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Protokół Nr XXIX/2016 
z XXIX sesji Rady Gminy Fredropol 

z dnia 30 sierpnia 2016 roku 
 

Ustawowy skład Rady 15 

Radni Obecni na sesji 14 

Radni nieobecni na sesji E. Turczyńska 
 
Osoby zaproszone na sesję: 

1.  Mariusz Śnieżek Wójt Gminy 

2.  Małgorzata Chomycz - 

Śmigielska 

Z-ca Wójta 

3.  Piotr Fac Radca prawny 

4.  Bogusława Borowska Skarbnik Gminy 

5.  Bożena Nuckowska Kierownik GOPS 

6.  Anna Uchman Kierownik ZOSziP 

7.  Dominik Cebeńko Kierownik GZUW 

8.  Stefan Moskowicz Podkarpacka Izba Rolnicza 

9.  Sebastian Kątek Kierownik Referatu Inwestycji 

10.  Ryszard Gołębiowski Radny Powiatu Przemyskiego 

11.  Krzysztof Kołodziejczyk Radny Powiatu Przemyskiego 

Oraz sołtysi wg. załączonej listy 
 
1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch otworzył obrady XXIX sesji Rady Gminy 
Fredropol.  
Na podstawie listy obecności stwierdził jej prawomocność.  
Wójt złożył wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie 
wprowadzenia „Regulamin meczu piłki nożnej nie będącego imprezą masową” 
Projekt uchwały trafił do Urzędu Gminy od Wojewody Podkarpackiego z wnioskiem o jego 
przyjęcie, również na wniosek Wojewody zostaje on wycofany z przyczyn proceduralnych. 
 
Rada wniosek przyjęła w głosowaniu 14 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących.  
 
 

3. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał i działalności w okresie międzysesyjnym. 
 
Realizacja uchwał z poprzedniej sesji Rady Gminy. 

Numer uchwały  
w sprawie... 

2 4 
XXVII/204/2016 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Fredropol - 

zrealizowana 
XXVII/205/2016 Zmian w budżecie gminy na 2016 rok - zrealizowana 
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XXVII/206/2016 Wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Fredropol – 

uchylona, zastąpiona uchwałą Nr XXVIII/219/2016 z dnia 03.08.2016 w sprawie 

wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Fredropol 
XXVII/207/2016 Zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej – w trakcie realizacji 
XXVII/208/2016 Wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie nieruchomości w drodze 

bezprzetargowej – niezrealizowana– projekt uchwały naprawczej na dzisiejszej 

sesji  
XXVII/209/2016 Zawarcia kolejnej umowy najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat 

na wynajem, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość (W. Hładio – 

Kalwaria Pcł.) – w trakcie realizacji 
XXVII/210 - 217/2016 Wydzierżawienia nieruchomości gminnej na okres do 3 lat (Młodowice Osiedle) 

uchylone przez Wojewodę Podkarpackiego  
XXVII/218/2016 Wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Fredropol – zrealizowana  

 
Wójt wyjaśnił, że uchwały dotyczące pierwszej umowy dzierżawy do 3 lat zostały uchylone 
ponieważ zgodnie z ustawą jest to kompetencja Wójta i uchwały Rady Gminy są 
bezprzedmiotowe. Uchwał takich zostało podjętych bardzo dużo, dotychczas były one 
przez Wojewodę przyjmowane, ale te ostatnio podjęte zostały już uchylone. 
 
20.07.- spotkanie ze Starostą przemyskim J. Pączkiem w sprawie nieodpłatnego przejęcia 
przez Gminę od Starostwa oczyszczalni ścieków i hydroforni przy DPS w Huwnikach. 
Pozwoliło by to na podłączenie do tej oczyszczalni całego osiedla w Huwnikach. W tej 
chwili są negocjowane ze Starostwem warunki takiego przejęcia.  
26.07 – podpisana umowa na budowę hali sportowej w Huwnikach w ramach RPO, 
dofinansowanie prawie 1 mln. zł. 
09.08 - Podpisanie umowy na zakup i montaż trybuny sportowej na boisko we Fredropolu 
w ramach PPOW , dofinansowanie 10 tyś. zł. Całe boisko zostało wykonane w ramach tego 
Programu 
14.08 – udział w Wielkim Odpuście Kalwaryjskim 
22.08 – podpisana umowa z wykonawcą na drogę Młodowice – Kłokowice, zostanie 
przekazany plac budowy i będzie ta inwestycja realizowana 
24.08 - udział w delegacji do Gminy partnerskiej Sokolniki (Ukraina) z okazji Dnia 
Niepodległości Ukrainy 
28.08 – udział w Dożynkach Gminnych w Młodowicach 
 
