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Protokół Nr XXII/2016 
z XXII sesji Rady Gminy Fredropol 

z dnia 30 marca 2016 roku 
 

Ustawowy skład Rady 15 

Radni Obecni na sesji 15 

Radni nieobecni na sesji  
 
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.  Dominik Cebeńko Kierownik GZUW 

8.  Stefan Moskowicz Podkarpacka Izba Rolnicza 
 
oraz sołtysi wg. załączonej listy 
 
1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch otworzył obrady XXII sesji Rady Gminy 
Fredropol. Na podstawie listy obecności stwierdził jej prawomocność.  
 
Wójt złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w 
sprawie: Sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy położonej w 
Kalwarii Pacławskiej 
Wójt wyjaśnił, że w 2006 roku Rada Gminy podjęła uchwałę o sprzedaży na rzecz 
Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej działki nr 520/1 o pow. 0,32 ha z 50% 
bonifikatą. Na działce tej miał być wybudowany maszt. Uchwała nie została 
wykonana, teraz ponownie Straż Graniczna jest zainteresowana kupnem tej działki. 
Projekt uchwały przedłożony dzisiaj uchyla tamtą uchwałę ponieważ nie ma 
żadnych podstaw ani przesłanek do stosowania bonifikaty przy sprzedaży tej 
działki. 
 
Rada wniosek przyjęła w głosowaniu: 15 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów  
wstrzymujących 
 
Radny J. Gierczak złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu 
uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz 

sołecki w budżecie Gminy Fredropol na 2017 rok. Uzasadniając stwierdził, że w 2017 roku 

Gmina nie jest w stanie zrealizować funduszu sołeckiego, będzie w tym roku prowadzonych 

kilka dużych inwestycji i dlatego należy zrezygnować z funduszu sołeckiego na rzecz tych 

inwestycji.  
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Radny J. Lichota stwierdził, że projekt powinien zostać odrzucony i skonsultowany 

Radny S. Turczyński stwierdził, że fundusz sołecki to jest ok. 300 tys. zł. Gminy nie stać na 

zrealizowanie całego funduszu, jedni dostają, inni nie. Na szkoły, które nie zostały 

zlikwidowane trzeba będzie dodatkowo przeznaczyć 300 tys. zł.  

 
Rada wniosek przyjęła w głosowaniu: 8 głosów za, 6 głosów przeciw, 1 głos  
wstrzymujący 
 
3. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał i działalności w okresie 

międzysesyjnym 
 
Ostatnia sesja zwyczajna odbyła się 4.02.2016. Uchwały podjęte na tej sesji zostały 
zrealizowane. 
 
08.02 – udział w Konwencie Wójtów – omówienie aktualnych problemów 
samorządów  
15.03 – udział w spotkaniu Związku Gmin Wiejskich w Rzeszowie – tematyka: 
oświata, zmiany w prawie łowieckim, wzrost kwoty wolnej od podatku) 
18.03. – udział w posiedzeniu zarządu OSP w Fredropolu 
24.03 - spotkanie z Wojewodą Podkarpackim i Marszałkiem Województwa 
Podkarpackiego  
 
4. Podjęcie uchwał w sprawie: 

 zmian w budżecie Gminy na 2016 rok 
 
Projekt uchwały przedstawia Skarbnik Bogusława Borowska. 
 
