
Protokół Nr XLIII/2017
z XLIII sesji Rady Gminy Fredropol

z dnia 7 listopada 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. Leszek Urban Sekretarz Gminy
3. Jan Podbilski Skarbnik Gminy
4. Bożena Nuckowska Kierownik GOPS
5. Dominik Cebeńko Kierownik GZUW
6. Gierczak Alina Kierownik USC
7. Ryszard Gołębiowski Radny Rady Powiatu Przemyskiego
8. Krzysztof Kołodziejczyk Radny Rady Powiatu Przemyskiego

Oraz sołtysi wg załączonej listy.

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

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

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

3.10 Wójt  wraz  z  pracownikami  przebywał  w  m.  Lubisa  na  Słowacji  –
omawiano szczegóły wspólnych wniosków z Programu INTERREG

10.10 – udział w Konwencie Wójtów
16.10 spotkanie  z  Dyrektorami  Szkół  z  terenu Gm.  Fredropol  z  okazji  Dnia

Nauczyciela
25.10 spotkanie w WSI w Rzeszowie w ramach Programu OMNIBUS
26.10 podpisanie umowy o współpracy w Gm. Rutki na Ukrainie

Wójt przedstawił stan realizacji uchwał z XLII sesji .

4. Podjęcie uchwał w sprawie:
 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.

 ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2018 roku
na terenie Gminy Fredropol



Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch
Przewodniczący podał stawki podatku obowiązujące w 2017 roku oraz wzrost na 2018
rok.

Radny  S.  Puchala  stwierdził,  że  najwięcej  podnosi  się  podatki  przedsiębiorcom  –  o
złotówkę. Przez trzy lata nie pomogliśmy przedsiębiorcom ani razu. 
Radny  S.  Turczyński  stwierdził,  że  dzisiaj  1  grosz,  5  czy  10  groszy  to  nie  jest  żaden
problem.
Wójt  zapytał  czy radny uważa,  że należy podnieść podatki  rolnikom, którzy nie  mają
żadnych  dochodów,  a  przedsiębiorcom,  którzy  mają  sklepy,  sprzedają  nie?  Wójt
stwierdził,  że  tak  to  odbiera,  żeby  wszystkim  podnieść  podatki,  rolnikom,  tylko  nie
przedsiębiorcom.
Radny S. Puchala stwierdził, że Wójt przekształca jego wypowiedź bo on powiedział tylko
że  nie  należy  podnosić  przedsiębiorcom.  Przedsiębiorcom  nie  powinniśmy  podnosić
podatków,  to  jest  gmina  rolnicza,  powinna  być  rolniczo  –  turystyczna,  w  dziedzinie
turystyki  nie  zrobiliśmy nic  przez  trzy  lata,  mimo że  Wójt  podpisał  taki  projekt,  sam
sygnował  ten projekt.  Chodzi  o  miejsca  pracy,  dalej  nie  robimy nic,  turystyka się  nie
rozwija w żaden sposób, nie tknęliśmy tego tematu przez trzy lata,  a przedsiębiorcom
podwyższamy opłaty w każdy sposób w jaki to jest tylko możliwe. Radny stwierdził, że
jest przeciwny podnoszeniu opłat dla rolników. 
Wójt zwrócił się do Rady o głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały.

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

 wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości w 2018 roku na terenie Gminy
Fredropol

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch

Radny S. Puchala poprosił o wyjaśnienia do projektu uchwały
Przewodniczący  wyjaśnił,  że  zwalnia  się  wszystkich  rolników  z  podatku  od
nieruchomości od budynków mieszkalnych. Jest to taki sam projekt uchwały jak co roku. 
Wójt – dbamy o rolników, którzy nie osiągają dochodów bo wszyscy wiemy jakie klasy
gruntów mamy, szczególnie Rybotycze, Pacław, Kalwaria , Makowa. Kiedyś było objęte
jeszcze tzw. górskim, teraz tego nie ma. Dziś wychodzimy naprzeciw rolnikom, ci co mają
powyżej 1 ha nie płaca podatku od nieruchomości i to jest działanie Wójta i Rady jeżeli
chodzi o wspieranie rolnictwa.

