
Protokół Nr XX/2016 
z XX sesji Rady Gminy Fredropol 

z dnia 4 lutego 2016 roku 
 

Ustawowy skład Rady 15 

Radni Obecni na sesji 14 

Radni nieobecni na sesji J. Solski                                             1 
 
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 Bożena Nuckowska Kierownik GOPS 

6 Anna Uchman Kierownik ZOSziP 

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 XX sesji Rady Gminy 
Fredropol. Na podstawie listy obecności stwierdził jej prawomocność.  
 
Wójt złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały sprawie: 
Sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy położonej w Huwnikach Nr 
292/22 
 
Rada wniosek przyjęła w głosowaniu: 14 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów  
wstrzymujących 

 
3. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał i działalności w okresie 

międzysesyjnym 
 
5.01 – przekazanie betlejemskiego światełka pokoju w Malhowicach 
11.01 – spotkanie w Urzędzie Miasta w Przemyślu z marszałkiem Województwa 
Podkarpackiego W. Ortylem oraz Dyrektorami Departamentów UM w Rzeszowie w 
sprawie nowego programowania. Planowane nabory wniosków to III kwartał w 
ramach RPO na gospodarkę wodno – ściekową. Plan na ten nabór to 380 mln. zł., ale 
kryteria mogą być takie, że ani nasza gmina, ani większość gmin z powiatu 
przemyskiego nie będzie w stanie ich spełnić. Liczymy na dodatkowy nabór przy 
zmienionych kryteriach. W III-IV kwartale planowany jest również nabór z PROW, 
tu kryteria spełniamy, ale jest mniej środków ok. 80 – 90 mln.  



W styczniu złożyliśmy wniosek na halę w Huwnikach oraz wyposażenie 
klasopracowni w Huwnikach i Fredropolu. Ok. 20-25 wniosków może uzyskać 
dofinansowanie. Panujemy tez złożenie wniosku na termomodernizację budynków: 
szkoły w Rybotyczach, świetlica w Młodowicach Osiedlu, świetlica w Młodowicach i 
szkoła w Młodowicach. W tej chwili będą wykonywane audyty energetyczne tych 
budynków pod kątem kwalifikowalności do wniosku.  
16,17.01 – udział w spotkaniach opłatkowych w Kniażycach, Huwnikach i 
Rybotyczach 
23.01 – opłatek Podkarpackiej Izby Rolniczej 
24.01 W Kalwarii Pacławskiej udział w Międzynarodowym Przeglądzie Kolęd i 
Pastorałek  
27.01 – w szkole w Sierakoścach, przegląd kolędniczy 
28.01 – przegląd kolędniczy Domów Pomocy Społecznej w Huwnikach  
 
4. Podjęcie uchwał w sprawie: 

 zmian w budżecie Gminy na 2016 rok 
 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący J. Kożuch. 

 
Rada uchwalę przyjęła w głosowaniu: 14 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów  
wstrzymujących 

 
 zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Fredropol 
 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący J. Kożuch. 
 
Radny Ł. Mirowski stwierdził, że podnosimy ceny wody, a na Osiedlu Młodowice woda 
jest niezdatna do picia. Jeżeli mamy te stawki podnieść to Kierownik powinien się 
zobowiązać na sesji do wyczyszczenia zbiornika oraz podania terminu wykopania nowej 
studni 
D. Cebeńko – Kierownik Gminnego Zakładu Usług Wodnych odpowiedział, że z 
wyników analizy laboratoryjnej wynika że woda jest czysta. Z ostatniego poboru wody 
na stacji uzdatniania wody  wynika, ze woda w tym punkcie nie jest zabrudzona. 
Zabrudzenie wody u odbiorców może wynikać tego, że może być zanieczyszczenie 
osadami odcinka sieci wodociągowej pomiędzy stacją uzdatniania wody a odbiorcami. 
Jeśli tak to trzeba by ten odcinek oczyścić poprzez wpięcie jakiegoś urządzenia przed 
stacją uzdatniania wody i przy każdym odcinku te budynki płukać. Woda na stacji 
uzdatniania jest odfiltrowana, podwojona jest moc tych filtrów.  
Radny Ł. Mirowski stwierdził, że kierownik obiecał wyczyszczenie zbiornika 
D. Cebeńko – Kierownik Gminnego Zakładu Usług Wodnych odpowiedział, że to nie 
jest kwestia zbiornika, ale zbiornik należy oczyścić poprzez piaskowanie i wykonanie 
nowej powłoki, termin musi być uzgodniony z Wójtem 
Przewodniczący nie dopuścił do głosu sołtysa J. Borowskiego stwierdzając, że w tej 
chwili jest procedowany projekt uchwały przez Radę Gminy. Sołtysi będą mogli zabierać 
głos w wolnych wnioskach.  