Radny J. Lichota zapytał skąd takie zobowiązania i z czego one wynikają, stwierdził, 
że pytał Wójta wcześniej czy mamy jakieś zobowiązania i Wójt twierdził, że nie.  
Skarbnik B. Borowska odpowiedziała, że środki które były planowane w 2015 z 
tytułu płatności nie wpłynęły w 2015 roku i dlatego nie można było zrealizować 
wszystkich wydatków w 2015 roku. Środki te mają wpłynąć do 16 maja br. i wtedy 
będą one wydatkowane, dlatego zwiększa się plan wydatków 
Wójt wyjaśnił, że chodzi o dopłaty bezpośrednie z ARiMR, które nie wpłynęły w 
2015 roku. Jeżeli chodzi o wydatki to Wójt stwierdził, że nigdy nie ukrywał, że gro 
wydatków, które trzeba będzie zabezpieczyć jeszcze w tym roku to jest oświata. Z 
220 tys. zł. 180 tys. zł to jest oświata, a wydatki te będą rosnąć. Już dostaliśmy pismo 
z MEN o zmniejszeniu subwencji o prawie 100 tys. zł. Oprócz tego zmniejszy się 
subwencja na 6-ciolatki, które nie pójdą do szkół. Subwencja na dziecko szkolne 
wynosi 8500 zł. , a na dziecko w przedszkolu 1300 zł. i tą różnicę trzeba będzie 
pokryć swoimi środkami. Poza tym jeżeli ubywają dzieci w szkołach w ciągu roku to 
subwencja również jest korygowana. Wójt stwierdził, że nigdy tego nie urywał i 
mówi o tych problemach na każdej sesji. 
Radny S. Puchala stwierdził, że nie słyszał nigdy, żeby Wójt coś wspomniał o 
funduszu świadczeń socjalnych, radny Solski wspominał na którejś sesji, że te 
świadczenia są nie wypłacane. Wójt nie zareagował, do tej pory te świadczenia są nie 
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wypłacone. Zapytał czy świadczenia te są niewypłacone tylko za ubiegły rok czy 
jeszcze za wcześniejsze lata? Czy te środki które dzisiaj przeznaczamy będą 
dotyczyły tylko nauczycieli czy wszystkich pracowników szkoły? 
Wójt stwierdził, że Pan radny opowiada bzdury, bo w ubiegłym roku w uchwałach 
był fundusz socjalny zabezpieczany i jak radny dostał projekt uchwały to, to widział. 
Nie jest fundusz socjalny zapłacony za ubiegły rok, za 2014 i 2013 rok, to nigdy nie 
było ukrywane. Płacimy na bieżąco pobory, ZUS , brakuje nam na fundusz socjalny 
bo nie mamy wykonanych dochodów. Część pieniędzy zapłaciliśmy przed Świętami, 
dalej ten fundusz jest zabezpieczany. 
Radny J. Lichota przypomniał, że pytał na początku tamtego roku czy oprócz 
zobowiązań za drogi mamy jeszcze jakieś zobowiązania i Wójt odpowiedział, że 
oprócz 100 tys. za drogi nie mamy innych zobowiązań.  
Radny W. Plizga zaapelował do Wiceprzewodniczącego S. Puchali , żeby skupić się 
na pracy, a nie podśmiechiwać się z Wójta bo się pomylił, wytykać kropki, przecinki.. 
Radny J. Gierczak stwierdził, że jest trzecią kadencję radnym i fundusz socjalny 
zawsze był zaległy, bo zawsze były pilniejsze potrzeby, a mamy tak rozbite szkoły, 
że ciągle będziemy dopłacać i nigdy nie będzie wystarczać, w tym roku dołożymy 
pewnie 50% czyli 4 mln. zł. Można było zlikwidować szkoły podstawowe i 
ograniczyć wydatki  
Wójt przypomniał, ze w 2010 roku kiedy został Wójtem fundusz socjalny nie był 
wypłacony od 2007 roku, a radny J. Lichota był w tym czasie radnym 
Skarbnik wyjaśniła, że świadczenia urlopowe należne nauczycielom, które są 
wypłacane z funduszu są wypłacane i nie ma w tym temacie zaległości 
 
Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu: 15 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów  
wstrzymujących 
 

 wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Fredropol 
 
Projekt uchwały przedstawia Skarbnik Bogusława Borowska. 
Skarbnik wyjaśniła, że WPF jest na koniec każdego kwartału dostosowywana do 
wprowadzanych zmian w Budżecie Gminy, wprowadzone zostały również dane ze 
sprawozdań za 2015 rok 
 
Rada uchwalę przyjęła w głosowaniu: 15 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów  
wstrzymujących 
 

 przyjęcia do realizacji przez Gminę Fredropol zadania powierzonego przez 
Starostwo Powiatowe w Przemyślu 

 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący J. Kożuch. 
 
Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu: 15 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów  
wstrzymujących 
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 przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Fredropol” w 2016 
roku 

 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący J. Kożuch. 
 
Radny J. Solski stwierdził, że Program obejmuje zwierzęta bezdomne, ale problemem 
są też zwierzęta „domne”, czyli wałęsające się psy, które mają właścicieli. Stwierdził, 
że Wójt powinien wystosować  pisma do sołectw, żeby ludzie pilnowali swoich 
psów, może nawet jakąś karą administracyjną zagrozić 
Radca prawny Piotr Fac wyjaśnił, że jedynym sposobem jest powiadomienie Policji, 
że właściciel wypuszcza luzem psa ponieważ jest to wykroczenie. Wójt, radni czy 
sołtysi nie mogą nic w tej sprawie zrobić. Pismo od Wójta nie ma żadnej mocy 
wiążącej   
 
Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu: 15 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów  
wstrzymujących 
 

 określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się  
o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi 
zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także 
grzebowisk i spalarni zwłok zwierząt lub ich części 

 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący J. Kożuch. 
 
Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu: 15 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów  
wstrzymujących 
 

 sprzedaży/dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy 
 
Projekty uchwał przedstawił Przewodniczący J. Kożuch. 
 

1. 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. 

 

Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu: 15 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów  
wstrzymujących 

 

2. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość 

położoną w obrębie Sólca, działkę oznaczoną nr 47 o pow. 0,1800 ha, tereny rolne 

wskazane do zabudowy osiedleńczej 

 
Pozytywna opinia rady sołeckiej 
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Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu: 15 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów  
wstrzymujących 
 

3. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość położoną 

w obrębie Kalwaria Pacławska, działkę oznaczoną nr 520/1 o pow. 0,3267 ha na 

rzecz Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu, w związku z 

realizacją jej zadań ustawowych tj. pod lokalizację masztu wraz z elementami 

łączności, niezbędnych na potrzeby obronności państwa i ochrony granicy 

państwowej, a także do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

 
Wójt wyjaśnił, że w 2006 roku został dokonany podział dużego pastwiska, została 
wydzielona działka 0,32 ha z drogą. Działka ta miała służyć pod budowę masztu 
obserwacyjnego dla Straży Granicznej. Uchwała o sprzedaży 50% bonifikatą z 2007 
roku nie została wykonana. Teraz uchylamy tamtą uchwałę i podejmujemy nową o 
sprzedaży bez bonifikaty.  
 
Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu: 15 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów  
wstrzymujących 
 

 niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w 

budżecie Gminy Fredropol na 2017 rok 

 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący J. Kożuch. 
 
