
Protokół Nr XXXII/2016 
z XXXII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Fredropol 

z dnia 10 listopada 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 Bogusława Borowska Skarbnik 
 
1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch otworzył obrady XXXII nadzwyczajnej 
sesji Rady Gminy Fredropol. Na podstawie listy obecności stwierdził jej 
prawomocność.  Sesja zwołana na wniosek Wójta Gminy Fredropol. 
 

Wójt zgłosił wniosek o zmianę porządku obrad poprzez zmianę kolejności 
procedowania projektów uchwał – Druk Nr 3 jako Druk Nr 2 i druk Nr 2 jako Druk 
Nr 3.  
 

Wójt wyjaśnił że podyktowane jest to tym, że w dniu wczorajszym przed godz. 14.00 
otrzymaliśmy Promesę od ministra Błaszczaka na dofinansowanie drogi w 
Rybotyczach – Posadzie Rybotyckiej. Wprowadzenie tych środków 50 tyś.zł. plus 20 
tyś. zł. do Budżetu wymaga również zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
 

Radny J. Lichota zapytał skąd minister Błaszczak wiedział, że w Rybotyczach trzeba drogę 

zrobić.  

 

Wójt odpowiedział, że w tym roku dostaliśmy już dwie Promesy i te drogi są zrobione. W 

miesiącu wrześniu wpłynęło zapytanie od Pani Wojewody czy jesteśmy gotowi w tym roku 

jeszcze jakieś zadania wykonać jeżeli będą dodatkowe środki w ramach tzw. "powodziówek”.  

Podstawowym kryterium pozyskania środków z „powodziówek” jest wpisanie drogi w 

Protokole, który był sporządzony przy udziale pracowników Wojewody, drugie kryterium to 

wartość zadania po przetargu minimum 50 tyś. zł. Po długim zastanowieniu, biorąc pod 

uwagę fakt, że na terenie Gminy już 85% dróg jest asfaltowych, ale nie wszystkie, które 

zostały są wpisane w Protokole. Nie mogło to też być duże zadanie biorąc pod uwagę porę 

roku i ograniczone możliwości wykonania i rozliczenia takiego zadania. Zostały zgłoszone 

trzy zadania: drogi w Kupiatyczach , Posadzie Rybotyckiej, i Sierakoścach. Jeszcze dwa 

tygodnie temu nie było pewności czy będą środki na te zadania. Minister Błaszczak wiedział 

stąd, że dostał dokumenty od Wojewody. Na każde zadanie składa się dokumenty do 

Wojewody, Wojewoda weryfikuje to i przesyła do Ministerstwa, Minister podpisuje Promesy. 

Jak jest czas to Promesy te są wręczane uroczyście w Urzędzie Wojewódzkim, w tym 

momencie, kiedy jest mało czasu Promesy takie są wysyłane elektronicznie. Starostwo 



Powiatowe dostało też dużą Promesę na kolejną drogę na terenie naszej Gminy, droga 

Gruszowa – Aksmanice. 

Radny J. Lichota – Czy w Nowych Sadach nie ma żadnej drogi w tym Protokole? Nowe Sady 

najbardziej ucierpiały w powodzi, w ostatnich latach dużo przyszło Promes, a w Nowych 

Sadach żadnej drogi się nie zrobiło. 

Wójt odpowiedział, że jest wpisana droga tzw. do Skrabutów, nie robimy tej drogi ponieważ 

jest spór w Sądzie między innymi z radnym i jego żoną o zasiedzenie działek. Dopóki spór 

ten nie zostanie zakończony i nie będą uregulowane granice działek, które Pan chce od Gminy 

wziąć, nie zostaną uregulowane granice drogi, ani Wójt, ani nikt inny na jego miejscu nie 

podpisał by dokumentów, żeby robić coś co nie jest uregulowane. Jak była wizja w terenie to 

każdy ze świadków wskazywał w innym miejscu granice uprawy tych działek przez radnego. 

Są działki przyjęte po podziale, ale Sąd nie wydał wyroku i stan prawny nie jest uregulowany 

Radny J. Lichota odpowiedział, że zgodził się na to co stwierdził biegły sądowy 

Wójt odpowiedział, że nie ma wyroku, nie jest zakończona sprawa w Sądzie 

Radny J. Lichota odpowiedział że Wójt wie dlaczego 

Wójt poprosił, żeby radny powiedział dlaczego 

Radny J. Lichota odpowiedział, że Wójt wie dlaczego 

Wójt odpowiedział, że nie wie i poprosił żeby radny powiedział 

Radny J. Lichota odpowiedział, że Wójt wie dlaczego 

 

Rada wniosek przyjęła w głosowaniu 15 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów  
wstrzymujących 
 
