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Protokół Nr XXXIV/2016 
z XXXIV sesji Rady Gminy Fredropol 

z dnia 29 grudnia 2016 roku 
 

Ustawowy skład Rady 15 

Radni Obecni na sesji 14 

Radni nieobecni na sesji J. Solski 
 
Osoby zaproszone na sesję: 

1.  Mariusz Śnieżek Wójt Gminy 

2.  Małgorzata Chomycz - 
Śmigielska 

Z-ca Wójta 

3.  Leszek Urban Sekretarz Gminy 

4.  Bogusława Borowska Skarbnik Gminy 

5.  Bożena Nuckowska Kierownik GOPS 

6.  Sebastian Kątek Kierownik Referatu Inwestycji 

7.  Dominik Cebeńko Kierownik GZUW 

 
1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch otworzył obrady XXXIV sesji Rady 
Gminy Fredropol. Na podstawie listy obecności stwierdził jej prawomocność.   
Na sali znajduje się 13 radnych, nieobecny radny A. Latocha weźmie udział w sesji w 
późniejszym czasie. 
 
Wójt zgłosił wniosek  o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał w 
sprawie: 
-  zaciągnięcia zobowiązań finansowych wykraczających poza rok budżetowy 2016  
-  zaciągnięcia zobowiązań finansowych wykraczających poza rok budżetowy 2016  
- zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej 
jednostkom oświatowym Gminy Fredropol przez Urząd Gminy Fredropol 
 
Rada wniosek przyjęła 13 głosami za, 0 głosów przeciwnych, 0 głosów 
wstrzymujących 
 

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

 
Uchwały z XXXIII sesji zostały wykonane. 
 
Działalność: 
06.12 – uroczyste otwarcie oczyszczalni ścieków w Rybotyczach 
13.12 – Rzeszów – Konferencja na temat wdrażania RPO 
15.12 – spotkanie z Wojewodą Podkarpackim 
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20.12 – uroczyste otwarcie mostu 
22.12 – spotkanie z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego  
02-12.12 – spotkania z mieszkańcami Gminy Fredropol 
 
4. Podjęcie uchwał w sprawie: 

 zmian w budżecie Gminy na 2016 rok 
 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Bogusława Borowska 
 
Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu: 13 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących. 
 

 wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Fredropol  
 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Bogusława Borowska 
 
Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu: 13 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących. 
 

 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego  
 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch 
 
Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu: 13 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących. 
 

 Budżetu Gminy Fredropol na 2017 rok . 
- przedstawienie projektu Budżetu Gminy Fredropol na 2017 rok. 

 
Projekt Budżetu na 2017 rok przedstawiła Skarbnik Bogusława Borowska 
 

- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. 
 
Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej przedstawił Przewodniczący Rady Gminy 
Józef Kożuch 
Skarbnik Bogusława Borowska wyjaśniła, że trzy uwagi wskazane w opinii zostały 
już wprowadzone do Projektu Budżetu 
 

- przedstawienie opinii komisji stałych. 
 
Komisja Rozwoju Społeczno – Gospodarczego, Budżetu i Finansów – 
Przewodniczący R. Kozak – opinia pozytywna 
Komisja Rewizyjna – Przewodniczący W. Plizga – opinia pozytywna 
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska – Przewodniczący J. Gierczak – 
opinia pozytywna 
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Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Samorządowych – D. Czarnota – opinia 
pozytywna 
 

- dyskusja. 
 