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

 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących
w roku 2018 na terenie Gminy Fredropol 

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch
Przewodniczący wyjaśnił, że wzrost jest o 50 zł. w każdej pozycji.



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

 opłaty targowej

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch
Przewodniczący  wyjaśnił,  że  uchwała  dotyczy  Odpustu  Kalwaryjskiego,  stawki  nie
ulegają zmianie. 

Radny S. Puchala – ta uchwała jest dalej nieprecyzyjna, w tamtym roku żeśmy ją trochę
doprecyzowali, że nie obowiązuje cały rok tylko w okresie kiedy jest Odpust, ale dalej ona
jest pobierana od takich ludzi jak Pan który wozi chleb. Zróbmy raz uchwałę porządnie bo
zgodnie  z  tą  uchwałą  należy  pobrać  od  tego  Pana  za  każdy  samochód  który  jeździ
dziennie 50 zł. czyli przez 3 dni należy wziąć 150 zł. To ta uchwała mówi.
Radny J. Solski – Kalwaria jest miejscem turystycznym i sprzedaż trwa podczas całego
sezonu, niektórzy handlowcy zajmują pasy drogowe od kwietnia do listopada, zawężają
drogę. Należałoby administracyjnie spowodować, żeby handel zszedł z drogi i odbywał
się tylko na terenach dzierżawionych na ten cel. W celach porządkowych, bezpieczeństwa
należałoby to uporządkować.
Wójt zgodził  się z radnym Solskim, ale wyjaśnił,  że jest  to droga powiatowa i  my nie
mamy możliwości w to ingerować. Zwrócił się do radnych powiatowych aby przekazali
problem Dyrekcji  Zarządu Dróg Powiatowych.  Wójt  stwierdził,  że  działa  w oparciu o
przepisy prawa obowiązującego w RP i z tego prawa jest rozliczany. Jeśli chodzi o projekt
uchwały to  jest  on przygotowany zgodnie z  prawem i  w ubiegłym roku został  przez
Wojewodę na podstawie przepisów prawa zalegalizowany. Jeżeli ktoś chce inne prawo
stanowić to niech stanowi dla siebie, ale na pewno nie będzie Wójtowi czy komuś innemu
kto  ten  projekt  przygotował  mówił  czy  to  jest  zgodne  z  prawem  czy  nie.  Każdy
odpowiada przed rożnymi instytucjami za to jak przestrzega prawa RP.
Radny S. Puchala  odpowiedział, że nie twierdzi, że uchwała nie jest zgodna z prawem bo
jest  zgodna  z  prawem,  ale  wyrządzamy  krzywdę  kolejnemu  przedsiębiorcy,  bo  na
podstawie tej uchwały należałoby tą opłatę pobrać od każdego samochodu przez trzy dni.
Kolejnemu przedsiębiorcy dokładamy opłat  i tak naprawdę ktoś się będzie mógł na tą
uchwałę powołać i wyegzekwować te opłaty, a to są miejsca pracy dla ludzi, którzy tutaj
mieszkają. 
Wójt odpowiedział, że uchwała jasno precyzuje w jakie dni jest pobierana opłata, w jakim
miejscu są opłaty pobierane i uchwała jest wykonywana.

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

 zmiany  Uchwały  Nr  XXXVII/292/2017  z  dnia  30  marca  2017  roku  w  sprawie
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch

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



 ustalenia  sieci  publicznych  przedszkoli  i  oddziałów  przedszkolnych  w  szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Fredropol

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch

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

 zmiany uchwały Nr XXXVII/293/2017 Rady Gminy Fredropol z dnia 30.03.2017 r. w
sprawie włączenia do Zespołu szkół w Huwnikach Samorządowego Przedszkola w
Huwnikach

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch

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

 stwierdzenia  przekształcenia  dotychczasowej  sześcioletniej  Szkoły  Podstawowej  w
Huwnikach oraz Szkoły Filialnej w Rybotyczach podporządkowanej organizacyjnie
dotychczasowej  sześcioletniej  Szkoły  Podstawowej  w  Huwnikach,  dla  których
organem prowadzącym jest Gmina Fredropol 

