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Protokół Nr XXV/2016 
z XXV sesji Rady Gminy Fredropol 

z dnia 10 czerwca 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.  Anna Uchman Kierownik ZOSziP 

8.  Sebastian Kątek Kierownik Referatu Inwestycji 

9.  Dominik Cebeńko Kierownik GZUW 

10.  Ryszard Gołębiowski Radny, członek Zarządu Powiatu 
Przemyskiego 

11.  Stefan Moskowicz Podkarpacka Izba Rolnicza 

 
oraz sołtysi wg. załączonej listy 
 
1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch otworzył obrady XXV 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 wykonania uchwał z XXII, XXIII i XXIV sesji Rady Gminy. 
 
Działalność międzysesyjna. 
3.04. – udział w konferencji w Rzeszowie z udziałem Ministra Edukacji Narodowej, 

zostały przedstawione propozycje zmian w systemie oświaty 
12.04. – odbiór w Urzędzie Wojewódzkim Promesy na przebudowę drogi Fredropol 
– Kolonia Kormanicka, droga jest już w trakcie przebudowy 
28.04. – udział w podsumowaniu akcji czytelniczej „Książki naszych marzeń” w 
Huwnikach  
05.05. – podpisanie Umowy z wykonawcą na budowę oczyszczalni ścieków w 
Rybotyczach, inwestycja ta jest już realizowana 
17.05. – udział w uroczystościach 25 – lecia Straży granicznej w Kalwarii Pacławskiej 
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31.05. – podpisanie umowy na wykonanie drogi Fredropol – Kolonia Kormanicka, 
jest ta inwestycja już wykonywana  
 
Wójt podsumował, że wiele inwestycji na terenie Gminy jest już rozpoczętych, są to 
inwestycje drogowe, kanalizacja, jest wykonywany chodnik w Huwnikach przy 
współfinansowaniu ze Starostwem Powiatowym. Mieszkańcy to widzą i doceniają. 
Wójt podziękował radnym za obranie i poparcie właściwej drogi rozwoju Gminy.  
 
4. Podjęcie uchwał w sprawie: 
 zmian w budżecie Gminy na 2016 rok 

 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Bogusława Borowska. 
 
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. 
 
Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu: 15 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów  
wstrzymujących 
 
 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Fredropolu za 2015 rok 
 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący J. Kożuch. 
 
Radny J. Lichota zwrócił uwagę, że dwukrotnie w załączniku zostały wpisane 
Huwniki, dwa razy po 7,75 etatu 
Skarbnik B. Borowska wyjaśniła, że jest to pomyłka, powinny być Sierakośce 
Radny J. Solski zauważył, że w pkt.2 b jest wyposażenie w Makowej, a w Makowej 
nie ma Biblioteki 
Wójt wyjaśnił, że jest to efekt realizacji projektu jeszcze za kadencji Wójta Żaka. 
Zostało zakupione wyposażenie, które potem zostało przejęte przez Bibliotekę. 
Wyposażenie to znajduje się w świetlicy w Makowej.  
 
Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu: 15 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów  
wstrzymujących 
 
 określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Fredropol oraz 

warunków i zasad korzystania z tych przystanków 
 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący J. Kożuch. 
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Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu: 15 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów  
wstrzymujących 
 
 ustalenia wstępnej lokalizacji przystanku komunikacyjnego na terenie Gminy 

Fredropol w miejscowości Nowosiółki Dydyńskie 
 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący J. Kożuch. 
 
Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu: 15 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów  
wstrzymujących 
 
 sprzedaży/dzierżawy/nabycia/użyczenia nieruchomości stanowiących 

własność gminy 
 
Projekty uchwały przedstawił Przewodniczący J. Kożuch. 
 

1. Zezwolić Wójtowi Gminy na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej 
umowy na okres 3 lat na dzierżawę nieruchomości gminnej o pow. 0,7400 ha, 
stanowiącej część działki nr 311 o pow. 13,7400 ha położonej w Kniażycach, 
zgodnie z załącznikiem graficznym stanowiącym integralną część uchwały, na 
rzecz dotychczasowego dzierżawcy – Pana Artura Krupik zam. Kniażyce 106 
z przeznaczeniem na cele rolne.  

 
Opinia rady sołeckiej jest pozytywna. 
 
J. Kożuch wyjaśnił, że jest to część działki z 13 hektarowej przy cmentarzu za 
pasieką. Jest to działka leśna, jest tam miejsce na składowisko drewna. Ten projekt 
uchwały jak i kolejny projekt dotyczy tej samej działki. Ta Pani sieje tam  rośliny dla 
pszczół. Umowa na dzierżawę wygasła, działka obok nr 285 została na przetargu 
sprzedana, w poprzedniej umowie było 0,13 ha, teraz zostało 0,12 ha. 
Radny J. Gierczak – przypomniał, że na poprzednich sesjach uchwały o dzierżawach 
były odrzucane, dlatego że Zakład Usług Wodnych składa wnioski o dopłaty 
bezpośrednie. Tutaj jest sytuacja inna, GZUW nie może tych działki wpisać do 
wniosku dlatego, że do jednej działki nie ma dojazdu, a druga jest na skarpie, jest 
tam stary sad. Ale trzymając się zasad radny uważa, że działki te nie powinny być 
dzierżawione. 
Wójt wyjaśnił, że są to działki wydzielone z dużej działki trzynastohektarowej, która 
jest działką leśną  i nie może być zgłoszona do dopłat. Poza tym w latach 2009 – 2010 
działka ta została zalesiona przy wykorzystaniu dopłat na ten cel. Plus z tej 
dzierżawy może być taki dla Gminy, że nie będzie to dalej zarastać, ale decyzja 
należy do Rady Gminy. Gmina nie może złożyć tej działki do dopłat. 
Radny J. Lichota poparł zdanie radnego J. Gierczaka, że nie powinny te działki być 
dzierżawione skoro takie są zasady. Będzie niesprawiedliwość, że jednym się 
dzierżawi, a innym nie. 
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Wójt odpowiedział, że chciał tylko Radzie wyjaśnić, że bez względu na to czy ta 
działka będzie wydzierżawiona czy nie i tak nie będzie mogła być zgłoszona do 
dopłat, decyzję dzierżawy podejmie Rada.  
J. Kożuch wyjaśnił, że jedna z tych działek jest skarpą do której nawet nie ma 
dojazdu. 
 
Przewodniczący złożył wniosek, żeby ten projekt uchwały i kolejny odesłać do prac 
w komisjach 
Wójt wyjaśnił, że ewentualny dzierżawca też nie zgłosi tych działek do dopłat 
 
Wniosek został przyjęty w głosowaniu: 15 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów  
wstrzymujących 
 
Projekt uchwały skierowany do prac w komisjach. 
 

