
Protokół Nr XXIV/2016 

z XXIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Fredropol 

z dnia 30 maja 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 Bogusława Borowska Skarbnik 

5 Piotr Fac Radca prawny 
 

1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch otworzył obrady XXIV nadzwyczajnej 

sesji Rady Gminy Fredropol. Na podstawie listy obecności stwierdził jej 

prawomocność. Sesja zwołana na wniosek Wójta Gminy Fredropol. 

 

Wójt Mariusz Śnieżek zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu: 

przedstawienie Protokołu kontroli kompleksowej Gminy Fredropol dokonanej przez 

Regionalna Izbę Obrachunkową w Rzeszowie  

 

Rada wniosek przyjęła: 12 głosów za, 1 głosów przeciw, 1 głos  wstrzymujący 

 

Radny J. Solski zaproponował, żeby Protokół przedstawić na sesji zwyczajnej 

Wójt wyjaśnił, że miał zamiar przedstawić Protokół na sesji zwyczajnej, ale wpłynęło 

pismo radnego w którym były sugestie, że Protokół jest tajemnicą poliszynela, że nie 

jest ujawniony. Żeby nie było takich niedomówień Protokół będzie przedstawiony 

dzisiaj, poza tym jest on do wglądu dla zainteresowanych  

Radny S. Puchala stwierdził, że napisał pismo w sprawie wydania kopi Protokołu, 

zapytał czy Wójt przedstawi wybiórcze informacje z Protokołu czy radni dostaną 

kopie Protokołu? 

Wójt odpowiedział, że radny złożył pismo i otrzymał na nie odpowiedź 

Radny S. Puchala stwierdził, że otrzymał pismo, że nie otrzyma Protokołu, a 

materiały są do wglądu w Urzędzie Gminy  



Wójt odpowiedział, że Protokół jest jawny i zostanie przedstawiony, liczy on 430 

stron i może być przeczytany w całości jeśli taka będzie wola radnych. Na końcu 

każdego działu Protokołu są zapisane wnioski, co jest dobrze, co jest źle.  Radny 

dostał odpowiedź, że Protokół jest do wglądu, nie ma obowiązku go kserować 

wszystkim, Pan radny może przyjść się z tym Protokołem zaznajomić, zrobić notatki, 

sfotografować sobie. Protokół jest w księgowości i jest dostępny dla każdego.  

Radny S. Puchala stwierdził, że Protokół nie jest jawny. Przypomniał, że ostatnio na 

sesji zadał Wójtowi pytanie odnośnie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

Wójt odpowiedział, że otrzyma odpowiedź na piśmie. Na piśmie zostało złożone 

zapytanie i na piśmie Wójt odpowiedział, że odpowie na następnej sesji, minęło już 

dwa miesiące, gdzie mamy na to 30 dni. Dlaczego to jest takie trudne uzyskać 

odpowiedź na pytanie? 

 

3. Podjęcie uchwał w sprawie: 
 Zmian w budżecie Gminy na 2016 rok 

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

 Zatwierdzenia: „Diagnozy zapotrzebowania Szkoły Podstawowej we 
Fredropolu w zakresie poprawy jakości kształcenia ogólnego”, „Diagnozy 
zapotrzebowania Gimnazjum we Fredropolu w zakresie poprawy jakości 
kształcenia ogólnego”, „Diagnozy zapotrzebowania Szkoły Podstawowej 
w Huwnikach w zakresie poprawy jakości kształcenia ogólnego”, 
„Diagnozy zapotrzebowania Gimnazjum w Huwnikach w zakresie 
poprawy jakości kształcenia ogólnego”  

 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący J. Kożuch 
 
Z-ca Wójta M. Chomycz – Śmigielska – dwa miesiące temu Wojewódzki Urząd Pracy 
w Rzeszowie ogłosił nabór wniosków na poprawienie jakości edukacji w regionie. 
Nawiązaliśmy współpracę z Wyższą Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. 
Eksperci, socjologowie, naukowcy z tej uczelni w bezpośredniej współpracy z 
dyrektorami szkół w Huwnikach i Fredropolu przygotowali Diagnozę , którą radni 
otrzymali do zapoznania się. Na bazie tej Diagnozy jest przygotowywany wniosek 
do złożenia w ramach RPO. Wkład własny Gminy będzie niepieniężny i będzie 
polegał na wynajęciu sal w szkołach na zajęcia dodatkowe dla uczniów. Mamy 
możliwość pozyskania ponad 600 tyś. zł. z czego 300 tys. będzie przeznaczone na 
doposażenie szkół w nowoczesne narzędzia IT oraz pomoce dydaktyczne z grupy 
nowoczesnych narzędzi informatycznych.  Doposażone zostaną głównie sale 
matematyczno – przyrodniczo – fizyczne. W ramach Projektu nasi uczniowie będą 
mogli wziąć udział w warsztatach, które są przygotowywane przez WSIiZ w 
Kielnarowej gdzie są nowoczesne laboratoria i z tego będą mogli uczniowie również 