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch

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

 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej we
Fredropolu  oraz  Szkół  Filialnych  podporządkowanych  organizacyjnie
dotychczasowej  sześcioletniej  Szkole  Podstawowej  im.  Aleksandra  Fredry  we
Fredropolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Fredropol 

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch

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

 współpracy pomiędzy Gminą Fredropol a Gminą Lubisa (Słowacja)

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch

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

 ustanowienia pomnika przyrody

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch



Wójt wyjaśnił, że projekt uchwały jest przygotowany na wniosek Nadleśnictwa Bircza i
drzewa są na ich terenie. Z naszej strony jest to wspieranie turystyki.
Radny J. Solski stwierdził, że dobrze by było gdyby ktoś z Nadleśnictwa był na sesji i
wyjaśnił, gdzie są te drzewa, pokazał zdjęcia.
Przewodniczący odpowiedział, że zdjęcia, opisy drzew są w załącznikach do projektu i
komisje miały możliwość zapoznania się przed sesją 
Wójt wyjaśnił, że pracownicy Urzędu Gminy przygotowali projekt uchwały na podstawie
wniosku Nadleśnictwa i to pracownicy Nadleśnictwa ustalili, które to są drzewa. Jak będą
pomniki przyrody i będą oznaczone to zobaczymy jakie to są drzewa i gdzie

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

 wyrażenia  zgody  na  wystąpienie  o  wpisanie  nieruchomości  gminnej  do  rejestru
zabytków województwa podkarpackiego

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch

Przewodniczący  wyjaśnił,  że  nie  jest  to  sprawa  nowa i  jest  trochę  dokumentów  tego
dotyczących.  Na sesji  22.06  została  odczytana  uchwała  zebrania  wiejskiego  wsi  Nowe
Sady w którym udział brało 24 osoby wg listy obecności. Opinia Komisji Rolnictwa była
negatywna co do wpisania odprowadzalnika wody do rejestru zabytków.
Przewodniczący odczytał treść uchwały zebrania wiejskiego sołectwa Nowe Sady z dnia
25.04.2017 r. Zebranie wiejskie nie wyraża zgody na wpisanie odprowadzalnika wody do
rejestru zabytków
Radny J. Lichota poprosił, żeby Rada ustosunkowała się pozytywnie do uchwały zebrania
wiejskiego i odrzuciła projekt uchwały 

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

 obciążenia  nieruchomości  gminnej  ograniczonym  prawem  rzeczowym  w  postaci
służebności gruntowej

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch

Wyrazić zgodę Wójtowi Gminy na obciążenie nieruchomości gminnej – działki nr 612/10
o pow. 1,5437  ha  położonej  w  obrębie  Nowe Sady  ograniczonym prawem rzeczowym
tj. nieodpłatną  służebnością  gruntową  przechodu  i  przejazdu  na  rzecz  każdoczesnych
właścicieli i posiadaczy działki nr 355/2 obrębu Sierakośce, pasem szerokości 6 metrów
przy granicy z ciekiem „Młynówka” tj. z działką nr 2095/3 obrębu Nowe Sady.

Przewodniczący przedstawił pismo Pana J. Pichura w sprawie ustanowienia służebności. 

Radny S. Puchala zapytał czy tam jest już droga przygotowana
Wójt  odpowiedział,  że  jeżeli  byłaby  droga  to  nie  była  by  ustanawiana  służebność  na
działce



Radny S. Puchala zapytał dlaczego nie?
Wójt odpowiedział, że jeżeli byłaby droga no to po co ustanawiać służebność w działce. W
2016 roku Pan Pichur kupił działkę 35/2 od gminy, dojazd do tej działki jest przez drogę,
która została wydzielona, ale droga ta nie zapewniała pełnego dojazdu do działki, trzeba
było przejechać między innymi przez działkę 612/10 o której mowa dzisiaj.  Sprzedając
działkę 612/10 cały czas dawaliśmy informacje, że będzie ona obciążona służebnością. W
tej  chwili  przetarg  jest  rozstrzygnięty,  jest  nabywca  tej  działki,  ale  żeby  podpisać  akt
notarialny jest potrzebna ta uchwała. Nie ma tam drogi, dojazd musi być przez część tej
działki. 