 



Rada uchwalę przyjęła w głosowaniu: 8 głosów za, 0 głosów przeciw, 6 głosów  
wstrzymujących 

 
 nadania Statutu Gminnemu Zakładowi Usług Wodnych 

 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący J. Kożuch. 

 
Rada uchwalę przyjęła w głosowaniu: 14 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów  
wstrzymujących 

 
 nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Fredropolu 

 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący J. Kożuch. 

 
Rada uchwalę przyjęła w głosowaniu: 14 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów  
wstrzymujących 

 
 sprzedaży/dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy 

 
Projekty uchwał przedstawił Przewodniczący J. Kożuch. 

 
1. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość 

położoną w obrębie Makowa, działkę oznaczoną nr 261/13 o pow. 0,0200 ha, tereny 

rolne wskazane do zabudowy osiedleńczej 

 
Wójt wyjaśnił, że jest to działa która była dzierżawiona Telekomunikacji Polskiej i 
stał tam maszt telefoniczny. Jest to mała działeczka, którą są zainteresowane osoby, 
których nieruchomości graniczą z tą działką.  
 
Rada uchwalę przyjęła w głosowaniu: 14 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów  
wstrzymujących 

 
2. Zezwolić Wójtowi Gminy na zawarcie umowy na okres do 3 lat na dzierżawę 

nieruchomości gminnej – działki nr 2/109 o pow. 0,0020 ha z pow. 0,0634 ha 

położonej w obrębie Młodowice na rzecz Pana Dariusza Budnik zam. Młodowice 

Osiedle 1/12, celem ustawienia garażu typu „blaszak”. 

 
Pozytywna opinia rady sołeckiej. 
 
Rada uchwalę przyjęła w głosowaniu: 14 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów  
wstrzymujących 

 
3. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość 

położoną w obrębie Huwniki, działkę oznaczoną nr 292/22 o pow. 26,6484 ha, 

tereny leśne 

 
 



Rada uchwalę przyjęła w głosowaniu: 14 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów  
wstrzymujących 

