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Protokół Nr XXVII/2016 
z XXVII sesji Rady Gminy Fredropol 

z dnia 14 lipca 2016 roku 
 
Ustawowy skład Rady 15 

Radni Obecni na sesji 15 

Radni nieobecni na sesji  

 
Osoby zaproszone na sesję: 

1.  Małgorzata Chomycz - 
Śmigielska 

Z-ca Wójta 

2.  Leszek Urban Sekretarz Gminy 

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.  Andrzej Matusiewicz Poseł na Sejm RP 

 
oraz sołtysi wg. załączonej listy 
 

1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 
Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch otworzył obrady XXVII sesji Rady 
Gminy Fredropol. Na podstawie listy obecności stwierdził jej prawomocność.  
 
Z-ca Wójta Małgorzata Chomycz – Śmigielska złożyła wniosek o wprowadzenie do 
porządku obrad projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i 
porządku na terenie Gminy Fredropol. Rada Gminy podjęła na ostatniej sesji tą 
uchwałę, ale Wojewoda Podkarpacki w trybie nadzoru wskazał drobne 
nieprawidłowości, które należy poprawić. 
 
Rada wniosek przyjęła w głosowaniu: 14 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących (Radny Ł. Mirowski nieobecny podczas głosowania) 
 

3. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał i działalności w okresie 
międzysesyjnym. 

 
Sprawozdanie przedstawiła Z-ca Wójta Małgorzata Chomycz – Śmigielska 
Realizacja uchwał z XXVI nadzwyczajnej  sesji Rady Gminy . 
 

XXVI/198/2016 Zmian w budżecie gminy na 2016 rok - zrealizowana 
XXVI/199/2016 Wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXV/188/2016 z 

dnia 10.06.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 
2016 rok – zrealizowana  
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XXVI/200/2016 Udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Przemyskiego – zrealizowana  

XXVI/201/2016 Regulaminu utrzymania czystości i porządku  na terenie 
Gminy Fredropol – zmieniana na dzisiejszej sesji 

XXVI/202/2016 szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości zamieszkałych opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. - 
zrealizowana 

XXVI/203/2016 Odwołania radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego 
Rady Gminy Fredropol - zrealizowana 

 
Działalność Wójta: 
 
13.06 – spotkanie z Prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w 
sprawie dotacji na budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Rybotyczach 
21.06 – spotkanie w Kalwarii Pacławskiej w sprawie organizacji Odpustu i remontu 
mostu na rz. Wiar 
27.06 – udział w uroczystościach odsłonięcia pomnika poległych żołnierzy WP z rąk 
UPA w Kniażycach 
30.06 – spotkanie z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego W. Ortylem w 
sprawie współpracy 
06.07 podpisanie umowy na przebudowę drogi w Kormanicach 
10.07 udział IV Festiwalu Smaków Wyszehradzkich w Huwnikach  
 
Radny Ł. Mirowski przybył na salę narad. 
 

4. Podjęcie uchwał w sprawie: 
 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Fredropol 
 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący J. Kożuch. 
 
