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

z dnia 24 czerwca 2016 roku 
 

Ustawowy skład Rady 15 

Radni Obecni na sesji 11 

Radni nieobecni na sesji J. Gierczak, D. Czarnota, E. 
Turczyńska, Ł. Mirowski 

 
Osoby zaproszone na sesję: 

1 Mariusz Śnieżek Wójt Gminy 

2 Małgorzata Chomycz - 
Śmigielska 

Z-ca Wójta 

3 Bogusława Borowska Skarbnik 

4 Leszek Urban Sekretarz  

5 Piotr Fac Radca prawny 
 
1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch otworzył obrady XXVI nadzwyczajnej 
sesji Rady Gminy Fredropol. Na podstawie listy obecności stwierdził jej 
prawomocność.  
 
Radny S. Turczyński zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu 
uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 
 
Przewodniczący zapytał wnioskodawcę sesji nadzwyczajnej Wójta Mariusza Śnieżka 
o wyrażenie zgody na zmianę porządku obrad 
 
Wójt wyraził zgodę na zmianę porządku obrad 
 
Radny S. Turczyński przedstawił wniosek o odwołanie radnego Sebastiana Puchali z 
funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, wraz z pisemnym wnioskiem został 
złożony projekt uchwały 
Uzasadniając wniosek radny S. Turczyński stwierdził, że Wiceprzewodniczący nie 
działa dla dobra radnych, dla dobra gminy, rozszerzane są pomówienia poza 
obrębem gminy 
 
Głosowanie  wniosku o zmianę porządku obrad: 8 głosów za, 3 głosy przeciw, 0 
głosów wstrzymujących 
 
Radny J. Solski zapytał ile sesji Rada odbyła bo z zaproszenia wynika, że odbyło się 
dwadzieścia sześć sesji nadzwyczajnych bo zaproszenie jest na XXVI nadzwyczajną 
sesję 
 



Przewodniczący odpowiedział, że nie stosuje się podwójnej numeracji sesji, ile sesji 
odbyła Rada można sprawdzić w Biurze Rady 
 
Wiceprzewodniczący S. Puchala zapytał na jakiej podstawie ta sesja nadzwyczajna 
się odbywa 
 
Przewodniczący odpowiedział, że na podstawie wniosku Wójta Gminy Fredropol 
 
3. Podjęcie uchwał w sprawie: 

 zmian w Budżecie Gminy na 2016 rok 

 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Bogusława Borowska 
 
Rada uchwalę przyjęła w głosowaniu: 11 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów  
wstrzymujących 
 

 wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXV/188/2016 Rady Gminy Fredropol 
z dnia 10.06.2016 r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy na 2016 rok 

 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Bogusława Borowska 
 
Rada uchwalę przyjęła w głosowaniu: 11 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów  
wstrzymujących 
 

 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego 

 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Bogusława Borowska 
 
Rada uchwalę przyjęła w głosowaniu: 11 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów  
wstrzymujących 
 

 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Fredropol 

 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący J. Kożuch. 
 
Radny J. Solski stwierdził, że cieszy zapis § 20 ust. 2 „Urząd Gminy w Fredropolu będzie 

inicjował działania, jak również będzie popierał inicjatywy mieszkańców mające na celu 

poprawę czystości i porządku oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego i estetycznego 

gminy.”, ale niepokoi wysypisko odpadów budowlanych w Huwnikach. Zapytał czy 
Gminne punkty selektywnego zbierania odpadów są tylko zapisane czy będą 
funkcjonować. W sprawie wałęsających się psów, które maja właścicieli, zostały 
podjęte działania, są pisma na tablicach, ale mało widoczne, można jeszcze poprosić 
proboszczów, żeby informowali o tym na ogłoszeniach  
 
Radny S. Turczyński stwierdził, że jak zakończy się budowa chodnika w Huwnikach 
to wysypisko gruzu i odpadów budowlanych zostanie zasypane i zniwelowane  



Przewodniczący odpowiedział, że na terenie gminy funkcjonuje selektywna zbiórka 
odpadów 
 
Wójt odpowiedział, że zostaną stworzone punkty do zbiórki odpadów o dużych 
gabarytach, ale dopiero jak uchwała wejdzie do obrotu prawnego 
 
Rada uchwalę przyjęła w głosowaniu: 11 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów  
wstrzymujących 
 

 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 

 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący J. Kożuch. 