Radny S. Puchala – trudno jest oceniać wydatki związane z administracją publiczną 
ponieważ nie mamy wszystkich danych, trudno ocenić czy te wydatki są zasadne, 
bądź nie. Odniosę się do dwóch rzeczy, które zwróciły moją uwagę. Wydatki w 
zakresie kultury fizycznej i sportu: bardzo się cieszę Panie Wójcie, napisałem kilka 
propozycji do Budżetu na 2017 rok, Budżet do tej pory wynosił 50 tyś. zł., wniosłem 
propozycję 60 tyś., Pan Wójt się postarał, chciał mnie przebić ,jest 63 tyś. dziękuję 
bardzo. Wcześniej było tak, że za własne pieniądze musieliśmy jeździć i załatwiać 
pewne sprawy w OZPN w Jarosławiu, ponosiliśmy koszty własne, mam nadzieję, że 
te dwa kluby które mamy piłki nożnej plus klub tenisa stołowego będzie mógł 
normalnie teraz funkcjonować. Druga sprawa, która zwraca szczególną uwagę są to 
wydatki związane ze Strażą Pożarną, poprzedni budżet na Straż Pożarną to było 130 
tyś. zł., w tej chwili mamy 90 tyś. zł., obniżenie tego budżetu jest drastyczne, to jest 
1/3 poprzedniego budżetu. Wczoraj odbyło się posiedzenie Zarządu OSP z udziałem 
pana Komendanta i były przedstawione pewne problemy jak to wygląda przy 
budżecie który mieliśmy. Wiele jednostek. ludzie którzy otrzymują diety za wyjazdy 
do pożaru z tych pieniędzy składają się na pewne wydatki, które są potrzebne, na 
remonty pomp, na remonty samochodów, naprawy wykonują we własnym zakresie, 
to było przy budżecie który mieliśmy 130 tyś. W tej chwili mamy budżet obniżony 
do 90 tyś. , nie wiem jak Straż ma funkcjonować, gdzie jednym z problemów 
poruszanych, Pani Wice Wójt była obecna, jest problem, ze młodych ludzi których 
chce się angażować, jest mało, albo ich nie ma. Jest to związane z tym, że ludzie 
często muszą poświęcać swój czas, natomiast ekwiwalenty mamy najniższe spośród 
wszystkich gmin ościennych w Powiecie. Pomimo to, że stawka została podniesiona 
i wynosi 9 zł. to średnia stawka to jest 15 zł. za godzinę. Sprawy kierowców w innych 
gminach wyglądają tak, że najczęściej przy tak dużej ilości wyjazdów jakie mają 
miejsce u nas mają po pół etatu dla dwóch osób, czyli to jest w granicach tysiąc zł. 
brutto. U nas to jest 150 zł. i jest to czas poświęcany przez tych ludzi gdzie utrzymują 
całą remizę, porządek w remizie, sprzęt, wykonują prace naprawcze we własnym 
zakresie, ten budżet jest rażąco zaniżony. 
Wójt poprosił radnego o wskazanie podstawy prawnej na jakiem miałby „wypociny” 
radnego wprowadzać do Budżetu , nie ma takiej podstawy na której Wójt miałby 
rzeczy o których radny pisał traktować poważnie i wpisywać do Budżetu. 
Zwiększenie wydatków na sport było wcześniej zaplanowane i na pewno to nie jest 
zasługa radnego, tak jak nic do tej pory nie było po jego stronie jeżeli chodzi o 
zasługi dla Gminy. Jeżeli chodzi o Straże to za chwilę głos zabierze Pani Wójt bo była 
wczoraj obecna na spotkaniu. Wójt zapytał ile na 1- 12 jednostek na terenie Gminy 
Komendant może zadysponować do każdej akcji.  
Komendant A. Dzimira odpowiedział, że 4 jednostki 
Wójt stwierdził, że jest to dopowiedź na sugestie radnego, że kierowcy powinni mieć 
płacone po 1 tyś. zł. miesięcznie, gdzie są takie jednostki, które w ciągu pięciu, 
sześciu lat w ogóle nie wyjechały i nie wyjadą bo nie spełniają wymogów.  
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Wójt stwierdził, że nie pozwoli żeby Pan Puchala zniszczył Straż, został on usunięty 
z Klubu, który zaczął normalnie działać, koledzy i koleżanki radni usunęli go z 
funkcji Wiceprzewodniczącego, radny doskonale widzi, że czasy kiedy niszczył tą 
Gminą się dla niego skończyły.   
 
Radny A. Latocha uczestniczy w sesji. 
 