4. Podjęcie uchwał w sprawie: 
 zmian w budżecie Gminy na 2016 rok 

 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Bogusława Borowska 
 
Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu: 14 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów  
wstrzymujących 
 
 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego 

 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Bogusława Borowska 
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Wójt wyjaśnił, że poprzednia uchwała podjęta przez Radę Gminy w tej sprawie zakładała 
kwotę 150 tyś. zł. pomocy dla Starostwa co stanowiło 50% kosztów budowy chodnika w 
Huwnikach. Kosztorys budowy I etapu chodnika od kościoła do szkoły opiewał na 300 tyś. 
zł. Po przetargu kwota ta spadła do niewiele ponad 170 tys. zł. Zostało ok. 120 – 130 tyś. po 
50% po stronie Gminy i Starostwa. Podjęto decyzję o kontynuacji inwestycji, II etap 
zakładał budowę chodnika od szkoły do drogi na osiedle. Okazało się, że środki pozostałe 
z I etapu są niewystarczające i trzeba dołożyć po 13 500 zł. od Gminy i taką sama kwotę od 
Starostwa.  
Radny J. Solski zapytał przewodniczącego, kto jest w Komisji Rozwoju Społeczno – 
Gospodarczego, budżetu i Finansów, ponieważ Pan Kozak został Wiceprzewodniczącym. 
Przewodniczący odpowiedział, że to nie koliduje, ponieważ uchwała o wyborze komisji 
nadal obowiązuje. Nie zachodzi kolizja między tym, że Pan Kozak jest Przewodniczącym 
tej komisji i jednocześnie Wiceprzewodniczącym. 
Piotr Fac (radca prawny) wyjaśnił, że ze Statutu nie wynika, że radny, który zostaje 
Wiceprzewodniczącym automatycznie przestaje być członkiem komisji, § 24 stanowi, że 
radny może być członkiem tylko najwyżej jednej komisji. Nie ma zapisu ani w ustawie ani 
w Statucie, że radny wybrany na Wiceprzewodniczącego przestaje być członkiem komisji, 
więc skoro nie ma takiego zapisu to znaczy, że radny może być Wiceprzewodniczącym i 
członkiem komisji. 
 
Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu: 14 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów  
wstrzymujących 
 
 likwidacji Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Fredropolu 

 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący J. Kożuch 
 
Radny J. Solski – zapytał Wójta czy ma jakąś koncepcję jak z tej sytuacji wyjść. Zapytał A. 
Uchman kierownika ZOSziP  jak to jest robione w innych Gminach, ile kadry obsługiwał 
ZOSziP , ilu pracowników liczy Zespół  
Wójt odpowiedział, ze pani Kierownik jest na urlopie i na wszystkie pytania będzie on 
odpowiadał.  
Wójt przypomniał, że już na początku roku mówił, że jest ustawa z lipca 2015 r. o zmianie 
ustawy o samorządzie gminnym i niektórych innych ustaw, która mówiła, że ZOSziP może 
w takiej formie funkcjonować przez 12 miesięcy od 1.01.2016 do 31.12.2016 r. Wyjścia są 
dwa, pierwsze to przejęcie całej obsługi ekonomicznej szkół przez szkoły, tak jest np. w gm. 
Przemyśl, drugie rozwiązanie jest takie, że przejmie to na siebie Urząd Gminy jak np. w 
Żurawicy. Lepszym rozwiązaniem byłoby scedować to na szkoły, bo dla Urzędu jest to 
dodatkowa praca, dodatkowe zadania. Ale zmienia się cała ustawa oświatowa, jest wiele 
niewiadomych jak to będzie funkcjonować, dlatego rok 2017 będzie trudny dla szkół i 
gmin. W związku z tym została podjęta decyzja, że obsługę ekonomiczną szkół przejmie 
Urząd Gminy. Co do pracowników decyzje będą podejmowane po przyjęciu uchwały, ale 
przecież ktoś to musi prowadzić i wykonywać tę pracę.  
 
Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu: 14 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów  
wstrzymujących 
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 uchylenia uchwały Nr XXVII/2016 z dnia 14.07.2016 r. oraz wyrażenia zgody na 
oddanie w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości  

 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący J. Kożuch 

 

Uchylić uchwałę Nr XXVII/208/2016 z dnia 14.07.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody 

na nieodpłatne udostępnienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej. 

1. Wyrazić zgodę Wójtowi Gminy Fredropol na oddanie w nieodpłatne użytkowanie na okres 10 lat 

w drodze bezprzetargowej firmom świadczącym usługi teleinformatyczne części nieruchomości 

gminnych położonych w gminie Fredropol, powiat przemyski, w celu wybudowania na nich 

obiektów i urządzeń telekomunikacyjnych tj.: 

1) szafy telekomunikacyjnej       - 10 szt 

2) słupów telekomunikacyjnych      - 50 szt. 

3) udostępnienie latarni ulicznych w celu podwieszenia światłowodu - 100 szt. 

4) studni kablowych        - 20 szt. 

5) rurociągów kablowych z kablem światłowodowym   - 6km. 

2. Warunkiem oddania w nieodpłatne użytkowanie, o którym mowa w ust. 1 jest nieodpłatne 

świadczenie przez firmę usługi korzystania z dostępu do Internetu na rzecz Gminy Fredropol, a w 

szczególności w jej placówkach kulturalno – oświatowych, szkołach, urzędzie gminy i jednostkach 

gminnych przez okres 10 lat 

 
Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu: 14 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów  
wstrzymujących 
 
 nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych  
 

Projekty uchwał przedstawił Przewodniczący J. Kożuch 

 
 

1. Zezwolić Wójtowi Gminy na nieodpłatne przejęcie od Agencji Nieruchomości Rolnych 

nieruchomości tj. działki nr 255 o pow. 0,0500 ha, położonej w obrębie Kłokowice 

 

Przejęta nieruchomość, wymieniona w § 1 przeznaczona zostanie na cele związane z realizacją 

inwestycji infrastrukturalnych służących wykonywaniu zadań własnych w zakresie kanalizacji – 

budowa przepompowni ścieków.  

 

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

 
2. Zezwolić Wójtowi Gminy na nieodpłatne przejęcie od Agencji Nieruchomości Rolnych 

nieruchomości tj.: 

 

- działek nr 302 o pow. 0,0100 ha, nr 304 o pow. 0,0800 ha i nr 305 o pow. 0,0200 ha położonych w 

obrębie Kłokowice, 

- działki nr 354/14 o pow. 0,3300 ha położonej w obrębie Huwniki, 
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Rada uchwałę 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. 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.  

 

Pozytywna opinia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 

  

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

 

2. 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.  

 

Pozytywna opinia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 

 

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

3. Zezwolić Wójtowi Gminy na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu 

lokalu o pow. 39,40 m² w budynku świetlicy wiejskiej w Huwnikach, z dotychczasowym 

najemcą tj. Panią Krystyną Gierczak zam. Kłokowice 45A – na okres 3 lat. 

 

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

4. Zezwolić Wójtowi Gminy na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy na okres 

3 lat na dzierżawę nieruchomości gminnej, składającej się z działek nr 570/2 

o pow. 0,0200 ha i nr 350/16 o pow. 0,0300 ha położonych w obrębie Huwniki, zgodnie 

z załącznikiem graficznym stanowiącym integralną część uchwały, na rzecz Pani Heleny 

Jasińskiej zam. Huwniki 23, z przeznaczeniem na cele rolne.  

