
Protokół Nr XLVII/2017
z XLVII sesji Rady Gminy Fredropol

z dnia 29 grudnia 2017 roku

Ustawowy skład Rady 15
Radni Obecni na sesji 15
Radni nieobecni na sesji

Osoby zaproszone na sesję:
1. Mariusz Śnieżek Wójt Gminy
2. Leszek Urban Sekretarz Gminy
3. Jan Podbilski Skarbnik Gminy
4. Bożena Nuckowska Kierownik GOPS
5. Dominik Cebeńko Kierownik GZUW
6. Krzysztof Kołodziejczyk Radny powiatowy

Oraz sołtysi wg załączonej listy.

1.Otwarcie sesji.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący  Rady Gminy Józef  Kożuch otworzył  obrady XLVII  sesji  Rady Gminy
Fredropol. Na podstawie listy obecności stwierdził jej prawomocność.

Wójt zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie
wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fredropol.

Wniosek został przyjęty w głosowaniu 15 głosów za.

3.Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał i działalności w okresie międzysesyjnym
4.Podjęcie uchwał w sprawie:
Budżetu Gminy Fredropol na 2018 rok

–przedstawienie projektu Budżetu Gminy Fredropol na 2018 rok

Projekt uchwały przedstawił Skarbnik Jan Podbilski

–przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej

Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej przedstawił Przewodniczący J. Kożuch

–przedstawienie opinii komisji stałych

Komisja Rozwoju Społeczno – Gospodarczego, Budżetu i Finansów – R. Kozak – opinia
pozytywna
Komisja Rewizyjna – W. Plizga – opinia pozytywna
Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Samorządowych – J. Solski – opinia pozytywna
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska – J. Gierczak – opinia pozytywna