Z-ca Wójta M. Chomycz – Śmigielska – stwierdziła, że uczestniczyła w dniu 
wczorajszym w posiedzeniu sprawozdawczym OSP za 2016 rok na terenie Gminy 
Fredropol. Przysłuchiwała się uważnie ocenie jaką wystawił Komendant PSP w 
Przemyślu dla jednostek  z terenu Gminy Fredropol i ta opinia nie jest pozytywna. 
Pan Komendant wskazał przede wszystkim najważniejsze problemy, miedzy 
innymi: problemy z przeszkleniem strażaków, problemy z gotowością bojową, i to są 
problemy, które druhowie muszą w swoim gronie rozwiązać. Strażak ochotnik, 
który zostawia swoje sprawy i idzie ratować życie ,nie idzie po to żeby zarobić 15 zł. 
tylko po to żeby komuś pomóc. Jeżeli ktoś chce zarabiać na staży niech idzie do 
straży zawodowej. Te jednostki ochotników które są wpisane do Krajowego Systemu 
Ratowniczo Gaśniczego muszą mieć taką samą gotowość jak jednostki PSP i te 
jednostki są dotowane. Z terenu Gminy wpisana jest jedna jednostka, ale wszyscy 
strażacy ochotnicy „świecą się na czerwono” w systemie wspomagania dowodzenia. 
PSP widzi, które jednostki wpisane do KSRG są w gotowości bojowej i to nie jest 
kwestia sprzętu tylko przeszkolenia. Komendant widząc jednostkę, która świeci się 
na zielono ma pewność że ci strażacy są przeszkoleni i jeśli przyjadą na miejsce 
zdarzenia będą pracować ramię w ramię z funkcjonariuszami PSP. Do póki jednostki 
ochotnicze nie będą spełniać określonych warunków szkoda rozmawiać o dotacjach 
o sprzęcie, o samochodach, bo najpierw musi być potencjał. Wczoraj Pan Komendant 
w sposób szczegółowy to podkreślał.  
M. Chomycz – Śmigielska – stwierdziła że zna jednostki SP na Podkarpaciu i tam 
gdzie te jednostki się rozbudowują to nie jest kwestia wysokich dotacji tylko kwestia 
mentalności, czy naczelnicy w tych jednostkach umieją zachęcić młodzież do 
zaangażowania i szkoleń. Ochotnik, który nie jest przeszkolony nie może nazywać 
siebie strażakiem ochotnikiem. Jeżeli Komendant widzi, że wszystko w SWD świeci 
się na czerwono to jaką dotację ma przekazać, na jakiej podstawie, jaka to jest 
gotowość zachowana? Nie ma gotowości, dlatego trzeba mówić szczerze i 
obiektywnie jak jest. 
Radny J. Gierczak – określenie budżetu na OSP nie jest najważniejsze, były budżety 
po 200 tyś. zł i tak nic z tego nie było. Mamy za dużo Straży, które są nieaktywne, a 
trzeba je utrzymywać, samochody, paliwo, przeglądy, itp..  Gdyby te pieniądze były 
przeznaczone tylko na jednostki, które są aktywne to by wystarczyło. Radny wskazał 
na brak młodzieży, która wyjechała z terenu gminy za pracą , nauką itp. To nie jest 
problem pieniędzy, ale  problem podejścia poszczególnych Rad Gminy do problemu 
Skarbnik B. Borowska – odniosła się do wypowiedzi radnego S. Puchali, że przebił 
Wójta z dotacją, jest to kompletna nieprawda. Kiedy wpłynęło pismo radnego 
Projekt Budżetu był już opracowany i kwota była w Budżecie zaplanowana więc nie 
ma mowy o żadnym przebijaniu. Środki zaplanowane na Straż na pewno wystarczą 
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na bieżące potrzeby, a poza tym wydatki dostosowuje się do dochodów, więc jeśli 
byłyby większe dochody to i wydatki byłyby większe  
Radny S. Turczyński (do Komendanta A. Dzimiry) stwierdził, że był w Huwnikach 
strażak ze wszystkimi uprawnieniami i badaniami i Komendant wykluczył go ze 
Straży, chodzi o Grzegorza Turczyńskiego 
Radny S. Puchala – stwierdził, że pada dużo oskarżeń, Wójt od dwóch lat próbuje go 
dyskredytować, Wójt się stara, poświęca tyle czasu i pracy , żeby radnego 
zdyskredytować. „Począwszy od tego jak Pan chodził do naczelnika do Urzędu 
Celnego, opowiadał Pan różne ciekawe rzeczy, to są rzeczy niestworzone, ja muszę 
słuchać w pracy tego o czym Wójt mojej gminy opowiada. Pan powinien chwalić 
swoich radnych, Pan powinien promować tą gminę, a Pan robi coś zupełnie 