Nie wyraża się zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie 

Gminy Fredropol na 2017 rok 

 
Radny J. Solski – fundusz sołecki tworzy inicjatywę oddolną, społeczeństwo 
obywatelskie, będzie przeciw 
Sołtys A. Dzimira – dzięki funduszowi wzrosło zaangażowanie ludzi, fundusz był 
wykorzystywany do większych projektów np. w Kniażycach do remontu świetlicy, 
szkoły, drogi. Jeśli będzie robiona kanalizacja to również zostanie on przeznaczony 
na wkład własny. Czy w roku 2017 przestaniemy odśnieżać i remontować drogi, 
wyłączymy oświetlenie uliczne? Większość środków z funduszu idzie właśnie na te 
cele. Jeżeli będziemy robić te rzeczy to przy 20% zwrocie w 2018 będziemy mieli ok. 
60 tys. zł. W tej chwili ustawa przewiduje 20, 30 lub 40% zwrotu. 
M. Chomycz – Śmigielska Z-ca Wójta – wyjaśniła, że to się zmieniło i z pisma 
Wojewody wynika, że jest to maksymalnie 17% 
Sołtys A. Dzimira wyjaśnił, że niedawno odbyło się szkolenie dla sołtysów gdzie 
powiedziano, że jest to 20, 30 i 40% 
M. Chomycz – Śmigielska Z-ca Wójta – wyjaśniła, że tak jest w Ustawie, ale Minister 
Finansów wprowadził mechanizm korygujący 
Sołtys A. Dzimira stwierdził, że ludzie się angażowali i przeznaczali te pieniądze na 
najbardziej potrzebne rzeczy. Te rzeczy i tak będą robione bo nie zrezygnujemy z 
oświetlenia ulicznego 
Wójt stwierdził, że jak nie było jeszcze funduszu sołeckiego to w gminie też świeciło 
oświetlenie uliczne i były odśnieżane drogi. W latach ubiegłych fundusz ten służył 
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jako wkład własny do niektórych projektów, w tej chwili jest to już nie możliwe, 
zwrot 40% jest nieprawdą, z pisma Wojewody wynika, że maksymalny zwrot dla 
naszej gminy to jest 17, 827 %. W 2014 zwrot funduszy wyniósł 49 tys. zł., a trzeba 
było zaangażować 259 tys. zł., czyli 210 tys. zł środków gminy. Powstaje pytanie czy 
angażować te środki czy robić duże projekty jak np. kanalizacje 
Sołtys S. Dolik – małe wioski nie mają szans na inwestycje, jak jest zwrot 50 tyś. zł. to 
nie budujemy domków dla krasnoludków tylko idzie na wsie, jest to etat dla jednego 
pracownika i jeszcze 20 tys. zł. zostanie 
Radny J. Lichota – nic nie zaoszczędzimy bo prace, które wykonujemy i tak musimy 
wykonać, a jeszcze dostajemy częściowy zwrot 
M. Chomycz – Śmigielska Z-ca Wójta – środki z funduszu sołeckiego nie mogą już 
być wykorzystywane jako wkład własny do projektów unijnych. Ustawa o funduszu 
sołeckim mówi jasno, że środki z tego funduszu mogą być wykorzystywane 
wyłącznie do zdań własnych sołectwa np. place zabaw, małe projekty, nie można już 
dokładać do chodników, dróg, odśnieżanie, oświetlenie uliczne. Zadania te nadal 
będą realizowane, jako zadania własne. Te środki to są środki zaoszczędzone, 
dlatego, że Gmina nie przekazuje tych 300 tys. zł. na drobne mało znaczące w 
kontekście rozwoju gminy zadania, tylko jest w stanie wykorzystać je na zadania, 
które naprawdę będą wpływały na rozwój gminy. Złożyliśmy wniosek na 
dokończenie hali sportowej w Huwnikach, wniosek jest już po ocenie formalnej i 
merytorycznej i niedługo może uzyskać dofinansowanie, potrzebny będzie wkład 
własny. Będziemy realizować duży projekt edukacyjny w partnerstwie z Wyższą 
Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. W ramach tego projektu będziemy 
mogli wyposażyć w bardzo dobry sprzęt do zajęć informatycznych, który pozwoli na 
prowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów uzdolnionych informatycznie, 
matematycznie, fizycznie itp. Będziemy mogli wyposażyć laboratoria informatyczne, 
fizyczne, matematyczne, biologiczne… to jest bardzo ważne. Zadania własne gminy, 
oświetlenie, infrastruktura dalej będą robione, ale chwała radnym którzy podjęli taką 
inicjatywę bo to świadczy, że myślą o rozwoju gminy i dbają o to żeby baza 
dydaktyczna naszej gminy była na wysokim poziomie. Jest to uchwała podejmowana 
tylko na rok 2017, w 2018 roku można znowu wrócić do uchwalenia funduszu 
sołeckiego. 
Radny S. Puchala stwierdził, że ustawa o funduszu sołeckim się zmienia, środki 
trzeba maksymalnie wykorzystywać, należy korzystać z pozostałych funduszy 
unijnych ponieważ zwrot pieniędzy jest znacznie większy. Ale ucieka nam 