2. Zezwolić Wójtowi Gminy na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej 
umowy na okres 3 lat na dzierżawę nieruchomości gminnej o pow. 0,1200 ha, 
stanowiącej część działki nr 311 o pow. 13,7400 ha położonej w Kniażycach, 
zgodnie z załącznikiem graficznym stanowiącym integralną część uchwały, na 
rzecz dotychczasowego dzierżawcy – Pani Hanny Czycz zam. Przemyśl, 
ul. Słowackiego 20/14 z przeznaczeniem na cele rolne.  
 
Projekt uchwały skierowany do prac w komisjach. (j.w.) 

 
3. Zezwolić Wójtowi Gminy na zawarcie na okres 10 lat umowy użyczenia 

nieruchomości gminnych tj. części działki nr 256/15 o pow. 0,1000 ha z pow. 
9,6100 ha oraz działki nr 423 o pow. 0,3400 ha, położonych w obrębie 
Fredropol, zgodnie z załącznikiem graficznym stanowiącym integralną część 
uchwały, na rzecz Nadleśnictwa Krasiczyn z siedzibą w Przemyślu, ul. 29 
Listopada 12, z przeznaczeniem do wywozu drewna z terenu leśnego 
Leśnictwa Kormanice oraz na przejściowy skład drewna. 

 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący J. Kożuch. 
 
Wójt wyjaśnił, że nadleśnictwo Krasiczyn ma tutaj swój las i musi gdzieś to drewno 
składować. Nadleśnictwo chce złożyć wniosek o dotacje na wykonanie drogi i 
parkingu, ale muszą mieć przynajmniej umowę dzierżawy na tą działkę. Gmina też 
korzysta z działek nadleśnictwa czy osób prywatnych na składy drewna przy lasach 
gminnych  
 
Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu: 15 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów  
wstrzymujących 
 

4. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 
nieruchomość położoną w obrębie Nowe Sady, działkę oznaczoną nr 612/3 o 
pow. 1,6000 ha, tereny rolne. 
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Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący J. Kożuch. 
 
Opinia rady sołeckiej sołectwa Nowe Sady jest negatywna 
Radny J. Lichota poprosił Radę o niepodejmowanie tej uchwały ze względu na to że 
w Nowych Sadach jest jeszcze dużo działek do sprzedania, a poza tym w Nowych 
Sadach nic się nie inwestuje. Radny poprosił o uszanowanie woli rady sołeckiej i 
niepodejmowanie uchwały  
Wójt stwierdził, że wszystkie działki, które są wysyłane do opinii rady sołeckiej to 
protokoły są na nie. Wójt wyjaśnił, że stan działek jest analizowany pod kątem 
zgłaszania do dopłat, ale również, są analizowane te działki, których do dopłat nie 
można zgłosić, jak i te, co do których istnieje ryzyko, że działka jest zagrożona. 
Działka ta przylega do Wiaru i co roku jak Wiar się podnosi to kawałek tej działki 
zabiera, za dwa lub trzy lata z 1,60 ha zostanie 0,20 ha. Jest na dzień dzisiejszy z 
Nowych Sadów i z innych terenów Gminy działek do sprzedaży dużo, ale nie ma 
sprzedaży, zmieniła się ustawa. Decyzja o sprzedaży należy do Rady, ale żeby nie 
było tak, że za dwa lata nie będzie już co sprzedawać  
Radny J.Lichota stwierdził, że tam jest zabezpieczone w tym miejscu 
Radny J. Gierczak stwierdził, że w projekcie jest wpisane 1,60 ha, ale tam nie ma 
nawet 1,50 ha, takiej działki niema co trzymać, gdyby to było w innym miejscu to na 
pewno radni by to odrzucili, ale w tym miejscu może być tak jak mówi Wójt , może 
być powódź i pół hektara znowu ucieknie  
Radny J. Lichota odpowiedział, że w Nowych Sadach jest wiele działek do 
sprzedania 
Wójt odpowiedział, że jest to analizowane 
Radny J. Gierczak stwierdził, że lepiej to sprzedać i coś zrobić w Nowych Sadach, 
albo w innym miejscu 
Radny J. Lichota odpowiedział, że „mieszkańcy  że nie, bo nie” tylko dlatego, że już 
od kilku lat w Nowych Sadach się nic nie robi, prostej drogi nie ma, ludzie sobie 
sami żwirują drogi, my zachwyceni jesteśmy, że w niektórych wioskach robimy 
chodniki, a ludzie nie mają do domu zajazdu, dojścia, o to chodzi 
Sołts S. Dolik – powinniśmy jakieś zasady ustalić, jeżeli opinia rady sołeckiej jest 
pozytywna to jest ważna, jeżeli jest negatywna to jest nieważna.  
Przewodniczący odpowiedział, że opinia jest tylko opinią nie wiążącą dla Rady  
Radny J. Gierczak – opinia jest negatywna, ale wiedząc jaka to jest działka nie 
zostawiajmy jej po to żeby zabrała ją woda  
Radny D. Czarnota zgłosił wniosek o przekazanie projektu uchwały do prac w 
komisji 
 
Rada wniosek odrzuciła w głosowaniu: 7 głosów za, 8 głosów przeciw, 0 głosów  
wstrzymujących 
 
Głosowanie projektu uchwały:  
Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu: 8 głosów za, 6 głosów przeciw, 1 głos  
wstrzymujący 
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5. Wyrazić zgodę Wójtowi Gminy na ustanowienie na rzecz Gminy Fredropol i 
jej następców prawnych odpłatnej jednorazowo służebności przesyłu, 
dotyczącej sieci, przyłączy i urządzeń kanalizacji sanitarnej, na nieruchomości 
stanowiącej własność Skarbu Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne 
Nadleśnictwo Bircza, tj. na działce nr 114/1 obrębu Sólca. 
Opisana w § 1 służebność przesyłu przedstawiona została na mapie 
stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej uchwały. 
Wysokość jednorazowego wynagrodzenia z tytułu ustanowionej służebności 
przesyłu określona zostanie w operacie szacunkowym opracowanym przez 
rzeczoznawcę majątkowego. 

 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący J. Kożuch. 
 
Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu: 15 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów  
wstrzymujących 
 
 udzielenia Wójtowi Gminy Fredropol absolutorium z tytułu wykonania budżetu 

za 2015 rok 
 

- Przedstawienie "Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok" 
 
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok przedstawiła Skarbnik 
Gminy Pani Bogusława Borowska 
 
Radny J. Lichota zapytał o realizację funduszu sołeckiego w poszczególnych 
miejscowościach 
 
Przewodniczący stwierdził, że informacja Pani skarbnik będzie przedstawiona w 
Dyskusji. 
 
- Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej do Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Fredropol za 2015 rok 
 
Wniosek Komisji Rewizyjnej przedstawił Przewodniczący Komisji Wiesław Plizga 
 
- Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie udzielenia 
absolutorium Wójtowi Gminy Fredropol 
 
Opinię regionalnej Izby Obrachunkowej przedstawił Przewodniczący Rady Gminy 
Józef Kożuch 
 
- Opinie Komisji Stałych w sprawie wykonania budżetu gminy za 2015 rok 
 
Opinia Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego, Budżetu i Finansów – 
Przewodniczący Ryszard Kozak – opinia pozytywna, Komisja wnioskuje o 
udzielenie Wójtowi absolutorium 
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Opinia Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Samorządowych – opinia Komisji 
pozytywna, Przewodniczący Jerzy Solski złożył oddzielne zdanie, w uzasadnieniu 
wyjaśnił, że słupki się zgadzają, natomiast nie podoba mu się wiele rzeczy. Jeśli 
chodzi o kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego to są wielkie słowa, ale na etapie 
projektowania są na te zadania bardzo małe sumy pieniędzy przeznaczane, 
zlikwidowało się instytucję kultury, niby w programie Pana Wójta jest budowa 
budynku, tylko  że kultura to nie jest tylko budynek. Promocji Gminy właściwie nie 
ma, mieliśmy teraz piłkarzy, hierarchów kościelnych, teraz mamy leśników bardzo 
dużo w Kalwarii, ale tej promocji Gminy nie ma. Zobaczcie Państwo jak został 
rozreklamowany Arłamów po pobycie piłkarzy. Nie mamy wiat przystankowych, 
nie mamy ławeczek, chociażby główny przystanek w Fredropolu, wysypisko śmieci 
przy rzece Wiar. 
Wójt zwrócił uwagę, że jest to droga powiatowa 
Radny J. Solski stwierdził, że droga powiatowa, ale śmieci naszych mieszkańców. 
Radny dodał, że nie podoba mu się to , że Pan Wójt kiedyś chętnie spotykał się z 
mieszkańcami, przyjeżdżał na zebrania, składał sprawozdania roczne, a w tej 
kadencji zaniechał zupełnie takich spotkań.  
Opinia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska – Przewodniczący Józef 
Gierczak – opinia komisji pozytywna 
 
- Dyskusja 
 
Skarbnik Gminy B. Borowska odpowiadając na wcześniejsze pytanie radnego J. 
Lichoty przedstawiła informacje o realizacji funduszu sołeckiego. 
Zadania bieżące w sołectwach 
 
1. Remont drogi w Kniażycach – Sołectwo Kniażyce -      8.487,-  
2. Remont drogi w Młodowicach – Sołectwo Młodowice -    12.194,20 
3. Odśnieżanie dróg w sołectwach na terenie gminy -       8.041,35 
4. Wykonanie przepustu przy drodze gminnej – w Sołectwie Pacław - 500,- 
5. Remont dróg w Sołectwie Fredropol- Kormanice  -    19.725,69 
6. Zakup lodówki 2 szt. Sołectwo Huwniki -      3.299,99 
7. Doposażenie świetlicy w Sołectwie Sierakośce  -      1.279,29 
8. Zakup paliwa do kosiarek Sołectwo Młodowice Osiedle  -           48,85 
9. Opłata za oświetlenie uliczne w sołectwach gminy Fredropol -     33.929,05 
                                                                                                87.505,42 
Zadania majątkowe w sołectwach 
 