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

 nabycia/sprzedaży/dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy

Projekty uchwał przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch

1. Zezwolić Wójtowi Gminy na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy na
okres  3 lat  na  dzierżawę  nieruchomości  gminnej  o  pow.  0,0020  ha,  stanowiącej  część
działki nr 2/101 o pow. 1,2800 ha położonej w Młodowicach, na rzecz dotychczasowego
dzierżawcy – Pana Bogusława Bal zam. Młodowice Osiedle 1/16, z przeznaczeniem na
ustawienie garażu typu „blaszak”.

Sołtys  J.  Borowski  wyraził  pozytywną  opinię  do  wszystkich  projektów  uchwał
dotyczących  Osiedla Młodowice.

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

2. Zezwolić Wójtowi Gminy na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy na
okres  3 lat  na  dzierżawę  nieruchomości  gminnej  o  pow.  0,0080  ha,  stanowiącej  część
działki nr 2/101 o pow. 1,2800 ha położonej w Młodowicach, na rzecz dotychczasowego
dzierżawcy – Pana Bogusława Bal zam. Młodowice Osiedle 1/16, z przeznaczeniem na
cele rolne.

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

3. Zezwolić Wójtowi Gminy na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy na
okres  3 lat  na  dzierżawę  nieruchomości  gminnej  o  pow.  0,0150  ha,  stanowiącej  część
działki nr 2/101 o pow. 1,2800 ha położonej w Młodowicach, na rzecz dotychczasowego
dzierżawcy  –  Pani  Zofii  Bal  zam. Młodowice  Osiedle  12/1,  z  przeznaczeniem na  cele
rolne.

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  o  pow.  0,0500  ha,  stanowiącej  część
działki  nr 22/1 o pow. 0,6500 ha położonej  w Nowych Sadach,  zgodnie z  załącznikiem
graficznym,  na  rzecz  dotychczasowego  dzierżawcy  –  Pana  Grzegorza  Chramiec  zam.
Nowe Sady 14, z przeznaczeniem na cele handlowe.

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

5. Zapytania i interpelacje radnych.
6. Dyskusja.

Radny S. Puchala – czy jest ograniczona ilość dzieci przyjmowanych do przedszkoli i czy
są  przyjmowane  3-latki?  Pytanie  bierze  się  stąd,  że  płacimy  duże  dotacje  dla  Gminy
Przemyśl z tego tytułu i czy faktycznie tych dzieci przez to nie tracimy w przedszkolach.
Radny stwierdził, że informacje jakie do niego dotarły w tej sprawie są niepokojące. 
Radny stwierdził, że było mu przykro, że na uroczystości 70 - lecia Szkoły we Fredropolu
nie było Wójta. „Panie Wójcie Pan jest reprezentantem Gminy, taka uroczystość się zdarza
bardzo, bardzo rzadko, Pan jest drugą kadencję i takiej uroczystości nie było, ja wiem, że
Pan  zacznie  to  tłumaczyć  podpisywaniem umów...,  natomiast  niczym się  tego  nie  da
wytłumaczyć dlatego że podpisanie umowy można było zrobić w każdym innym terminie
o innej godzinie, a Pan mógł tam być.” Radny stwierdził że Wójt omija uroczystości kiedy
pojawiają  się  u  nas  ważni  goście,  posłowie  z  naszego  terenu,  to  nie  jest  pierwszy
przypadek  i  to  jest  przykre  bo  powinniśmy  szukać  takich  kontaktów,  a  Wójt  takich
spotkań unika.
W sprawie zatrudnienia Pani Małgorzaty Chomycz – Śmigielskiej. Radny stwierdził, że
Wójt przez ileś lat powtarzał, że zatrudnienie zastępcy Wójta nie jest potrzebne i radny się
z tym zgadzał bo jest to zbędny wydatek. „Zatrudnialiśmy tą Panią przez półtorej roku...
na  końcu  nie  potrafił  jej  Pan  pożegnać,  ale  straciliśmy  pieniądze,  a  pieniądze  to  są
inwestycje, które mogliśmy zrobić na terenie tej Gminy. Te pieniądze, które Pan wydał na
zatrudnienie tej Pani to jest inwestycja na poziomie pół miliona złotych, to są pieniądze,
które straciliśmy Panie Wójcie. I dalej Pan twierdzi po odejściu tej Pani że zastępcy Wójta
nie potrzebujemy. Przed Pan tak mówił i po Pan tak mówił, więc w tym okresie co się
takiego działo, że ta Pani była tutaj potrzebna? „
Radny  stwierdził,  że  mamy  dobrych  pracowników  w  Gminie  i  można  było  tych
pracowników wesprzeć i przekazać te pieniądze na te cele, bądź zrobić jakąś inwestycję.
Radny stwierdził, że te pieniądze zostały bezpowrotnie zaprzepaszczone a Wójt „zrobił to
tylko dlatego, że chciał Pan mieć furtkę w przypadku przegranych wyborów i zastępcą
Wójta w Krasiczynie. Niestety ta Pani wobec Pana nie wytrzymała i odeszła po burzliwej
kłótni odeszła...  to są te Pana oszczędności o których Pan mówi, zawsze Pan mówi, że
oszczędza Pan pieniądze i wydaje Pan ciężkie pieniądze na osobę, która była tutaj zbędna,
przy całym szacunku dla tej Pani bo z tą Panią się dało rozmawiać z Panem nie”
Odnośnie diet dla sołtysów, są opóźnienia półroczne powtarzają się przez okres trzech lat
i były też wcześniej bo kadencja tak się zaczęła. Stwierdził, że Wójt nie ma szacunku do
ludzi bo swoją wypłatę regularnie wypłaca, a diety nie są wypłacane. Wójt ponagla ludzi ,
podatników, nakłada kary bo płacą nieterminowo, a jak z tego się wywiązuje Gmina. 
Gmina powinna świecić przykładem przed mieszkańcami tej Gminy
Wójt – Pan świeci?
Radny S. Puchala – tak