odwrotnego. Pisze Pan pisma do Księży ,do biskupa w jeden dzień, to są rzeczy nie 
pojęte  
Przewodniczący zwrócił uwagę, żeby radny wypowiadał się o Budżecie 
Radny S. Puchala stwierdził, że Wójt mógł mówić o tych rzeczach więc on musi się 
do tego odnieść , stwierdził „nie lubię jeśli ktoś oskarża bezpodstawnie, bo to są 
oskarżenia zupełnie bezpodstawne, jeżeli chodzi o Zarząd, bo o tym Pan wspomniał, 
też nie było w Budżecie, Klubu, to wyglądało to tak, że powiedział Pan do Pana 
Fasowskiego, że Zarząd Klubu ma mnie usunąć z zarządu, mało tego Pan Fasowski 
do mnie przyszedł i powiedział, że Pan powiedział, że może tę informacje przekazać 
i wtedy pieniądze będą na piłkę, taka była rozmowa , to jeśli chodzi o ten temat, Pan 
wpływa na wszystkie możliwe organizacje, samorządy, teraz chce Pan wpłynąć na 
Straż w ten sam sposób obniżając dotacje, niszcząc kolejne Stowarzyszenie, które 
działa dobrze i należy mu pomagać, bo Straż to nie gaszenie pożarów, to nie 
ściągnięcie bociana z komina tylko ma wiele innych zadań statutowych, które 
powinna wykonywać, uważam, że te Stowarzyszenia należy wspierać, a Pan od 
samego początku je niszczy począwszy od tego, że chciał Pan zlikwidować Straż 
Pożarną w Fredropolu o czy dobrze wiem, byłem osobiście u Pana Komendanta w 
Przemyślu, byliśmy w czwórkę, widzieliśmy pismo, w ten sposób się nie robi, trzeba 
działać na rzecz stowarzyszeń, straży pożarnych, wszystkich innych stowarzyszeń, 
pomagajmy im, odebraliśmy im możliwość decydowania o czymkolwiek, znikły 
fundusze sołeckie, ludzie już nie mają możliwości wpływania na cokolwiek, sołtysi 
już nie mają żadnych możliwości, zebrania sołeckie nie wiem o czym można 
rozmawiać na zebraniu sołeckim, o tym, że Pan buduje świetlice dowiedzieliśmy się 
na zebraniu kiedy Pan wyciągnął już narysowany domek. Panie Wójcie, tak się nie 
robi, należy najpierw z ludźmi rozmawiać pomagać stowarzyszeniom i w ten sposób 
możemy działać, a nie niszczyć to co jest, a klub to jest odwrotnie niż Pan mówi bo 
na stadionie zostało zrobione wiele we własnym zakresie, spawaliśmy śmietniki, 
woziliśmy choinki, mierzyliśmy stadion, wszystko było robione własnymi rękoma, 
dzisiaj chce Pan to zniszczyć, ten Klub jest tak skłócony w tej chwili, że niektórzy nie 
chcą grać i zobaczymy jak to się skończy, szkoda mi tego Klubu bo uczestniczyłem 
od samego początku w jego tworzeniu  
Przewodniczący stwierdził, że na spotkaniach Wójta z mieszkańcami nikt nie 
wspominał o funduszu sołeckim, ludzie nie są tym zainteresowani, ludzi interesuje 
to żeby było zrobione, zwrócił uwagę również na problem frekwencji na zebraniach 
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wiejskich, gdzie do uchwalenia funduszu sołeckiego wymagane było kworum, 
powołał się na przykład Kniażyc  
Wójt odpowiadając radnemu Puchali stwierdził, że napisał list do księży i informację 
do arcybiskupa Józefa Michalika, kiedy Pan radny Puchala tydzień przed Wielkim 
Piątkiem zwrócił się z pismem aby umożliwić mu zorganizowanie dyskoteki w 
świetlicy w Fredropolu. Została udzielona zgoda, a jednocześnie jako wychowany w 
duchu tradycji katolickiej Wójt miał moralny obowiązek poinformować księży , że 
taka dyskoteka jest organizowana, ale nie ma to nic wspólnego z Urzędem Gminy i z 
Wójtem Gminy. Radny napisał pismo, przygotował plakaty, a później powiedział w 
gazecie, że nie chciał organizować tej dyskoteki, że to była „ w moim odczuciu” 
prowokacja. Wójt zapytał czy radny wie jak karalna jest prowokacja, czy to robi 
funkcjonariusz Izby Celnej? 
Z-ca Wójta M. Chomycz – Śmigielska – stwierdziła, że akurat mija rok od kiedy 
zaczęła pracować dla Urzędu Gminy Fredropol, dla Wójta Mariusza Śnieżka i od 
samego początku i miedzy innymi od Pana radnego wielokrotnie w różnych 
sytuacjach słyszała, po co tu jest, ile tu zarabia, jakie to Gmina ogromne wydatki 