1. Zakup kosiarki w Sołectwie Rybotycze -         4.999,- 
2. Wydatki związane z przebudową drogi w Sołectwie  Kalwaria P. -  5.969,06 
3. Wydatki związane z przebudowa drogi w Sołectwie Huwniki -  8.790,94 
4. Wydatki związane z przebudowa drogi w Sołectwie Gruszowa- Koniusza  - 
6.762,18 
5. Wydatki związane z wykonaniem piłkochwytów na boisku szkolnym 
    w sołectwie Kniażyce  -          5.000,-       
6. Dokumentacja na kanalizację w sołectwie – Sołectwo Makowa -  11.685,- 
                                                                                                   43.206,18        
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Radny J. Lichota stwierdził, że o Nowych Sadach nic nie słyszał, tylko śnieg i 
oświetlenie 
Sołtys J. Borowski stwierdził, że od 4 lat chciał zrobić przystanek na Osiedlu 
Młodowice 
Radny J. Lichota stwierdził, że w słupkach to ładnie gra, ale chodzi o estetykę, place 
zabaw, które kosztowały dużo pieniędzy, niektóre ani razu jeszcze nie były koszone, 
to są takie mankamenty 
Sekretarz L. Urban odpowiedział, że plac zabaw np. w Nowych Sadach był już 
dwukrotnie koszony i nikt nie zgłaszał potrzeby ponownego koszenia 
Sołtys P. Hanasko podziękował Wójtowi za współpracę w ubiegłym i bieżącym roku 
Sołtys M. Szwaja podziękowała Wójtowi za współpracę w imieniu swoim i sołtysów 
, za użyczenie autobusu na wyjazd sołtysów 
Sołtys A. Janiszczak powiedział, że dwa dni po zgłoszeniu do Sekretarza koszenia w 
Darowicach po 2 dniach zostało to zrobione 
Radny J. Solski stwierdził, że ma dokumentację z placów zabaw i może dać w celach 
szkoleniowych 
Sołtys B. Sroka stwierdziła, że trawa szybko rośnie i mieszkańcy ją koszą trochę sami 
Z-ca Wójta M. Chomycz – Śmigielska – stwierdziła, że w roku 2015 byłam Wojewodą 
Podkarpackim i miała okazję współpracować z Panem Wójtem Mariuszem 
Śnieżkiem. Ta współpraca zawsze była wzorowa, Pan Wójt Śnieżek zawsze aktywnie 
zabiegał u Wojewody, u Marszałka o pozyskanie środków na rozwój, na poprawę 
infrastruktury drogowej, na potrzeby gminne. Pani Skarbnik w sprawozdaniu 
wskazała jakie to były kwoty pozyskane z zewnątrz. Dobry gospodarz to taki, który 
wydaje najpierw na to co jest najbardziej potrzebne, zaspokaja najpilniejsze potrzeby 
mieszkańców takie jak: drogi, infrastruktura, kanalizacja, oświata i szkolnictwo. 
Praca Pana Wójta w 2015 roku to była wzorowa praca. Pan Wójt był podkreślany na 
wielu konferencjach w województwie jako jeden z Wójtów na Podkarpaciu, który 
bardzo dobrze swoją gminą zarządza. Był stawiany w jednym szeregu z Panem 
Adamem Wosiem, burmistrzem miasta i Gminy Sieniawa, który również ogromne 
środki pozyskuje dla swojego miasta. Proszę wziąć to pod uwagę. Zrozumiałe są 
animozje, ale trzeba pamiętać o tym, że wszyscy mamy na sobie odpowiedzialność 
publiczną i wykonując funkcje publiczne musimy się kierować przede wszystkim 
zasadą obiektywizmu, szczerego, uczciwego, rzetelnego, takiego który jest również 
zgodny z linią rządu prawa i sprawiedliwości. Wszyscy dążymy do tego żeby było 
sprawiedliwie, uczciwie, żeby było prawie. W związku z powyższym bardzo proszę 
i apeluję, żeby ta dyskusja była uczciwa i sprawiedliwa, a uczciwość i 
sprawiedliwość jest taka, że nie można Panu Wójtowi Mariuszowi Śnieżkowi 
zarzucić, że podjął choć jedno działanie takie, które byłoby niezgodne z rozwojem 
Gminy Fredropol, wręcz przeciwnie, zabiegał o to żeby jak najwięcej pozyskać, żeby 
jak najlepiej w Gminie się działo przede wszystkim dla mieszkańców, dla Państwa 
bo to wy jesteście przede wszystkim beneficjentami tej pracy.  
Z-ca Wójta M. Chomycz – Śmigielska podziękowała również Radzie za bardzo dobrą 
współpracę, bo jak podkreśliła Wójt wykonuje uchwały, które podejmuje Rada i 
gdyby nie roztropność, zaradność, rzetelność, skrupulatność to i Wójtowi byłoby 
trudniej. Podziękowała tym radnym, którzy zawsze w tym solidnym i 
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prospołecznym działaniu Wójta na rzecz Gminy Fredropol wspierają go podejmując 
uchwały takie dzięki którym w Gminie Fredropol żyje się coraz lepiej.  
Radny R. Kozak wyraził swoje przekonanie jako Przewodniczący Komisji Finansów, 
że Wójt starał się sumiennie zarządzać finansami, było wykonanych wiele inwestycji 
jak i na ten rok jest zaplanowanych wiele inwestycji. Odnosząc się do wypowiedzi 
radnego J. Solskiego stwierdził, że jest to nieobiektywne i niesolidne podsumowanie, 
że jeżeli nie mamy pieniędzy to nie robimy nic.  
Radny J. Gierczak – stwierdził, że nie do końca to jest prawda, że udzielamy 
absolutorium Wójtowi, bo udzielając absolutorium Wójtowi udzielamy go również 
Pani Skarbnik, sołtysom, pracownikom, radnym, bo my wszyscy pracujemy na to 
żeby na koniec roku zakończyć Budżet dobrze i udzielić absolutorium również sobie, 
bo to dzięki decyzjom radnych Budżet został zrealizowany, zostały zrealizowane 
inwestycje. Budżet 2015 roku był ciężkim budżetem, bo w 2015 roku płaciliśmy 
inwestycje z 2014 roku, np. kanalizacja II etap Sierakośce – Nowe Sady, były też 
remonty świetlic również płacone w 2015 roku. Prócz tego dwie wielkie inwestycje 
droga Huwniki – Kalwaria Pacławska, i droga we Fredropolu, których nie było w 
Budżecie, ale jak była szansa na dofinansowanie to trzeba było szukać pieniędzy 
żeby to zrobić. Planowane są kolejne odważne inwestycje: oczyszczalnia w 
Rybotyczach, oczyszczalnia w Darowicach, droga Kłokowice – Młodowice , droga w 
stronę Darowic. Zostały pozyskane przez Wójta i Panią Wice Wójt środki na halę w 
Huwnikach, 800 tyś. zł. oprócz wniosku, który został złożony.  
W sprawie niszczonych przystanków, to zawsze znajdzie się ktoś, kto te przystanki 
niszczy 
Jeśli chodzi o wysypisko w Huwnikach, to nie jest to wysypisko, tylko wyrwa 
przeznaczona na wywóz gruzu. Jak ktoś tam wywiózł wersalkę, to po 10 minutach 
już było wiadomo kto to przywiózł i po interwencji po 2 godzinach została zabrana z 
powrotem. Radny zwrócił uwagę, że jest to miejsce objęte monitoringiem straży 
granicznej, ale się tym nie interesują. W 2015 roku wszyscy nie zrobili tego co 
planowali, ale Budżet na 2015 rok był dobrym Budżetem, został dobrze wykonany, a 
absolutorium udzielamy nam wszystkim 
Radny J. Lichota stwierdził, że na absolutorium nie zasłużył bo nic u siebie nie zrobił 
Sołtys S. Dolik stwierdził, że bardzo mu się podobało wystąpienie Pani Wice Wójt. 
Przewodniczący nie siedzi zbyt daleko i na pewno to słyszał, uczciwość, 
sprawiedliwość, praca dla społeczności zbiorowej. To co się tutaj dzieje nie wiele ma 
wspólnego z tym co Pani Wice Wójt mówi. Raczej by to porównał do demokracji w 
stylu Łukaszenki 
Sołtys A. Janiszczak zwracając się do radnych stwierdził, że trzeba dogadywać się, 
współpracować dla dobra poszczególnych mieszkańców 
Przewodniczący J. Kożuch odpowiadając sołtysowi Dolikowi stwierdził, że nie jest 
Łukaszenką, nie jest dyktatorem, Rada jest demokratyczna 
Sołtys S. Dolik odpowiedział, że Łukaszenko też twierdzi, że jest demokracja 
 
Przewodniczący zakończył dyskusję nad Sprawozdaniem  
 
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok 
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Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący J. Kożuch. 
 
Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu: 12 głosów za, 3 głosy przeciw, 0 głosów  
wstrzymujących 
 
- Podjecie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy  Fredropol za 
2015 rok  
 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący J. Kożuch. 
 
Rada uchwalę przyjęła w głosowaniu: 12 głosów za, 3 głosy przeciw, 0 głosów  
wstrzymujących 
 
Z-ca Wójta M. Chomycz – Śmigielska składając Wójtowi gratulacje stwierdziła, że 
Wójt jest wspaniałym gospodarzem podejmującym rozsądne działania i jest dumna z 
tego, że może z Wójtem, Sekretarzem, Panią Skarbnik i Radą Gminy współpracować 
bo zawsze kiedy razem dąży się do wspólnego celu i ten cel osiąga to jest sukces i jest 
to sukces całej Gminy Fredropol i wszyscy radni powinni o tym pamiętać  
 