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 Gminy Bogusława Borowska 
 
Radny J. Solski – poprosił o wyjaśnienie zmniejszenia wydatków na OSP o 20 tyś. zł. 
oraz § 2 pkt. 4 wydatki bieżące na Kulturę, jakie to wydatki? 
Skarbnik B. Borowska odpowiedziała, że wydatki na kulturę są to przewidywane 
wydatki na organizacje imprez gminnych, między innymi na organizacje Dożynek. 
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Jeżeli chodzi o OSP to na przedostatniej sesji zostały zabezpieczone środki na zakupy 
inwestycyjne 
Przewodniczący J. Kożuch wyjaśnił, że były to środki na zakup samochodu do 
Kniażyc, ale zakup ten nie doszedł do skutku 
Skarbnik B. Borowska wyjaśniła, że zakup ten nie doszedł do skutku, a jest potrzeba 
zakupu samochodu do dowozu dzieci w związku z tym 20 tyś. zabezpieczone dla 
OSP i 25 tyś., które są planowane na budowę oczyszczalni ścieków w Darowicach. 
Łącznie przesunięto 45 tyś. do działu gospodarki gruntami na zakup samochodu do 
dowozu dzieci  
Radny S. Puchala w sprawie § 3 pkt. 3 odnośnie długoterminowych kredytów i 
pożyczek. Znowu mamy kredyt do kredytu, w jakiej formie i jak ten kredyt ma 
wyglądać? Czy to jest kredyt konsolidacyjny czy jest to kolejny kredyt, którym 
pokrywamy poprzedni kredyt? 
Skarbnik B. Borowska odpowiedział, że jest to planowana do zaciągnięcia pożyczka 
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 
709 tyś. zł. na sfinansowanie planowanego deficytu na zadanie pn” Rozbudowa 
kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budynkiem 
technicznym w miejscowości Rybotycze gm. Fredropol”. Jest to pożyczka bardzo 
korzystna ponieważ w okresie spłaty oprocentowanie wynosi około 1,5 %, nie 
płacimy marży, jest możliwość umorzenia tej pożyczki w wysokości 15% przy 
terminowych spłatach. Daje nam to 100 tyś. zł. oszczędności do budżetu. Pozostały 
planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 831 540 jest planowany do 
zaciągnięcia jako kredyt w banku, nie konsolidacyjny. Jest to kredyt planowany, nie 
mamy uchwały o zaciągnięciu tego kredytu. Jeżeli będzie decyzja to będzie odrębna 
uchwałą, ale jeśli dochody pozwolą na to żeby kredyty spłacać z własnych 
dochodów to nie będziemy tego kredytu zaciągać.  
Radny S. Puchala stwierdził, że nie rozumie po co jest zaciągać kredyt do kredytu, 
chyba tylko po to żeby w bieżącej perspektywie finansowej nie spłacać bo to wynika 
z ustawy, ten kredyt zostanie spłacony później.  
Skarbnik B. Borowska odpowiedziała, że mamy podpisane umowy i musimy się 
wywiązywać z umów jeśli chodzi o spłaty kredytów  
Radny S. Puchala stwierdził, że jeżeli zaciągniemy kredyt do kredytu to zgodnie z 
ustawą zostanie przesunięta perspektywa spłaty tego kredytu wcześniejszego, więc 
czy tylko o to chodzi, bo kredyt konsolidacyjny coś nam daje, zmniejszamy 
oprocentowanie i koszty obsługi kredytu. Jeżeli zaciągniemy kredyt do kredytu to 
nam to nic nie daje jako gminie, więc po co zaciągać takie kredyty, podejmujemy po 
raz drugi taką uchwałę.  
Skarbnik B. Borowska odpowiedziała, że mamy do poszczególnych kredytów 
odrębne uchwały, kredyty w różnych bankach, mamy różne terminy spłaty. Te 
kredyty które mamy zaplanowane do spłaty w 2016 roku musimy spłacić, w 
związku z tym że spłata kredytów była planowana do spłaty częściowo z dochodów 
własnych, częściowo z przychodów zaciągniętych na spłatę kredytów, ponieważ 
zmieniła się ustawa o gospodarce i nie będziemy mogli osiągnąć tyle dochodów, 
żeby z własnych dochodów wszystkie te kredyty spłacić, dlatego zaciągamy kredyt, 
żeby te kredyty spłacić 
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Radny J. Lichota w sprawie zmniejszenia dochodów ze sprzedaży o 1,5 mln. Jest na 
razie półrocze i jeszcze możemy coś sprzedać, w jakim celu zmniejszamy dochody 
Skarbnik B. Borowska odpowiedziała, że jeżeli coś sprzedamy to bardzo dobrze bo 
dochody będą, zmniejszamy po to, bo żeby móc wprowadzić przychody do Budżetu 
to muszą być zmniejszone dochody, nie może być, że wprowadzamy przychody, a 
dochody pozostają bez zmian  
Z-ca Wójta Małgorzata Chomycz – Śmigielska stwierdziła, że musimy myśleć i 
działać strategicznie. Z dniem 1 maja zmieniła się ustawa o ustroju rolnym, w 
związku z tym może zachodzić niebezpieczeństwo, że zaplanowane w Budżecie 
przychody mogą się nie zrealizować. A są zobowiązania, są rozpoczęte inwestycje, są 
plany inwestycyjne to musimy dać sobie alternatywę zabezpieczenia, może być, że 
za chwilę sprzedaż się odblokuje i nie trzeba będzie pożyczki zaciągać, a my 
podejmując dzisiaj uchwałę stwarzamy sobie możliwość zaciągnięcia kredytu w 
przypadku gdyby było to konieczne. Dzisiejsza uchwała nie skutkuje zaciągnięciem 
kredytu, jest to stworzenie furtki, na wypadek gdyby było to konieczne  
 
Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu: 12 głosów za, 3 głosy przeciw, 0 głosów  
wstrzymujących 
 

 wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy 
Fredropol 

 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Bogusława Borowska 
Wyjaśniła, że po zmianie dochodów, przychodów, rozchodów i wydatków po 
podjęciu wcześniejszych uchwał trzeba zmienić Wieloletnią Prognozę Finansową. 
Wszystkie zmiany zawiera Tabela Nr 1.  
 
Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu: 12 głosów za, 3 głosy przeciw, 0 głosów  
wstrzymujących 
 

 zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący J. Kożuch 
 
Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu: 15 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów  
wstrzymujących 
 

 wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie nieruchomości w 
drodze bezprzetargowej 

 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący J. Kożuch. 
Przewodniczy wyjaśnił, że została wybudowana na terenie Gminy magistrala 
światłowodowa kończąca się szafą przy Zespole Szkół w Fredropolu. Teraz obecne 
na terenie Gminy Firmy dostarczające Internet mieszkańcom będą budować sieci 
światłowodowe na terenie Gminy. Firmy te wystąpiły do Urzędu Gminy o 
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udostępnienie budynków użyteczności publicznej tj. szkoły, świetlice w zamian za 
nieodpłatne dostarczanie Internetu do tych obiektów 
Radny S. Puchala zapytał czy na świetlicach też będzie Internet? 
Przewodniczący odpowiedział że tak.  
 
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. 0,0010 
ha, stanowiącej część działki nr 183/1 o pow. 0,0100 ha położonej w 
obrębie Kalwaria Pacławska, zgodnie z załącznikiem graficznym 
stanowiącym integralną część uchwały, na rzecz Pana Waldemara Hładio 
Usługi – Handel, Kalwaria Pacławska 69, z przeznaczeniem na cele 
handlowe.  

 
Pozytywna opinia rady sołeckiej 
Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu: 15 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów  
wstrzymujących 
 

2. Zezwolić Wójtowi Gminy na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy 
na okres do 3 lat na dzierżawę nieruchomości gminnej – części działki nr 
2/33 o pow. 0,0020 ha z pow. 0,0983 ha położonej w obrębie Młodowice, 
zgodnie z załącznikiem graficznym stanowiącym integralną część 
uchwały, na rzecz Pana Andrzeja Kazienko zam. Młodowice Osiedle 12/3, 
celem ustawienia garażu typu „blaszak”. 
 

Wszystkie działki na Osiedlu Młodowice posiadają pozytywna opinię rady sołeckiej. 
Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu: 15 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów  
wstrzymujących 
 

3. Zezwolić Wójtowi Gminy na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy 
na okres do 3 lat na dzierżawę nieruchomości gminnej – części działki nr 
2/33 o pow. 0,0020 ha z pow. 0,0983 ha położonej w obrębie Młodowice, 
zgodnie z załącznikiem graficznym stanowiącym integralną część 
uchwały, na rzecz Pana Grzegorza Kazienko zam. Młodowice Osiedle 
12/3, celem ustawienia garażu typu „blaszak”. 