Przewodniczący przekazał radnym nowe wersje Druków Nr 2 i 3 
 

3. Podjęcie uchwał w sprawie: 
 

 zmian w uchwale Nr XXXI/232/2016 Rady Gminy Fredropol z dnia 
19.10.2016 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 
 

 zmian w Budżecie Gminy na 2016 rok 
 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Bogusława Borowska 
 
Radny J. Solski stwierdził, że po raz kolejny zabiera się pieniądze przeznaczone na 
bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową. Kwota dość duża 36 270 zł. 
Jesteśmy w takim terenie gdzie grożą nam podtopienia i zakup sprzętu dla OSP jest 
jak najbardziej zasadny: wodery, płaszcze przeciwdeszczowe, latarki, na Kalwarii 
jest samochód, ale nie ma garażu, szyba w remizie jest wybita. Cały czas się te 
pieniądze zabiera. Radny stwierdził, że pełni obecnie funkcję Prezesa i nie ma 
munduru w związku z czym musi na różnych uroczystościach czy zjazdach 
występować w swoim mundurze strażaka zawodowego, członkowie Zarządu też 



mundurów nie mają. Zwiększenie wydatków budżetowych w Dziale 750  Rady 
Gmin, kwota 24 tyś. Poprosił o wyjaśnienie. 
 
Skarbik B. Borowska wyjaśniła, że brakuje środków na dotacje dla dzieci 
uczęszczających do przedszkoli poza terenem gminy. Na początku roku kwota 
została prawidłowo zaplanowana wg. informacji jakie mieliśmy o liczbie tych dzieci.  
W ciągu roku liczba ta ciągle rośnie, kwota na utrzymanie tych dzieci w 
przedszkolach waha się od 400 do 700 zł. w zależności od przedszkola. Dlatego 
zabieramy środki tam gdzie mamy niewykorzystane w planie i przeznaczamy na 
przedszkola. Dotacje te musimy płacić bo obliguje nas do tego ustawa. Zabieramy z 
bezpieczeństwa 36 tyś. zł. a 39 tyś. zł.  przeznaczamy na przedszkola. Dochodów 
zwiększyć nie możemy bo nie mamy żadnych dodatkowych przychodów, ściągamy 
środki z różnych działów. Środki na Rady Gmin są to środki przeznaczone na 
wypłatę diet.  
Wójt zapytał radnego J. Solskiego czy chodzi mu o mundur galowy, garniturowy? 
Radny J. Solski odpowiedział, że tak 
 
Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu: 13 głosów za, 0 głosów przeciw, 2głosy  
wstrzymujące 
 

 wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 
Fredropol 

 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Bogusława Borowska 
Wyjaśniła, zmiany wprowadzone w Budżecie Gminy muszą być również 
wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
 
Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu: 15 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów  
wstrzymujących  
 
Wójt wyjaśnił, że dotyczy to uchwały najmu lokalu mieszkalnego w Kupiatyczach 
dla pani L. Czyżyk. Pani ta wynajmowała lokal przez 10 lat, złożyła pismo o kolejne 
2 lata, Rada Gminy podjęła ta uchwałę na ostatniej sesji, ale Pani Cyżyk nie podpisała 
umowy złożyła pismo o rezygnacji  z dalszego najmu, opuściła lokal. W związku z 
tym uchwała jest bezprzedmiotowa. 
Radny S. Puchala poprosił o udostępnienie pisma Pani Czyżyk, stwierdził, że Rada 
została wprowadzona w błąd ostatnio bo nie było podane, że są dwie osoby 
zainteresowane, tylko że jedna, w uchwale była wpisana Pani Czyżyk, a dopiero 10 
sekund przed było powiedziane, że jest druga osoba zainteresowana 
Przewodniczący wyjaśnił, że wpłynęły dwa pisma, zostały skierowane do Komisji 
Rolnictwa, Komisja zaopiniowała pozytywnie dla pani Czyżyk, Wójt przygotował 
projekt uchwały, który wpłynął do Rady, Przewodniczący poinformował radnych, że 
wpłynęły dwa pisma  
Radny S. Puchala stwierdził, że na 10 sekund przed głosowaniem, a w projekcie 
uchwały nie było mowy o tym, że są dwie osoby zainteresowane dzierżawą tej 
nieruchomości 



Wójt wyjaśnił, że projekt był imienny skierowany dla jednej osoby bo taką opinię 
wydała Komisja  
Przewodniczący odczytał treść pisma o rezygnacji z najmu Pani Czyżyk i przekazał 
je do wglądu radnym  
 
 

 uchylenia uchwały Nr XXXI/233/2016 Rady Gminy Fredropol  
 z dnia 19.10.2016 

 
Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu: 15 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów  
wstrzymujących 
 
4. Zakończenie obrad sesji 

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

 

 

 