 

Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu: 14 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów  
wstrzymujących 
 
5. Zapytania i interpelacje radnych. 
6. Dyskusja. 
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Przewodniczący przedstawił pismo Wojewody Podkarpackiego w sprawie uchwalenia 
„Regulaminu meczu piłki nożnej nie będącego imprezą masową” – projekt wycofany z 
porządku obrad. 
Przewodniczący przedstawił rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego w 
sprawie uchylenia uchwał Rady Gminy dotyczących wydzierżawienia nieruchomości 
gminnych na okres do 3 lat 
Przewodniczący przedstawił Sprawozdanie opisowe Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Fredropolu za I półrocze 2016 roku 
Radny J. Lichota zapytał o zamknięcie „drogi pod skałą” jak będzie rozwiązany ruch do 
Nowych Sadów i Nowosiółek Dyd. 
Wójt wyjaśnił, że zamknięcie tej drogi jest czasowo konieczne ze względu na prace przy 
budowie mostu w Huwnikach, kursy autobusów PKS i dowozu szkolnego są rozwiązane 
poprzez objazdy, będą jeszcze rozmowy ze Starostwem w sprawie czasowego otwarcia tej 
drogi rano przed godziną siódmą  
Radny R. Kozak wyjaśnił, że trwają rozmowy między PKS i Starostwem na temat okresu 
zamknięcia tej drogi, dojazdy autobusów PKS zostaną zapewnione do Nowych Sadów i 
Nowosiółek Dyd. 
R. Gołębiowski, radny powiatowy - inwestor planował zamknięcie drogi od 1 lipca, na 
prośbę Starosty zostało to przesunięte na 1 września, będzie to zamknięcie czasowe, trwają 
jeszcze ustalenia co do okresu zamknięcia, jest to inwestycja oczekiwana od 30 lat i 
chwilowe utrudnienia trzeba przeczekać  
Wójt poprosił radnego Gołębiowskiego o przekazywanie na bieżąco informacji na temat 
tego zamknięcia oraz rozeznanie możliwości czasowego otwarcia drogi szczególnie rano 
kiedy jest dojazd do pracy i szkół  
S. Kątek – kierownik referatu inwestycji poinformował, że podejmie rozmowy z 
inwestorem w sprawie czasowego otwarcia drogi 
R. Gołębiowski poinformował, że jest koparka do kopania i czyszczenia rowów przy 
drogach powiatowych na terenie gminy, poprosił sołtysów o przekazanie informacji gdzie 
jest taka potrzeba  
Wójt zwrócił uwagę, że można wykorzystać koparkę to odnowienia rowów przy drodze 
Nowosiółki Dyd. – Kalwaria Pacł., droga ta będzie gruntownie remontowana 
R. Gołębiowski poinformował, że został już rozstrzygnięty przetarg na remont tej drogi, 
wygrała Firma Swoboda 
Wójt zwrócił uwagę, że po remoncie drogi powiatowej od Pikulic do Rybotycz, są na 
„Hybie” takie miejsca gdzie dochodzi do wielu wypadków i kolizji, warto by 
przeprowadzić analizę asfaltu 
R. Gołębiowski wyjaśnił, że były robione odwierty i badanie składu technologicznego, 
które wykazało, że nawierzchnia ta jest bardzo śliska. Poinformował, że do remontu drogi 
Nowosiółki Dyd. – Kalwaria Pacł. Gmina nie będzie musiała dokładać, ponieważ dołożą się 
Nadleśnictwa Bircza i Nadleśnictwo Krasiczyn po 100 tys. zł. 
Wójt wyjaśnił, że Starostwo przyjęło zasadę, że przy każdym remoncie dróg powiatowych 
na terenie Gminy prosi o wsparcie finansowe Gminę, w ubiegłych latach dokładaliśmy do 
każdej takiej inwestycji. Podobnie miało być z drogą od Nowosiółek Dyd. do końca 