–dyskusja

Radny S. Puchala – takie tematy jak turystyka, przedsiębiorczość, bezrobocie tak jak od
wielu lat nie są poruszane, były podpisywane przez Wójta projekty rozwoju naszej
Gminy, mieliśmy od samorządowców Plan Rozwoju Gminy w którym były te tematy
zaznaczone,  ale  dalej  nie  są  podjęte.  Dobrze,  że  są  podniesione środki  na ochronę
przeciwpożarową, bo w tamtym roku były drastycznie obcięte, w tym roku jest to 100
tys. ale dalej jest to kwota niewystarczająca bo są poważne braki w sprzęcie. Radny
stwierdził, że zgłosił propozycje do Budżetu, a Wójt był oburzony tym, że zgłosił takie
propozycje, dostał pismo „że jakim prawem ja jako radny składam takie propozycje”,
„bo dla mnie to jest proste, absurdalne, takim prawem Panie Wójcie, że jestem jeszcze
radnym i składam takie propozycje, czy się Panu to podoba czy nie, Pan jest organem
wykonawczym, a nie organem uchwałodawczym na całe szczęście. Radny stwierdził,
że  dotarł  w  końcu  do  umów  kredytowych,  których  Wójt  bronił  i  nie  chciał  żeby
wypłynęły.  Radni  tego  nie  widzieli  i  Komisja  Finansów  chyba  też  nie,  a  jest  to
podstawą do tego żeby podjąć taki Budżet. Jest tam 9 kredytów, które miały podlegać
konsolidacji, ta uchwała została uchylona, tej decyzji Wójt też nie chce przedstawić bo
jest to dla niego niewygodne, a wszystkie pisma które wpływają do gminy powinny
być odczytane, czy są dobre czy złe. 6 z 9 kredytów to są kredyty obrotowe na spłatę
wcześniej  zaciągniętych  kredytów,  taki  kredyt  jest  zaciągany  co  roku  w  ostatnich
czterech latach. Czy to oznacza, że jeżeli bierzemy 1 mln. Kredytu i te środki znikają w
kolejnym  roku  bierzemy  kolejny  kredyt  obrotowy,  to  jest  oznaka  dobrej  kondycji
finansowej gminy czy złej? Radny stwierdził, że dla niego jest to przejaw poważnego
zaniepokojenia, co jest z finansami gminy. Poprosił o wyjaśnienie tej sprawy.
Wójt odpowiedział, że gmina nie tworzy przedsiębiorstw, które walczą z bezrobociem
bo nie jest to jej  zadanie,  bezrobocie w skali  kraju maleje,  dzisiaj  ciężko znaleźć na
terenie  gminy  ludzi,  którzy  mogą  i  chcą  pracować,   np.  w  Arłamowie  na  380
zatrudnionych 80% pochodzi z trzech gmin, Bircza, Fredropol i Ustrzyki Dolne. Nadal
jest więcej pracy niż chętnych. Gmina ma wspomagać i my to robimy poprzez prace
interwencyjne, roboty publiczne. Co do turystyki to mamy te dokumenty, jesteśmy w
Stowarzyszeniu Dolina Sanu i czekamy na uruchomienie środków na ten cel.
Wójt  poprosił  radnego S.  Puchalę  o  odczytanie  pisma,  które  skierował  do Wójta  z
propozycjami do Budżetu i co Wójt odpisał.
Radny S. Puchala nie ma pisma, ale Wójt odpisał mu, że jakim prawem on zgłasza
propozycje.
Z  odczytanego  przez  Wójta  pisma  wynika,  że  Wójt  poprosił  w  nim  o  wskazanie
podstawy prawnej na jakiej radny zgłasza propozycje do Budżetu.
Wójt  stwierdził,  że  wie  jaką  władzą  jest  władza  uchwałodawcza,  a  jaką  władza
wykonawcza,  nawet  jeśli  radny  miałby  podstawę  prawną  to  i  tak  wniósł  to  po
terminie. Jeśli chodzi o umowy kredytowe to radny je dostał, nikt więcej z radnych
tego  nie  żądał,  ale  jeśli  będzie  taka  wola  to  każdy  może  je  dostać.  Każdy  kredyt
podparty jest uchwałą Rady Gminy, każda uchwała ma pozytywną opinię RIO, Bank
udzielający kredytu jest zawsze wybierany w drodze zamówienia publicznego. Jeżeli
kondycja finansowa Gminy byłaby zła to RIO nie dała by pozytywnej opinii. Jeżeli Pan
radny uważa, że coś jest nie tak w umowach powinien to zgłosić do Prokuratury czy
CBA. Wójt stwierdził, o dobrej kondycji finansowej Gminy świadczy chociażby opinia
RIO  do  projektu  Budżetu  gdzie  nie  ma  żadnych  uwag  oprócz  jednego  paragrafu,
spłacamy więcej kredytów w ciągu roku niż bierzemy. Możemy nie brać kredytów i



