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Protokół Nr XVIII/2015 
z XVIII sesji Rady Gminy Fredropol 

z dnia 30 grudnia 2015 roku 
 

Ustawowy skład Rady 15 

Radni Obecni na sesji 15 

Radni nieobecni na sesji 0 
 
Osoby zaproszone na sesję: 

1 Mariusz Śnieżek Wójt Gminy 

2 Małgorzata Chomycz - Śmigielska Z-ca Wójta 

3 Leszek Urban Sekretarz Gminy 

4 Bogusława Borowska Skarbnik Gminy 

5 Piotr Fac Radca prawny 

6 Bożena Nuckowska Kierownik GOPS 

7 Anna Uchman Kierownik ZOSziP 

8 Dominik Cebeńko Kierownik GZUW 

9 Teresa Szmuc Kierownik Biblioteki Gminnej 

10 Stefan Moskowicz Podkarpacka Izba Rolnicza 
 
oraz sołtysi wg. załączonej listy 
 
1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch otworzył obrady XVIII sesji Rady Gminy 
Fredropol. Na podstawie listy obecności stwierdził jej prawomocność.  
 
Wójt złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad dwóch projektów uchwał: 
 

 W sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 

 W sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i 
zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla publicznych szkół i 
niepublicznych przedszkoli działających na terenie Gminy Fredropol, 
prowadzonych przez podmioty inne niż jednostka samorządu 
terytorialnego 

 
są to uchwały podjęte 27 listopada i uchylone przez Regionalną Izbę Obrachunkową 
 
Rada wniosek przyjęła w głosowaniu: 15 głosów za, 0 głosów przeciw, 1 głos 
wstrzymujący 
 

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

 
Uchwały z 27.11.2015 zostały zrealizowana lub są w trakcie realizacji. Uchwały w 
sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
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komunalnymi, w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu 
i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla publicznych szkół i 
niepublicznych przedszkoli działających na terenie Gminy Fredropol, prowadzonych 
przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego, w sprawie stawek 
opłaty targowej, w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości Wojewódzkiej 
Komendy Policji w Rzeszowie zostały uchylone przez Regionalna Izbę 
Obrachunkową.  
8 grudnia 2015 r. na sesji nadzwyczajnej zostały podjęte uchwały w sprawie zmiany 
uchwały stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy 
Fredropol w 2016 roku, w prawie stawek opłaty targowej – zostały one zrealizowane. 
 
10.12 – spotkanie Wójtów Gmin członków Lokalnej Grupy Działania „Ziemia 
Przemyska” 
16.12 – Spotkanie Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Birczańskie”, spotkanie 
dotyczyło min. Utworzenia Parku 
22.12 – wspólnie z Z-cą panią Małgorzatą Chomycz – Śmigielską spotkanie z Wojewodą 
Podkarpackim Panią Ewą Leniart 
23.12 - wspólnie z Z-cą panią Małgorzatą Chomycz – Śmigielską spotkanie z 
Marszałkiem Województwa Podkarpackiego Władysławem Ortylem  
28.12 – spotkanie opłatkowe w Przemyślu z samorządowcami  
 
Radny J. Solski poprosił, żeby Pani Z-ca Wójta powiedziała coś o sobie, o swoich 
zamierzeniach 
 

Wójt odpowiedział, że na takie pytania będzie miejsce w dyskusji 
 
4. Podjęcie uchwał w sprawie: 

 zmian w budżecie Gminy na 2015 rok 
 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Bogusława Borowska. 

 
Rada uchwalę przyjęła w głosowaniu: 11 głosów za, 0 głosów przeciw, 4 głosy 
wstrzymujące 

 
 wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Fredropol  

 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Bogusława Borowska. 

 
Radny S. Puchala zapytał o przyczyny wzrostu wynagrodzeń: wykonanie za 2014 
rok – 6 507 tyś., na 2015 rok – 7 117 tys. – jest to wzrost o 610 tys. , i plan na 2016 rok – 
7 300 tyś.  
 