Pacławia. Ale gmina realizuje dużą inwestycję drogową, droga Młodowice – Kłokowice, 
która została zniszczona w 2010 roku, kiedy był zamknięty ruch na drodze powiatowej 
Fredropol – Aksmanice, co zbiegło się z rozbudową Arłamowa i cały ciężki transport został 
skierowany na drogę Młodowice – Kłokowice. Częściowo w 2011 roku ta droga została 
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naprawiona przez inwestora, ale jest ona mimo to w bardzo złym stanie. Inwestycja ta 
będzie realizowana jako tzw. „schetynówka”. Do inwestycji tej musimy dołożyć 250 tyś. zł. 
W związku z tym nie mielibyśmy środków na wkład do drogi na Kalwarię. 
R. Gołębiowski wyjaśnił, że droga Nowosiółki Dyd. – Kalwaria Pacł. zostanie poszerzona, 
natomiast od Kalwarii do Pacławia zostanie w takim korpusie w jakim jest ponieważ nie 
ma możliwości jej poszerzenia. Droga Aksmanice – Gruszowa w tym roku będzie 
poprawiona, natomiast w przyszłym roku jest przewidziana do remontu 
Wójt poinformował, że we wrześniu będzie kolejny nabór na „schetynówki”, nabór ten ma 
trudne kryteria, które nie każda droga spełnia, najprawdopodobniej będziemy składać 
wniosek na drogę tą która właśnie teraz będzie zamknięta od Huwnik do przystanku w 
Nowosiółkach Dyd. , jest to jedyna droga, która spełnia kryteria naboru i jest bardzo 
zniszczona 
Radny J. Lichota stwierdził, że droga przez Nowe Sady też spełnia kryteria 
Wójt odpowiedział, że droga ta jest w dobrym stanie i nie wymaga remontu, została 
przebudowana w 2010 roku 
Radny J. Lichota stwierdził, że trzeba by ją poszerzyć 
S. Kątek wyjaśnił, że zostało już dokonane zgłoszenie robót budowlanych i do 15.09 nie 
jesteśmy w stanie przygotować dokumentacji technicznej na inną drogę 
Sołtys S. Dolik stwierdził, że da się poszerzyć drogę do Pacławia tylko trzeba dać korytka 
ściekowe to jest 300 metrów przez wieś i nie byłby to duży koszt, droga z Kalwarii do 
Nowosiółek jest na każdym zakręcie o 20 cm węższa, a powinno być odwrotnie. 
W Urzędzie Gminy powinna być klimatyzacja 
Wójt odpowiedział, że wiele osób zwraca na to uwagę, ale wynika to z oszczędności, 
właśnie na utrzymaniu Urzędu, ale myślmy też o rozbudowie Urzędu 
Radny J. Solski – w Pacławiu jest dzielnica „zachucie”, jest tam pięć gospodarstw mają 
wąską drogę i warto by w przyszłości pamiętać o tej drodze 
Radny J. Solski –  
S. Moskowicz do radnego Gołębiowskiego w sprawie mostu w Kupiatyczach, należałoby 
go poszerzyć i odwrócić znaki z pierwszeństwem przejazdu, droga Młodowice – Sierakośce 
powinna być cała zrobiona. Droga w Młodowicach do boiska jest zakrzaczona. Poruszył 
ponownie sprawę przetargów, próbował rozmawiać z Panem Cebeńko, z Panem 
Kierownikiem, z Wójtem, ale nikt nie miał czasu. Zapytał czy dostanie jakaś odpowiedź za 
lata poprzednie bo zadawał pytania na sesji. Ile były koszty koszenia i odśnieżania w latach 
2012 – 2014, jaka była stawka za hektar? 
Przewodniczący odpowiedział, że jest Biuro Rady, jest Wójt, proszę przyjść, na biurku nikt 
tego nie trzyma, trzeba to odszukać i przygotować w trakcie sesji nikt tego nie zrobi  
S. Moskowicz stwierdził, że był u Przewodniczącego na dyżurze 
Przewodniczący odpowiedział, że tak i był razem z panem Moskowiczem u kierownika 
