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Protokół Nr XXXV/2017 
z XXXV sesji Rady Gminy Fredropol 

z dnia 30 stycznia 2017 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.  Bożena Nuckowska Kierownik GOPS 

6.  Sebastian Kątek Kierownik Referatu Inwestycji 

7.  Dominik Cebeńko Kierownik GZUW 

 
1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch otworzył obrady XXXV sesji Rady 
Gminy Fredropol. Na podstawie listy obecności stwierdził jej prawomocność.   
 
Wójt zgłosił wniosek  o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał w 
sprawie: 
- zamiaru włączenia do Zespołu Szkół w Huwnikach  Samorządowego Przedszkola 
w Huwnikach – głosowanie: 15 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących. 
- odwołania Skarbnika Gminy Fredropol – głosowanie: 15 głosów za, 0 głosów 
przeciw, 0 głosów wstrzymujących. 
- powołania Skarbnika Gminy Fredropol – głosowanie: 15 głosów za, 0 głosów 
przeciw, 0 głosów wstrzymujących. 
 
Radny W. Plizga – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zgłosił wniosek o 
wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał w sprawie: 
 - zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Darowicach – głosowanie: 12 głosów za, 2 
głosy przeciw, 1 głos wstrzymujący. 
- zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Rybotyczach – głosowanie: 12 głosów za, 2 
głosy przeciw, 1 głos wstrzymujący. 
- zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Kupiatyczach – głosowanie: 11 głosów za, 4 
głosy przeciw, 0 głosów wstrzymujących. 
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Przewodniczący Rady Gminy J. Kożuch poddał pod głosowanie kolejno każdy 
zgłoszony projekt uchwały. Wszystkie projekty uchwał zostały wprowadzone do 
porządku obrad. 
 
3. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał i działalności w okresie 

międzysesyjnym 
 
Uchwały z XXXIV sesji są zrealizowane bądź w trakcie realizacji. 
 
11.01 – Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek w Szkole Podstawowej w Sierakoścach 
14.01 – opłatek w Kniażycach 
18.01 – Konwent Wójtów, udział brała pani M. Chomycz – Śmigielska, Z-ca Wójta 
26.01 – pożegnanie odchodzącego Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży 
Granicznej 
 
4. Podjęcie uchwał w sprawie: 

 zmian w Budżecie Gminy na 2017 rok 
 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Bogusława Borowska 
 
Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu: 15 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących. 
 
 

 wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 
Fredropol 

 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Bogusława Borowska 
 
Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu: 15 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących. 
 

 zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2017  
 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Bogusława Borowska 
 
Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu: 15 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących. 
 

 zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Fredropol 

 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch 
 
Radny S. Puchala zapytał skąd wynika podwyżka? 
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Przewodniczący odpowiedział, że jest podwyżka o 20 gr. na wodzie i 25 gr. na 
ściekach dla odbiorców indywidualnych, abonamenty pozostają te same  
Radny S. Puchala zapytał czy poprzednie wpłaty nie pokrywały kosztów? 
Przewodniczący odpowiedział, że w związku z pismem Straży Granicznej o 
obniżenie ceny wody przemysłowej została przygotowana kalkulacja kosztów za 
trzy kwartały. Cena jednego m3 wody za trzy kwartały wynosi 15, 34 zł.  
Wójt wyjaśnił, że jednostka organizacyjna jaką jest Gminny Zakład Usług Wodnych 
powinna utrzymywać się z bieżącej działalności czyli sprzedaży wody i odbioru 
ścieków. Od początku funkcjonowania tej jednostki wpływy nie pokrywają 
wydatków, wydatki te pokrywamy środkami własnymi. Wydatki te są dużo większe 
od uzyskanych wpływów. Już dwa lata temu RIO wskazywała, że powinniśmy 
ograniczyć dotacje dla GZUW, tak aby wpływy były większe i mogły zbilansować 
koszty funkcjonowania GZUW. W tej chwili też nie uda nam się jeszcze zbilansować 
tych kosztów. Ceny odbioru ścieków w innych gminach: Bircza – 7,40 zł. , Krasiczyn 
– 4,72 zł., Krzywcza – 4,54 zł., Żurawica – 4,51 zł., gmina Przemyśl – 4,75 zł., miasto 
Przemyśl – 4,75 zł. Nasza proponowana cena 4,50 zł., nie odbiega od tych już 
przyjętych w innych gminach, a nawet jest niższa. Podobnie ceny wody: Bircza – 7,36 
zł., Krasiczyn – 4,35 zł., Żurawica – 4,72 zł., gmina Przemyśl i miasto Przemyśl – 4,51 
zł. , proponowana u nas 4, 10 zł., również jest niższa.  
  
Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu: 15 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących. 
 

 przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Fredropol 
 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawił Przewodniczący Rady Gminy 
Józef Kożuch 
 
Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu: 15 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących. 
 

 sprzedaży/dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy 
 

1. Uchylić uchwałę Nr V/36/2015 Rady Gminy Fredropol z dnia 26 stycznia 2015 r. w 

sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 

nieruchomości położonej w obrębie Fredropol, działki oznaczonej nr 256/15 o pow. 

9,6100 ha, tereny rolno - leśne. 
 

Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość położoną 

w obrębie Fredropol, działkę oznaczoną nr 256/17 o pow. 7,8000 ha, tereny rolno - leśne. 

 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch 
 
Radny S. Puchala zapytał dlaczego uchylamy uchwałę i poprosił o mapkę. 
Wójt wyjaśnił, że w skład tej działki wchodzi byłe wysypisko śmieci. Z 9 hektarowej 
działki została wydzielona droga i wysypisko, powstała nowa działka mniejsza o 2 
ha, o nowym numerze, dlatego, żeby ją sprzedać potrzebna jest nowa uchwała.  
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Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu: 15 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących. 
 

2. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość 

położoną w obrębie Kopysno, działkę oznaczoną nr 122 o pow. 0,1000 ha, tereny 

wskazane do zabudowy osiedleńczej. 

 

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch 
Przewodniczący przedstawił pismo osoby zainteresowanej kupnem nieruchomości. 
Pozytywna opinia Rady Sołeckiej sołectwa Rybotycze. 
 
Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu: 15 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących. 
 

3. Przeznaczyć do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość położoną 

w obrębie Aksmanice, działkę oznaczoną nr 225/2 o pow. 0,0224 ha, położoną w 

terenach zabudowy osiedleńczej na rzecz Pana Łukasza Wilczek zam. Aksmanice 

47, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, tj. 

działki nr 163 obrębu Aksmanice 

 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch 
Przewodniczący przedstawił pismo osoby zainteresowanej kupnem nieruchomości. 
Pozytywna opinia Rady Sołeckiej sołectwa Aksmanice. 
 
Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu: 15 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących. 
 

4. Zezwolić Wójtowi Gminy na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy na 

okres 3 lat na dzierżawę nieruchomości gminnej – działki nr 266 o pow. 0,2900 ha, 

położonej w Darowicach, zgodnie z załącznikiem graficznym stanowiącym integralną 

część uchwały, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy – Pana Adriana Tomaka 

zam. Darowice 40, z przeznaczeniem na cele rolne 

 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch 
 
J. Gierczak – Przewodniczący Komisji Rolnictwa złożył wniosek o oddalenie projektu 
uchwały do prac w komisjach. 
Projekt uchwały skierowany do prac w komisjach: 15 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 
głosów wstrzymujących. 
 
5. Zezwolić Wójtowi Gminy na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy na 

okres 3 lat na dzierżawę nieruchomości gminnej o pow. 0,0500 ha, stanowiącej część 

działki nr 2/101 o pow. 1,2800 ha położonej w Młodowicach, na rzecz dotychczasowego 

dzierżawcy – Pani Bożeny Podborożna zam. Młodowice Osiedle 1/18, z przeznaczeniem 

na cele rolne.  