skorzystać. Termin składania wniosków jest bardzo krótki. Został podpisany list 
intencyjny z WSIiZ o współpracy, w ramach tego została nieodpłatnie przygotowana 
Diagnoza, wniosek był przygotowywany równolegle. Diagnoza została przyjęta 
przez rady pedagogiczne w ubiegłym tygodniu i przekazana Wójtowi i Radzie 
Gminy do akceptacji. Wniosek musi być złożony najpóźniej w dniu jutrzejszym.  
Z Diagnozy widać jaki jest stan edukacji w Gminie, na pewno trzeba szkoły 
doposażyć, należy przeprowadzić zajęcia dodatkowe dla uczniów, szkolenia dla 
nauczycieli, żeby wykorzystywać najnowsze narzędzia w edukacji. 
Radny J. Solski stwierdził, że Projekt bardzo mu się podoba, natomiast Diagnoza 
obnaża słabość naszych szkół. Zaproponował, żeby spotkać się z Dyrektorami w tej 
sprawie bo jest to niepokojące 
Z-ca Wójta M. Chomycz – Śmigielska wyjaśniła, że na początku roku Wójt spotkał się 
z Z-cą Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy ponieważ widzieliśmy jak niski jest 
poziom naszych szkół mierzony na konkretnych egzaminach (staniny). Poziom 
naszych szkół to jest 1-2 przy maksymalnie 4 staninach. Zastanawialiśmy się co z 
tym zrobić , bo to nie jest problem dzieci, bo nasze dzieci nie są gorsze od innych, jest 
to naczynie połączone, coś jest nie tak na etapie nauczyciel – uczeń. Nie wystarczy 
doposażyć szkoły, ale może trzeba zmienić metodę nauczania , szkolić nauczycieli, 
wymagać od nich więcej. Kiedy został ogłoszony nabór wniosków to uznaliśmy, że 
warto w nim wystartować. Jest to nabór dla szkół, które mają najniższe staniny. W 
ramach tego Programu duży nacisk jest kładziony na podnoszenie kwalifikacji przez 
nauczycieli, będą zmuszeni do zrobienia studiów podyplomowych, edukacji samych 
siebie. Możemy pomóc szkołom, dzieciom, a nauczyciele – to ich dobra wola czy 
chcą się kształcić czy nie. 
Wójt stwierdził, że młodzi nauczyciele na pewno, ale ci w wieku emerytalnym raczej 
nie 
Radny S. Puchala „przeczytałem dokładnie ta diagnozę, ale zasięgnąłem tez języka u 

Pani Dyrektor jak to wygląda z tego co wiem to troszeczkę ta diagnoza jest 

przerysowana, ona jest celowo zrobiona w takim kierunku żebyśmy mogli uzyskać 

te dotacje  

Wójt odpowiedział, że ktoś się pod tym podpisał i teraz należałoby zgłosić 
zawiadomienie, że jest to sfałszowane? 
Radny S. Puchala - próbuję zasięgnąć informacji z jednej i drugiej strony, mam 

materiały na sesję Rady, przeczytałem je, a później zasięgnąłem języka jak to 

wygląda od tej drugiej strony, od tej praktycznej i z tego co wiem Pani Dyrektor 

powiedziała, że zrobi wszystko, żeby te materiały dydaktyczne trafiły do szkoły i 

podpisze się pod wszystkim, żeby tylko takie materiały trafiły 

Wójt poprosił o podanie imienia i nazwisko Pani Dyrektor, która tych informacji 

udzielała 

Radny S. Puchala stwierdził, że nie chce ujawniać  

Wójt stwierdził, że żadna Pani Dyrektor nie podpisuje żadnego dokumentu, ani od 

Pani Dyrektor, ani od Pana Dyrektora nie zależy czy wniosek będziemy realizować, 

wszelkie decyzje podejmuje Wójt, Wójt podpisuje wszelkie dokumenty, jedynie 

przekazuje pełnomocnictwo przedstawicielem WSIiZ, która jest liderem projektu. 



Dziwne jest, że Pani Dyrektor ma decydować i łaskę robić, że się zgadza. To jest 

decyzja Wójta i Rady, która podejmuje uchwałę. Wójt stwierdził, że jeśli jest takie 

nastawienie to nie jest zdziwiony tym co zauważył radny Solski, że poziom 

nauczania jest taki, a nie inny, wiele razy już to było wałkowane, ale Wójt ma 

związane ręce Kartą Nauczyciela, bo nawet nie jest pracodawcą dla nauczycieli, a 

jedynie dla Dyrektorów szkół.  