nic  nie  robić.  Uchwała  o  kredycie  konsolidacyjnym  została  przez  RIO  uchylona
ponieważ RIO uważało, że taki kredyt powinien być wprowadzony do Budżetu po
stronie dochodów i wydatków, opinia RIO z Opola jest inna. Będzie ponownie taki
projekt złożony.
Skarbnik  wyjaśnił,  że  ustawa  o  finansach  publicznych  daje  tylko  dwie  możliwości
zaciągnięcia kredytu, na spłatę deficytu i na spłatę już zaciągniętych kredytów. Jeżeli
mieliśmy nadwyżkę to mogliśmy wziąć tylko na spłatę kredytów.
Radny S. Puchala – jeżeli Wójt twierdzi, że radny nie a prawa zgłaszania propozycji to
kto ma prawo zgłaszania propozycji, niech Pan powie kto?
Wójt odpowiedział, że to Wójt tworzy Budżet i Wójt za niego odpowiada
Radny S. Puchala – kto ma prawo zgłaszać propozycje Budżetowe?
Wójt odpowiedział, że nie napisał że radny nie ma prawa, poprosił tylko o wskazanie
podstawy prawnej
Radny S. Puchala stwierdził, że Wójt wyraził swoje oburzenie jakim prawem on składa
propozycje do Budżetu
Radny S. Puchala stwierdził, że temat finansów jest rzeczą najważniejszą, priorytetową
i  powinniśmy się  nad tym poważnie zastanowić.  Będą miały  wpływ w przyszłych
latach na to czy Gmina będzie się rozwijała czy nie będzie się rozwijała a tych ważnych
priorytetów w tym Budżecie nie ma zawartych. Są takie gminy, których Budżety też
opiniuje  RIO,  a  pomimo  to  mają  zarząd  komisaryczny  i  zbankrutowały.  Radny
stwierdził, że nie może słuchać tego co Wójt opowiada bo to są bzdury niewiarygodne.
Czy Komisja Finansów zajęła się tym w jaki sposób będą spłacane kredyty w latach
kolejnych, spłaty mamy do roku 2028. Kredyty zostały zaciągnięte w taki sposób, że
zaczynają się ratą 12,5 tys. a kończą ratą 65 tys. Po roku 2018 kończą się dotacje, kończą
się  również  nasze  wpływy majątkowe,  kto  będzie  spłacał  i  z  jakich pieniędzy,  czy
została przeprowadzona symulacja na lata 2020 – 2028.
Wójt  i  Skarbnik odpowiedzieli,  że jest  to  wszystko wyszczególnione w Wieloletniej
Prognozie Finansowej
Skarbnik stwierdził, że następna uchwała jest WPF , jest opinia RIO i tam wszystko
widać
Radny S. Puchala – chciałbym, żeby to miało odniesienie do tego czy będzie możliwość
inwestycji  ,  tego nie  ma w żadnej  wieloletniej  prognozie,  czy będziemy płatnikiem
netto spłacanych kredytów i nic więcej , czy komisja wzięła to pod uwagę
Radny J. Gierczak – w innych latach były większe kredyty i większe raty i się spłacało,
mamy  jeszcze  wiele  majątku.  Lepiej  jest  zaciągnąć  kredyt  i  robić  inwestycje  przy
dofinansowaniu  80%  niż  nic  nie  robić,  zadłużenie  się  zmniejsza,  odsetki  są  coraz
mniejsze.  Nawet  jak  zapłacimy  kredyt  kredytem  to  jest  to  opłacalne  dla  Gminy.
Bezrobocia w Gminie Fredropol nie ma, praca jest, ale nie ma ludzi do pracy.
Dofinansowanie Straży Pożarnej jest wyższe, ale Straż Pożarna w naszej Gminie już
całkiem  upadła.  Nie,  dlatego,  że  nie  ma  dofinansowania,  ale  dlatego,  że  nie  ma
młodzieży, nie ma strażaków, którzy by aktywnie uczestniczyli w tym. Może tylko w
jednej  czy  dwóch  miejscowościach.  Pieniądze  przeznaczone  na  Straż  teraz  są
wystarczające.
Na uwagę radnego J. Solskiego, żeby siadał - „zniszczyliście Straż przez trzy lata”
W  Budżecie  są  ogromne  wydatki  na  oświatę  o  którą  tak  walczyliście,  4,5  mln.
Dokładamy z Budżetu, ile za to można by kredytów spłacić, inwestycji zrobić?
Wójt  - dyskusji przysłuchuje się pan radny powiatowy, Pan Krzysztof, wczoraj  jak
składał mi Pan życzenia pamięta Pan jakich słów użył?



