążenia nieruchomości gminnej ograniczonym prawem rzeczowym w 

postaci służebności przesyłu 
 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Jozef Kożuch 
 
Wyrazić zgodę Wójtowi Gminy na obciążenie nieruchomości gminnej – części działki 

nr 333/20 obrębu Fredropol ograniczonym prawem rzeczowym tj. odpłatną jednorazowo 

służebnością przesyłu, na rzecz Województwa Podkarpackiego w związku z realizacją 

zadania: Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podkarpackie. 

 

Opisana w § 1 służebność przesyłu przedstawiona została na mapie stanowiącej załącznik 

graficzny do niniejszej uchwały. 

 
Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu: 14 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących. 
 
 sprzedaży/dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy 

 
Projekty uchwał przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch 
Pozytywna opinia rady sołeckiej do wszystkich projektów. 
 

1. Zezwolić Wójtowi Gminy na zawarcie kolejnej umowy na wynajem lokalu 

użytkowego o pow. 225,5 m² znajdującego się na parterze budynku gminnego (Szkoła 

Podstawowa na działce nr 65) w Darowicach, na okres 3 lat na rzecz 

dotychczasowego najemcy Zakładu Usprawniania Leczniczego w Przemyślu, ul. 

Grunwaldzka 99, z przeznaczeniem na działalność medyczną. 

 



Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu: 14 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących. 
 

2. Zezwolić Wójtowi Gminy na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy na 

okres 7 lat na dzierżawę nieruchomości gminnej – działki nr 241/4 o pow. 3, 4800 ha, 

położonej w obrębie Nowosiółki Dydyńskie, zgodnie z załącznikiem graficznym 

stanowiącym integralną część uchwały, na rzecz Klasztoru Znalezienia Krzyża 

Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) Kalwaria 

Pacławska 40, z przeznaczeniem na cele religijne. 

 

Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu: 14 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących. 
 

3. Zezwolić Wójtowi Gminy na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy na 

okres 3 lat na dzierżawę nieruchomości gminnej o pow. 0,0500 ha, stanowiącej część 

działki nr 2/101 o pow. 1,2800 ha położonej w Młodowicach, na rzecz 

dotychczasowego dzierżawcy – Pani Aleksandry Chruścickiej zam. Młodowice 

Osiedle 1/4, z przeznaczeniem na cele rolne.  

 

Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu: 14 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących. 
 

4. Zezwolić Wójtowi Gminy na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy na 

okres 3 lat na dzierżawę nieruchomości gminnej o pow. 0,0300 ha, stanowiącej część 

działki nr 2/101 o pow. 1,2800 ha położonej w Młodowicach, na rzecz 

dotychczasowego dzierżawcy – Pana Jana Borowskiego zam. Młodowice Osiedle 

12/6, z przeznaczeniem na cele rolne.  

 

Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu: 14 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących. 
 

5. Zezwolić Wójtowi Gminy na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy na 

okres 3 lat na dzierżawę nieruchomości gminnej o pow. 0,0550 ha, stanowiącej część 

działki nr 2/101 o pow. 1,2800 ha położonej w Młodowicach, na rzecz 

dotychczasowego dzierżawcy – Pani Grażyny Siembida zam. Młodowice Osiedle 1/8, 

z przeznaczeniem na cele rolne.  

 

Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu: 14 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących. 
 

6. Zezwolić Wójtowi Gminy na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy na 

okres 3 lat na dzierżawę nieruchomości gminnej o pow. 0,0300 ha, stanowiącej część 

działki nr 2/101 o pow. 1,2800 ha położonej w Młodowicach, na rzecz 

dotychczasowego dzierżawcy – Pana Józefa Bembenek zam. Młodowice Osiedle 12/5, 

z przeznaczeniem na cele rolne.  

 

Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu: 14 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących. 
 



7. Zezwolić Wójtowi Gminy na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy na 

okres 3 lat na dzierżawę nieruchomości gminnej o pow. 0,0350 ha, stanowiącej część 

działki nr 2/101 o pow. 1,2800 ha położonej w Młodowicach, na rzecz 

dotychczasowego dzierżawcy – Pana Józefa Kocur zam. Młodowice Osiedle 12/9, z 

przeznaczeniem na cele rolne.  