ponosi na jej wynagrodzenie? Stwierdziła, że jako funkcjonariusz publiczny przez 
osiem lat przyjmowała ślubowania służb, które stoją na straży prawa i 
praworządności, m.in, od Straży Granicznej, Służby Celnej, Straży Pożarnej. 
Stwierdziła, że uczciwość jest najważniejsza, jeżeli mówimy coś o sobie to mówmy 
obiektywnie. „Jako funkcjonariusz publiczny pytam Pana na sesji, i jest to 
nagrywane, i Pan jako funkcjonariusz publiczny radny Gminy Fredropol, ale 
również jako funkcjonariusz służby celnej proszę odpowiedzieć na jakiej podstawie, 
na podstawie jakich faktów, jakiej wiedzy Pan w miejscu publicznym mówi na temat 
mojego rocznego wynagrodzenia, jakie to ogromne pieniądze Gmina Fredropol 
wydaje i wskazuje Pan kwoty. Proszę powiedzieć czy Pan widział moje oświadczenie 
majątkowe?” 
Radny S. Puchala odpowiedział, że nie 
Z-ca Wójta M. Chomycz – Śmigielska – „więc na jakiej podstawie Pan to twierdzi?” 
Radny S. Puchala – „Pani zaczęła pracę w tej Gminie w grudniu 2015 roku, wtedy to 
mieliśmy zmiany do Budżetu, było zwiększenie środków to jest łatwo policzyć jeżeli 
ktoś umie rozpoznać zapisy w Budżecie, tam łatwo było rozpoznać kwotę o ile 
miesięcznie wzrosły wydatki na administrację” 
Z-ca Wójta M. Chomycz – Śmigielska – zapytała czy z tego radny wywnioskował? 
Radny S. Puchala odpowiedział, że stąd wywnioskował, każdy ma prawo wglądu w 
Budżet i każdy ma prawo takie informacje otrzymać, radny stwierdził, że nie mówi 
niczego, czego nie można udowodnić  
Z-ca Wójta M. Chomycz – Śmigielska stwierdziła, że kwoty które radny podał w 
miejscu publicznym są drastycznie odmienne od prawdy. Zapytała radnego czy 
widział jej angaż i uposażenie, czy widział oświadczenie majątkowe? Stwierdziła, że 
jeżeli radny zobaczy jej angaż i kwotę zarobków miesięcznych w Gminie Fredropol 
to będzie miał pełne prawo mówić o tym publicznie, że Chomycz – Śmigielska 
przyszła i Gminę ograbia, ale dopóki  radny nie zobaczy angażu i będzie się 
posługiwał swoimi wyliczeniami na podstawie  zmian w budżecie na koniec roku , 
które się odnoszą do całości, radny nie ma uprawnienia.  
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Z-ca Wójta M. Chomycz – Śmigielska (poprosiła o podkreślenie tej części 
wypowiedzi w Protokole) „Proszę publicznie dokąd Pan nie zobaczy mojego 
uposażenia, nie będzie Pan miał pełnej wiedzy, proszę publicznie nie mówić o tym 
ile ja zarabiam w Gminie Fredropol, ponieważ te informacje, które Pan przekazał na 
spotkaniu są dalece niezbieżne z prawdą, są dalekie od wszelkiej prawdy, więc 
bardzo proszę tego nie robić, jeżeli Pan ma jakieś obiekcje do mnie proszę przyjść i 
porozmawiać, ja jestem nauczona rozmowy i komunikacji i jeżeli Pan chce zapytać 
mnie o uposażenie proszę przyjść i zapytać, ale proszę nie wymyślać i nie mówić 
publicznie” 
Wójt zapytał radnego S. Puchalę, czy od momentu kiedy pani Chomycz – Śmigielska 
została zatrudniona, czyli od 10.12.2015 r. każda zmiana w Budżecie dotycząca 
zmiany wynagrodzenia administracji dotyczyła tylko i wyłącznie Pani Chomycz – 
Śmigielskiej? 
Radny S. Puchala odpowiedział, że jest to specyficzny przypadek dlatego, że jest to 
koniec roku budżetowego, zmieniamy na ostatnie dni roku budżet …(fragment 
ogólnej gwarnej dyskusji) 
Radny J. Gierczak – zapytał czy niektórzy radni nie wiedzą co to jest Budżet, 
dyskusja nad Budżetem, ważny jest Budżet na 2017 rok, wydawać można tyle ile jest 
dochodów, a radni też nie przyczyniali się do zwiększenia dochodów. Stwierdził, że 
ze spotkań wynika, że nikt nie chce funduszu sołeckiego. Ważne jest to jakie są plany 
inwestycyjne na przyszłość i tym trzeba się zająć, a nie pierdołami. Jeśli chodzi o 
Straże to Zarząd powinien przedstawić Radzie plan naprawy sytuacji. Jak jest 
dyskusja nad Budżetem to rozmawiajmy o Budżecie 
 
