
Protokół Nr XLII/2017
z XLII sesji Rady Gminy Fredropol

z dnia 22 września 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. Sebastian Kątek Kierownik Referatu Inwestycji
6. Dominik Cebeńko Kierownik GZUW
7. Dorota Turczyńska - Hamryszczak Kierownik Biblioteki Gminnej

Oraz sołtysi wg załączonej listy.

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

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

Wójt  złożył  wniosek  o  zmianę  porządku obrad  poprzez  procedowanie  jako  pierwszej
uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości
stanowiącej własność gminy - oznaczonej jako Druk Nr 16, ze względu na obecność na
sesji osoby zainteresowanej nabyciem nieruchomości. 

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

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

Wójt przedstawił stan realizacji uchwał Rady Gminy z XXXIX zwyczajnej sesji oraz XL i
XLI sesji nadzwyczajnych.
Sprawozdanie z działalności:
25.07– udział w Święcie Policji w Przemyślu
30.07 – Udział w imprezie Dni Gminy Fredropol – Wójt podziękował wszystkim osobom,
które zaangażowały się w przygotowanie imprezy
01.08-  udział w Walnym zebraniu członków LGD Ziemia Przemyska
20.08-  Dożynki Gminne w Rybotyczach – Wójt  podziękował wszystkim osobom, które
zaangażowały się w przygotowanie imprezy
24.08- wizyta w partnerskiej  gminie Rudki na Ukrainie z okazji  obchodów Dni Gminy
Rudki
1.09  -spotkanie  z  Podkarpackim  Kuratorem  Oświaty  w  sprawie  reformy  oświaty  i
podejmowanych w tej sprawie uchwał na dzisiejszej sesji



4.09 – udział w rozpoczęciu roku szkolnego w Szkołach w Huwnikach i Fredropolu
3.09 – udział w Dożynkach Powiatowych w Medyce
17.09 – udział w Powiatowych Zawodach Strażackich w Przemyślu – Wójt podziękował
drużynom z Gminy Fredropol za reprezentowanie Gminy w tych zawodach

4. Przedstawienie Sprawozdania o przebiegu wykonania Budżetu za I półrocze 2017 roku

Sprawozdanie  o  przebiegu  wykonania  Budżetu  za  I  półrocze  2017  roku  oraz  opinię
Regionalnej Izby Obrachunkowej przedstawił Skarbnik Jan Podbilski.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

 Przeznaczyć  do  sprzedaży  w  drodze  przetargu  nieograniczonego  nieruchomość
położoną w obrębie Huwniki, działkę oznaczoną nr 370/3 o pow. 0,0300 ha.

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch
Pozytywna opinia rady sołeckiej sołectwa Huwniki.
Wójt  wyjaśnił,  że  działka ta  jest  Gminie zbędna ze względu na mały areał,  jest  osoba
zainteresowana i nie ma przeszkód do sprzedaży tej działki.

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

 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.

 zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2017

Projekt uchwały przedstawił Skarbnik Jan Podbilski
Wójt  wyjaśnił,  że uchwała dotyczy zakupu ciągnika wraz z osprzętem do odśnieżania
dróg,  koszenia  działek  gminnych,  rowów.  Uchwała  jest  niezbędna  do  uruchomienia
procedury przetargowej tak aby jeszcze przez zimą można było ten ciągnik kupić. 

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

 zaciągnięcia  kredytu  długoterminowego  zgodnie  z  ustawą  o  zamówieniach
publicznych

Projekt uchwały przedstawił Skarbnik Jan Podbilski

Wójt  wyjaśnił,  że  bierzemy  kredyt  ponieważ  realizujemy  wiele  inwestycji.  Jedna  z
największych  inwestycji  właśnie  ruszyła,  jest  to  przebudowa  drogi  Sierakośce  –



Młodowice, ale wkład własny do tej inwestycji wyniesie 200 tys. zł.
Istotne jest to , że spłacamy tak dużo kredytów, że na koniec roku mimo tego kredytu
zadłużenie Gminy nie  zwiększa się tylko maleje.  Na koniec  2016 r.  zadłużenie Gminy
wynosiło 45%, a według prognoz na koniec 2017, wliczając ten kredyt zadłużenie będzie
wynosić 32 %– 35 %. Zadłużenie jak widać systematycznie maleje. 

Rada  uchwałę  przyjęła  w  głosowaniu:  13  głosów  za,  0  głosów  przeciw,  1  głos
wstrzymujący. (radny A. Latocha nieobecny podczas głosowania)

 wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Fredropol 

Projekt uchwały przedstawił Skarbnik Jan Podbilski

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

 zmiany Uchwały Nr XXXVII/293/2017 Rady Gminy Fredropol z dnia 30 marca 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.

 projektu 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.

 ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia opłaty za
świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach i  oddziałach przedszkolnych,
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.

 zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć  nauczycielom,  którym  powierzono  stanowisko  kierownicze  w  szkołach
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.

 określenia  tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć  dla  nauczycieli
doradców zawodowych w szkołach, 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.

 zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Fredropolu

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch

D. Turczyńska – Hamryszczak – Kierownik GBP w Fredropolu wyjaśniła, że zmiana
Statutu  podyktowana  jest  możliwością  pozyskiwania  środków  na  działanie
Biblioteki  w zakresie  imprez  kulturalnych  mających  na  celu  kultywowanie  lokalnych
tradycji i zwyczajów 

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

 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Fredropol

Projekt  uchwały  przedstawił  Przewodniczący  Rady  Gminy  Józef  Kożuch.  Treść
Regulaminu przedstawił Wiceprzewodniczący Ryszard Kozak.
Przewodniczący wyjaśnił, że zmiany dotyczą bioodpadów.

Radny  J.  Solski  zwrócił  uwagę,  że  odbiorca  odpadów  nie  dostarcza  worków  o
odpowiednich  kolorach  na  poszczególne  odpady.  Zwrócił  również  uwagę  na  psy  bez
uwięzi, które stanowią zagrożenie dla mieszkańców

Wójt  wyjaśnił,  że  Gmina  robi  co  może,  ostatnio  pracownicy  wraz  z  Policją  wykonali
objazd  w  Huwnikach.  Policja  będzie  wymierzać  mandaty  właścicielom  psów,  które
wałęsają  się  bez uwięzi  i  są poważnym zagrożeniem dla  mieszkańców.  Takie objazdy
będą kontynuowane.

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



 szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli  nieruchomości  i  zagospodarowania tych odpadów, w
zamian  za  uiszczoną  przez  właściciela  nieruchomości  zamieszkałych  opłatę  za
gospodarowanie odpadami komunalnymi

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch

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

 ustalenia nowego przebiegu drogi gminnej

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch

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

– Zezwolić  Wójtowi  Gminy  na  nabycie  projektowanej  do  wydzielenia  nieruchomości  –
działki  nr  365/2 o pow. 0,0173 ha położonej  w obrębie Huwniki,  będącej  przedmiotem
własności Pani Katarzyny Buchtalarz, zam. Huwniki 106, wydzielonej na poszerzenie drogi
gminnej tj. działki nr 351/2 obrębu Huwniki.

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

– Zezwolić Wójtowi Gminy na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy na okres
do 31.12.2018 r.  na dzierżawę nieruchomości gminnych – część działki nr 612/2 o pow.
1,9900 ha  z pow. 2,9200 ha i działka  nr 446/5 o pow. 2,0100 ha,  położonych w obrębie
Nowe Sady,  na rzecz  dotychczasowego  dzierżawcy –  Stowarzyszenie  Wędkarzy  Gminy
Fredropol z siedzibą Fredropol 23A, z przeznaczeniem na łowisko wędkarskie.

Komisja Rolnictwa zaopiniowała projekt pozytywnie.

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

– Zezwolić Wójtowi Gminy na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy na okres
3 lat  na  dzierżawę  nieruchomości  gminnej  o  pow.  1,5000 ha,  stanowiącej  część  działki
nr 148/1 o pow. 8,6300 ha położonej w Sierakoścach, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
– Pani Honoraty Radoń zam. Sierakośce 102/1, z przeznaczeniem na cele rolne.

Wójt wyjaśnił, że został przygotowany projekt uchwały ponieważ była pozytywna opinia
rady sołeckiej. Okazało się jednak, że cała działka ma ponad 8 ha, innym dzierżawcom



skończyły się umowy dzierżawy i Pani Radoń była jedynym dzierżawcą na tej działce.
Dzierżawca też pobierał  również dopłaty bezpośrednie za dzierżawioną działkę.  W tej
chwili to Gmina mogłaby zgłosić do dopłat całą działkę ponad 8 hektarową. 
Radny  J.  Gierczak  zaproponował  oddalenie  projektu  uchwały  do  prac  w  Komisji
Rolnictwa.
Radny R. Kozak – Przewodniczący Komisji Rozwoju Społeczno Gospodarczego, Budżetu i
Finansów zgłosił wniosek, żeby poddać projekt pod głosowanie i nie przedłużać umowy
dzierżawy
Radny J. Gierczak wycofał swój wniosek

Rada  uchwałę  odrzuciła  w  głosowaniu:  0  głosów  za,  11  głosów  przeciw,  4  głosy
wstrzymujące.