Kątka 
S. Moskowicz – „i temat się skończył na tym” 
S. Kątek odpowiedział, że się nie skończył, bo Pan Moskowicz był jeszcze u redaktora z 
Życia Podkarpackiego 
Wójt zapytał Pana Moskowicza czy może publicznie powiedzieć, że przetarg został 
sfałszowany? 
S. Moskowicz odpowiedział, że nie powiedział tego, że został sfałszowany 
Wójt stwierdził, że wobec tego uważa, że temat jest zakończony, zapytał kierownika D. 
Cebeńko czy ma przygotowaną całą dokumentację. Wójt stwierdził, że to, co mówi jest 
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nagrywane i nie pozwoli sobie na to żeby Pan Moskowicz mówił, że przetarg był 
sfałszowany, bo to godzi w dobre imię Gminy 
S. Moskowicz „ do kogo powiedziałem, że był sfałszowany” 
S. Kątek stwierdził, że zdaniem redaktora Pan Moskowicz sugerował, że przetarg był 
nieprawidłowo przeprowadzony 
D. Cebeńko – Kierownik GZUW- odpowiedział, że dokumentacja jest przygotowana był 
ustalony termin z Panem Moskowiczem w maju czy czerwcu i pana Moskowicza nie było  
Wójt stwierdził, że jeżeli Pan Moskowicz uważa, że coś jest sfałszowane to ma obowiązek 
zawiadomić Prokuraturę  
S. Moskowicz „ja nie mówię, że jest sfałszowany” 
Wójt przypomniał, że jak pan Moskowicz wygrał rok temu przetarg to wszystko było w 
porządku, teraz jak przegrał to robi nie wiadomo, co dokumenty są do wglądu można 
przyjść, pooglądać, a nie mówić takie rzeczy 
S. Moskowicz – Wójt się chwali Dożynkami, wieńce były piękne. Poseł Rząsa nie był 
zaproszony na Dożynki, dowiedział się o nich od Pana Moskowicza, a zdjęcia są tak 
robione, żeby nie było na nich posła  
Wójt odpowiedział, że organizator każdej imprezy ma prawo do zapraszania osób, jakie 
chce, Pan Poseł był, zabrał głos, był w świetlicy na uroczystym obiedzie. Wójt poprosił 
Pana Moskowicza, żeby powiedział, co próbował zrobić w czasie Dożynek z cateringiem: 
S. Moskowicz odpowiedział, że przez 20 lat w latach 1985-2015 jako przewodniczący LZS 
współpracował z 6 Wójtami i Naczelnikami i oprócz Naczelnika Hurkacza najgorzej się 
układa współpraca z obecnym Wójtem. Jeśli chodzi o zabawy dla dzieci na imprezach, 
dlaczego nie robi się bezpłatnie, albo za symboliczną złotówkę, dwa razy tylko się udało 
przy szkole. Zaproponował z właścicielem koni, żeby za 300 zł konie były za darmo, ale się 
nie zgodził podobnie było z dmuchanymi zjeżdżalniami, właściciel na pytanie ile się płaci 
za wynajęcie odpowiedział, że to tajemnica. 
Sołtys A. Dzimira w sprawie włączenia oświetlenia ulicznego, przechodzić na oświetlenie 
ledowe, co będzie taniej 
Wójt odpowiedział, że każdy ma swoją koncepcję, kiedy mają się świecić lampy, na czas 
Odpustu Kalwaryjskiego było włączone oświetlenie na terenie całej Gminy, nie ma takiej 
możliwości, żeby włączyć np. tylko pół Kniażyc. Oświetlenie będzie włączone w połowie 
września pół godziny po zachodzie słońca do 21.30 
Radny S. Puchala w sprawie koszenia. Pisał pismo w sprawie koszenia cmentarza oraz 
placu przy Państwie Sosenkach, placu zabaw. W jednym z pism dostał odpowiedź, że jest 
jakiś harmonogram koszenia, którego nie dostał do dzisiaj napisał kolejne pismo bez 
odzewu. Tam jest trawa po pas, pasą się zwierzęta, albo utrzymujemy ten plac z 