społeczeństwo obywatelskie, po to są sołtysi, rady sołeckie, ludzie, którzy się zbierają 
na zebraniach, żeby podejmować decyzje chociażby w tak małym zakresie jak 
tworzenie małych inwestycji w małych miejscowościach. Ustawa będzie nas zmuszać 
jednak do odejścia od funduszy sołeckich i wykorzystywania funduszy unijnych, 
gdzie są większe pieniądze, ale żeby była gwarancja, że te fundusze zostaną 
wykorzystane dla tych miejscowości, żeby dalej społeczności małych miejscowości 
mogły dalej o sobie decydować 
Radny R. Kozak stwierdził, że czekają nas duże inwestycje, kanalizacja Kniażyc, 
Darowic, Rybotycz, Makowej, Gruszowej i na pewno środki ze zlikwidowanego 
funduszu soleckiego zostaną wykorzystane jako wkład własny do tych inwestycji. 
Podjęcie tej zasady jest zasadne 
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Sołtys A.Podbilski  zapytał na jakiej podstawie wiadomo, że my mamy 17% zwrotu 
Wójt odpowiedział, że na podstawie pisma Wojewody i sprawozdań  jakie gmina 
składa. Dla Gmin w których KB jest większe niż 120 i nie mniejsze niż 270  
Sołtys Z. Feduniak (i inni sołtysi) stwierdził, że na szkoleniu zorganizowanym dla 
sołtysów przekazano im inne informacje odnośnie zwrotu funduszu. Jeżeli fundusz 
zostanie teraz zlikwidowany to już go nie będzie, bo mieszkańcy starca 
zainteresowanie. Jeżeli miałby zostać to musi być realizowany zaraz na początku 
roku, tak, żeby każde sołectwo mogło go zrealizować w 100%. Jeżeli ma być tak, że 
jest realizowany częściowo, albo w cale to nie ma to sensu  
Sołtys A. Janiszczak  - nawet jeżeli to jest tylko 17% zwrotu to i tak się to opłaci 
Sołtys A. Dzimira wyjaśnił, że nie powiedział, że wyłączymy światło i nie będziemy 
odśnieżać tylko chodziło o ty, że i tak będzie świecić światło i drogi będą odśnieżane 
i warto by było uzyskać zwrot. Stwierdził, że na niedawnym szkoleniu przekazano 
sołtysom informację, że fundusz może być wykorzystywany jako wkład własny do 
dużych projektów, są to sprzeczne informacje 
Radny J. Gierczak stwierdził, że 80% zwrotu nie dostaniemy. Do sołtysa J. Bajdiuka – 
jak była w Fredropolu budowana hala sportowa i Orlik to radni z Huwnik głosowali 
za, tak samo było z Sierakoścami , a hala w Huwnikach czeka już 20 lat. Był zawarty 
kompromis między radnymi. Likwidujemy fundusz na jeden rok, nie 
zreformowaliśmy szkół, musimy to w tym roku zrobić, dajmy ten jeden rok, żeby 
zapłacić fundusz socjalny nauczycielom, żeby nie było ciągle zaległości, a potem 
wrócimy do funduszu 
Wójt  stwierdził, że informacje ze szkolenia dla sołtysów są nieprawdziwe. KBK dla 
gminy liczy się następująco: dochody bieżące  wykonane dzielone przez liczbę 
mieszkańców. Jeżeli jest mało mieszkańców to kbk będzie bardzo mały, bo jeżeli 
robiliśmy duże inwestycje w poprzednim roku to te dochody mamy dużo większe 
niż jak byśmy nic nie robili. Średnie kbk za 2014 rok podane przez Ministerstwo 
Finansów było 2 768,24 nasze za ten sam rok 3 357, 71 czyli wyższe niż 120% 
średniego krajowego i dlatego nie mamy 40% i chyba żadna gmina nie ma takiego 
zwrotu.  
Wójt stwierdził, że hala sportowa w Huwnikach nie będzie służyć tylko dla Huwnik, 
bo we wniosku jest również ujęta klasopracownia matematyczno – przyrodnicza dla 
szkoły we Fredropolu, poza tym hala będzie służyć dla kilku miejscowości wokół 
Huwnik, tak jak droga do Kalwarii nie służy tylko mieszkańcom Kalwarii, ale nam 
wszystkim 
Sołtys J. Bajdiuk – hala we Fredropolu też służy wszystkim 
Sołtys Z. Feduniak stwierdził, że informacje przekazane przez Wójta i ze szkolenia są 
sprzeczne 
Wójt zapytał czy osoba prowadząca szkolenie posługiwała się danymi Gminy 
Fredropol 
Sołtys odpowiedział, że tak, twierdziła, że są to dane z Internetu  
Sołtys Z. Feduniak stwierdził, że hala w Huwnikach musi być bezwzględnie 
skończona i jest potrzebna i już zbyt długo czeka na ukończenie 
Wójt wyjaśnił, że Gmina nie była organizatorem tego szkolenia, Gmina tylko 
wynajęła świetlicę dla Stowarzyszenia sołtysów, które było organizatorem 
Radny S. Puchala złożył wniosek o skierowanie projektu uchwały do prac komisji 
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Radny S. Turczyński zapytał skąd wziąć pół miliona złotych, subwencja oświatowa 
jest o 100 tys. zł. mniejsza, te pieniądze trzeba skądś wziąć 
 