K. Kołodziejczyk – radny powiatowy - „żeby nam Pan Bóg błogosławił na następny
rok”
Wójt  –  i  prawdopodobnie  że  będziemy  się  mierzyć  za  rok.  Czy  chciałby  Pan  być
Wójtem Gminy, która ma być bankrutem jest pan samorządowcem, chodzi Pan na sesje
i  chyba  ma Pan świadomość  jak  ta  Gmina  wygląda.  Chyba  chce  Pan  być  Wójtem
Gminy,  która  się  rozwija  i  jeżeli  będzie  Pan Wójtem to  na pewno w dużej  mierze
będzie Pan ten kierunek kontynuował
K. Kołodziejczyk – radny powiatowy – na pewno to co jest dobre tak
Radny S. Turczyński – Panie radny Puchala Pan przez trzy lata nigdy nie był za tym
żeby jakieś inwestycje robić, zawsze przecież, na zebraniach z Wójtem Pana nie było a
ludzie  chwalili  to  co  się  zrobiło.  Należałoby  zostawić  dwie,  trzy  Straże  na  terenie
Gminy,  ile  kosztują  kierowcy,  amortyzacja,  rejestracja  i  inne  koszty,  jakie  ma  Pan
pojęcie na temat Straży
Radny S. Puchala – odnośnie kredytów, jak bierzemy kredyt to są różne możliwości
jego spłaty, spłacać kapitał na początku, raty równe, raty malejące. Kredyt zaciągnięty
przez Wójta Żaka to jest równa rat 65 tys. przez 14 lat, wszystkie kredyty, które Pan
zaciągnął  są  kredytami  gdzie  jest  rata  rosnąca,  Pan  wykonuje  inwestycje,  a  spłata
będzie  należała  do  pana  następcy.  Teraz  mamy  duże  kredyty  i  duże  wpływy
majątkowe, i  teraz okaże się,  że mamy raty kredytowe duże a wpływy majątkowe
małe, z czego Gmina będzie spłacała kredyty, czy ktoś przeprowadził symulację, czy
Komisja Finansów się tym zajęła,  czy Gminę w roku 2020 będzie stać na spłacanie
kredytów i czy cokolwiek można będzie jeszcze zrobić. Jeżeli chodzi o oświatę, to jak
się  likwiduje  szkołę  to  trzeba  pojechać  i  wytłumaczyć  ludziom  dlaczego,  a  nie
wprowadzać uchwałę na nadzwyczajnej sesji.
Radny stwierdził, że nie otrzymał odpowiedzi na pytanie z ostatniej sesji w sprawie
przedszkoli. Czy jest ograniczenie do 25 dzieci, czy naprawdę od czterech lat dzieci są
przyjmowane? Bo jeśli są ograniczenia to dzieci pójdą do przedszkoli do Przemyśla i w
dalszych latach też będą chodzić do Przemyśla. Odnośnie Straży, w roku ubiegłym był
tragiczny budżet, nie ma akumulatorów w niektórych jednostkach, nikt się nie chce
angażować w szkolenia, skoro wie, że i tak nigdzie nie pojedzie. Na ostatnim zebraniu
z komendantami było powiedziane, że Gmina Fredropol z pośród wszystkich Gmin
ościennych  ma  najgorszy  sprzęt,  nie  ma  nowego  wozu  bojowego.  Jeżeli  my  nie
zachęcimy to ci ludzie też się zniechęcą do tego
Wójt  –  proszę  zaprotokołować słowa  Pana  radnego  Puchali,  że  wszystkie  kredyty,
które  Wójt  Śnieżek   zaciągnął  są  rosnące,  tak  Pan  powiedział  czy  się  Pan  z  tego
wycofuje?
Radny S. Puchala – jeden kredyt jest malejący, przedostatni, żeby w roku 2015 gdzie
rata maleje o 1500 zł. , a tam gdzie są kredyty gdzie rośnie rata kredytu o 50 tys. to są
raty rosnące i pan płaci 12, 5 tys. a pana następca będzie płacił 65 tys. kwartalnie
Wójt – ile tych kredytów jest?
Radny S. Puchala – pięć z sześciu to są rosnące
Wójt poprosił o zaprotokołowanie słów radnego Puchali
Radny  J.  Gierczak  –  odnośnie  likwidacji  szkół,  podejmuje  się  najpierw  uchwałę
intencyjną  jeżeli  by  ta  uchwała  przeszła  wtedy  przeprowadza  się  spotkania  z
rodzicami, z mieszkańcami. To co radny mówi o przedszkolach jest nieprawdą.
Przewodniczący zwrócił uwagę, że Budżet Straży za 2017 rok wyniósł nie 60 tys. jak
mówił radny Puchala, ale 90 tys. na koniec roku po przesunięciach 100 tys.



- podjęcie uchwały

Rada  uchwałę  przyjęła  w  głosowaniu:  14  głosów  za,  1  głosów  przeciw,  0  głosów
wstrzymujących.