przeznaczeniem dla dzieci, albo zabierzmy te urządzenia stamtąd. Plac był wykoszony 
jakieś półtora miesiąca temu, a rów przed nim w ogóle nie jest wykaszany.  
Wójt odpowiedział, że nie będzie się wysilał, żeby radnemu tłumaczyć, co to jest 
harmonogram, harmonogram polega na tym, że mamy ustalone cmentarze, place i kosimy. 
Jest wykoszony plac tak jak harmonogram zakładał  
Radny S. Puchala stwierdził, że nie jest wykoszony 
Ustalono, że po sesji Radny S. Puchala i Wójt udadzą się na plac zabaw w obecności 
świadków w celu ustalenia czy jest on wykoszony czy nie 
Wójt przypomniał, że radny Puchala awanturował się o przystanek, dostał odpowiedź, 
żeby w tym roku podjąć próbę remontu przystanków. W ramach środków, które mamy 
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został ustalony harmonogram ile przystanków mamy i które wyremontujemy w tym roku. 
Jest on realizowany od początku Gminy, czyli od Kniażyc i są przystanki zrobione  
Radny S. Puchala – harmonogram to jest, kiedy i co robimy, i o to chodziło. Stwierdził, że 
się nie awanturował tylko napisał pismo z prośbą o wyremontowanie wiaty i zrobienie 
ławki, która stała od 10 lat i dobrze, że ta ławka została zrobiona tylko szkoda, że 
harmonogramu Wójt nie pokazał. Teraz prosi żeby wykosić cmentarz i plac niech służy dla 
dzieci 
Sołtys Z. Feduniak – nie byłoby utrudnień w ruchu w związku z zamknięciem drogi gdyby 
ta praca była zaplanowana. Z Kalwarii dojeżdżają pracownicy do Arłamowa i trzeba jechać 
objazdem. Poprosił o informację, na jakim etapie jest wykonanie przejazdu w Huwnikach 
na drodze do Kalwarii. Rowy przy drodze z Nowosiółek do Kalwarii trzeba poszerzyć, a w 
Pacławiu ułożyć korytka i poszerzyć drogę. Ułożyć korytka na odcinku drogi w Kalwarii 
jak zaczynają się domy do skrzyżowania. Trzeba rozwiązać sprawę ruchu samochodów w 
Kalwarii w czasie Odpustu. Koszty I etapu budowy chodnika w Huwnikach – czy to było 
170 tys. zł. Ile będzie kosztował II etap? 
Wójt odpowiedział, że ok. 170 tys. zł. I etap i II etap prawie 200 tys. zł. 
Wójt odpowiedział, że wypowiedź sołtysa, że nie były zaplanowane prace przy moście są 
bolące, bo mogą świadczyć o niekompetencji niektórych osób. Tyle inwestycji, co Starostwo 
wykonuje na terenie naszej Gminy, to inne Gminy mogą nam pozazdrościć. Koszt budowy 
mostu to 4 mln. zł. Prace wykonuje się wtedy, kiedy są pieniądze, a nie wtedy, kiedy się 
chce. Chwilowe utrudnienia w ruchu można zaakceptować, jeżeli wykonuje się taką 
inwestycję. 
Ruch w czasie odpustu organizuje Policja, a nie Gmina czy Starostwo. 
Przejazd przez Wiar jest na etapie kończenia dokumentacji, teraz będą robione uzgodnienia 
z RDOŚ i RZGW. Cała koncepcja i schemat są zrobione. Jeżeli w przyszłym roku będą 
nabory z „powodziówek” to będziemy taki wniosek składać.  
Sołtys Z. Feduniak odpowiedział, że nigdzie tej drogi nie porusza, tylko wyraża 
wątpliwości, o zamknięciu drogi dowiedział się wczoraj, że zamknięta będzie od dzisiaj  
Radny J. Lichota – stwierdził, że to, że pytał o zamknięcie drogi to nie znaczy, że jest 
przeciwny tej inwestycji, chciał tylko rozwiać wątpliwości mieszkańców  
 
7.Zakończenie obrad sesji. 
 

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