Wójt odpowiedział, że są to wynagrodzenia nie tylko pracowników Gminy, ale też 
jednostek podległych i szkół. Wynagrodzenia pracowników UG w 2015 i 2016 roku 
są na tym samym poziomie. Wzrost ten jest generowany głównie przez oświatę. Nie 
możemy przewidzieć jaki będzie koszt wynagrodzenia nauczycieli na koniec roku, 
miedzy innymi przez dodatki wyrównawcze. 
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Pani Skarbnik wyjaśniła, że wchodzą w to tez nagrody jubileuszowe, odprawy 
emerytalne 
 
Rada uchwalę przyjęła w głosowaniu: 11 głosów za, 0 głosów przeciw, 4 głosy 
wstrzymujące 

 
 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego  

 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący J. Kożuch. 

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

 
 Budżetu Gminy Fredropol na 2016 rok . 

- przedstawienie projektu Budżetu Gminy Fredropol na 2016 rok. 
 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Bogusława Borowska. 

 
- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

 
Opinie przedstawił Przewodniczący J. Kożuch 
 
Skarbnik wyjaśniła, że wszystkie uwagi RIO zostały już uwzględnione w 
przedstawionym Projekcie Budżetu na 2016 rok  
 

- przedstawienie opinii komisji stałych. 
 
Komisja Rozwoju Społeczno – Gospodarczego, Budżetu i Finansów – R. Kozak – 
opinia pozytywna 
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska – J. Gierczak – opinia 
pozytywna 
Komisja Oświaty, Kultury i spraw Samorządowych – J. Solski – opinia pozytywna. 
Na wspólnym posiedzeniu Komisji radni z Sierakośćc wnieśli wnioski do Budżetu, 
ale nie zostały one uwzględnione. Komisja zaproponowała, żeby jedną z najbliższych 
sesji Rady Gminy poświęcić sprawom oświaty i wzrostowi wydatków w tym dziale.   
Komisja Rewizyjna – W. Plizga – opinia pozytywna 
 

- dyskusja. 
 