Z-ca Wójta M. Chomycz – Śmigielska – Pan radny mówi, że  diagnoza jest 

przerysowana i zrobiona po to żeby uczestniczyć w projekcie. Projekt jest 

adresowany do szkół, które osiągają najniższe wyniki nauczania. To są wyniki 

egzaminów, tego żaden naukowiec nie wymyślił, tylko tak napisali nasi uczniowie. 

Stanina jest 1 -2 to jest maksymalnie nisko, to jest bardzo, bardzo źle. Nasze szkoły 

nie bardzo były zainteresowane realizacją tego wniosku, bo najpierw WSIiZ zwrócił 

się z tą propozycją do szkół, dlatego została podjęta decyzja, że to Urząd Gminy 

zrealizuje ten projekt. Tam gdzie są słabe wyniki, to one są po prostu słabe i to nie 

wynika z  tego, że ktoś „czaruje” i chce rzeczywistość zmieniać tylko jest to w 

statystykach. Brakuje metodyki nauczania, szkoły są nieliczne, klasy są łączone i 

wiele innych czynników na to wpływa. Komisja Oświaty już na którejś sesji 

wskazywała, że stan nauczania w jednej ze szkół jest niski.  

Wójt przypomniał, że Diagnoza była robiona na podstawie badań, dyrektorzy i 

nauczyciele wypełniali anonimowe ankiety więc nikt tego nie fałszował. 

Radny D. Czarnota stwierdził, że to co mówi Pani Wójt nie podlega żadnej dyskusji. 

Poprosił, żeby do takich Projektów w przyszłości włączać szkoły prowadzone przez 

inne podmioty niż Gmina. 

Wójt wyjaśnił, że ten Projekt jest tylko dla szkół prowadzonych przez jst., ale Wójt 

jest otwarty na współpracę i pomoc dla innych szkół i wszystkich dzieci z Gminy. 

Zawsze gdy pojawiają się jakieś inicjatywy z tych szkół są one wspierane 

Radny R. Kozak stwierdził, że należałoby spotkać się z nauczycielami i 

przedyskutować te tematy 

 
Rada uchwalę przyjęła w głosowaniu: 14 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów  
wstrzymujących 
 
4. przedstawienie Protokołu kontroli kompleksowej Gminy Fredropol dokonanej 

przez Regionalna Izbę obrachunkową w Rzeszowie 
 

Radny J. Gierczak zaproponował żeby przedstawić tylko wnioski 

Wójt wyjaśnił, że była to kontrola kompleksowa, zakres czasowy kontroli to 

1.01.2013 – 31.12.2015. Kontrolujący oceniając wyniki kontroli w skali szkolnej od 1 

do 5 ocenili naszą Gminę na 4, stwierdzając że 5 się nie zdarza. Protokół jest do 

wglądu, są w nim pewne uwagi, natomiast nie ma dla nikogo żadnych zarzutów 

kierowanych do innych instytucji nadzorczych. 



Skarbnik B. Borowska stwierdziła, że każdy powinien również usłyszeć ile jest w 

tym Protokole dobrych rzeczy. 

Wójt podkreślił, że to co najważniejsze czyli przetargi i sprzedaż nieruchomości 

gminnych są bez uwag.  

Radny S. Turczyński stwierdził, że skoro RIO nie miało żadnych zastrzeżeń to 

dobrze, a jeżeli kogoś interesuje i ma jakieś zastrzeżenia do może przyjść i się z 

Protokołem zapoznać 

Skarbnik B. Borowska przedstawiła wnioski z Protokołu  

Radny A. Latocha zapytał czy Wójt jest zadowolony z kontroli? 

Wójt odpowiedział, że jest bardzo zadowolony z wyników kontroli, oraz z faktu, że 

staliśmy się wzorem dla innych gmin 

Radny J. Gierczak zaproponował żeby zakończyć czytanie Protokołu, 

odpowiedzialność materialną i z kodeksu karnego ponosi Wójt i Skarbnik, a kto chce 

się szczegółowo zapoznać z Protokołem to może to zrobić 

Przewodniczący stwierdził, że również Komisje na swoich posiedzeniach jeśli chcą to 

mogą się z Protokołem zapoznać  

 
5. Zakończenie obrad sesji 
 

Przewodniczący podziękował zebranym za udział i zakończył obrady XXIV 

nadzwyczajnej sesji Rady Gminy. 

 