Głosowanie wniosku radnego S. Puchali: 7 głosów za, 8 głosów przeciw 
 
Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu: 8 głosów za, 7 głosów przeciw, 0 głosów  
wstrzymujących 
 
5. Przedstawienie Sprawozdań z pracy Rady Gminy oraz komisji stałych Rady 

Gminy za 2015 rok. 
 
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska – J. Gierczak 
Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Samorządowych – J. Solski 
Komisja Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Budżetu i  Finansów – R. Kozak 
Komisja Rewizyjna przedłoży sprawozdanie na kolejnej sesji 
 
Sprawozdanie z pracy Rady Gminy przedstawił Przewodniczący J. Kożuch 
 
6. Przyjęcie Planu Pracy Rady Gminy oraz planów pracy komisji stałych Rady 

Gminy na 2016 rok. 
 
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska – J. Gierczak 
Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Samorządowych – J. Solski 
Komisja Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Budżetu i  Finansów – R. Kozak 
Komisja Rewizyjna przedłoży sprawozdanie na kolejnej sesji 
 
Plan pracy Rady Gminy przedstawił Przewodniczący J. Kożuch 
 
7. Zapytania i interpelacje radnych. 
8. Dyskusja. 
 
Przewodniczący przedstawił pismo Państwa Ogonowskich z Nowych Sadów w 
sprawie przekazania im potoku Młynówka. 
Pismo zostało skierowane do zaopiniowania przez Komisję Rolnictwa 
Radny J. Gierczak zapytał Kierownika GZUW Pana D. Cebeńko jakie prace zostały 
poczynione na Osiedlu Młodowice na ujęciu wody. 
D. Cebeńko – Kierownik GZUW – zostały zainstalowane nowe urządzenia do 
polepszenia jakości wody, badania wody już po instalacji są dobre, poniżej norm 
dopuszczalnych 
Radny Ł. Mirowski – w sprawie uzupełnienia Protokołu z XXI sesji Rady Gminy o 
treść odczytanego na sesji Apelu w sprawie likwidacji szkoły w Kupiatyczach 
Radny S. Puchala w sprawie funduszu świadczeń socjalnych. Od kiedy i dlaczego 
fundusz nie jest wypłacany? Jaką część zaspokoi zabezpieczona dzisiaj kwota? Czy 
któreś ze świadczeń z lat ubiegłych się przedawni z mocy ustawy? Kto otrzyma, czy 
to jest tylko dla nauczycieli, ponieważ z ustawy wynika, że nie tylko nauczyciele, ale 
wszyscy pracownicy szkoły? 
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Sołtys A. Janiszczak w sprawie szkód wyrządzonych przez Geofizykę , kto będzie 
naprawiał szkody 
Wójt odpowiedział, że po świętach Pan kierownik Kątek z sołtysami zrobi objazd 
dróg i sporządzi Protokoły. Najlepiej byłoby, żeby Geofizyka zrobiła to bezpośrednio 
bez pośrednictwa Gminy 
Sołtys S. Dolik w sprawie dzierżawy pastwiska w Kalwarii Pacławskiej 
Przewodniczy przedstawił Protokoły z posiedzeń komisji stałych Rady Gminy. Z 
Protokołów wynika, że tylko dwóch radnych Komisji Rolnictwa  - radny J. Lichota i 
radny Ł. Mirowski byli za wydzierżawieniem tej działki. Pozostali radni byli 
przeciw. Komisja Oświaty nie przedstawiła stanowiska, stwierdzając, że leży to w 
kompetencji komisji Rolnictwa. W związku z tym zostało skierowane pismo do 
radnych Ł. Mirowskiego i J. Lichoty, z informacją, że zgodnie ze Statutem Gminy 
mogą podjąć inicjatywę uchwałodawczą w tej sprawie. Inicjatywę uchwałodawczą 
mają radni oraz Wójt, nikt nie wystąpił z taka inicjatywą dlatego nie było głosowania 
na sesji 
Sołtys S. Dolik stwierdził, że należy się odpowiedź na piśmie, bo trwa to pół roku 
Radny J. Lichota – Komisja Rolnictwa wyraziła swoją opinię i na tej podstawie 
można było przygotować projekt uchwały 