Sołtys S. Dolik – za mało środków na rolnictwo, 190 tyś. na leśnictwo, a na pomoc 
społeczną 3 mln. 
Skarbnik wyjaśniła, że większość środków na pomoc społeczną to są dotacje, środki 
gminy to ok. 600 tyś. 
Wójt wyjaśnił, że do niektórych dotacji Gmina musi dołożyć wkład własny, np. do 
dożywiania dzieci, są zadania, które na Gminy nakłada ustawa, np. dopłaty do 
bezdomnych w domach pomocy społecznej. Rolnictwo, leśnictwo – Gmina musi 
odprowadzać 2% podatku rolnego dla Izby Rolniczej, środki na leśnictwo będą 
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ograniczane bo coraz więcej jest nakładów w stosunku do pozyskiwanych 
dochodów.  
Wójt stwierdził, że przedstawiony Budżet jest jednym z lepszych w ostatnich latach. 
Jest to Budżet, który zakłada wiele inwestycji, ale przede wszystkim stabilizuje 
finanse Gminy. Zakładany dług Gminy na koniec 2016 roku to 38 – 39 %, a nie tak 
dawno wynosił 59,96%. Nasz Budżet prowadzi do poprawy jakości życia 
mieszkańców, ale przede wszystkim do stabilizacji finansów Gminy.  
Radny S. Puchala stwierdził, że Budżet w ogóle nie ma żadnego odniesienia do 
Strategii Rozwoju Gminy. W Budżecie nie ma ani jednego słowa jeśli chodzi o rozwój 
turystyki, o obszar gospodarczy, kierunkowanie się w stronę tworzenia miejsc pracy. 
Odnośnie funduszy sołeckich – była podobno niepisana umowa, że sołectwa 
przekazują z własnych środków pieniądze na odśnieżanie i oświetlenie. Albo 
będziemy traktować wszystkie sołectwa równo, albo należy odstąpić od tej zasady. 
Są to pieniądze sołeckie i tylko sołectwo powinno decydować o ich przeznaczeniu. 
Kolejna uwaga dotyczy § 8 gdzie Rada zrzeka się części swoich uprawnień 
upoważniając Wójta do dokonywania innych zmian w planie wydatków niż 
określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem wydatków 
miedzy Działami. Oznacza to, że Wójt bez zgody Rady może dowolnie przenosić 
wydatki między paragrafami i Rada nie ma kontroli na co są wydatkowane 
pieniądze. Poprawki zgłoszone przez radnych z Sierakośćc nie zostały w ogóle 
uwzględnione. Zdaniem radnego Budżet jest autorytatywny i tylko poddany Radzie 
pod głosowanie.  
Wójt stwierdził, że żadne  stwierdzenie radnego Puchali nie jest prawdziwe. Zapytał 
radnego czy wie do czego służy strategia? 
Radny S. Puchala odpowiedział, że strategia służy temu, że zakłada się jakiś cel i 
dąży się do jego zrealizowania. Żadnych z tych celów nie realizujemy ani w tym 
Budżecie, ani w 2015 roku. Poprosił Wójta o wskazanie jednego wydatku w tym 
Budżecie na turystykę czy tworzenie miejsc pracy  
Wójt odpowiedział, że jeszcze w poprzedniej kadencji nasza Gmina weszła do 
Stowarzyszenia Gmin „Błękitny San”. Celem powołania tego Stowarzyszenia było 
realizowania Strategii Gmin należących do Stowarzyszenia. Program ten jeszcze nie 
ruszył, nie zostały jeszcze ogłoszone nabory, żeby można było realizować Strategię. 
Możemy zrezygnować z remontów dróg na które pozyskaliśmy środki z 
grudniowego naboru i realizować np. zadania z turystyki o których mówi radny. 
Wójt stwierdził, że te zadania będą realizowane kiedy ruszy Program „Błękitny San”, 
bo on właśnie zawiera takie zadania 
Jeśli chodzi o przedsiębiorców, to ciągłe oskarżanie o niszczenie przedsiębiorców jest 
nieprawdziwe. Pomagamy przedsiębiorcom miedzy innymi poprzez blokowanie 
rozwoju przyrodniczych programów ochronnych, utworzeniu Parku, poprzez 
działania w LGD „Ziemia Przemyska”, gdzie wspieramy wnioski przedsiębiorców z 
terenu Gminy 
Fundusz sołecki – była niepisana umowa z sołtysami o przeznaczeniu części 