Wójt opuścił obrady sesji, ze względu na udział w spotkaniu opłatkowym u 
Prezydenta Miasta Przemyśla 
 
Pani Skarbnik poprosiła, żeby nie odnosić zmian w Budżecie do konkretnych osób 
bo takie myślenie jest niewiarygodne i nieprawdziwe, żeby zwiększając 
wynagrodzenie przypisywać je do jednej osoby. W trakcie roku wychodzą np. 
nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne. Nie można tego wiązać z konkretnymi 
osobami, bo tworzą się niepotrzebne sytuacje nieprawdziwe, które służą 
wprowadzaniu zamętu.  
Radny J. Gierczak stwierdził, że jeżeli chodzi o panią Wice Wójt to powinniśmy być 
dumni z tego, że taka osoba przyszła do naszej Gminy bo zaczyna to już 
procentować i to widać, 
Radny S. Puchala stwierdził, że szanuje Panią Wice Wójt bo w przeciwieństwie do 
Wójta można z nią porozmawiać chociaż nie jest osobą decyzyjną co widać. Jeżeli 
chodzi o oświadczenie majątkowe to powinno ono być na stronie i każdy może się z 
nim zapoznać, tak że nie wiadomo w czym jest problem 
Z-ca Wójta M. Chomycz – Śmigielska odpowiedziała, że nie ma problemu ponieważ 
oświadczenie majątkowe jest sprawdzane przez wszystkie służby, problem jest w 
tym, że radny publicznie mówi nieprawdę, ponieważ oświadczenie majątkowe za 
2015 rok to jest oświadczenie z zarobków jako Wojewody Podkarpackiego i to się ma 
nijak do zarobków w Urzędzie Gminy Fredropol, a oświadczenie za 2016 rok 
zobaczy radny w odpowiednim czasie, do końca marca 2017 roku 
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Radny S. Puchala odpowiedział, że dlatego nie brał pod uwagę oświadczenia 
majątkowego tylko … (dyskusja zakończona przez Przewodniczącego Rady) 
Radny S. Puchala stwierdził, że zadał Wójtowi dwa pytania odnoście Budżetu, 
zapytał o Kluby sportowe i Straże Pożarne, Wójt zszedł na inne tematy, które go nie 
interesują. Jeżeli chodzi o Straż to nie jest zapłata za pracę tylko ekwiwalent za czas 
utracony, bo jeżeli ktoś jedzie na akcje to zostawia swoją pracę. Nie chodzi o to żeby, 
kierowca który nie wyjeżdża na akcje dostawał tysiąc złotych, tylko chodziło o 
jednostkę z Fredropola, która często wyjeżdża, w innych jednostkach należy to 
zróżnicować 
Radny S. Turczyński stwierdził, że przy okazji otwarcia mostu w Huwnikach 
Starosta Jan Pączek stwierdził, że Gmina Fredropol jest jedną z najlepszych Gmin w 
Powiecie Przemyskim i pochwalił Wójta, że ma tak dobrych współpracowników, że 
tyle wykonali, w Powiecie zostało wydanych 6,5mln złotych , też dzięki Gminie 
która zawsze się dołącza 
Radny J. Gierczak zwracając się do radnego Puchali stwierdził, że jest nowy zarząd 
OSP i powinien Radzie przedstawić jak uporządkować sytuację w OSP, a nie tylko 
żądać pieniędzy 
Komendant OSP A. Dzimira – stwierdził odpowiadając radnemu Turczyńskiemu, że 
jego syn chciał w 2011 roku kandydować do zarządu OSP Huwniki, a w tym czasie 
był w OSP Fredropol i dzień przed zebraniem chciał przeniesienie wręczyć komuś z 
Zarządu pod sklepem w Huwnikach. Ta osoba tego nie przyjęła, bo takie rzeczy 
załatwia się na zebraniu, ale na zebraniu go nie było, prośby o przyjęcie do Huwnik 
nie złożył. W tej chwili jest w OSP w Kupiatyczach, ale na zebraniach go nie ma ani 
w Kupiatyczach, ani w Huwnikach. Kiedyś zadzwonił do mnie Pana syn był to rok 
2011 czy 2012 i powiedział, że zrobi wszystko, żeby rozwalić OSP w Huwnikach i 
być może efektem tego jest to że OSP świeci się na czerwono, gdzie jest 5 osób 
przeszkolonych, ale nie mają badań. Jeżeli chodzi o Budżet, może wyjeżdżać 4 
jednostki, Kalwaria, Fredropol, jedna osoba ma nieaktualne badania, Kupiatycze i 
Kniażyce. Gdyby nie zaangażowanie kierowców i Strażaków w tych jednostkach  te 
jednostki nie mogłyby wyjeżdżać. Na dzień dzisiejszy OSP Kalwaria nie ma ubrań 
ochronnych, nie ma hełmów, są przeszkoleni, przebadani a nie powinni wyjeżdżać 
do pożarów bo nie mają ubrań ochronnych. Chodzi o zabezpieczenie pieniędzy na 
doposażenie tylko tych jednostek które wyjeżdżają. Mówiąc o Budżecie, mówimy o 
jednostkach, które wyjeżdżają. Jeśli chodzi o kierowców to mówimy tylko o 
kierowcach z Fredropola, powinni dostać wiele mniej kierowcy z tych jednostek 
które mogą wyjeżdżać, a kierowcy z jednostek które nie wyjeżdżają a jest tam jakiś 
sprzęt ma być utrzymany w gotowości, to tam niech mają minimalne, na dzień 
dzisiejszy mają po 70 zł. brutto i te umowy się kończą z końcem roku. Te 70 zł. nie 
zrujnuje budżetu Gminy w jednostkach pozostałych. Jeżeli chodzi o Budżet mamy na 
myśli cały czas jednostki, które są w stanie wyjeżdżać.  
Odnośnie funduszu sołeckiego i zebrania w Kniażycach była taka sytuacja, że nie 
było kworum bo był pogrzeb.  
Radny J. Lichota zwrócił uwagę, że dyskusja miała być na temat Budżetu 
 