Wójt podziękował radnym za przyjęcie Budżetu, który jest bardzo dobrym Budżetem i
daje  Gminie  możliwość rozwoju.  Gmina jest  w bardzo  dobrej  kondycji  finansowej,
zadłużenie maleje, jesteśmy Gminą która mocno stoi na nogach.

Wójt  odczytał  pismo do Dyrektorów Szkół  w Huwnikach i  Fredropolu z pytaniem
zadanym przez radnego S. Puchalę na ostatniej sesji. 

Pani A. Misiewicz – Dyrektor Zespołu Szkół w Huwnikach
Pani E. Machunik – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Fredropolu
„ Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie w terminie 7 dni od dnia otrzymania
niniejszego pisma informacji na postawione przez jednego z radnych pytanie: czy jest
ograniczona ilość dzieci przyjmowanych do przedszkoli i czy są przyjmowane 3- latki”

Wójt odczytał odpowiedzi na powyższe pismo.

„W odpowiedzi na pismo z dnia 20.11.2017 w sprawie udzielenia informacji na temat
ilości  miejsc  dla  dzieci  w  przedszkolach  Dyrektor  Zespołu  Szkół  w  Huwnikach
informuje,  że zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe do przedszkoli  są przyjmowane
dzieci w wieku od 3 do 6 roku życia, jak również starsze jeżeli nie spełniły wcześniej
rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego. Zgodnie z w/w ustawą w
oddziale  może  być  25  dzieci.  W  roku  szkolnym  2017/2018  w  chwili  obecnej  do
Samorządowego Przedszkla  w Huwnikach  uczęszcza  21 wychowanków od 3  do 6
roku  życia,  w  związku  z  czym  przedszkole  posiada  4  wolne  miejsca.  Dodatkowo
Zespół Szkół w Huwnikach dysponuje jeszcze miejscami w oddziale przedszkolnym w
Szkole Filialnej w Rybotyczach – Dyrektor ZSz w Huwnikach – Agnieszka Misiewicz”

„W odpowiedzi na pismo z dnia 20.11.2017 w sprawie pytania postawionego przez
jednego z radnych  czy jest ograniczona ilość dzieci przyjmowanych do przedszkoli i
czy są przyjmowane 3-  latki  uprzejmie informuję,  że w Szkole Podstawowej im A.
Fredry w Fredropolu nie zaistniał przypadek ograniczenia ilości dzieci ze względu na
wolne miejsca w placówkach.  w Szkole Podstawowej im A. Fredry w Fredropolu, w
Szkole  Filialnej  w  Kupiatczach  i  w  Szkole  Filialnej  w  Darowicach  obowiązek
przygotowania przedszkolnego i prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego
dzieci  realizują  w  oddziale  przedszkolnym.  W  czasie  rekrutacji  do  oddziałów
przedszkolnych w/w placówek nie wpłynęło żadne podanie o przyjęcie dziecka 3 –
letniego. Pozostałe dzieci przyjmowane były zgodnie z wolą rodziców i składanymi
podaniami – Dyrektor mgr Ewa Machunik”

Radny S. Turczyński stwierdził, że radny Puchala kłamie w żywe oczy
Radny S. Puchala odpowiedział, że był, osobiście zapisać swoje trzyletnie dziecko do
przedszkola i  mu odpowiedziano,  że nie  przyjmują,  tylko czterolatki,  zapisy są  od
lutego na wrzesień i ograniczenie do 25 dzieci



uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fredropol

Projekt uchwały przedstawił Skarbnik Jan Podbilski

Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Fredropol przedstawił Przewodniczący J. Kożuch