Wójt M. Śnieżek podziękował Przewodniczącemu i Radzie Gminy za udzielenie 
absolutorium. Stwierdził, że w treści uchwały absolutorium jest udzielone Wójtowi, 
ale jest to też absolutorium dla wszystkich, którzy tworzą i wykonują  Budżet. 2015 
rok był kolejnym rokiem gdzie udało się wykonać wiele inwestycji, pozyskać wiele 
pieniędzy, pokazać, że ta Gmina się zmienia, że jest lepsza i piękniejsza.  Wójt 
podziękował Radzie Gminy, Pani Wice Wójt, Pani Skarbnik, Sekretarzowi, 
kierownikom jednostek organizacyjnych, radnemu – członkowi Zarządu Powiatu 
Przemyskiego Ryszardowi Gołębiowskiemu, Staroście i Zarządowi Powiatu 
Przemyskiego oraz Radzie Powiatu za współpracę przy inwestycjach realizowanych 
na terenie Gminy Fredropol oraz wszystkim mieszkańcom Gminy, którzy 
przyczyniają się do jej rozwoju 
 
5. Zapytania i interpelacje radnych. 
6. Dyskusja. 
 
Z-ca Wójta M. Chomycz – Śmigielska – na ostatniej sesji zwyczajnej Rady Gminy Pan 
Wiceprzewodniczący zadał pytania dotyczące zakładowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych, później zostało na ręce Wójta skierowane zapytanie w formie pisemnej. Z 
upoważnienia Wójta Pani Z-ca odpowiedziała na zadane pytania.  
Środki ZFŚS pracowników oświaty gromadzone są na odrębnym rachunku 
bankowym, a pozostałość niewykorzystanych środków w roku kalendarzowym 
przechodzi na rok następny i nie jest przez ZOSziP zwracana do budżetu Gminy. 
Świadczenia socjalne ZFŚS dla nauczycieli są wypłacane w ZOSziP Fredropol na 
podstawie decyzji Dyrektorów szkół, a nie przez Urząd Gminy Fredropol. Z 
informacji ZOSZiP, która wpłynęła do Urzędu Gminy w dniu 25 maja br. znak pisma 
ZOSZiP. 3120.11.2016 wynika – zobowiązania ZFŚS na podstawie decyzji 
Dyrektorów szkół przyznających pracownikom świadczenia wynoszą 139 tyś. zł. 
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Pismo zostało podpisane przez Dyrektora zespołu Szkół we Fredropolu Panią Ewę 
Machunik, Dyrektora Zespołu Szkół w Huwnikach Pana Piotra Pragłowskiego oraz 
Kierownik ZOSziP Panią Annę Uchman. Kwota ta została zabezpieczona w Budżecie 
Gminy i w dniu 8.06 br. została przelana na konto ZOSziP. Tym samym 
zobowiązania z tytułu ZFŚS na podstawie decyzji Dyrektorów szkół przyznających 
pracownikom świadczenia zostały zaspokojone. Z informacji przekazanej przez 
Kierownik ZOSziP Panią Annę Uchman świadczenia zaległe dotyczyły lat 2014 i 
2015. Zgodnie z ustawą z dnia 4.03.1994 r. Dz.U z 2016 r. poz. 800 świadczenia te 
dotyczą wszystkich pracowników oświaty, a nie tylko nauczycieli.  
Radny S. Puchala zapytał czy kwota 139 tys. to są wszystkie pieniądze zaległe ZFŚS 
za ubiegły rok? 
Z-ca Wójta M. Chomycz – Śmigielska odpowiedziała, że wskazała bardzo dokładnie 
na podstawie informacji przekazanej przez Panią Kierownik Annę Uchman, że jest to 
kwota, która została naliczona z tytułu wydanych decyzji przez Dyrektorów szkół 
dotyczących lat 2014 – 2015.  
Radny S. Puchala – (wypowiedź niesłyszalna ze względu na hałas na Sali narad – IS) 
Z-ca Wójta M. Chomycz – Śmigielska poprosiła, żeby wszelkie pytania dodatkowe 
sformułować na piśmie w związku z tym, że radny zwrócił się pismem w tej 
sprawie. Odpowiedź została przygotowana i radny dostanie odpowiedź na piśmie. 
Natomiast dodatkowe pytania w związku z tym, że to nie Wójt Gminy wypłaca tylko 
ZOSziP, i to Kierownik ZOSziP oraz Dyrektorzy mają pełną wiedzę, jakie to są 
kwoty dodatkowe pytania powinny być sformułowane na piśmie i w trybie 
przewidzianym w kpa zostanie udzielona odpowiedź. 
Radny S. Puchala stwierdził, że na ostatniej sesji zwyczajnej  30.03 zadał takie pytanie 
ustnie, miesiąc temu zadał takie samo pytanie pisemnie i dlatego chciał uzyskać 
odpowiedź. Minęło dwa i pół miesiąca od interpelacji i do tej pory odpowiedzi nie 
otrzymał.  
Z-ca Wójta M. Chomycz – Śmigielska odpowiedziała, że nie jest skłonna przechodzić 
na utarczki słowne, jesteśmy na takim etapie demokracji, że każdy wie za co 
odpowiada, za swoje słowa i czyny. Zgodnie ze Statutem Gminy Fredropol pytania i 
interpelacje zadane na sesji zwyczajnej są odpowiadane na kolejnej sesji zwyczajnej, 
mamy dzisiaj kolejną sesję zwyczajną i radny otrzymuje odpowiedź. Pismo Pana 
radnego wpłynęło 16 maja br. i zgodnie z kpa jeszcze nie minął termin odpowiedzi 
na to pismo. Odpowiedź jest przygotowana i będzie w najbliższym czasie do 
radnego wysłana.  
Radny S. Puchala stwierdził, że zadał pytanie na sesji i zgodnie ze Statutem termin 
na odpowiedź jest 14 dni. Pan Wójt na kończącej się sesji zobowiązał się, że taką 
odpowiedź radny otrzyma pisemnie. Takiej odpowiedzi nie otrzymał. „Pani Wice 
Wójt , trzymajmy się faktów, tak to wyglądało, chciałbym żeby reguły nie były w 
jakiś sposób zachwiane i żeby pani nie przekształcała rzeczywistości”. Radny 
stwierdził, że jest to na nagraniu i można sprawdzić i nie będzie żadnych 
kontrowersji z tego tytułu 
Przewodniczący zwrócił się do radcy prawnego Piotra Faca  
Piotr Fac (radca prawny) odpowiedział że jeżeli są wątpliwości można odsłuchać 
nagranie z sesji zwyczajnej. Stwierdził, że z tego co pamięta to Wójt odpowiedział, że 
odpowie na następnej sesji, na pewno nie było, że odpowie pisemnie tylko, że 
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odpowie na następnej sesji co też jest teraz robione. Jeżeli jest kwestia tego, że Wójt 
na poprzedniej sesji zwyczajnej powiedział, że odpisze pisemnie czy pisemnie się do 
tego odniesie, to jest to do sprawdzenia.  Stwierdził, że z tego co sobie przypomina 
