
Protokół Nr XXXVI/2017 
z XXXVI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Fredropol 

z dnia 1 marca 2017 roku 
 

Ustawowy skład Rady 15 

Radni Obecni na sesji 14 

Radni nieobecni na sesji S. Puchala 
 
Osoby zaproszone na sesję: 

1.  Mariusz Śnieżek Wójt Gminy 

2.  Małgorzata Chomycz - 
Śmigielska 

Z-ca Wójta 

3.  Leszek Urban Sekretarz Gminy 

4.  Jan Podbilski  Skarbnik Gminy 

5.  Jan Pączek Starosta Powiatu Przemyskiego 

6.  Władysław Maciupa Wiceprzewodniczący Rady Powiatu 
Przemyskiego 

7.  Ryszard Gołębiowski Radny Rady Powiatu Przemyskiego 

 
1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch otworzył obrady XXXVI sesji Rady 
Gminy Fredropol. Na podstawie listy obecności stwierdził jej prawomocność.   
 
Wójt zgłosił wniosek  o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w 
sprawie nadania nazwy dla mostu 
 
Wniosek został przyjęty: głosowanie: 14 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących. 
 
3. Podjęcie uchwał w sprawie: 

 zmian w Budżecie Gminy na 2017 rok 
 
Jan Podbilski podziękował Wójtowi oraz radnym za zaufanie i wybór na funkcję 
Skarbnika Gminy Fredropol. 
 
Projekt uchwały przedstawił Skarbnik Jan Podbilski 
 
Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu: 14 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących. 
 

 projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego 
ustroju szkolnego 

 



Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch 
 
M. Chomycz – Śmigielska – Z-ca Wójta wyjaśniła, że w związku z tym iż od 1 
września wchodzi w życie reforma oświaty Rada Gminy zobowiązana jest do końca 
marca br. podjąć uchwałę o dostosowaniu sieci szkół na terenie Gminy Fredropol do 
reformy oświatowej. Procedura jest dwuetapowa. Podejmowana dzisiaj uchwała 
zostanie przekazana do zaopiniowania przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty, 
opinia Kuratora będzie wiążąca co oznacza, że wszelkie zmiany dokonane w tej 
uchwale przez Kuratora Rada Gminy będzie musiała uwzględnić. Kurator ma 21 dni 
na przedstawienie swojej opinii, po jej otrzymaniu zostanie zwołana sesja Rady 
Gminy do końca marca w celu podjęcia właściwej uchwały o dostosowania sieci 
szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. My nie 
likwidujemy gimnazjów tylko włączamy je do istniejących szkół podstawowych, na 
terenie Gminy funkcjonują dwa Zespoły Szkół. W obwodach szkolnych nic się nie 
zmienia prócz tego, że obwody które dotychczas należały do gimnazjów będą 
należeć od 1 września do szkół podstawowych. W uchwale tej są również wskazane 
szkoły prowadzone przez inne ograny niż Gmina, szkoły te do końca czerwca są 
zobowiązane złożyć odpowiednie dokumenty do Urzędu Gminy w celu dopełnienia 
procedur.  
 
Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu: 14 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących. 
 

 nadania nazwy dla mostu 
 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch 
 
Postanawia się nadać nazwę dla mostu na rzece Wiar w ciągu powiatowej drogi publicznej w 

miejscowości Huwniki Gmina Fredropol i nazwać go:  

  

- mostem im. Sługi Bożego O. Wenantego Katarzyńca 

 
Przewodniczący przedstawił uchwałę Rady Powiatu Przemyskiego w tej sprawie 
wraz z jej uzasadnieniem 
 
Jan Pączek Starosta Powiatu Przemyskiego podziękował za zaproszenie na sesję 
Rady Gminy Fredropol. Wyjaśnił, że z inicjatywą nadania nazwy dla mostu zwrócił 
się Gwardian Klasztoru Ojców Franciszkanów w Kalwarii Pacławskiej, inicjatywa ta 
została poparta przez arcybiskupa Adama Szala Metropolity Przemyskiego.  
30 marca przypada rocznica śmierci O. Wenantego Katarzyńca, trwa 
przygotowywanie procesu beatyfikacyjnego.  
 
Jan Pączek Starosta Powiatu Przemyskiego poinformował, że w ramach dobrej 
współpracy Gminy Fredropol i Powiatu Przemyskiego Powiat zainwestował w 
ubiegłym roku na terenie Gminy w budowę, przebudowę i remonty dróg i mostów 
kwotę 6 357 707 zł., najwięcej spośród wszystkich gmin Powiatu Przemyskiego.  
Koszty poszczególnych inwestycji to: 



- budowa mostu w Huwnikach – 3 149 759 zł. 
- chodnik w Huwnikach – 326 490 zł. 
- droga Gruszowa – Aksmanice – 2 149 651 zł. 
- droga Nowosiółki Dyd. – Pacław – 731 807 zł.  
 
Są to ogromne koszty jak na możliwości Powiatu, wiosną zostaną wykonane 
przeglądy gwarancyjne tych inwestycji. Starosta podziękował za współpracę 
radnemu powiatowemu Ryszardowi Gołębiowskiemu. 
W roku bieżącym również będą inwestycje powiatowe na terenie Gminy Fredropol: 
- budowa chodników w Makowej 
- przebudowa drogi Bircza – granica państwa na koszt ponad 2 mnl. zł. większość tej 
inwestycji będzie na terenie Gminy na odcinku drogi od Makowej do Rybotycz.   
Starosta podziękował za współpracę Wójtowi, Pani Zastępcy Wójta, radnym. 
Wójt podziękował za współpracę Staroście, Zarządowi Powiatu Przemyskiego, 
członkowi Zarządu R. Gołębiowskiemu, radnym Rady Powiatu Przemyskiego. 
R. Kozak Wiceprzewodniczący Rady Gminy – w imieniu Rady Gminy Fredropol 
podziękował Staroście za dotychczasową współprace oraz wolę  jej kontynuowania 
Radny J. Gierczak stwierdził, że współpraca Gminy Fredropol i Starostwa jest bardzo 
dobra i służy mieszkańcom. Podziękował w imieniu mieszkańców Huwnik za 
budowę chodników i mostu.  
Radny J. Solski podziękował Staroście, Zarządowi Powiatu, radnym, Wójtowi za 
budowę mostu i drogi do Kalwarii i Pacławia. Podziękował też za inicjatywę nadania 
nazwy dla mostu, która będzie promowała Kalwarię Pacławską, Gminę i Powiat.  
Radny przedstawił krótką charakterystykę O. Wenantego Katarzyńca 
 
Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu: 14 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących. 
 
4. Zakończenie obrad sesji  
 
Przewodniczący podziękował zebranym za udział i zakończył obrady XXXVI sesji 
Rady Gminy Fredropol 