 
5. Zapytania i interpelacje radnych 
6. Dyskusja 
 
Przewodniczący wyjaśnił, że w trakcie procedowania projektu uchwały należy się 
trzymać w dyskusji treści uchwały 
Radny S. Puchala – stwierdził, że należy poprawić Statut Gminy ponieważ jest on w 
wielu punktach nieaktualny 
Wójt odpowiedział, że Statuty są sukcesywnie poprawiane, poprawiono statuty 
GOPS, GZUW, Biblioteki, teraz trwają prace nad Statutem Gminy 
Sołtys J. Borowski stwierdził, że przed głosowaniem uchwały Przewodniczący 
powinien wysłuchać jego opinii na temat wody na Osiedlu Młodowice, problem 
brudnej wody jest nie od dzisiaj tylko od 3-4 lat. Stwierdził, że jeżeli sołtysi nie mają 
głosu na sesji to nie trzeba sołtysów zapraszać. 
Przewodniczący odpowiedział, że na komisjach radny Mirowski mówił o tej wodzie. 
Projekt uchwały nie dotyczył czystości wody, ani czyszczenia zbiornika tylko stawek 
za wodę i ścieki, o czystości wody można dyskutować teraz.  
Radny J. Gierczak zaproponował, żeby Komisja Rolnictwa spotkała się z 
Kierownikiem GZUW na Osiedlu Młodowice, żeby rozwiązać problem wody, który 
trwa już zbyt długo.  
Sołtys Z. Feduniak stwierdził, że prowadzenie sesji jest skandaliczne i nie godzi się 
na ten sposób prowadzenia sesji 
Wójt stwierdził, że sesja jest dla Rady, a pozostali włącznie z Wójtem są gośćmi na 
sesji. Jeżeli jest procedowana uchwała to radni ponoszą odpowiedzialność za treść 
uchwały, a nie sołtysi.  Była dyskusja z radnymi na komisjach, zostały przedstawione 
wyliczenia. O jakości wody można dyskutować w punkcie - dyskusja. Szanujmy 
prace radnych, których wybrali mieszkańcy, którzy tworzą prawo i za to prawo 
odpowiadają. W dyskusji, każdy może zabierać głos. W poprzedniej kadencji była 
propozycja spotkań Wójta z sołtysami raz w miesiącu, ale nie zostało to przyjęte. 
Radny S. Puchala stwierdził, że należało udzielić sołtysowi głosu, tym bardziej, że 
chciał się wypowiedzieć na temat jakości wody. 
Wójt wyjaśnił, że treść uchwały nie dotyczyła jakości wody tylko cen wody w całej 
Gminie, nie tylko na Osiedlu, o jakości wody można dyskutować teraz. 
Przewodniczący zwrócił uwagę, że dzieci z Darowic spóźniają się do szkoły bo 
autobus przyjeżdża do Darowic 5 min. po godz. 8.00 
Wójt polecił Pani A. Uchman wspólnie z Panią Dyrektor szkoły we Fredropolu 
przygotować salę na najbliższy wtorek na spotkanie radnych w sprawie oświaty  
Sołtys S. Dolik – stwierdził, że Wojewoda w 1991 roku przekazał wszystkie mienia 
wiejskie pod Urząd Gminy, z myślą, że Urząd przekaże to niżej dla wsi. Kiedy 
będzie uchwała w sprawie dzierżawy gruntów w Kalwarii Pacławskiej 
Wójt odpowiedział, że pod koniec lutego na sesję zostanie przygotowany projekt 
uchwały w sprawie tej dzierżawy 
Sołtys A. Janiszczak – dzieci z Darowic dojeżdżają do szkoły we Fredropolu bez 
opiekuna  



S. Moskowicz (PIR) – utwardzenie placu w Darowicach przy szkolne, gdzie jest 
Zakład Rehabilitacji,  propozycja spotkania z przedstawicielami Parlamentu w 
sprawie budowy targowisk i szkód łowieckich. Ostatnie spotkanie było w Urzędzie 
Gminy i sala była za mała, może teraz zrobić to w świetlicy. Jakie były koszty 
koszenia traw w latach poprzednich i jaki był koszt od hektara? Ile zostało 
wykorzystane z funduszu sołeckiego na odśnieżanie i co z tymi pieniędzmi? 
Wójt odpowiedział, że budowa targowisk dotyczy miast i gminy powyżej 50 tyś. 
mieszkańców.  Szkody rolnicze – Wójt może udostępnić salę czy świetlicę, ale pod 
zaproszeniem się nie podpisze, ponieważ zachowanie niektórych osób z poza naszej 
gminy  na ostatnim spotkaniu było skandaliczne.   
Wójt polecił Panu D. Cebeńko przygotowanie informacji jakie były koszty koszenia 
traw tych działek, które były w dopłatach, jakie były przetargi, ile ofert. 
Radny A. Latocha zapytał kto decyduje o trasie odśnieżania i posypywania dróg, bo 
droga miedzy Darowicami i Kupiatyczami jest nieodśnieżana 
Wójt odpowiedział, że każdorazowo do przetargu jest przygotowywana 
specyfikacja, gdzie są uwzględnione wszystkie drogi gminne. Osoba, która wygra 
przeto dostaje zlecenie telefoniczne od odpowiedzialnego pracownika, fakt 
wykonania zlecenia potwierdzają sołtysi danej miejscowości  
Radny A. Latocha w sprawie żwirowania dróg 
Wójt odpowiedział, że żwirowanie dróg rozpocznie się po zimie, w miesiącu 
kwietniu 
Sołtys T. Jabłecki zapytał dlaczego Wójt zrezygnował, że sprzedaży działki w Sólcy, 
kiedy będzie żwirowana droga w Sólcy 
Wójt odpowiedział, że w sprawie działki musi sprawdzić to u pracownika, jaka jest 
sytuacja, żwirowanie będzie jak będą na ten cel środki  
 
7. Zakończenie obrad sesji  
 

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