- podjęcie uchwały.  
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Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu: 13 głosów za, 0 głosów przeciw, 1 głos 
wstrzymujący. 
 

 uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Fredropol. 
 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Bogusława Borowska 
 
Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu: 14 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących. 
 

 sprzedaży/dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy 
 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch 
 
Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu: 14 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących. 
 

 zaciągnięcia zobowiązań finansowych wykraczających poza rok budżetowy 
2016  

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

 zaciągnięcia zobowiązań finansowych wykraczających poza rok budżetowy 
2016  

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

 zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej 
jednostkom oświatowym Gminy Fredropol przez Urząd Gminy Fredropol 

 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch 
 
Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu: 14 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących. 
 
5. Zapytania i interpelacje radnych 
6. Dyskusja 
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Przewodniczący przedstawił pismo NSZZ Solidarność Ziemia Przemyska z prośbą o 
poparcie starań o utrzymanie Skoncentrowanej Dyspozytorni Medycznej w 
Przemyślu  
 
Radny S. Puchala zapytał o najem lokalu w Kupiatyczach, Pani Czyżyk się wycofała, 
była jeszcze jedna osoba, czy ta osoba też się wycofała czy została podpisana umowa 
S. Kątek wyjaśnił, że Wójt podpisał pierwszą umowę na okres do 3 lat 
Sołtys J. Borowski zapytał czy radny i sołtys ma coś do powiedzenia we wsi, maszt 
na Osiedlu został zdemontowany, nikt nic nie wiedział, druga sprawa cięcie topoli 
na boisku, sołtys nic nie wie  
S. Kątek wyjaśnił, że topole były do wycięcia, zostały sprzedane,  
 
Przewodniczący złożył wszystkim życzenia noworoczne  
 
7. Zakończenie obrad sesji  

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

 