było tak jak Pani Wice Wójt mówi że Wójt mówił, że na następnej sesji będzie 
odpowiedź. Nie było, że Pan dostanie pisemnie, a odrębnym trybem Pan poszedł 
pisemnie i Pani Wójt mówi, że dostanie Pan odpowiedź pisemną. Jeżeli Pan ma 
wątpliwości, że Wójt powiedział na sesji poprzedniej, że panu pisemnie odpowie to 
można to sprawdzić.  
Radny S. Puchala zapytał w jaki sposób 
Piotr Fac (radca prawny) odpowiedział, że radny może poprosić, nawet złożyć 
wniosek, że chce odsłuchać poprzednią sesję , idzie pan do Pana Irka (pracownik 
obsługi Rady Gminy – IS) i odsłuchuje Pan 
Radny S. Puchala – „nie ma problemu żadnego” 
Piotr Fac (radca prawny) – nie powinno być najmniejszego 
Radny S. Puchala – „Panie mecenasie, złożyłem takie pismo, byłem osobiście wczoraj 
i ani na prośbę ustną, ani na pisemną nikt nie chciał mi tego udostępnić. Więc Panie 
mecenasie jest to niezgodne z prawem to co zostało zrobione? Proszę powiedzieć od 
strony prawnej jak to wygląda” 
Piotr Fac (radca prawny) od strony prawnej Pan składa takie pisemko odpowiedź 
powinna być pozytywna, ale to nie znaczy, że to ma być natychmiast wykonane, 
każdy pracownik ma jakieś obowiązki do wykonania  
Radny S. Puchala – „odmówiono mi” 
Przewodniczący poinformował, że pismo wypłynęło wczoraj 9.06. Przewodniczący 
odczytał treść pisma radnego S. Puchali „ zwracam się z uprzejmą prośbą o 
udostępnienie zapisu fonicznego sesji Rady Gminy z dnia 30 marca”. 
Przewodniczący poinformował radnego S. Puchalę, że we wtorek jest na dyżurze i 
nie ma problemu żeby Pan radny przyszedł i odsłuchał  
Piotr Fac (radca prawny) stwierdził, że robi się problemy z czegoś, czego w ogóle nie 
powinno być, złożył Pan informację, że w określonym czasie jest możliwość 
przybycia, proszę zrozumieć, że pracownicy, wykonują inne zadania, nie jest to też 
do wykonania „że ktoś już chce, nie ma problemu, jest to jawne i każdy z Państwa 
radnych może sobie poprosić Przewodniczącego bo on tym dysponuje, to dotyczy 
Rady, a pracownik jest do obsługi i pomocy. Każdy może złożyć pisemko, dostanie 
odpowiedź, że w takim a takim dniu jest dla niego przeznaczony czas  i można sobie 
dosłuchać. Jest to jawne , sesja Rady Gminy jest nagrywana i jest jawna tylko trzeba 
trochę cierpliwości, jeden, dwa dni odczekać.  
Piotr Fac (radca prawny) stwierdził ponownie, że nie pamięta dokładnie nagrania, 
ale z tego co sobie przypomina to Wójt mówił, ze radnemu odpowie, ale na następnej 
sesji  
Radny S. Puchala – „Panie mecenasie, słuchamy i wtedy pan powtórzy to co … 
żebyśmy się nie mijali z prawdą, bo ja wiem co mówiłem i co mówił Pan Wójt bo to 
… 
Piotr Fac (radca prawny) – „oczywiście”, Pan Wiceprzewodniczący, jak każdy z 
radnych ma prawo sobie odsłuchać po umówieniu się z Przewodniczącym , 
Przewodniczący gospodarzy dokumentami i jest to w jego kompetencji, a Pan Irek 
(pracownik do obsługi Rady Gminy – IS) jest tylko osobą pomocniczą  
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Radny S. Puchala – „złożyłem to pismo… udzielono mi takiej informacji, że nie mogę 
uzyskać takiego zapisu fonicznego, ponieważ nie ma takiego zapisu w Statucie, taka 
była informacja, nie chodzi o to kiedy jak, udzielono mi informacji, że takiego zapisu 
nie otrzymam”  
Piotr Fac (radca prawny)  - mówi Pan teraz o zupełnie innej rzeczy, najpierw Pan 
mówi, że Pan chciał odsłuchać,  teraz Pan chce dostać kopie tego  
Radny S. Puchala – „nie, czy ja mówiłem o kopi tego” 
Piotr Fac (radca prawny) – tak rozumiem, że pan chce dostać odsłuch, żeście się 
państwo nie zrozumieli 
Ireneusz Solarczyk (pracownik obsługi Rady Gminy) – poprosił 
Wiceprzewodniczącego o odczytanie swojej adnotacji na wczorajszym piśmie, które 
złożył Wiceprzewodniczący  
Radny S. Puchala „nie napisał Pan wszystkiego, trudno odczytać”  
Ireneusz Solarczyk odczytał swoją adnotację na piśmie „ pismo zostanie przekazane 
Przewodniczącemu Rady Gminy do decyzji”  
Przewodniczący – decyzja została podjęta przed chwilą  
Ireneusz Solarczyk „problem jest w tym, że spotkałem się wczoraj przy okazji tej 
rozmowy z niesłychaną agresją słowną ze strony pana Wiceprzewodniczącego, nie 
były to inwektywy, nie były to też słowa niecenzuralne, ale żądanie najpierw 
odsłuchania, potem wydania nagrania wprost dysponowania moim czasem jako 
pracownika, ja jestem pracownikiem Urzędu Gminy, a nie Pana radnego, powiem 
szczerze nie mogę się z tego otrząsnąć do dziś bo tyle lat tutaj pracuję, były róże 
utarczki słowne, dyskusje miedzy mną a poszczególnymi radnymi, ale z tym z czym 
się spotkałem wczoraj, koleżanka, która była akurat u mnie w biurze rozmawiała 
przez telefon wyszła w panice widząc drugie z kolei wejście Pana radnego i żądanie, 
że ja mam natychmiast rzucić wszystko, dać, włączyć, odsłuchać …  sesja trwa trzy 
godziny, jak powiedział Pan mecenas możemy jej słuchać, tylko jak przyjdzie każdy 
z 15 radnych i będzie chciał słuchać codziennie to…. A ja mam codziennie 
zaplanowane zadania przez Pana Wójta, jestem pracownikiem Pana Wójta i przed 
nim odpowiadam za swoja pracę, wykonuję na bieżąco swoją rolę, ale przede 
wszystkim to, nie wiem skąd się to wzięło, bo wiele razy rozmawialiśmy, ta napaść 
słowna, agresywna, nie jestem wstanie tego pojąć, zacząłem się bać, w merytorykę i 
zarzuty jakie wczoraj zostały postawione nie będę w tej chwili wchodził.  
Radny S. Puchala – proszę nie przestawiać rzeczywistości, proszę nie zmieniać 
przebiegu zdarzenia bo przyszedłem poprosiłem pana o odsłuchanie, położyłem 