 

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch 
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Pozytywna opinia Rady Sołeckiej sołectwa Młodowice Osiedle 
 
Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu: 15 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących. 
 

 odwołania Skarbnika Gminy Fredropol 
 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch 
 
Wójt wyjaśnił, że współpraca z panią Skarbnik Bogusławą Borowską jest bardzo 
dobra i pozytywna. Odejście Pani Skarbnik związane jest z uzyskaniem uprawnień 
emerytalnych i było uzgodnione już rok temu. Skarbnika Gminy powołuje i 
odwołuje Rada Gminy na wniosek Wójta. Dlatego kolejny projekt uchwały dotyczył 
będzie powołania Pana Jana Podbilskiego na funkcję Skarbnika Gminy Fredropol.  
Funkcja Skarbnika Gminy jest to jedno z najtrudniejszych stanowisk o ogromnej 
odpowiedzialności, Skarbnik jest też strażnikiem Budżetu. Trudno jest znaleźć 
właściwą osobę, która chciałby podjąć się tej funkcji, nawet jeśli posiada 
odpowiednie wykształcenie i doświadczenie. Po rozmowach z kilkoma 
kandydatami, Wójt proponuje, żeby Skarbnikiem został pan Jan Podbilski, który 
przez dwie kadencje był Przewodniczącym Rady Gminy Fredropol , spełnia wymogi 
stawiane przez ustawę.  
Skarbnik B. Borowska stwierdziła, że odejście na emeryturę było uzgodnione z 
Wójtem już dawno, jest to za obopólną zgodą i jest to jej decyzja.  
Radny J. Gierczak stwierdził, że funkcję Skarbnika Pani B. Borowska pełniła bardzo 
dobrze i podziękował za współpracę 
R. Kozak – W-ce Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że jako radny, sołtys, 
prezes Klubu Sportowego bardzo dobrze ocenia współpracę z Panią B. Borowską 
 
Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu: 15 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących. 
 
Skarbnik B. Borowska podziękowała za współpracę Wójtowi, Pani W-ce Wójt, 
Sekretarzowi, pracownikom Urzędu Gminy, radnym, sołtysom i wszystkim osobom 
z którymi współpracowała  
 
Wójt wyjaśnił, że Pani Skarbnik będzie pełnić swoją funkcję do końca lutego br., ale 
pozostanie zatrudniona jeszcze na dwa miesiące na wakujące stanowisko głównego 
księgowego, żeby przez ten czas przekazać obowiązki nowemu Skarbnikowi, który 
rozpocznie pracę z dniem 1 marca br. 
 
Przewodniczący J. Kożuch podziękował Pani Skarbnik za współpracę 
 

 powołania Skarbnika Gminy Fredropol 
 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch 
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Radny J. Solski zapytał o kwalifikacje Pana J. Podbilskiego 
Przewodniczący wyjaśnił, że Pan J. Podbilski pracuje jako inspektor ds. finansowych 
w Starostwie Powiatowym w Przemyślu  
 
Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu: 15 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących. 
 

 zamiaru włączenia do Zespołu Szkół w Huwnikach  Samorządowego 
Przedszkola w Huwnikach 

 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch 
 
Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu: 13 głosów za, 0 głosów przeciw, 2 głosy 
wstrzymujące. 
 

 zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Darowicach 
 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch 
 
Radny J. Solski – stwierdził, że nie jest przeciwny co do meritum, co do względów 
ekonomicznych, dość sensownie to wygląda, ale jest przeciwny formie. Stwierdził, że 
radni powinni to dostać z materiałami na sesję, a dostał to dzisiaj i tak szybko nie 
potrafi myśleć  dlatego będzie przeciw 
Radny S. Turczyński stwierdził, że był cały rok na myślenie o tym 
Przewodniczący odpowiedział, że temat nie jest nowy, do 31 marca musimy podjąć 
kolejną uchwałę o sieci szkół. W Budżecie mamy 8 mln zł. zapisanych na oświatę, z 
ostatnich wyliczeń wynika, że na starcie brakuje jeszcze 300 tyś. zł. bo wzrosła 
subwencja dla Stowarzyszeń prowadzących szkoły w związku z tym, że jest 
mniejsza liczba uczniów od września 2016 roku w szkołach prowadzonych przez 
Gminę.  
 