„Z prognozy kwoty długu Gminy Fredropol na lata 2018 – 2037, stanowiącej część 
projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy, wynika że relacja spłaty długu wraz z 
należnymi odsetkami w poszczególnych latach będzie wynosić:
w 2018 roku 5,92% przy maksymalnym wskaźniku 7,05%
w 2019 roku 6,42% przy maksymalnym wskaźniku 7,62%
w 2020 roku 6,65% przy maksymalnym wskaźniku 8,36%
w 2021 roku 5,42% przy maksymalnym wskaźniku 8,60%
w 2022 roku 4,66% przy maksymalnym wskaźniku 7,56%
w 2023 roku 4,31% przy maksymalnym wskaźniku 6,88%
w 2024 roku 4,10% przy maksymalnym wskaźniku 5,90%
w 2025 roku 1,66% przy maksymalnym wskaźniku 5,17%
w 2026 roku 1,28% przy maksymalnym wskaźniku 4,21%
w 2027 roku 1,27% przy maksymalnym wskaźniku 3,42%
w 2028 roku 1,35% przy maksymalnym wskaźniku 2,66%
w 2029 roku 0,15% przy maksymalnym wskaźniku 2,75%
w 2030 roku 0,15% przy maksymalnym wskaźniku 2,23%
w 2031 roku 0,14% przy maksymalnym wskaźniku 1,66%
w 2032 roku 0,14% przy maksymalnym wskaźniku 1,06%
w 2033 roku 0,13% przy maksymalnym wskaźniku 1,36%
w 2034 roku 0,13% przy maksymalnym wskaźniku 1,67%
w 2035 roku 0,13% przy maksymalnym wskaźniku 2,12%
w 2036 roku 0,12% przy maksymalnym wskaźniku 2,27%
w 2037 roku 0,12% przy maksymalnym wskaźniku 2,41%

Radny R. Kozak stwierdził, że opinia ta zawiera odpowiedź na zarzuty radnego
Radny  S.  Puchala  odpowiedział,  że  nie  formułował  zarzutów tylko  pytał  czy  zostały
przeprowadzone symulacje

Rada  uchwałę  przyjęła  w  głosowaniu:  14  głosów  za,  0  głosów  przeciw,  1  głos
wstrzymujący.

zmian w Budżecie Gminy na 2017 rok

Projekt uchwały przedstawił Skarbnik Jan Podbilski

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

wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fredropol

Projekt uchwały przedstawił Skarbnik Jan Podbilski



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

sprzedaży/dzierżawy/zamiany/nabycia nieruchomości stanowiących własność gminy

Projekty uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch

1.Wyrazić  zgodę  Wójtowi  Gminy  Fredropol  na  dokonanie  zamiany  nieruchomości
gminnej tj. działki nr 317/2 o pow. 0,2356 ha obrębu Sierakośce na nieruchomość będącą
własnością Pani Pauliny Suchorzepka zam. Rybotycze 117 oraz Pani Małgorzaty Daraż
zam. Sierakośce 11, tj. działkę nr 12/4 o pow. 0,0948 ha obrębu Sierakośce.

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

Wójt poinformował, że w związku z tym, że jest to ostatni dzień roku, Bank pracuje krócej,
a są do wykonania przelewy, zarówno Wójt jak i Skarbnik nie będą mogli uczestniczyć w
dalszej części sesji. Wójt złożył wszystkim życzenia noworoczne.

Radny W. Plizga opuścił salę obrad.

2.Przeznaczyć  do  sprzedaży  w  drodze  przetargu  nieograniczonego  nieruchomość
położoną w obrębie Kupiatycze, działkę oznaczoną nr 46/3 o pow. 0,0400 ha.

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

3.Przeznaczyć  do  sprzedaży  w  drodze  przetargu  nieograniczonego  nieruchomość
położoną w obrębie Kniażyce, działkę oznaczoną nr 138/2 o pow. 0,1400 ha.

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

4.Przeznaczyć  do  sprzedaży  w  trybie  bezprzetargowym  nieruchomość  położoną
w obrębie Huwniki, działkę oznaczoną nr 350/34 o pow. 0,0396 ha na rzecz właściciela
działki  przyległej  nr  350/29  obrębu  Huwniki,  na poprawę  warunków
jej zagospodarowania.

Radny J. Gierczak wyjaśnił, że są to działki po kilka arów na poszerzenie tak, żeby działki
prywatne doszły do drogi powiatowej.

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

5.Przeznaczyć  do  sprzedaży  w  trybie  bezprzetargowym  nieruchomość  położoną
w obrębie Huwniki, działkę oznaczoną nr 350/35 o pow. 0,0341 ha na rzecz właściciela
działki  przyległej  nr  350/30  obrębu  Huwniki,  na poprawę  warunków
jej zagospodarowania.