 
Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu: 15 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów  
wstrzymujących 
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4. Zezwolić Wójtowi Gminy na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy 
na okres do 3 lat na dzierżawę nieruchomości gminnej – części działki nr 
2/33 o pow. 0,0020 ha z pow. 0,0983 ha położonej w obrębie Młodowice, 
zgodnie z załącznikiem graficznym stanowiącym integralną część 
uchwały, na rzecz Pani Beata Siembida zam. Młodowice Osiedle 2/1, 
celem ustawienia garażu typu „blaszak”. 

 
Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu: 15 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów  
wstrzymujących 
 

5. Zezwolić Wójtowi Gminy na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy 
na okres do 3 lat na dzierżawę nieruchomości gminnej – części działki nr 
2/33 o pow. 0,0020 ha z pow. 0,0983 ha położonej w obrębie Młodowice, 
zgodnie z załącznikiem graficznym stanowiącym integralną część 
uchwały, na rzecz Pana Adama Korniak zam. Młodowice Osiedle 12/2, 
celem ustawienia garażu typu „blaszak”. 

 
Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu: 15 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów  
wstrzymujących 
 

6. Zezwolić Wójtowi Gminy na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy 
na okres do 3 lat na dzierżawę nieruchomości gminnej – części działki nr 
2/33 o pow. 0,0020 ha z pow. 0,0983 ha położonej w obrębie Młodowice, 
zgodnie z załącznikiem graficznym stanowiącym integralną część 
uchwały, na rzecz Pana Zbigniewa Kołcz zam. Młodowice Osiedle 12/15, 
celem ustawienia garażu typu „blaszak”. 

 
Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu: 15 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów  
wstrzymujących 
 

7. Zezwolić Wójtowi Gminy na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy 
na okres do 3 lat na dzierżawę nieruchomości gminnej – części działki nr 
2/33 o pow. 0,0020 ha z pow. 0,0983 ha położonej w obrębie Młodowice, 
zgodnie z załącznikiem graficznym stanowiącym integralną część 
uchwały, na rzecz Pana Bronisława Solarczyk zam. Młodowice Osiedle 
12/8, celem ustawienia garażu typu „blaszak”. 

 
Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu: 15 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów  
wstrzymujących 
 

8. Zezwolić Wójtowi Gminy na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy 
na okres do 3 lat na dzierżawę nieruchomości gminnej – części działki nr 
2/33 o pow. 0,0020 ha z pow. 0,0983 ha położonej w obrębie Młodowice, 
zgodnie z załącznikiem graficznym stanowiącym integralną część 
uchwały, na rzecz Pana Andrzeja Bal zam. Młodowice Osiedle 12/1, celem 
ustawienia garażu typu „blaszak”. 
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Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu: 15 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów  
wstrzymujących 
 

9. Zezwolić Wójtowi Gminy na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy 
na okres do 3 lat na dzierżawę nieruchomości gminnej – części działki nr 
2/33 o pow. 0,0020 ha z pow. 0,0983 ha położonej w obrębie Młodowice, 
zgodnie z załącznikiem graficznym stanowiącym integralną część 
uchwały, na rzecz Pana Jacka Lachowicz zam. Młodowice Osiedle 2A/2, 
celem ustawienia garażu typu „blaszak”. 

 
Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu: 15 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów  
wstrzymujących 
 
Przewodniczący udzielił głosu Posłowi na Sejm RP Andrzejowi Matusiewiczowi. 
Poseł poinformował zebranych o swojej pracy w Parlamencie oraz o dokonaniach 
Sejmu RP od początku kadencji. Przybliżył również zmiany jakie wejdą w życie od 
przyszłego roku w prawie łowieckim. Odnosząc się do wypowiedzi P. Skarbnik 
odnośnie zmiany ustawy, która weszła w życie z dniem 1 maja br. (ustawa o obrocie 
ziemią – IS) stwierdził, że ustawa dotyczy tylko gruntów Skarbu Państwa, a Gmina 
takimi nie dysponuje.  
Z-ca Wójta Małgorzata Chomycz – Śmigielska wyjaśniła, że nie chodziło o zapis w 
ustawie o wstrzymaniu sprzedaży tylko art. 7 tej ustawy wprowadzający zmiany w 
ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego. Gmina ma wystawione na sprzedaż działki 
rolne i leśno – rolne i Pani Skarbnik miała na myśli ograniczenia odnośnie tego kto 
może nabyć taką działkę, w jakim areale.  
 