Radny S. Puchala stwierdził, że jest to powtórka sytuacji z poprzedniego roku gdzie 
również uchwały w sprawie likwidacji szkół były wprowadzane do porządku obrad 
w trakcie sesji. Obawiano się sprzeciwu społecznego, który w tamtym roku był. 
Radny stwierdził, że jest za tym, żeby to przemyśleć, ale nie rozumie tej formy i nie 
rozumie czego się boimy, dlaczego nie można tego dać w materiałach, dlaczego nie 
można się spotkać z ludźmi i wytłumaczyć im jaka jest baza dydaktyczna, jak to 
wygląda. Ludzie w ramach odwetu poślą dzieci do szkół poza teren Gminy.  Żadne 
terminy nas nie gonią, temat był poruszany rok temu, można było się spotykać raz w 
miesiącu przez cały rok jeśli ktoś miał jakieś wątpliwości i podjąć to spokojnie. 
Radny złożył wniosek o przekazanie wszystkich trzech projektów uchwał do prac w 
komisjach.  
Radny J. Gierczak stwierdził, że to jest w dalszym ciągu takie odsuwanie i czepianie. 
W ubiegłym roku przez cały rok były rozmowy o tym, że trzeba zreorganizować 
oświatę. Kto z radnych, którzy dzisiaj maja pretensje podjął jakąś pracę, żeby coś 
opracować? Nikt. W trakcie spotkań Wójta z mieszkańcami Gminy nikt nie 
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podejmował tematu szkół, nikt nie pytał czy będziemy likwidować szkoły tylko jakie 
inwestycje będą robione i radny S. Puchala też na spotkaniu z Wójtem we Fredropolu 
nie zadał takiego pytania. Rada podejmuje tylko decyzje  w sprawie likwidacji szkół, 
gdyby były dzieci w szkołach to takich decyzji by nie było. W Sierakoścach było 
ponad 40 dzieci, zlikwidowano szkołę, teraz prowadzi ją Stowarzyszenie i dobrze to 
działa. Na dzień dzisiejszy ponad 8 mln. zł. wydajemy na oświatę, z czego 3,8 mln. 
zł. to jest subwencja, a reszta to koszty z naszego Budżetu. Czy te 4 mln. mamy 
wydać tylko po to żeby utrzymywać nauczycieli, którzy uczą jedno czy dwoje dzieci? 
Są inne potrzeby i o tych potrzebach ludzie mówią na spotkaniach i my musimy o 
tych potrzebach myśleć, a nie wydawać pieniądze tylko po to żeby sztucznie 
podtrzymywać oświatę. W szkole w Darowicach jest 2 dzieci w przedszkolu i 2 
dzieci w klasie pierwszej, my świadomie jako radni krzywdzimy te dzieci bo te 
dzieci nie są nauczane bo tam nawet nie ma przedmiotów takich żeby nauczać te 
dzieci.  
Przewodniczący stwierdził, że cały rok był na to i zapytał radnego J. Solskiego czy 
Komisja Oświaty przez cały rok pracowała nad tym? 
Radny J. Solski odpowiedział, że oczywiście, że pracowała   
Radny S. Puchala zapytał, że skoro Komisja pracowała nad tym cały rok to dlaczego 
dopiero dzisiaj te informacje otrzymuje? Stwierdził, że wszystkie argumenty 
ekonomiczne do niego docierają, być może one są uzasadnione, ale trzeba też 
wykazać jakie będą koszty jeżeli te dzieci pójdą do innych gmin. Na spotkaniu z 
Wójtem nie było informacji, że coś się w temacie szkół dzieje dlatego nie zadał 
takiego pytania. Stwierdził, że nie chce żeby tak ważna sprawa była w taki sposób 
rozstrzygana, gdzie nie ma nawet możliwości przeczytania projektu uchwały. 
Poprosił o przekazanie projektu uchwały do prac w Komisji.  
Sołtys A. Janiszczak stwierdził, że za likwidacją szkoły przemawia rachunek 
ekonomiczny i to nie podlega dyskusji, natomiast jeśli chodzi o poziom nauczania to 
jeżeli jeden nauczyciel ma dwójkę dzieci to jest prawie indywidualne nauczanie i te 
dzieci są na poziomie, ale rachunek ekonomiczny jest zrozumiały 
 
Głosowanie wniosku radnego S. Puchali: 4 głosów za, 10 głosów przeciw, 1 głos 
wstrzymujący. 
 