pismo, odmówił mi Pan powiedział Pan, że nie ma takiego zapisu w Statucie, jeżeli 
chodzi o panią Dorotę, która tak wybiegła to ja przy tej pani nie powiedziałem ani 
jednego słowa, odłożyła słuchawkę i wyszła, przy niej nie zamieniłem z Panem ani 
jednego zdania, tak że proszę nie przeinaczać faktów że ja z jakąś agresją słowną 
wyskoczyłem bo nic takiego nie maiło miejsca.  
Z-ca Wójta M. Chomycz – Śmigielska zapytała zwracając się do sołtysów, co jest dla 
nich ważniejsze, czy to żeby w Gminie działo się dobrze, żeby sesje były w 
atmosferze przyjaźni gdzie radni wspólnie debatują o tym co trzeba zrobić, 
zastanawiają się skąd pieniądze ściągnąć, czy Państwo chcecie być światkami 
utarczek słownych? 
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Leszek Urban – Sekretarz Gminy na temat wczorajszego zachowania Pana 
Wiceprzewodniczącego, nie tylko ja to słyszałem, a mam pokój najdalej oddalony, ale 
wielu pracowników pytało co się dzieje , za zamkniętymi drzwiami, pracownicy nie 
są od tego żeby ich w jakiś sposób traktować bo mają swoje zadania, wczoraj był 
dzień przed sesją Pan Ireneusz Solarczyk miał tyle pracy, że nie wiedział w co ręce 
włożyć. Co do pisma jest wyjaśnione, a po raz kolejny proszę w ten sposób nie 
traktować żadnego z pracowników.  
Radny J. Solski zapytał sołtysów czy chcą żeby radni likwidowali fundusz sołecki, 
żeby nie były brane pod uwagę ich opinie w sprawie sprzedaży działek, przy tak 
rozbudowanym Statucie sołeckim, przy jakiejś ordynacji wyborczej niewyobrażalnej, 
bo to trzeba komisje jakieś tworzyć żeby zostać sołtysem i nagle okazuje się, że sołtys 
nic nie ma do gadania za wyjątkiem tego że mieszkańcy na niego naskakują, stąd 
takie pytanie radni likwidowali fundusz sołecki, choć w dzisiejszym sprawozdaniu 
słyszeliśmy, że wiele inwestycji było dzięki funduszom sołeckim, dzisiaj opinia 
sołtysa, rady sołeckiej z Nowych Sadów nie została wzięta pod uwagę  
Przewodniczący zapytał radnego J. Solskiego czy opinia Komisji Oświaty w sprawie 
sprzedaży działki dla Straży Granicznej jest gotowa. 
Radny J. Solski odpowiedział, że jest opinia, ale jej dzisiaj nie może przedłożyć 
ponieważ nastąpiły nowe okoliczności w tej sprawie, po rozmowie z radą sołecką 
okazało się, że wtedy kiedy poprzednia rada zgodziła się na ta inwestycję nie była 
brana pod uwagę opinia rady sołeckiej z Pacławia, nie możemy takiej opinii wydać 
bo to były ich pastwiska.  
Ustalono, że opinia zostanie przekazana do wtorku do godz. 12.00 
Radny S. Puchala – dlaczego chciałem dosłuchać, dlatego że protokół z ostatniej sesji 
zwyczajnej został całkowicie zmieniony, ten Protokół w ogóle nie odzwierciedla 
przebiegu sesji, zostały wycięte zapytania, zostały wycięte odpowiedzi, została 
przestawiona kolejność kwestii, która była wypowiadana, wypowiedź Pana Dolika 
została wtrącona w środku zdania, w środku całego Protokołu, żeby dalsza część nie 
miała sensu, wiele rzeczy tam jest przekształconych bądź wyciętych, tak żeby 
skrzywić obraz niektórych osób, a niektórych poprawić. W związku z tym składam 
sprostowanie i proszę o odpowiedź na to sprostowanie i będą tę sprawę 
monitorował bo tak Protokoły nie mogą być pisane, bo są pisane nie od wczoraj w 
ten sposób, a ten Protokół już jest wybitny, proszę odsłuchać sobie przebieg sesji i 
przeczytać jak wygląda Protokół, to jest fałszowanie dokumentów powiem wprost, 
to są mocne słowa, ale tak jest.  
Przewodniczący – panie Wiceprzewodniczący proszę nie podnosić głosu bo ja się nie 
boję. 
Radny S. Puchala – słyszę , że Pan Urban słyszał, pan Sekretarz słyszał na drugim 
końcu gminy, gdzie ja spokojnie rozmawiałem z Panem Irkiem, ja tego nie 
rozumiem. Byłem rozmawiałem z Panem Irkiem , powiedziałem, że go szanuję, 
wiem, że posiada dużą wiedzę, w ten sposób zaczynała się nasza rozmowa i proszę 
nie mówić, że ja używałem inwektyw, agresji słownej, nic takiego tam nie miało 
miejsca i proszę nie przeinaczać  
Przewodniczący odpowiedział, że Protokół nie jest stenogramem, po drugie Pan 
Wiceprzewodniczący nie ma nośników, z czym Pan porównał, że Pan mówi o 
manipulacji, przekształcaniu, z czym Pan porównał? Protokół, który Pan przeczytał 
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ja go podpisałem, Pan Irek go sporządzał, pracuje tu prawie 20 lat , nie jedna Rada 
była, nie jeden Przewodniczący, a pracownik robi merytorycznie swoje zadania. Ja 
ten Protokół czytam, nie odsłuchuję drugi raz bo nie ma takiej potrzeby, jak 
pracownik pisze z odsłuchu to chyba jest sprawa jasna. Na jakiej podstawie Pan 
twierdzi, że to jest zmanipulowane, przekształcone  
Radny S. Puchala – na takiej podstawie, że wiem jakie zadawałem pytania, wiem 
jakie padły odpowiedzi bo to dotyczyło moich pytań, wiem kto zabierał głos w 
danym temacie, bardzo dobrze pamiętam i na tej podstawie napisałem sprostowanie 
i proszę sprawdzić czy to jest prawda czy to nie jest prawda, proszę odsłuchać zapis 
foniczny z tej sesji. Ja sygnalizowałem na ostatnim spotkaniu z Komendantem Straży 
Granicznej, że są nieprawidłowości i to poważne, ja to mówiłem przy wielu radnych, 
że ten Protokół jest całkowicie przekręcony i nie ma nic wspólnego z rzeczywistością  
Przewodniczący przedstawił zapis w Statucie Gminy odnośnie Protokołów z sesji ” 
§61 Protokół nie może być poprawiany. Radni mogą wnosić uwagi do Protokołu 
najpóźniej do końca następnej sesji w formie ustnej lub pisemnej, które załącza się do 