 

Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu: 14 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących. 
 

8. Zezwolić Wójtowi Gminy na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy na 

okres 3 lat na dzierżawę nieruchomości gminnej o pow. 0,0700 ha, stanowiącej część 

działki nr 2/101 o pow. 1,2800 ha położonej w Młodowicach, na rzecz 

dotychczasowego dzierżawcy – Pani Marii Hajder zam. Młodowice Osiedle 1/15, z 

przeznaczeniem na cele rolne.  

 

Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu: 14 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących. 
 

 

9. Zezwolić Wójtowi Gminy na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy na 

okres 3 lat na dzierżawę nieruchomości gminnej o pow. 0,0700 ha, stanowiącej część 

działki nr 2/101 o pow. 1,2800 ha położonej w Młodowicach, na rzecz 

dotychczasowego dzierżawcy – Pani Marianny Zajączkowskiej zam. Młodowice 

Osiedle 1/6, z przeznaczeniem na cele rolne.  
 

Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu: 14 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących. 
 

10. Zezwolić Wójtowi Gminy na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy na 

okres 3 lat na dzierżawę nieruchomości gminnej o pow. 0,0400 ha, stanowiącej część 

działki nr 2/101 o pow. 1,2800 ha położonej w Młodowicach, na rzecz 

dotychczasowego dzierżawcy – Pana Ryszarda Zajączkowskiego zam. Młodowice 

Osiedle 1/6, z przeznaczeniem na cele rolne. 
 
 Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu: 14 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących. 
 

11. Zezwolić Wójtowi Gminy na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy na 

okres 3 lat na dzierżawę nieruchomości gminnej o pow. 0,0550 ha, stanowiącej część 

działki nr 2/101 o pow. 1,2800 ha położonej w Młodowicach, na rzecz 

dotychczasowego dzierżawcy – Pani Stefanii Cieleckiej zam. Młodowice Osiedle 1/3, 

z przeznaczeniem na cele rolne.  

 

Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu: 14 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących. 
 

12. Zezwolić Wójtowi Gminy na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy na 

okres 3 lat na dzierżawę nieruchomości gminnej o pow. 0,0200 ha, stanowiącej część 

działki nr 2/101 o pow. 1,2800 ha położonej w Młodowicach, na rzecz 



dotychczasowego dzierżawcy – Pani Wandy Południak zam. Młodowice Osiedle 6/4, 

z przeznaczeniem na cele rolne.  

 

Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu: 14 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących 
 

13. Zezwolić Wójtowi Gminy na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy na 

okres 3 lat na dzierżawę nieruchomości gminnej o pow. 0,0700 ha, stanowiącej część 

działki nr 2/101 o pow. 1,2800 ha położonej w Młodowicach, na rzecz 

dotychczasowego dzierżawcy – Pana Tadeusza Stanowskiego zam. Młodowice 

Osiedle 1/3, z przeznaczeniem na cele rolne.  

 

Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu: 14 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących 
 

14. Zezwolić Wójtowi Gminy na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy na 

okres 3 lat na dzierżawę nieruchomości gminnej o pow. 0,0770 ha, stanowiącej część 

działki nr 2/101 o pow. 1,2800 ha położonej w Młodowicach, na rzecz 

dotychczasowego dzierżawcy – Pana Bronisława Solarczyk zam. Młodowice Osiedle 

12/8, z przeznaczeniem na cele rolne.  

 

Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu: 14 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących 
 

15. Zezwolić Wójtowi Gminy na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy na 

okres 3 lat na dzierżawę nieruchomości gminnej o pow. 0,0300 ha, stanowiącej część 

działki nr 2/101 o pow. 1,2800 ha położonej w Młodowicach, na rzecz 

dotychczasowego dzierżawcy – Pani Barbary Haręza zam. Młodowice Osiedle 12/13, 

z przeznaczeniem na cele rolne.  

 

Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu: 14 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących 
 
7. Zapytania i interpelacje radnych. 
8. Dyskusja. 
 
Pisma: 

1. Pismo Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w sprawie obniżenia 
stawek opłaty za wodę na terenie Gminy Fredropol. Wodę do Placówki SG w 
Huwnikach doprowadza Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach i stawka ta 
została zmieniona. 