Wniosek radnego S. Puchali został oddalony. 
 
Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu: 10 głosów za, 5 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących. 
 

 zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Rybotyczach 
 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch 
 
Radny R. Kozak stwierdził, że przykro jest mu się z tym pogodzić, ale liczby mówią 
same za siebie, nie jesteśmy w stanie utrzymywać tego wielkiego budynku i kilkoro 
dzieci w poszczególnych latach 
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Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu: 9 głosów za, 5 głosów przeciw, 1 głos 
wstrzymujący. 
 

 zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Kupiatyczach 
 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch 
 
Radny Ł. Mirowski – stwierdził, że czynnik ekonomiczny nie powinien odgrywać 
decydującej roli bo 50 tyś. zł. na szkołę w Kupiatyczach przy 4 mln. dopłacanych z 
Budżetu do oświaty nie powinien decydować. Powinniśmy szukać oszczędności w 
szkole w Huwnikach i w szkole we Fredropolu bo nie zrobiliśmy nic, żeby te koszty 
zmniejszyć. Najważniejsze jest dobro małych dzieci, czekanie w zimie na spóźnione 
autobusy, nijak ma się to do zaoszczędzonych pieniędzy, zaoszczędzonych 
wirtualnie ponieważ odprawy dla nauczycieli, koszty dojazdu, ucieczka tych dzieci, 
koszty się nie zmniejszą. Radny poprosił o odrzucenie projektu uchwały. 
 
Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu: 10 głosów za, 5 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących. 
 
6. Przedstawienie Sprawozdań z pracy Rady Gminy oraz komisji stałych Rady 

Gminy za 2016 rok. 
 
Komisja Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Budżetu i  Finansów – R. Kozak 
Komisja Rewizyjna  - W Plizga 
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska – J. Gierczak 
Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Samorządowych – J. Solski 
 
Sprawozdanie z pracy Rady Gminy przedstawił Przewodniczący J. Kożuch 
 
7. Przyjęcie Planu Pracy Rady Gminy oraz planów pracy komisji stałych Rady 

Gminy na 2017 rok. 
 
Komisja Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Budżetu i  Finansów – R. Kozak 
Komisja Rewizyjna  - W. Plizga  
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska – J. Gierczak 
Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Samorządowych – J. Solski 
 