Wójt – to wszyscy widzieli i słyszeli
Radny S. Puchala – należy zacząć od siebie a później  widzieć innych,  bo to są ciężkie
pieniądze, te diety niewypłacone to jest 100 tyś zł, gdzie Wójt nie płacąc odsetek zaciąga
bezprocentowy kredyt
Radny S. Puchala – odnośnie placu przy P. Sosenkach. Wójt pisze, że ma jakiś tajemniczy
plan, że co roku tam jest plan koszenia, przez całe wakacje zostało to wykoszone raz, 10
sierpnia, ten plac ma służyć dzieciom, a tam była metrowa trawa i krzaki 
Wójt  odpowiedział,  że  miejsca  w  przedszkolach  są  na  terenie  Gminy  w  Przedszkolu
Samorządowym  w  Huwnikach  i  Przedszkolu  Baśniowa  Kraina  w  Sierakośćcach
prowadzonym  przez  Stowarzyszenie.  Na  następną  sesję  Dyrektorzy  szkół  zostaną
poproszeni o przedstawienie informacji na pytanie radnego.
Odnośnie udziału w uroczystościach w szkole Wójt stwierdził, że radny nie będzie mu
dyktował gdzie ma być i co robić i Wójt nie będzie się przed radnym tłumaczył.
Odnośnie zatrudnienia Pani M. Chomycz – Śmigielskiej. Wójt zapytał radnego kiedy się
urodził?
Radny S. Puchala – w 1975 roku
Wójt  -  „w  1983  roku  pan  Andrzej  Mogielnicki  napisał  tekst  piosenki,  a  Pan  Janusz
Panasewicz słowa zespołu Lady Pank, zna Pan tę piosenkę?, mniej niż zero”
Radny S. Turczyński – odnośnie Pani M. Chomycz – Śmigielskiej  – to co ta Pani tutaj
zrobiła przychody na drogi, na inwestycje, czy inne gminy tyle dostały?
Radny S. Puchala – jeśli chodzi o Pana zdanie, to należy przeczytać prognozy finansowe,
tam w tabelkach wszystko widać, jakie były przychody, czy wyższe, czy niższe, jak Pan
przeczyta to Pan będzie wiedział, moim zdaniem nie 
Wójt zapytał radnego S. Puchale ile bierze pieniędzy od Gminy, ile wynosi jego dieta?
Radny S. Puchala – Pan bierze dziesięć i pół tysiąca z tego co wiem , natomiast ja …
Wójt – ile jest za godzinę mojej pracy, a ile Pana? Jak kto reprezentuje Gminę, ja trafiam na
pierwsze strony z sukcesami Gminy, a Pan jak trafia to wszyscy wiedzą
Radny  S.  Puchala  –  przypomniał,  że  zadał  pytanie  odnośnie  przedszkoli  czy  jest
ograniczenie wiekowe i odnośnie dzieci czy nie? Kiedy zostaną wypłacone zaległe diety
dla sołtysów? 
Radny J. Gierczak – jeśli chodzi o diety to nie biorą nie tylko sołtysi, ale i radni, to rada
wiele  razy  zmienia  budżet  zabierając  pieniądze  z  diet  na  inwestycje,  możemy  tylko
przeprosić sołtysów, że tak się dzieje. Mogliśmy nie przegłosować drogi w Aksmanicach
14 tys. zł. tylko zostawić to na diety. Jeśli chodzi o panią M. Chomycz – Śmigielską to była
bardzo potrzebna na te lata,które tu pracowała, hala w Huwnikach to jest jej duża zasługa.
Nie każdego da się zatrzymać, chciała odejść to odeszła.
Odnośnie  zarzutu  o  podwyżkę  podatków,  1  zł.  to  nie  jest  żadna  podwyżka.  Jak
podejmowaliśmy tegoroczny Budżet  to  było  8  mln.  wydatków na  oświatę.  Dzisiaj  już
mamy 8 mln. 600 tysięcy, czyli w ciągu roku dodaliśmy 600 tys. zł, gdzie jest obniżona
subwencja  nie  ma  już  ZOSiPu.  Jak  by  zostało  600  tys.  to  i  diety  byłyby  zapłacone  i
inwestycje jakieś zrobione
Radny  J.  Solski  –  problem  śmieci  na  cmentarzach,  na  Kalwarii  Pacł.  Od  strony
południowej wieje wiatr i wszystko z pomników strąca, trzeba by zasadzić od tej strony
drzewa. Jest zabytkowe drzewo na tym cmentarzu i konar zwisa nad nagrobkami
Wójt odpowiedział, że nie ma możliwości wycięcia jakiegokolwiek drzewa na cmentarzu
bez zgody Starostwa, a Starostwo musi mieć zgodę od Konserwatora zabytków. Piszemy
cały czas pisma, ale odpowiedzi jest cały segregator i odpowiedzi są cały czas negatywne.
Do  pielęgnacji  drzew  też  musi  być  zgoda  i  może  być  robiona  pod  nadzorem