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

6.Przeznaczyć  do  sprzedaży  w  trybie  bezprzetargowym  nieruchomość  położoną
w obrębie Huwniki, działkę oznaczoną nr 350/36 o pow. 0,0358 ha na rzecz właściciela
działki  przyległej  nr  350/4  obrębu  Huwniki,  na poprawę  warunków
jej zagospodarowania.

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

7.Przeznaczyć  do  sprzedaży  w  trybie  bezprzetargowym  nieruchomość  położoną
w obrębie Huwniki, działkę oznaczoną nr 350/37 o pow. 0,0165 ha na rzecz właściciela
działki  przyległej  nr  350/23  obrębu  Huwniki,  na poprawę  warunków
jej zagospodarowania.

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

8.Przeznaczyć  do  sprzedaży  w  trybie  bezprzetargowym  nieruchomość  położoną
w obrębie Huwniki, działkę oznaczoną nr 350/38 o pow. 0,0170 ha na rzecz właściciela
działki  przyległej  nr  350/6  obrębu  Huwniki,  na poprawę  warunków
jej zagospodarowania.

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

9.Przeznaczyć  do  sprzedaży  w  trybie  bezprzetargowym  nieruchomość  położoną
w obrębie Huwniki, działkę oznaczoną nr 350/40 o pow. 0,0153 ha na rzecz właściciela
działki  przyległej  nr  23/1  obrębu  Huwniki,  na poprawę  warunków
jej zagospodarowania.

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

1.Zapytania i interpelacje radnych.
2.Dyskusja.

A. Dzimira – Komendant Gminny OSP – odnośnie sprzętu, OSP Kupiatycze pozyskała
samochód  który  Policja  wycofała  bo  był  wyeksploatowany,  OSP  Kniażyce  pozyskała
samochód, który Gmina Medyka wycofała. Inne Gminy kupują sprzęt idą do przodu, my
truchtamy w tym samym miejscu czyli cofamy się. Żadna Gmina nie jest w stanie w ciągu
jednego  roku  zakupić  sprzętu  dla  wszystkich  jednostek  mobilnych,  dlatego  należy
kupować  sprzęt  czy  samochody  żeby  było  to  w miarę  nowe  bo  bierzemy  to  co  inni
wycofują. Jeśli chodzi o budżet to jest on za wyskoki żeby wycofać samochody, ale za
niski  żeby  podejmować  skuteczne działania  niesienia  pomocy osobom potrzebującym.
Sprzęt nie służy strażakom, on służy ludziom, którym niesie się pomoc. Odnośnie liczby
jednostek, radny Turczyński powiedział, żeby zostawić dwie jednostki, na dzień dzisiejszy