środków z funduszu sołeckiego na odśnieżanie dróg i oświetlenie uliczne, ale nikogo 
nie można do tego zmusić. Np. w 2014 roku ustalono wydatki z sołtysami i udało się 
go w dużym procencie zrealizować 
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Skarbnik wyjaśniła, że uprawnienia Wójta do przeniesień środków w działach 
wynikają z art. 257 ustawy o finansach publicznych  
Radny S. Puchala stwierdził, że Rada poszerza kompetencje Wójta odnośnie 
przenoszenia środków 
Skarbnik przetoczyła treść art. 257 ustawy o finansach publicznych, jeszcze raz 
podkreślając, że uprawnienia Wójta do przeniesień środków w działach wynikają z 
art. 257 ustawy o finansach publicznych  
W sprawie wniosków do Budżetu od radnych z Sierakośćc Wójt odpowiedział, że 
obowiązkiem Wójta jest przygotowanie projektu Budżetu do 15 listopada i 
przekazanie go w tym terminie do Regionalnej Izby Obrachunkowej, a prace  nad 
nim trwały od września i jest Budżetem autorskim, ale ci którzy byli Budżetem 
zainteresowani to mogli przyjść i zgłosić swoje uwagi. W tej chwili niema środków, 
żeby wprowadzić zaproponowane w grudniu poprawki. Wójt stwierdził, że jest to 
Budżet otwarty ponieważ w ciągu roku wprowadza się bardzo dużo zmian jak 
chociażby w bieżącym roku wprowadzono wiele zadań inwestycyjnych nie 
planowanych rok temu i podobnie będzie w roku 2016 ponieważ będzie wiele 
wniosków składanych jak chociażby na dokończenie hali sportowej w Huwnikach 
czy termomodernizacje budynków użyteczności publicznej  
Radny S. Puchala – stwierdził ponownie, że w Budżecie nie ma nic na temat 
turystyki, ścieżek rowerowych jak chociażby Projekt GREEN VELO. Zapytał 
ponownie gdzie jest w tym Budżecie chociażby złotówka wydana na turystykę, 
ścieżki rowerowe itp. Fundusz sołecki powinien być wykorzystywany przez 
sołectwo i nie wolno tego prawa sołectwom ograniczać. Stwierdził, że nigdy nie 
powiedział, że Wójt niszczy przedsiębiorców. 
Z-ca Wójta M. Chomycz – Śmigielska wyjaśniła, że Program Rozwoju polski 
wschodniej był realizowany w perspektywie Unii Europejskiej, która skończyła się w 
2015 roku. W ramach tej perspektywy zostało zrealizowane ogromne zadanie, tzw. 
Ścieżki rowerowe i Internet szerokopasmowy we wszystkich regionach Polski 
wschodniej. Przebieg ścieżek rowerowych został określony w Strategii Rozwoju 
Województwa Podkarpackiego na lata kończącej się w 2015 roku perspektywy 
finansowej. Strategia Rozwoju Gminy Fredropol będzie realizowana w nowej 
perspektywie na lata 2016 – 2020 i została przygotowana po to żeby Gmina mogła 
uczestniczyć w Projekcie „Błękitny San”. Żeby Gmina mogła się promować poprzez 
turystykę i zachęcać turystów to musi być uzbrojona w infrastrukturę drogową, 
sportową itp. Budżet zaplanowany na 2016 rok to jest Budżet realny o czym 
powiedziała Regionalna Izba Obrachunkowa, to nie jest Budżet naciągnięty z 
elementami wirtualnymi. Jeżeli ten Budżet Gmina zrealizuje to będzie o kilka 
kroków dalej w rozwoju i wtedy można będzie przeznaczyć pieniądze na projekty 
miękkie. W nowej Strategii Województwa Podkarpackiego promocja i turystyka jeśli 
chodzi o Gminy południowo – wschodniej części Województwa mają być 
realizowane w Projekcie „Błękitny San” w którym Gmina Fredropol uczestniczy 
S. Moskowicz (PIR) – stwierdził, że 2% podatku rolnego na Izby Rolnicze to jest zapis 
ustawowy, z naszej Gminy jest to ponad 19 tyś. zł. , osobiście dostał z tego w latach 
2014 – 2015 - 255 zł. i 200 zł. na organizacje spotkania z parlamentarzystami w 