Z-ca Wójta Małgorzata Chomycz – Śmigielska podziękowała Posłowi za 
uczestnictwo w sesji Rady Gminy oraz złożona deklaracje współpracy.  
 
S. Moskowicz (PIR Przemyśl) – dlaczego zmiany w prawie łowieckim wejdą w życie 
dopiero od 1 stycznia przyszłego roku. Zgłosił problemy z nadmiarem zwierzyny 
dzikiej na naszym terenie: dziki, lisy, kuny. Problem zakrzaczeń , zarośli wokół 
zabudowań.  
Poseł A. Matusiewicz odpowiedział, że w obecnym Budżecie Państwa nie ma 
zabezpieczonych środków na realizacje nowego prawa łowieckiego, szacunkowo 
potrzeba rocznie ok. 120 mln. a jest na ten rok 70 mln. Poza tym trzeba przygotowań 
nową kadrę rzeczoznawców. Liczba odstrzałów zwierzyny dzikiej jest ustalana przez 
Koła Łowieckie i trzeba do Kół występować o zwiększenie odstrzału.  
 
Radny J. Solski poprosił o sprecyzowanie trybu zwoływania sesji zwyczajnych i 
nadzwyczajnych. Stwierdził, że w naszej Gminie jest nagminnie wykorzystywane 
zwoływanie sesji nadzwyczajnych, radca prawny poproszony o wyjaśnienie mówił o 
kulturze politycznej. Poprosił o doprecyzowanie trybu zwoływania sesji 
nadzwyczajnych, definicji sesji nadzwyczajnej, bo sesja nadzwyczajna kojarzy się z 
definicji z klęską żywiołową, wojną, a u nas nagminnie są sesje zwoływane, ostatnio 
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w sposób nieelegancki został odwołany Wiceprzewodniczący, został wykorzystany 
moment, że 4 naszych radnych było za granicami państwa polskiego  
Poseł A. Matusiewicz odpowiedział, że to na pewno jest uregulowane w Statucie 
Gminy, w sejmiku sesje zwyczajne były zwoływane zgodnie z planem, a jak była 
potrzeba to było upoważnienie dla Zarządu Województwa, jak była potrzeba pilnych 
spraw  szczególnie budżetowych, finansowych , do wniosków unijnych  
Radny J. Solski przytoczył zapis ze Statutu Gminy „sesje nadzwyczajne są 
zwoływane w przypadkach przewidzianych w ustawie” 
P. Fac – radca prawny wyjaśnił, że ustawa o samorządzie gminnym wprost mówi o 
tym kiedy można zwoływać sesje, bez podziału na zwyczajne i nadzwyczajne, są 
sesje okresowe, które muszą być zwoływane, a sesje nadzwyczajne zwołuje się na 
wniosek Wójta lub uprawnionej grupy radnych i to wynika wprost z ustawy, 
również tryb wprowadzania zmian w porządku obrad takiej sesji. Wszystko to było 
Panu radnemu przedstawiane i wyjaśniane  
Radny J. Solski stwierdził, że radca mówił o kulturze politycznej 
P. Fac – radca prawny wyjaśnił, że to było w kontekście Pana radnego Puchali w 
kontekście jak radni się do siebie zwracają. Mowa była też o trybie wprowadzania 
zmian do porządku obrad sesji nadzwyczajnej i zgody wnioskodawcy na takie 
zmiany, dotyczyło to sesji kiedy Pan radny Puchala będąc jeszcze 
Wiceprzewodniczącym wprowadził zmianę do porządku obrad sesji nadzwyczajnej 
zwołanej na wniosek Wójta, bez zgody Wójta i o tej kulturze była mowa 
P. Fac – radca prawny stwierdził , że nikt niczego nie wykorzystał odwołując Pana 
Wiceprzewodniczącego Puchalę, liczba radnych która przegłosowała odwołanie 
Pana radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego była bezwzględna większość, czyli 8 
osób i nie miałoby to żadnego znaczenia czy radni o których mówił J. Solski byliby 
czy nie. O liczbie osób kwalifikowanych również mówi ustawa  
 
Przewodniczący podziękował Posłowi A. Matusiewiczowi o udział w sesji rady 
Gminy  
 
 wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Fredropol 

 
Przewodniczący wyjaśnił, że wybory są tajne. 
 