Plan pracy Rady Gminy przedstawił Przewodniczący J. Kożuch 
 
8. Zapytania i interpelacje radnych 
9. Dyskusja 
 
S.Fasowski – Prezes Klubu Sportowego Unia Fredropol – wyjaśnił, że Pan Sebastian 
stwierdził, że na polecenie Wójta został wyrzucony z Klubu, jest to nieprawda, 
żadnego plecenia Wójta nie było. Klub jest Stowarzyszeniem i działa społecznie, 
twierdzenie, że Wójt chce rozwalić ten Klub jest nieprawdą. Wójt już w 2010 roku 
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jeszcze jako sekretarz deklarował poparcie dla utworzenia Klubu. Nie było wtedy 
nawet boiska, teraz jest to wizytówka Gminy, są dwie trybuny, trzy szatnie. Poprosił 
zwracając się do radnego S. Puchali „jeżeli Sebastian nie działasz w Klubie to 
przynajmniej nie mieszaj, daj nam pracować, od dwóch lat kiedy zostałeś radnym, 
zawsze powtarzałem, Sebastian przyjmij to ode mnie”. Stwierdził, że nie chce żadnej 
polityki w Klubie. Działanie, że Fasowski go wyrzucił czy przez Wójta odszedł z 
Klubu to bzdura. Wójt dużo pomógł Klubowi, bo to dla wioski jest. Są dwie drużyny, 
jedna juniorów, dajcie nam działać spokojnie, a nie politykę wprowadzać do Klubu.  
Radny S. Puchala – jeżeli chodzi o informację o usunięciu z Zarządu to jest to 
informacja od Pana Fasowskiego „Pan Fasowski do mnie przyszedł i powiedział, że 
pan Wójt powiedział, że mam zostać usunięty z zarządu, to jest informacja od Pana 
Fasowskiego, mało tego pytał się pana Wójta czy może mi tą informację przekazać 
Pan Wójt powiedziała „proszę bardzo”, więc ja taką informację otrzymałem od Pana 
Fasowskiego.” 
Stwierdził, że żadnej polityki do Klubu nie wprowadzał i nie wprowadza, nie wie po 
co Wójt ingeruje w sprawy Zarządu i Stowarzyszenia, które bardzo dobrze 
funkcjonowało. To co było robione na stadionie było robione we własnym zakresie,  
własnymi środkami, własnymi siłami przy wsparciu funduszy z Gminy co było 
nieodzowne. Klub to jest bardzo fajna rzecz i będzie go wspierał i popierał dopóki 
będzie taka możliwość. Stwierdził, że nigdy nie pozwoli niszczyc tego Klubu, a w tej 
chwili wiele osób odeszło i nie chce grać w tym Klubie tylko dlatego, że sprawy 
sportu miesza się ze sprawami Gminy, z polityką, z Pana zajmowanym 
stanowiskiem i to nie jest pierwsze miejsce w którym się takie rzeczy dzieją.  
Wójt – „Panie radny Puchala, proszę powiedzieć w jaki sposób Wójt ingeruje w 
działalność Klubu i Zarządu. Proszę jasno tutaj gdzie jest to nagrywane powiedzieć i 
przytoczyć dowody ingerencji Wójta w działalność Zarządu i działalność Klubu”  
Radny S. Puchala – „panie Wójcie zacznijmy od samego początku, kiedy zaczęła się 
nasza kadencja. Chciałbym wyjaśnić, bo skoro Pan namawia tego Pana i on 
przychodzi tutaj i opowiada takie rzeczy  
Wójt poprosił o zaprotokołowanie słów Pana Puchali , że Wójt namawia tego Pana, 
chyba chodzi o Pana  Fasowskiego 
Radny S. Puchala odpowiedział, że tak 
Radny S. Puchala – „zacznijmy od samego początku panie Wójcie, kiedy zaczęła się 
kadencja, kiedy była rozmowa miedzy nami Panie Wójcie, kiedy Pan zwalniał pana 
Fasowskiego i powiedział Pan, że należy go usunąć z Zarządu…i wtedy Pan 
wnioskował o to żeby usunąć Pana Fasowskiego z Zarządu bo on Panu przeszkadza. 
Ja Pana broniłem w wielu sytuacjach, bo byłem za tym żeby ten stadion powstał, 
kiedy Pan Fasowski przychodził tutaj i mówił różne rzeczy …i Pan bardzo 
oponował, żeby go usunąć. Ja powiedziałem, że to nie jest moja rola, tylko rola 
Zarządu, Klubu, zawodników…kiedy zmieniła się sytuacja i Pan zaczął chorobliwie 
mnie zwalczać na wszystkich możliwych płaszczyznach jakie są w Gminie, czy 
opowiadania bzdur w pracy, pisania do biskupów, wygadywania bzdur na 
zebraniach i teraz znowu zwalczania mnie w Zarządzie, cały czas Pan to robi i nie da 