Przewodniczący przypomniał, że inicjatywa uchwałodawcza przysługuje radnym i 
Wójtowi, ale nikt projektu uchwały nie złożył 
Radca prawny Piotr Fac wyjaśnił, że wynika to z ustawy i Statutu, jeżeli któryś z 
radnych uważa, że jest to prawnie i ekonomicznie słuszne wydzierżawienie to może 
złożyć taki projekt uchwały. Jeżeli Wójt uważa, że takie wydzierżawienie ze 
względów ekonomicznych i prawnych w szczególności z ustawy o finansach 
publicznych jest niewskazane to nikt nie może go zmusić, żeby złożył projekt 
uchwały, który jest sprzeczny z interesem Gminy  
Radny J. Solski – Wójt Gminy działa w oparciu o Kpa, otrzymał pismo od Pana 
Dolika w lipcu ubiegłego roku, drugi Pan napisał w lutym ubiegłego roku, jaki Wójt 
ma termin na odpowiedź? 
Radca prawny Piotr Fac odpowiedział, że wydzierżawienie gruntów nie jest 
czynnością administracyjno-prawną tylko cywilno-prawną, trzeba na takie pisma 
odpowiadać, ale nie w trybie Kpa 
Wójt wyjaśnił, że pismo nie było skierowane do Wójta tylko do Rady Gminy  
 
W. Haliszczak (mieszkaniec Młodowic) – Wójt odpowiada za bezpieczeństwo Gminy 
i posiada tego działy odpowiednie, chodzi o opiekę społeczną i zachowanie 
pracownicy. Policja prowadziła postępowanie, groźby karalne fizyczne i psychiczne 
znęcanie się. Został powołany zespół interdyscyplinarny, na pierwszym posiedzeniu 
Pan Haliszczak nie był, bo był chory. Pani kierownik stwierdziła, że żadna decyzja 
nie zapadła, natomiast z pisma z Policji wynika że postępowanie zostało umorzone. 
(Przedstawienie treści pisma z którego wynika, że w rodzinie Haliszczak nie 
dochodzi do przemocy fizycznej i psychicznej). Jakim prawem pracownik 
powiedział do policjanta, że zespół już podjął decyzję, że nic się nie dzieje, i na tej 
podstawie Policja umorzyła postępowanie.  
Przewodniczący stwierdził, że sprawy osobiste nie powinny być przedmiotem obrad 
sesji  
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W. Haliszczak odpowiedział, że dotyczy to działu opieki społecznej, a Wójt 
odpowiada za to.  
B. Nuckowska – Kierownik GOPS – Pan Haliszczak wystąpił do GOPS w celu 
założenia Niebieskiej Karty i karta taka została założona, ale z wątpliwościami. Z 
rozmowy z Panem Haliszczakiem wynikało, że nie ma go w miejscu stałego 
meldunku, natomiast przemoc występuje wtedy kiedy osoba doznająca przemocy 
żyje z osobą, która tą przemoc stosuje. Został wyznaczony termin spotkania zespołu, 
pan Haliszczak poinformował, że jest chory, była obecna żona Pana Haliszczaka i 
została przeprowadzaną z nią rozmowa. W skład zespołu oprócz pracowników 
GOPS wchodzą; kurator zawody, pedagodzy szkolni, pielęgniarka, przedstawiciel 
Policji. Żona przedstawiła dowody które świadczyły o tym, że w przeszłości było 
umorzone postępowanie wobec Pana Haliszczaka za groźby karalne w stosunku do 
żony. Pani Kulhawiec nie stwierdziła, że w rodzinie Haliszczak nie dochodzi do 
zjawiska przemocy, natomiast poinformowała Policję, że sprawa jest niezakończona i 
była tylko rozmowa z żoną. Do GOPS - u nie wpłynęło żadne pismo z Policji czy 
Prokuratury dotyczące tej sytuacji, poza tym zdanie członka zespołu nie miałoby 
wpływu na działania Policji czy Prokuratury. Sprawa jest niezakończona, odbędzie 
się rozmowa z panem Haliszczakiem  
Wójt stwierdził, że pan Haliszczak ma prawo zaskarżyć postanowienie o umorzeniu, 
natomiast co do pracownika GOPS powinien złożyć swoje zastrzeżenia do Wójta na 
piśmie  
 