sprawie szkód łowieckich w 2015 r. Czyli cały koszt Izby Rolniczej na terenie Gminy 
to 455 zł., reszta idzie na wynagrodzenia Prezesów i administrację.  
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Bardzo mało pieniędzy przeznacza się z Budżetu na sprawy rolnicze, żwirowanie, 
czyszczenie rowów, melioracje gruntów.  
Przedstawiciel Izby Rolniczej przynajmniej raz czy dwa w roku powinien 
uczestniczyć w pracach Komisji Rolnictwa 
Wójt wyjaśnił, że gdyby te 19 tyś. zł. zostało co roku w Budżecie Gminy to można by 
kilometry rowów wybrać. Wydatki na czyszczenie rowów czy żwirowanie to są 
wydatki bieżące i muszą być zabezpieczone przez dochody bieżące, a takich 
dochodów nie mamy, po za tym lepiej poczekać i drogę pokryć asfaltem niż ją co 
roku żwirować . 
Wójt nie ustala posiedzeń Komisji, to jest sprawa wewnętrzna Rady i Komisji, Wójt 
może tylko poprosić o przychylenie się Komisji do prośby Pana Moskowicza 
Przewodniczący wyjaśnił, że posiedzenia komisji są jawne i otwarte, a informacje o 
terminy posiedzeń są w Biurze Rady Gminy  
Radny D. Czarnota stwierdził, że wioski które zapisały w funduszu sołeckim środki 
na odśnieżanie i oświetlenie uliczne nie miały realizowanego fundusze, a te które nie 
zapisały takich wydatków miały zrealizowany fundusz. 
Odnośnie Projektu Budżetu radny uważa, że można wprowadzać do niego poprawki 
bo inaczej to mógłby być uchwalony 15 listopada, a nie dzisiaj  
Zaproponował, żeby w Projekcie termomodernizacji ująć budynek szkoły w 
Młodowicach i świetlicy w Sólcy 
Wójt odpowiedział, że nie twierdził, że nie można wprowadzać poprawek do 
Projektu Budżetu tylko, że w tej chwili niema możliwości finansowych na 
wprowadzanie dodatkowych zadań. Mamy wpisanych dużo zadań polegających na 
tworzeniu dokumentacji co pozwoli nam w przyszłości składać wnioski na realizacje 
tych zadań. Budynek szkoły w Młodowicach będzie najprawdopodobniej wpisany 
do wniosku na termomodernizację, tak jak budynek świetlicy wiejskiej w 
Młodowicach, świetlicy na Osiedlu Młodowice, budynek szkoły w Rybotyczach, ale 
musi to być poprzedzone audytem energetycznym, który określi wskaźnik zużycia 
energii przez poszczególne budynki aby uzyskać odpowiedni procent 
kwalifikowalności wniosku 
Radny J. Solski stwierdził, że czasami  potrzeba niewielkich pieniędzy tylko dobrych 
pomysłów. Mamy na terenie Gminy jedno rondo i dlaczego ono nie jest jeszcze 
nazwane. Brak tablic informacyjnych o ciekawych miejscach, „witacze” są w złym 
stanie 
Wójt odpowiedział, że z wieloma wnioskami radnego się zgadza, Rondo jest na 
drodze powiatowej i nie możemy nadawać mu nazwy, ofert na nowe „witacze” są 
już zebrane, ale w tym roku nie było już środków na ich realizację. W ramach 
Lokalnej Grupy Działania będziemy realizować małe projekty również z zakresu 
promocji Gminy, mamy w planie wydanie Albumu, foldery, utworzyć punkty 
informacyjne. Musimy jednak poczekać na uruchomienie naboru wniosków. Ten 
Budżet jest dobrym Budżetem, zmniejsza on poziom zadłużenia Gminy, w nowym 
okresie programowania będziemy potrzebować środków na wkład własny do 
wniosków, bo inaczej nie będziemy mogli korzystać z tych pieniędzy 
Radny J. Soski odpowiedział, że rondo jest na drodze powiatowej, ale Aleksander 
Fredro był bardzo znaną postacią, używamy jego herbu więc dlaczego nie można 
nazwać ronda jego imieniem 
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Wójt odpowiedział, że jest umówiony ze Starostą Przemyskim na spotkanie na temat 
inwestycji powiatowych na terenie Gminy i na pewno wspomni o nazwaniu ronda 
 