się tego wymazać, ludzie to widzą. Mam nadzieję, że kiedyś wyciągną z tego 
wnioski” 
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Przewodniczący stwierdził, że wysłuchane zostały wszystkie strony i należy 
zamknąć wątek 
D. Hanasko – stwierdził, że sprawy Klubu nie są mu obce i jako zawodnik i kapitan 
drużyny chciałby się odnieść do słów pana Wójta i Pana radnego Puchali. 
Przypomniał, że w jesieni 2016 roku odbyło się spotkanie w urzędzie Gminy na 
temat Klubu i ze strony Klubu na spotkaniu był tylko Pan Fasowski i on oraz Pani 
Lekowska, a zaproszonych było więcej osób. Poruszane były sprawy szatni na 
boisku. Pogłoski polityczne, że Klub źle prosperuje, że nie będzie szatni wśród 
młodych zawodników nie powinno mieć miejsca bo ich rolą jest gra i rozwój 
sportowy. Kilkakrotnie wraz z Panem Fasowskim rozmawiał z Wójtem o przyszłości 
Klubu i nigdy nie padły oskarżenia, że ktoś ten Klub rozwala, tylko wspólnie były 
rozmowy o przyszłości i co zrobić żeby było lepiej. W bardzo krótkim czasie powstał 
obiekt sportowy z boiskiem, szatniami, trybunami. Jeżeli ktoś mówi, że ten klub źle 
prosperuje to jest w błędzie.  
Przewodniczący stwierdził, że Klub powinien się skupić na tym jak skutecznie 
zachęcać młodzież, żeby przychodziła do Klubu, a sprawy personalne i 
przepychanki zostawić  
Sołtys A. Janiszczak stwierdził odnosząc się do Sprawozdania z działalności Komisji 
Kultury, że za bardzo skupia się na Kalwarii, a w innych miejscowościach też 
działają, różne Kółka i artyści, a chodzi o szerszy kontakt z tymi artystami, żeby 
oferta reklamowa Gminy była bogatsza, bo jest wielu twórców ludowych 
Radny J. Solski stwierdził, że to nie jest jego rolą, to w Urzędzie Gminy powinno być 
stanowisko do spraw kultury. Osoba która wiąże te wszystkie rzeczy w jakąś całość  
Wójt wyraził zdziwienie, że radny nie wie, że takie stanowisko w Urzędzie jest, 
zapytał radnego czy wie kto odpowiadał za przygotowanie paczek mikołajowych dla 
dzieci z całej Gminy, kto odpowiada za przygotowanie Gminnego Dnia Kobiet, 
Dożynek. Wójt przypomniał, że jest to Pan Solarczyk, który za to odpowiada i 
bardzo dobrze wywiązuje się z tych obowiązków, dobrze sprawdza się łącząc 
obowiązki związane z prowadzeniem Biura Rady Gminy z  kulturą i sportem. 
Zapytał radnego ile razy Pan jako przewodniczący Komisji Oświaty rozmawiał z 
Panem Solarczykiem na ten temat, jakie są propozycje kulturalne. Wójt stwierdził, że 
radny w Protokole przypisał sobie wszystkie zasługi łącznie z przygotowaniem 
Mikołajek. Jest pracownik którego cenią mieszkańcy, ale też inne instytucje, bo są 
organizowane imprezy jak Festiwal Smaków Wyszehradzkich, która odbija się 
ogromnym echem w Województwie. Ale impreza sama się nie zorganizuje, trzeba 
mnóstwo pracy przed i po żeby to wszystko skoordynować i przygotować, ale nie 
wie tego ktoś kto nigdy nie organizował żadnej imprezy  
Przewodniczący stwierdził, że Festiwal Smaków Wyszehradzkich jest bardzo znaną i 
popularną imprezą skupiającą bardzo wielu uczestników z całego województwa 
Radny J. Solski stwierdził, że jednak jego zdaniem powinno być takie stanowisko bo 
coś tutaj się nie łączy. Stwierdził, że nie krytykuje Pana Solarczyka bo dużo pracuje 
dlatego, że stanowisko ds. obsługi Rady jest jednym z ważniejszych stanowisk. 
Stwierdził, że na początku Sprawozdania odniósł się do planu i punktów, których 
nie udało się zrealizować, a jeszcze napisał ponadto i złej roboty dla Gminy nie robi 
S. Moskowicz – od pół roku nie dostaje na sesje zaproszeń 
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Przewodniczący odpowiedział, że zaproszenia na sesje są umieszczane na stronie 
internetowej Urzędu Gminy i każdy zainteresowany może na sesje przyjść 