Radny S. Turczyński zgłosił kandydaturę radnego Ryszarda Kozaka, który wyraził 
zgodę na kandydowanie 
Radny J. Solski zgłosił kandydaturę radnego S. Puchali, który wyraził zgodę na 
kandydowanie 
 
Radny J. Solski zaproponował, żeby zapoznać się z argumentacją odwołania radnego  
S. Puchali bo padły poważne zarzuty, że działa na szkodę gminy  
Przewodniczący odpowiedział, że temat poprzedniej sesji został zamknięty, a jeżeli 
radnemu się nie podoba to może skarżyć 
Radny J. Lichota zgłosił kandydaturę radnego J. Gierczaka, który nie wyraził zgody 
na kandydowanie   
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Wybrano komisję skrutacyjną w składzie: 
J. Gierczak – Przewodniczący komisji – 14 głosów za, 0 głosów przeciw, 1głos 
wstrzymujący 
B. Moskowicz – członek Komisji - 14 głosów za, 0 głosów przeciw, 1głos 
wstrzymujący 
Ł. Mirowski – członek Komisji 14 głosów za, 0 głosów przeciw, 1głos wstrzymujący 
 
Komisja skrutacyjna przeszła do Biura Rady Gminy w celu ukonstytuowania oraz 
przygotowania procedury wyborczej. 
 
Przewodniczący ogłosił 5 min przerwy. 
 
Po przerwie. 
Przewodniczący komisji skrutacyjnej poinformował o procedurze głosowania.   
J. Gierczak poinformował, że jest przygotowanych 15 kart do głosowania, jest 
przygotowana urna, głosowanie jest tajne 
 
J. Gierczak przedstawił treść art. 25 a ustawy o samorządzie gminnym mówiący o 
wyłączeniu radnego z głosowania „radny nie może brać udziału w głosowaniu w 
radzie ani w komisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego”. 
 
Przewodniczący J. Kożuch wyczytał w kolejności alfabetycznej radnych obecnych na 
sali narad, którzy oddawali głosy poprzez wrzucenie karty do głosowania do urny 
 
Po zakończeniu głosowania komisja skrutacyjna udała się do Biura Rady w celu 
przeliczenia głosów i sporządzenia Protokółu z głosowania  
 
Sołtys S. Dolik poprosił o głos 
Przewodniczący odpowiedział, że w tej chwili trwają prace komisji skrutacyjnej i nie 
będzie prowadzona dyskusja, nie udzielił głosu sołtysowi S. Dolikowi 
 
Sołtys S. Dolik stwierdził, że przed liczeniem Przewodniczący powinien dyskusję 
wprowadzić bo sołtysi jako pion doradczy nic nie wiedzą czy Wiceprzewodniczący 
dobrze czy źle pracował, czy może swoją dietę lokował za granicą i od podatków się 
uchylał, czy padł ofiarą metody Władimira Putina, która brzmi „jeżeli nie jesteś z 
nami to jesteś protiw nam” (cytat dosłowny - IS). Stwierdził, że sołtysi chcieliby 
usłyszeć ze strony Przewodniczącego kilka zdań celem wyjaśnienia 
Przewodniczący odpowiedział, że nie prowadzi dyskusji  
 
Po przeliczeniu głosów i powrocie na salę narad Przewodniczący komisji 
skrutacyjnej przedstawił Protokół z głosowania:  
 

Protokół 

z ustalenia wyników głosowania w wyborach wiceprzewodniczącego Rady Gminy Fredropol 

sporządzony na sesji w dniu 14 lipca 2016 r. 
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Komisja skrutacyjna w składzie: 

1)   Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – radny Gierczak Józef.; 
(imię, imiona i nazwisko) 

2)   członek Komisji Skrutacyjnej – radny Mirowski Łukasz 

3)   członek Komisji Skrutacyjnej – radny Moskowicz Bogusław  

po wyjęciu kart z urny i ich przeliczeniu stwierdza, co następuje: 

  

1. Liczba radnych Rady Gminy Fredropol obecnych na sesji uprawnionych do głosowania: 

………15……….. 