cztery  jednostki  jest  mobilne  pod względem przeszkolenia  i  przebadanych  strażaków,
czyli Fredropol, Kniażyce, Kupiatycze i Kalwaria, która nie podejmuje działań od trzech
miesięcy bo samochód stoi niesprawny. Które jednostki by Pan zostawił?
Radny S. Turczyński – te cztery
A. Dzimira – mówił Pan o dwóch
Radny S. Turczyński – Fredropol i nas …
A. Dzimira – które dwie jednostki by Pan zostawił dobre
S. Turczyński – dwie jednostki dobre Fredropol i Huwniki
A.  Dzimira  –  Huwniki  mają  w  tej  chwili  najmniej  przebadanych,  nie  są  w  stanie
wyjeżdżać, a zamknął by Pan jednostkę w Kniażycach
S. Turczyński – a czyja to jest wina, że nie działają
A. Dzimira – strażaków z Huwnik
S. Turczyński – jeżeli Pan objazdy robił to było 3 strażaków, Pan potem kartkę posłał po
wiosce, żeby zrobić 23, chodził Dytko i spisywał,
A. Dzimira – a to ja go wysyłałem?
S. Turczyński - a dlaczego Pan nie uznał to pierwsze zebranie, które było gdzie nie było
ani jednego strażaka
A. Dzimira – jeżeli zebranie się nie odbyło to jak można uznać takie zebranie, zebranie się
nie odbyło bo nie było kworum
S. Turczyński – z tego co wynika nie działa system gminny straży pożarnej
A. Dzimira – czyli na dzień dzisiejszy Pan by zlikwidował Straż w Kalwarii, która jest w
stanie  podejmować  działania  chociaż  mają  niesprawny  samochód,  czy  Straż  w
Kupiatyczach, która podejmuje działania i Straż Pożarną w Kniażycach, która w tym roku
podjęła 27 razy udział w akcji? A zostawiłby Pan jednostkę, która ani razu nie wyjechała?
S. Turczyński – ale każda jedna Straż, która nie wyjeżdża pieniądze biorą, kierowca bierze,
auta ubezpieczenie
A.  Dzimira – kierowca z  Huwnik nie  wziął  ani  złotówki w tym roku.  Jest  możliwość
zakupu  sprzętu  z  dofinansowania  z  MSWiA  dotacja  90%.  Pytanie  na  ręce
Przewodniczącego  czy  jednostka  składając  wniosek  dostanie  10%  na  wkład  własny,
chodzi  oczywiście  o  jednostki  mobilne,  które  mogą  podjąć  działania.  Lub  na  remont
strażnic 30% wkładu własnego.
Przewodniczący – pytanie zostanie przekazane Wójtowi
Radny Ł.  Mirowski –do radnego Turczyńskiego -  macie bałagan i  problem u siebie w
jednostce i dopóki go nie rozwiążecie to narzekanie na Wójta, na Zarząd to tylko odbijanie
piłeczki. Przykład czterech jednostek, przy tym Zarządzie, przy Panu Wójcie były nabory
wniosków do  straży,  zrobiliśmy  wniosek,  pozyskaliśmy  prawie  10  tys  na  bramę,  bez
zarządu, bez Wójta, dostaliśmy samochód o który żeśmy się starali. Straż w takiej sytuacji
jak jest teraz nie przetrwa na pewno, bo takie nakłady jakie idą na auta ciężkie które stoją
w  Huwnikach  czy  Młodowicach,  w  Młodowicach  straż  się  zbiera  jak  Przemyśl  już
odjeżdża
S. Puchala – straż potrzebuje czasu żeby się zebrać i dojechać do pożaru, stąd straż jeśli ma
dojeżdżać do Huwnik to tam nie będzie co zbierać, to jest bezpieczeństwo ludzi, a Pan
chce zamknąć straż w Huwnikach bo nie działa. Po tamtej stronie powinna być straż, bo to
jest dla bezpieczeństwa ludzi i Pan powinien się przyczynić do tego żeby ta jednostka
zaczęła działać bo ona w ogóle nie działa
Radny S.  Puchala stwierdził,  że nie otrzymał zawiadomienia o zwołaniu ostatniej  sesji
nadzwyczajnej,  a  materiały  dotarły  w dniu  sesji  w  południe,  zawiadomienia  na  sesję
zawsze przychodzą po dwóch dniach



Ireneusz Solarczyk – pracownik Biura Rady Gminy zapytał czy wszyscy radni otrzymali
esemesa w dniu 12.12. o godz. 11.01 o zwołaniu sesji.
Radny S. Puchala twierdzi, że nie dostał esemesa i nie zmieniał numeru telefonu
Ireneusz  Solarczyk  –  pracownik  Biura  Rady  Gminy  wyjaśnił,  że  materiały  zostały
przekazane na pocztę we Fredropolu dwa dni przed sesją, zawsze przesyłki są doręczane
dnia  następnego  na  terenie  Gminy,  tym razem z  powodu urlopu listonosza,  na  teren
Fredropola  i  Kormanic  poczta  została  doręczona  z  dwudniowym  opóźnieniem.  Po
interwencji pracownicy poczty poinformowali nas, że czas doręczenia przesyłek zwykłych
to 3 dni.
Radny został przeproszony za zaistniałą sytuację przez Przewodniczącego i pracownika
Biura Rady Gminy.

Przewodniczący złożył życzenia noworoczne wszystkim obecnym .

6.Zakończenie obrad sesji.

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