 
Przewodniczący poinformował, że w odpowiedzi poinformował BO Straży 
Granicznej, że uchwalone stawki obowiązują do końca lutego 2017 roku. Jak wynika 
z pisma Kierownika GZUW koszt dostarczenia, przetworzenia i uzdatnienia 1m3 
wody użytkowej kosztuje 15,34 zł.  

2. Pismo Zespołu parków Krajobrazowych w Przemyślu w sprawie 
ustanowienia drzew pomnikami przyrody w miejscowości Rybotycze. 



Pismo to zostało skierowane do Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 
Środowiska.  

 
Sołtys S. Dolik – stwierdził, że chciał zadać pytanie w sprawie uchwały, ale 
Przewodniczący go nie dopuścił. Zapytał ile płaci rolnik i za co podatku jeśli ma 
gospodarstwo rolne, budynek mieszkalny i budynki gospodarcze? 
Przewodniczący odpowiedział, że rolnicy nie płacą od lat i nie jest to żadną nowością 
Sołtys S. Dolik – pastwisko w Pacławiu, 15 – 20 ha jest nie wykoszone 
Przewodniczący odpowiedział, że koszeniem zajmuje się Gminny Zakład Usług 
Wodnych 
Wójt odpowiedział , że w zależności od Programu jest tak, że nie kosi się całości, albo 
zostawia się niedokosy, albo nie można zgłosić całej działki do dopłat tylko jej część, 
powierzchnia zgłoszona do dopłat jest wykoszona  
Radny S. Puchala – stwierdził, że pisał już trzy pisma w sprawie Zakładowego 
Funduszu Świadczeń Socjalnych i nie może uzyskać odpowiedzi. Ciężko jest uzyskać 
odpowiedź na proste pytanie, które zadaje od pół roku i dalej nie wie na czym stoi bo 
odpowiedzi są lakoniczne. Czy są jakieś zaległości z tytułu Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych za lata 2013 – 2014?  
Radny stwierdził, że Wójt sam przyznał na jednej z sesji po pytaniu radnego, że są 
zaległości i Wójt tego nie ukrywa, w piśmie Wójt pisze, że podtrzymuje i takich 
zaległości nie ma. Jaki jest stan faktyczny, jakie są kwoty? Jest to bardzo ważne, 
będzie podejmowany nowy Budżet na kolejny rok i musimy to ująć jeśli są te 
zaległości, jeśli ich nie ma sprawa jest zamknięta. Do dzisiaj tej odpowiedzi nie ma, 
to jest blisko pół roku, Wójt nie chce odpowiedzieć bo jest to niewygodne pytanie.  
Pytanie drugie, chodzi o GOK, który był wpisany w tym roku w Budżecie, do tej 
pory taka uchwała nie została podjęta. Czy będzie coś w ogóle w tym kierunku 
robione, czy kiedykolwiek zaczniemy budowę. Zostały ostatnie dwa lata funduszy 
unijnych, więc jeśli nie zrobimy tej dokumentacji w przyszłym roku to na pewno jej 
nie rozpoczniemy z dopłat unijnych, później szans na budowę GOKu nie ma 
żadnych. Albo to zrobimy teraz, albo nigdy i dalej te fundamenty będą stały. 
Trzecia sprawa dotyczy corocznej imprezy plenerowej „Dni Fredropola”, która się w 
tym roku nie odbyła, a z pisma które Wójt napisał wynika, że się odbyła, więc jeśli 
się odbyła proszę powiedzieć kiedy, a jeżeli nie to dlaczego się nie odbyła?.  
Radny poinformował, że telewizor który zakupił dało się powiesić po pół roku. 
Wójt odpowiedział, że z pierwszymi trzema pytaniami radny zwrócił się na piśmie i 
na wszystkie otrzymał wyczerpującą  odpowiedź i tę odpowiedź Wójt podtrzymuje. 
 
9. Zakończenie obrad sesji 

 
Przewodniczący podziękował zebranym za udział i zakończył obrady XXXIII 
nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Fredropol 

 