 
Rada uchwalę przyjęła w głosowaniu: 11 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów  
wstrzymujących 
 

 odwołania radnego z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Gminy Fredropol 

 
Wiceprzewodniczący S. Puchala zgłosił wniosek o przerwę 
 
Przewodniczący poddał wniosek pod głosowanie 
Wyniki głosowania: 3 głosy za, 8 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących  
 
Przewodniczący podał do Protokołu” Wiceprzewodniczący Puchala, radny Lichota i 
radny Solski chyba na znak protestu opuścili salę narad. „ Na sali pozostało 8 
radnych, uchwały podejmowane na sesji będą prawomocne 
 
Przewodniczący zarządził wybór komisji skrutacyjnej 
 
Zgłoszono kandydatury: radny R. Kozak, R. Lekowska, A. Bańczak 
 
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na wybór do komisji skrutacyjnej. 
 
Przewodniczący podał, że na sali obrad pozostali radni: Bańczak Artur, Lekowska 
Renata, Latocha Andrzej, Kozak Ryszard, Moskowicz Bogusław, Turczyński 
Stanisław, Plizga Wiesław i Józef Kożuch prowadzący obrady  
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie skąd komisji skrutacyjnej. 
R. Kozak – 7 głosów za, 0 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący  
R. Lekowska - 7 głosów za, 0 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący 
A. Bańczak - 7 głosów za, 0 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący 
 



Komisja skrutacyjna przeszła do biura Rady Gminy w celu ukonstytuowania się i 
przygotowania procedury wyborczej. 
 
Przewodniczący ponownie przedstawił treść wniosku o odwołanie 
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Fredropol 
Stwierdził, że wniosek spełnia wszystkie wymogi formalne, jest podpisany przez 6 
radnych: Turczyński Stanisław, Moskowicz Bogusław, Kozak Ryszard, Bańczak 
Artur, Plizga Wiesław, Lekowska Renata 
Komisja skrutacyjna powróciła na salę narad, Przewodniczącym komisji został 
wybrany Ryszard Kozak 
R. Kozak 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”. 
 
R. Kozak poinformował, że jest przygotowanych 8 kart do głosowania, jest 
przygotowana urna 
 
Przewodniczący poinformował, że głosowanie jest tajne 
 
R. Kozak 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  
 
Przewodniczący komisji skrutacyjnej R. Kozak odczytał Protokół z głosowania 
 

„Protokół 

z ustalenia wyników głosowania odwołania wiceprzewodniczącego Rady Gminy Fredropol 

radnego Sebastiana Puchali  

sporządzony na sesji w dniu 28 czerwca 2016 r. 

  

Komisja skrutacyjna w składzie: 

1)   Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – radny Kozak Ryszard.; 
(imię, imiona i nazwisko) 

2)   członek Komisji Skrutacyjnej – radny Bańczak Artur 

3)   członek Komisji Skrutacyjnej – radna Lekowska Renata   

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

  

4. Liczba radnych obecnych podczas głosowania    …..8……. 

4. Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania:                        …8……….. 

5. Liczba kart wyjętych z urny ……8…… ,  

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

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

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

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

9. Liczba głosów ważnie oddanych za odwołaniem:                             ……8………. 

10. Liczba głosów ważnie oddanych przeciw odwołaniu:                   ……0………. 



11. Liczba głosów wstrzymujących      ……0……… 

  

Wobec powyższego, komisja skrutacyjna stwierdza, że radny Puchala Sebastian. 

Został odwołany z funkcji 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 przedstawił projekt uchwały w sprawie odwołania radnego z 
funkcji wiceprzewodniczącego Rady Gminy Fredropol. Załącznikiem do uchwały 
jest Protokół komisji skrutacyjnej  
 
4. Zakończenie obrad sesji 

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

 