2. Na wiceprzewodniczącego Rady Gminy Fredropol. zgłoszono kandydatury radnych: 

 

Kozak Ryszard 

Puchala Sebastian 

………………………………………………….. 
(imię, imiona i nazwisko) 

3. Minimalna liczba głosów do dokonania ważnego wyboru wiceprzewodniczącego Rady, , 

wynosi:                                                       …………………………….……8…….. 

4. Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania:                        …13……….. 

5. Liczba kart wyjętych z urny ……13…… ,  

………………………………………………………………………………………………… 

6. Liczba kart nieważnych                                                                   …0…………. 

7. Liczba głosów nieważnych:                                                              …0…………. 

8. Liczba głosów ważnych:                                                                  …13…………. 

9. Liczba głosów ważnie oddanych za wyborem kandydata Ryszarda Kozaka ……9………. 

9. Liczba głosów ważnie oddanych za wyborem kandydata Sebastiana Puchalę ……3………. 

10. Liczba głosów wstrzymujących:                   ……………………………….……1………. 

  

Wobec powyższego, komisja skrutacyjna stwierdza, że kandydat, radny …Ryszard 

Kozak uzyskał minimalną liczbę głosów  
(imię, imiona i nazwisko) 

określona/nej w pkt 3 i został wybrany na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Fredropol.  

  

Ponadto Komisja stwierdza, że podczas głosownia nie zaszły okoliczności, które 

mogły mieć wpływ na ważność głosowania: ……………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

  

Na tym protokół zakończono i podpisano: 

1) Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej                             ………………………… 

  

2) Członek Komisji Skrutacyjnej                               ………………………… 

  

3) Członek Komisji Skrutacyjnej                               ………………………… 

 
Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego 
Rady Gminy Fredropol. 
 