Radny J. Solski złożył interpelację w sprawie lokalizacji przystanku PKS i budowy 
wiaty przystankowej w Nowosiółkach Dydyńskich. Interpelacja taka została złożona 
w lutym ubiegłego roku i pozostała bez odpowiedzi  
Wójt odpowiedział, że trwają prace i uzgodnienia ze Starostwem Powiatowym i 
Policją w sprawie lokalizacji wiaty 
Radny S. Puchala w sprawie pisma Pani Nizioł w sprawie mostu - przejścia przez 
potok obok jej domu. Otrzymał odpowiedź, że taki most nie może być wykonany 
ponieważ potok nie jest własnością Gminy. Zdaniem radnego dobrą wolą byłoby 
przedstawienie Pani czy jesteśmy w stanie to zrobić, czy będziemy to robić, czy 
współfinansujemy ze Starostwem, czy będziemy składać jakieś dokumenty w 
imieniu tej Pani. Poprosił o przesłanie takiej informacji tej Pani 
Wójt wyjaśnił, że Pani Nizioł wielokrotnie była u Wójta w tej sprawie i zostały jej 
udzielone wszelkie informacje przez Wójta i pracowników w tej sprawie 
Sołtys J. Borowski w sprawie pochówku mieszkańca Osiedle Młodowice, który to 
obowiązek spoczywa na Gminie 
Kierownik GOPS B. Nuckowska odpowiedziała, że Pan ten zmarł przed Świętami, 
Pan ten mieszkał z siostrą. Zakład Pogrzebowy, który dokona pochówku musiał 
zostać wybrany w drodze zapytania o cenę, procedura taka została przeprowadzona 
i pochówek zostanie dokonany 
 
Sołtys Z. Feduniak stwierdził, że skoro fundusz sołecki na 2017 rok został 
zlikwidowany to Wójt powinien złożyć zapewnienie, że w 2016 roku zostanie on 
zrealizowany w 100% 
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Wójt odpowiedział, że w planie ujęte są wszystkie sołectwa, ale wykonanie 
wydatków zależy od dochodów, jeżeli będą dochody to będziemy realizować 
wydatki 
Sołtys S. Dolik – Wojewoda w 2001 wszystkie mienia przekazał na Gminę na pewno 
z myślą, że Gmina przekaże na lokalne społeczeństwa  
Przewodniczący odpowiedział, że co Wojewoda myślała w tamtych latach tego nie 
wiemy, a prawo jest prawem  
Radny S. Puchala – skoro w sprawie funduszu sołeckiego projekt uchwały mógł się 
znaleźć bardzo szybko, natomiast takiej sprawy nie można załatwić przez pół roku, 
napisanie takiego projektu to nie jest żaden problem, tylko jest to niewygodne i nie 
liczmy na to, że on powstanie 
 
9. Zakończenie obrad sesji. 
 

Przewodniczący podziękował zebranym za udział i zakończył obrady XXII sesji 
Rady Gminy. 
 