konserwatora.  
Co  roku  zmieniamy  cmentarze  na  terenie  Gminy,  i  będziemy  to  robić  cały  czas,  w
przyszłym roku na pewno nasadzimy tam drzewa. 
Radny S. Puchala - „odpowiem Panu Wójtowi bo Pan tak do mnie, że mniej niż zero
Wójt – nie powiedziałem żadnego nazwiska
Radny S. Puchala -  powiedział Pan tak do mnie, że mniej niż zero, ostatnio Pan mówił też
coś o kurzych móżdżkach ,  też to jest  nagrane,  Pan przewodniczący nie reaguje na te
wszystkie obelgi
Przewodniczący J. Kożuch – ja tekst piosenki słyszałem
Radny S. Puchala – jest Pan tu gospodarzem i powinien Pan reagować,  w taki sposób się
rozmowa nie powinna odbywać „a do Pana poziomu się nie zniżę panie Wójcie, więc ja
Pana wyzywał nie będę”
Odnośnie  wypowiedzi  radnego  J.  Gierczaka  i  wypłacania  diet  –  najpierw uregulujmy
zobowiązania własne, potem przejdźmy do zadań, były zaległości na początku kadencji i
one są do dzisiaj, skończmy z tym, uregulujmy i przejdźmy dalej do zadań

7.Zakończenie obrad sesji.

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