Protokołu bieżącej sesji”. Uwagi do protokołu może Pan zawsze nanieść, jest to Pana 
prawo 
Radny S. Turczyński – jest taka instytucja jeżeli pan widzi jakieś nieprawidłowości to 
ona się nazywa Prokuratura, a Pan gnębi tam i z powrotem  
Radny J. Gierczak zaapelował, że jeżeli są jakieś sporne rzeczy to Przewodniczący i 
Wiceprzewodniczący powinni porozmawiać we wtorek, tak jak są umówieni, a 
potem przedstawia swoje opinie. Sprawa opinii Komisji Kultury w sprawie 
sprzedaży gruntu na Kalwarii bo Pan sołtys Dolik powiedział, że ma takie 
informacje, że jeżeli te grunty zostaną sprzedane to pieniądze idą do Huwnik. 
Huwniki żadnych pieniędzy nie potrzebują bo mają 26 ha lasu, 9 działek do 
sprzedaży i niech nikt nie wprowadza sołtysa i rady sołeckiej z Kalwarii Pacławskiej 
w błąd, że pieniądze zabiorą Huwniki  
Przewodniczący stwierdził, że Huwniki nie mają żadnego osobnego konta ani 
subkonta i nie ma takiej możliwości prawnej, Budżet Gminy jest jeden  
Radny R. Kozak zaproponował, żeby zakończyć tę dyskusję 
Sołtys J. Borowski zapytał Panią Wójt jak ze świetlicą na Osiedlu Młodowice, bo jest 
dużo dzieci na Osiedlu, starsi na placu zabaw grają w piłkę co jest niebezpieczne dla 
młodszych, Policja nie interesuje się zniszczeniami na placu zabaw, wyrwanymi 
znakami. Przystanek na osiedlu był zgłaszany od 4 lat i nie ma tego przystanku  
Radny S. Puchala – w sprawie interpelacji.  Mamy zabezpieczone środki na stadion 
piłkarski we Fredropolu, złożyłem i z ramienia Klubu Piłkarskiego i ramienia 
swojego, czy będzie budowana w tym roku szatnia na stadionie, jest przerwa w 
rozgrywkach i można ten czas wykorzystać, a są środki zabezpieczone w Budżecie 
na ten cel. Złożyłem interpelację w sprawie przystanku we Fredropolu i odnośnie 
ławki i wiaty przystankowej, pisałem też o farbę na świetlicę, Pan Wójt mi odpisał, że 
będzie to robione zgodnie z harmonogramami. Harmonogram to jest wykaz prac 
kiedy i co będzie robione. Radny poprosił o udostępnienie harmonogramu, żeby 
wiedział co i kiedy jest robione, nie będzie już pisał interpelacji bo nie ma sensu. 
„Wczoraj chciałem przeczytać protokół z kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
która była po czterech latach, wszedłem Pani Skarbnik udostępniła mi ten Protokół, 
za chwilę był telefon od pana Wójta, została Pani wezwana, wróciła z powrotem 
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niestety ten Protokół został mi odebrany, powiedziano, że Pani ma nawał pracy i nie 
ma możliwości żebym ja z tym Protokołem się nadal zapoznawał. Do tego czasu 
zdążyłem pierwsze kilkanaście stron, od 1 do 14 strony zapoznać się z tym 
Protokołem. Powiem tylko tyle, został ten Protokół ostatnio przyniesiony, też po 
mojej interpelacji, napisałem pismo w sprawie udostępnienia tego protokołu i 
zaczęto czytać, nie wiem czy od końca czy od 200 strony, nie mam pojęcia bo w 
całości nie widziałem, zobaczyłem kilkanaście stron, powiem tak, Protokół jest 
miażdżący! Przez 14 stron nie ma jednego zdania pozytywu, mogę przytoczyć jak 
Państwo chcecie, najpierw się zaczyna, są władze gminy, później że pan Wójt 
Mariusz Śnieżek miał zawieszone stanowisko Sekretarza Gminy co było niezgodne z 
prawem i podpisaną umowę z Panem Leszkiem Urbanem, a później zaczynają się 
nieprawidłowości i może przeczytam …  
Przewodniczący – Protokół liczy 457 stron, na ostatniej sesji był ten Protokół 
Radny S. Puchala, ale to są ważne rzeczy… 
Radny S. Turczyński – myśmy to na ostatniej sesji słyszeli pozytywne rzeczy i 
trzymamy się tego (chaotyczna dyskusja, brak możliwości zaprotokołowania)  
Przewodniczący – 457 stron liczy Protokół, kto chce może się zapoznawać, jest to 
jawne. Radny Gierczak złożył wniosek o zakończenie sesji, zostanie on 
przegłosowany 
Z-ca Wójta M. Chomycz – Śmigielska – Pan radny złożył zapytanie w kwestii wiat, 
Kierownik referatu inwestycji ma upoważnienie od Wójta, przygotowaną 
odpowiedź 
S. Kątek – Kierownik Referatu Inwestycji poprosił o doprecyzowanie czy chodzi o 
wiaty przystankowe czy o wiaty na boisku  
Radny S. Puchala odpowiedział, że chodzi o ławeczkę wiatę przystankową we 
Fredropolu naprzeciwko Urzędu Gminy  
S. Kątek – Kierownik Referatu Inwestycji odpowiedział, że radny dostanie pisemną 
odpowiedź 
Sołtys S. Dolik stwierdził, że przewodniczący z racji pełnienia swojej funkcji 
powinien wysłuchać też głosy mu przeciwne co się  nie podobają, np. co powiedział 
radny Puchala, to jest dalej demokracja w stylu Łukaszenki (fragment wypowiedzi 
zagłuszony) …Pana to nie interesuje, pan prowadzi obrady Pan powinien udostępnić 
to  
Przewodniczący odpowiedział, że Protokół był prezentowany na ostatniej sesji 
nadzwyczajnej 
Sołtys A. Janiszczak stwierdził, że radni mają się zająć tym jak polepszyć 
mieszkańcom warunki życia, a nie swoje waśnie prowadzić  
Sołtys A. Janiszczak, Sołtys J. Borowski – wypowiedzi na temat koszenia 
(wypowiedzi zagłuszane) 
Sołtys T. Jabłecki w sprawie wykoszenia bądź wycięcia zakrzaczenia w Sólcy 
L. Urban – Sekretarz Gminy odpowiedział że w ubiegłym tygodniu ktoś to zgłaszał 
sześciokrotnie, w tym tygodniu raz i zostało to wykoszone, udziału sołtysa w tym 
nie było (chaotyczny fragment sesji – liczne wypowiedzi zagłuszające się wzajemnie)  
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie zakończenie sesji, 8 radnych zagłosowało za 
zakończeniem obrad. 



17 

 

 
7.Zakończenie obrad sesji. 
 
Przewodniczący podziękował zebranym za udział i zakończył obrady XXV sesji 
Rady Gminy. 