- podjęcie uchwały 
 
Rada uchwalę przyjęła w głosowaniu: 11 głosów za, 1 głos przeciw, 3 głosy 
wstrzymujące 
 
Wójt podziękował radnym za przyjęcie Budżetu i wyraził przekonanie, że zapewni on 
dalszy rozwój Gminy, podziękował również wszystkim którzy brali udział w jego 
przygotowaniu 

 
 uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Fredropol. 

 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Bogusława Borowska. 

Przewodniczący przedstawił opinię regionalnej Izby Obrachunkowej do wieloletniej 
prognozy finansowej Gminy Fredropol 
 
Rada uchwalę przyjęła w głosowaniu: 12 głosów za, 0 głosów przeciw, 3 głosy 
wstrzymujące 

 
 Sprzedaży/dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy 

 
Projekty uchwał przedstawił Przewodniczący J. Kożuch 
 

1. Zezwolić Wójtowi Gminy na nabycie nieruchomości – działki nr 245/1 o pow. 0,0285 

ha położonej w obrębie Młodowice, będącej przedmiotem własności Pana Arkadiusza 

Ćwiek, zamieszkałego Młodowice 13, wydzielonej na poszerzenie drogi gminnej. 

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

 
2. Zezwolić Wójtowi Gminy na nabycie nieruchomości – działek nr 50/1 o pow. 0,0769 

ha i nr 50/3 o pow. 0,0198 ha, położonych w obrębie Kniażyce, będących 

przedmiotem własności Pana Grzegorza Koźdra, zam. Przemyśl, ul. Słowackiego 76/4 

oraz Pani Lucyny Koźdra zam. ul. Słowackiego 69b/1 , wydzielonych na poszerzenie 

dróg gminnych. 

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

 
 
 wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 
 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący J. Kożuch 
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Treść uchwały nie zmienia się, zmienia się tylko zapis w Deklaracji dotyczący 
sposoby wyliczania stawki kwartalnej 
 
Rada uchwalę przyjęła w głosowaniu: 15 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących 

 
 określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich wykorzystania dla publicznych szkół i niepublicznych 
przedszkoli działających na terenie Gminy Fredropol, prowadzonych przez 
podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego 

 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący J. Kożuch 
 

A. Uchman – kierownik ZOSziP wyjaśniła, że zmian dotyczy wysokości dotacji 
na ucznia niepełnosprawnego. W zapisie dotyczącej wysokości dotacji słowo 
„równej” zastępuje się słowem „nie niższa”.  

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

 
5. Zapytania i interpelacje radnych 
6. Dyskusja 
 
Pisma: 

1. Pismo Pani H. Bachurskiej zam. Huwniki w sprawie zwolnienia emerytów z 
podatku od nieruchomości od tzw. „stodół” 

 
P. Fac – radca prawny wyjaśnił, że nie można wprowadzać zwolnień podmiotowych, 
można wprowadzać tylko zwolnienia przedmiotowe. W sytuacjach indywidualnych 
można występować do Wójta o umorzenie podatku 
 
2. Podanie Pana A. Kopeć zam. Sierakośce w sprawie przedłużenia dzierżawy 
nieruchomości, która jest zgłoszona do dopłat w pięcioletnim programie 
środowiskowym   
 
Dyskusja: 
 