5. Zapytania i interpelacje radnych. 
6. Dyskusja. 

 
Sołtys S. Dolik – stwierdził, że przewodniczący traktuje sołtysów jak piąte koło u 
wozu, jak dziada pod kościołem, Przewodniczący łaski nie robi, żeby wytłumaczyć 
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po co się sołtysów zaprasza bo sołtysi nie wiedzą o co chodzi.  „Pan nas jak bydło 
traktuje”.  
Przewodniczący zwrócił uwagę sołtysowi Dolikowi, że uczestniczy w publicznej 
sesji Rady Gminy Fredropol i poprosił o zachowanie powagi tej sesji i nietraktowanie 
Przewodniczącego jak osobę która za całą Radę odpowiada. Temat ostatniej sesji 
został zamknięty, kto uważa że jest inaczej może tamtą uchwałę skarżyć  
Sołtys S. Dolik przypomniał, że Wójt wypominał sołtysom, że sołtysi nie chcą się 
spotykać mimo, że Wójt składał takie propozycje.  Stwierdził, że sołtysi są 
sprowadzeni do zera, rada sołecka nie ma nic do powiedzenia. 4 czy 5 miesięcy nie 
płaci się diet sołtysom.  
Skarbnik B. Borowska wyjaśniła, że jest opóźnienie w wypłatach diet, będą wypłaty 
w lipcu 
S. Moskowicz – w sprawie przetargu na koszenie, stwierdził, że w Protokołach są 
nieścisłości, są również rozbieżności w informacjach przekazywanych przez pana 
Cebeńkę, Kierownika S. Kątka i Sekretarza na temat przetargu  
Przewodniczący stwierdził, że sprawa ta nie jest do rozstrzygnięcia na sesji 
Wiceprzewodniczący R. Kozak podziękował radnym za wybór na funkcję 
Wiceprzewodniczącego, zadeklarował współpracę z Przewodniczącym i władzami 
Gminy  
Sołtys Z. Feduniak zapytał czy uzasadnienie odwołania Wiceprzewodniczącego jest 
tajne, ponieważ sołtysi chcą to uzasadnienie poznać, jeżeli nadużył swojego 
stanowiska to jego działanie zostanie potępione. Jakie będzie działanie 
Przewodniczącego w sprawie diet dla sołtysów.  Co dalej z drogą na Kalwarię 
Pacławską , jaki jest postęp w temacie  
Radny S. Turczyński odpowiedział, że to on złożył wniosek o odwołanie 
Wiceprzewodniczącego i jako wnioskodawca odpowiada na pytanie o uzasadnienie, 
Pan Wiceprzewodniczący od tamtego roku działał na szkodę Urzędu Gminy, na 
szkodę radnych, na szkodę pracowników i ludności nie tylko w Fredropolu ale 
wszędzie”.  
Sołtys Z. Feduniak poprosił o odczytanie uzasadnienia 
Przewodniczący odpowiedział, że w Protokole z sesji jest zapisane i można się 
zapoznać, w sprawie przeprawy rurowej przez Wiar to ma być zrobiona, ale po 
pewnym czasie 
Z-ca Wójta M. Chomycz – Śmigielska wyjaśniła, że ta sprawa w tej chwili jest 
procedowana, jesteśmy na etapie negocjacji z RDOŚ w Rzeszowie w celu otrzymania 
pozwolenia na realizacje tej inwestycji. Procedura została rozpoczęta, uzgodnienia 
środowiskowe są to bardzo trudne uzgodnienia, długotrwałe, ale pewne 
uzgodnienia już poczyniono  
Sołtys Z. Feduniak – Pan poseł pokazywał, że można sprawę załatwić 
Przewodniczący odpowiedział w sprawie wypłaty diet, że jest opóźnienie 3 
miesięczne, w lipcu będą wypłaty 
Skarbnik wyjaśniła, że w ciągu roku są wydatki, które nie były planowane, dlatego 
jak będą środki to będzie wypłata diet w miesiącach lipiec – sierpień   
Radny S. Puchala – zwracając się do radcy P. Faca stwierdził, że mowa o kulturze 
politycznej była w przypadku kiedy na jednej z sesji nadzwyczajnych zwrócił uwagę, 
że często są zwoływane sesje nadzwyczajne i wtedy Pan powiedział, że takie sesje 
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można zwoływać, ale kultura polityczna nakazuje aby wytłumaczyć dlaczego taka 
sesja została zwołana. Radny stwierdził, że składał zapytanie do Wójta w sprawie 
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i dostał połowiczną odpowiedź. 
Ostatnio Pani Wice Wójt mówiła, że na kolejnej sesji otrzyma ustną odpowiedź 
odnośnie pozostałych pytań . Stwierdził, że zakupił ponad miesiąc temu telewizor do 
świetlicy we Fredropolu z wieszakiem, antena i zasilaczem i chciał to przekazać na 
rzecz Gminy. Nie pozwolono mu telewizora powiesić w świetlicy. Kiedy można 
będzie ten telewizor powiesić?  
P. Fac – odpowiedział, że z pisma radnego nie wynikało wprost, że chce telewizor 
przekazać w formie darowizny, nie można zastrzegać w umowie gdzie ten telewizor 
ma być użytkowany. Zostało do radnego skierowane pismo w sprawie przekazania 
danych tego sprzętu i ma być przygotowana umowa darowizny  
Radny S. Turczyński zgłosił wniosek o zamknięcie sesji 
Sołtys A. Dzimira w sprawie koszenia rowów przy drodze powiatowej, Gmina 
powinna wpłynąć na Powiat w tej sprawie 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek radnego Turczyńskiego o 
zamknięcie sesji: 8 radnych głosowało za,  
 
7.Zakończenie obrad sesji. 
 
Przewodniczący podziękował zebranym za udział i zakończył obrady XXVII sesji 
Rady Gminy. 
 