S. Moskowicz – jak jest sytuacja jeśli chodzi o fotowoltaikę bo były przesuwane 
terminy, dlaczego Gmina nie składa wniosku w partnerstwie tak jak większość 
gminy bo wtedy jest prościej? W terenie pokazała się następna Geofizyka, podobno 
Kraków zbankrutował, teraz jeżdżą z Torunia i będą pobierać te same badania, 
proponują śmieszne kwoty za wjazd i jak to będzie wyglądało od strony prawnej, 
czy Wójt coś na ten temat wie? Co z gazociągiem bo to już 5 lat trwa, jaka jest 
sytuacja na dzisiaj? Kiedy będzie Budżet na stronie, bo na jesieni ciężka była sytuacja 
w rolnictwie, zostały poniszczone drogi, czy coś jest przewidziane na remont dróg i 
meliorację rowów melioracyjnych? Droga Młodowice – Sierakośce jest w planie, 
dlaczego nie jest ujęta w planie droga na cmentarz w Młodowicach bo nie nadaje się 
do użytku?  
Wójt odpowiedział, że nie potrafi się odnieść do absurdów, bo to są absurdalne 
pytania. Wójt nie wie kto zbankrutował bo to odrębne instytucje i Wójt nie ma 
wiedzy na ten temat, gazociągu nie buduje Wójt tylko firma Gaz- system. 
Radny S. Puchala – odnoście finansowania paczek mikołajowych, z jakich pieniędzy 
były one sfinansowane? 
Wójt odpowiedział, że ze środków Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, środki te można tylko na takie cele przeznaczyć 
Sołtys J. Borowski – czy w związku z likwidacją szkoły w Kupiatyczach, autobus 
będzie wjeżdżał na Osiedle Młodowice, na Osiedlu nie ma przystanków  
Sołtys A. Janiszczak – czy będzie terminarz spotkań z rodzicami dzieci z 
likwidowanych szkół 
Radny S. Puchala stwierdził, że na stronie internetowej jest podane, że Wójt 
ufundował paczki, stąd pytanie z czyich pieniędzy to zostało zrobione, czy z Wójta 
prywatnych czy z pieniędzy z Budżetu Gminy 
Wójt odpowiedział, że Wójt jest organizatorem, tak jak wielu imprez gminnych  
Radny S. Puchala stwierdził, że jest organizatorem, ale nie ufundował paczek, jest to 
błędna informacja i poprosił żeby ją cofnąć 
M. Chomycz – Śmigielska – Z-ca Wójta – wyjaśniła, że Wójt jest organem Gminy tak 
samo jak Rada Gminy. Użycie sformułowania Wójt Gminy Fredropol Mariusz 
Śnieżek, należy rozumieć jako Wójt Gminy który dysponuje Budżetem i ma prawo 
podjęcia decyzji na co te pieniądze będą wydane, w takich kategoriach należy to 
rozumieć, a nie personalnych bo tam może być każde inne nazwisko, ale ważny jest 
organ jako Wójt. Wójt jest wskazany jako organ Gminy Fredropol i ta informacja nie 
jest nieprawdziwa  
Przewodniczący stwierdził, że jest taka niepisana zasada, że radny w jednej sprawie 
powinien dwa razy zabrać głos, a Pan już chyba czwarty raz zabiera głos  
Radny S. Puchala stwierdził, że jest taka informacja i należy to wyjaśnić, jeżeli Wójt 
ufundował, to Wójt ufundował, na tych Mikołajkach wszystko co było na stołach 
było za jego pieniądze i może powiedzieć, że kupił za własne, tego nie kupiła Rada 
Gminy bo idąc tokiem rozumowania Pani Wice Wójt to Rada Gminy zakupiła to co 
było na Mikołajkach na stołach, a tak nie było. Więc trzymajmy się słów, dla ludzi 
jeżeli ktoś napisał, że Wójt Gminy ufundował paczki to Wójt ufundował z własnych 
pieniędzy, a tak nie jest, to jest informacja błędna  
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Radny J. Solski – została zwolniona osoba bardzo kompetentna, bardzo pracowita, 
chodzi o Panią Uchman, poprosił Wójta o wyjaśnienie dlaczego 
Wójt odpowiedział, że została podjęta przez Radę uchwała o likwidacji Zespołu 
Obsługi Szkół i Przedszkoli, wszyscy pracownicy dostali wypowiedzenia 
trzymiesięczne, była likwidacja zakładu pracy, przyjęcie potem przez Urząd Gminy. 
Wójt uznał, że wystarczy dwie osoby, które mogą te zadania wykonywać, a nie trzy 
osoby  
 
10. Zakończenie obrad sesji  

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

 