Radny J. Gierczak przypomniał, że na ostatniej sesji odbyła się dyskusja na temat 
dzierżawy działki w Kalwarii Pacławskiej, w trakcie debaty na ten temat wśród 
radnych pojawiły się wątpliwości czy Gminny Zakład Usług Wodnych może 
prowadzić działalność polegającą na składaniu wniosków o dopłaty 
Wójt odpowiedział, że Gmina dopłaty pobiera od 2012 roku dlatego, że Gmina takich 
dopłat pobierać nie może, może natomiast Gminny Zakład Usług Wodnych. Ale 
żeby było to możliwe potrzebne były pewne zmiany, w 2011 roku zmieniono Statut 
GZUW poprzez wprowadzenie zapisu, że GZUW może prowadzić działalność 
rolniczą. Była to podstawa do tego, żeby GZUW mógł się ubiegać o numer 
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identyfikacyjny od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, który jest 
podstawą złożenia wniosku.  
Wójt przedstawił Zaświadczenie ARMiR o nadaniu nr identyfikacyjnego i wpisania 
do rejestru producentów. Numer ten jest podstawą do składania wniosków o 
dopłaty, co robimy od 2012 roku.  
Sołtys S. Dolik – „co wy produkujecie oprócz propagandy”?. Trzyma się pole w 
posiadaniu, a nic się na nim nie robi  
Wójt odpowiedział, że robimy to co nakazuje nam prawo i jest to przez ARMiR 
weryfikowane 
Sołtys J. Borowski – na Osiedlu Młodowice od kilku miesięcy nie ma wody, miał być 
w ubiegłym roku pomalowany zbiornik, a jest czerwony. Strażacy wożą wodę , ale 
trzeba coś z tym zrobić, przepłukać filtry czy obniżyć rurę w studni. Jak przyjdą 
mrozy to może być problem z dostawą wody przez strażaków. 
D. Cebeńko – kierownik GZUW odpowiedział, że wody w gruncie brakuje, jeżeli są 
opady to poziom wody jest większy, woda dostarczana przez strażaków jest badana 
i jest dobra. Dwa lata temu renowacja studni miała kosztować 25 tys. zł. Jakość wody 
w tej studni nie jest kwestionowana. Zbiornik miał być regenerowany w tym roku, 
ale w związku z tym, że woda jest dowożona nie można go było zamknąć  
Wójt zapytał czy jest możliwość pogłębienia ten studni, czy po renowacji poprawi się 
jakość wody 
D. Cebeńko – kierownik GZUW  odpowiedział, że możliwa jest tylko renowacja, na 
pogłębienie trzeba aby wykonać nową dokumentację, po regeneracji na pewno 
poziom wody na jakiś czas się poprawi, okres 10 lat eksploatacji studni jest za krótki, 
żeby robić renowację 
S. Moskowicz – PIR – zaproponował, żeby osoby zainteresowane dzierżawą działki 
w Kalwarii zaprosić na spotkanie z komisją i dogadać się tak, żeby Gmina nie straciła 
na tym 
Wójt odpowiedział, że wszyscy zainteresowani dzierżawą byli zaproszeni na sesję, 
na której była dyskusja na ten temat, Przewodniczący Komisji Rolnictwa ma wykaz 
jakie to byłyby korzyści dla Gminy 
Radny J. Gierczak poinformował, że w pierwszym roku zgłoszenia do dopłat, 
dopłata ta wynosiłaby 1100 zł do hektara, a od 2017 roku z chwila wejścia do 
programu wieloletniego 2200 zł.  
Wójt wyjaśnił, że jesteśmy w tej chwili w programach pięcioletnich i programy te 
obejmują jeszcze rok 2016. Dokładając co roku nowe grunty możemy to robić tylko 
do programów podstawowych, w pierwszym roku korzystalibyśmy tylko z dopłat 
podstawowych tj. 1100 zł. mnożąc przez 42 ha to jest ok. 50 tyś. zł. w pierwszym 
roku. Od 2017 roku będą nowe programy i wejście do tych programów spowoduje 
dwukrotne zwiększenie wysokości dopłat, ponad 2 tyś. do hektara czyli dla Gminy 
ok. 100 tyś. zł.  
S. Moskowicz – PIR – stwierdził, że dopłaty są od 730 do 919 zł.  
Wójt wyjaśnił, że jest to teren objęty tzw. ONW, wyliczenia te są przygotowane przez 
pracownika ARMiR 
S. Moskowicz – PIR – to wszystko jest dla rolników z Marszałkowskiej nie obrażając 
Urzędu Gminy. Normalny  rolnik dostaje 900 zł. dopłaty podstawowej chyba, że jest 
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to młody rolnik lub inne programy , a jeśli mówimy, że można paść,  to nie można 
paść, ani kosić do końca sierpnia, a w sierpniu wiadomo jak trawa wygląda 
Przewodniczący J. Kożuch wyjaśnił, że z informacji ze szkolenia dla rolników w 
którym uczestniczył wynika że można kosić i można paść od czerwca 
S. Moskowicz zapytał dlaczego był brak informacji na stronie internetowej Urzędu 
Gminy, brak informacji ze strony ODR, w sprawie Gmin objętych terenami 
suszowymi. Dopiero w środę była informacja w Życiu Podkarpackim, że Gmina 
Fredropol tez była tym objęta, ale to już późno. 107 osób złożyło wnioski suszowe i 
tylko 3 podobno zostały odrzucone. Jak wyglądała sytuacja ogólnie, komu zależało w 
skali kraju, żeby jak najmniej osób z tego skorzystało? A na dzień dzisiejszy były to 
jedyne pieniądze z jakich rolnicy mogli skorzystać. Były obiecane dopłaty w 50% i 
nic rolnicy nie dostali, miały być dopłaty rolno-środowiskowe, dopłaty ogólne, 
podobno będą dopiero w kwietniu  
S. Moskowicz przypomniał, że rok temu zgłaszał propozycję odnośnie WOŚP i nic 
przez rok i nic w tym temacie się nie zrobiło. Co z gazociągiem bo już kilka lat 
sprawa się ciągnie? 
J. Mazur pracownik UG wyjaśniła, że informacja o szacowaniu szkód suszowych 
była na stronie internetowej Urzędu Gminy, były również informacje w Urzędzie, a 
syn Pana Moskowicza był poinformowany przez Panią D. Roman, że komisja 
wyjeżdża w teren  
Wójt dodał, że członek PIR, której członkiem jest Pan Moskowicz był członkiem 
komisji szacującej te szkody  
Sołtys A. Dzimira – pobocza przy drodze powiatowej są pozapadane na wysokości 
Kniażyc, doszło nawet do wypadku, Gmina powinna interweniować w tej sprawie w 
Starostwie 
Sołtys Z. Feduniak poprosił o uporządkowanie dyskusji, a nie skakanie po tematach, 
należy dokończyć temat dzierżawy  w Kalwarii, niech Rada podejmie jakąś decyzję  
Wójt stwierdził, że jedynym wyjściem zakończenia tematu dzierżawy jest 
przygotowanie projektu uchwały i radni w głosowaniu zdecydują 
Radny R. Kozak złożył wniosek o przygotowanie przez Wójta projektu uchwały w 
sprawie dzierżawy  
Sołtys S. Dolik stwierdził, że radca prawny powinien być na sesji do ostatniego 
pytania. „Wójt na ostatniej sesji powiedział, że skomunalizował jakąś działkę dla 
Gminy… Panie Wójcie komuny nie ma, a Pan skomunalizował działkę, prawdziwa 
komuna nacjonalizowała majątki, my komunalizujemy, a ci co przyjdą po nas to 
będą co, solidaryzować?”. Gmina gromadzi wokół siebie ponad 100 ha ziemi nie 
produkując ani kromki chleba.  
Radny J. Gierczak stwierdził, że jak nie było dopłat to trzeba było prosić rolników, 
żeby dzierżawili ziemię, a teraz jak są dopłaty to każdy chce. Tu nie chodzi o 
„rolniczenie” tylko o kasę. Taka była propozycja poprzedniej rady, że jeżeli są grunty 
wolne to Gmina składa wnioski o dopłaty na te grunty,  za chwilę będą kończyć się 
kolejne dzierżawy i co mamy robić, jednym dać dzierżawę a innym nie? 
Wójt stwierdził, że pieniądze, które Gmina otrzymuje z dopłat nie idą do prywatnej 
kieszeni tylko do Budżetu Gminy i służą wszystkim 
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Sołtys Z. Feduniak – stwierdził, że trzeba podjąć kierunek dokąd będziemy zmierzać 
w gospodarce nieruchomościami, podjąć decyzje, które nieruchomości przeznaczyć 
do dzierżawy, które do sprzedaży, a które pozostawić  
Wójt odpowiedział, że tak właśnie jest to zrobione, taka strategia została 
opracowana, część działek musimy sprzedać bo potrzebujemy pieniędzy na 
inwestycje 
  
7. Zakończenie obrad sesji  

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

 