– 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 2/109  o pow. 0,0634 ha  położonej  w  Młodowicach,  na  rzecz  dotychczasowego
dzierżawcy – Pana Krzysztofa Wydra zam. Katowice, ul. Bukowa 1/13, z przeznaczeniem
na ustawienie garażu typu „blaszak”.

Rada sołecka Osiedla  Młodowice pozytywnie zaopiniowała wszystkie  projekty  uchwał
dotyczące dzierżawy nieruchomości w tym sołectwie.

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

– 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 2/109  o pow. 0,0634 ha  położonej  w  Młodowicach,  na  rzecz  dotychczasowego
dzierżawcy – Pani Wandy Południak zam. Młodowice Osiedle 6/4,  z przeznaczeniem na
ustawienie garażu typu „blaszak”.

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

– Zezwolić Wójtowi Gminy na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy na okres
3 lat  na  dzierżawę  nieruchomości  gminnej  o  pow.  0,0300 ha,  stanowiącej  część  działki
nr 2/101  o pow. 1,2800 ha  położonej  w  Młodowicach,  na  rzecz  dotychczasowego
dzierżawcy – Pana Pawła Walickiego zam. Młodowice Osiedle 12/11, z przeznaczeniem na
cele rolne.

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

– 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 2/106  o pow. 0,0687 ha  położonej  w  Młodowicach,  na  rzecz  dotychczasowego
dzierżawcy – Pana Ryszarda Dejnaka zam. Młodowice Osiedle 6/5, z przeznaczeniem na
ustawienie garażu typu „blaszak”.

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



wstrzymujących.

– 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 2/109  o pow. 0,0634 ha  położonej  w  Młodowicach,  na  rzecz  dotychczasowego
dzierżawcy – Pani Grażyny Siembida zam. Młodowice Osiedle 1/8, z przeznaczeniem na
ustawienie garażu typu „blaszak”.

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

– 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 2/106  o pow. 0,0687 ha  położonej  w  Młodowicach,  na  rzecz
dotychczasowego dzierżawcy – Pani Elżbiety Kielar zam. Młodowice Osiedle 1/1, z
przeznaczeniem na ustawienie garażu typu „blaszak”.

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

– 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 2/106  o pow. 0,0687 ha  położonej  w  Młodowicach,  na  rzecz
dotychczasowego dzierżawcy – Pani Elżbiety Chruścickiej zam. Młodowice Osiedle
1/4, z przeznaczeniem na ustawienie garażu typu „blaszak”.

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

– 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 2/106  o pow. 0,0687 ha  położonej  w  Młodowicach,  na  rzecz
dotychczasowego dzierżawcy – Pani Bożeny Podborożna zam. Młodowice Osiedle
1/18, z przeznaczeniem na ustawienie garażu typu „blaszak”.

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

-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 2/109 o pow. 0,0634 ha położonej w Młodowicach, na rzecz dotychczasowego
dzierżawcy – Pani Barbary Haręza zam. Młodowice Osiedle 12/13, z przeznaczeniem na
ustawienie garażu typu „blaszak”.

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

– 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 2/109  o pow. 0,0634 ha  położonej  w  Młodowicach,  na  rzecz
dotychczasowego  dzierżawcy  –  Pani  Agnieszki  Litwa  zam. Młodowice  Osiedle
1/13, z przeznaczeniem na ustawienie garażu typu „blaszak”.

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch

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

- 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 Adama Korniak zam. Młodowice Osiedle 12/2, z przeznaczeniem na
ustawienie garażu typu „blaszak”.

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch

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

6. Zapytania i interpelacje radnych.
7. Dyskusja.

Przewodniczący  przedstawił  pismo  Naczelnika  Urzędu  Skarbowego  w  Przemyślu
dotyczące analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Gminy Fredropol za 2016 ze
wskazaniem  błędów  i  braków  formalnych.  Przewodniczący  określił  dwutygodniowy
termin dla radnych, których braki te dotyczą. do złożenia pisemnych wyjaśnień 

Przewodniczący przedstawił pismo Pani M. Chomycz – Śmigielskiej – byłej Z-cy Wójta
Gminy Fredropol z podziękowaniem za współpracę.

Przewodniczący  przedstawił  pismo  w  sprawie  propozycji  zorganizowania  kursów  j.
angielskiego dla mieszkańców Gminy Fredropol.

Radny J. Solski poinformował, że w dniu wczorajszym odbyła się w Kalwarii Pacławskiej
międzynarodowa konferencja  naukowa na temat  naszego środowiska,  zagrożeń,  szans
rozwoju. Radny wyraził zdziwienie, że w Konferencji nie uczestniczył Wójt.
Wójt  odpowiedział,  że  nie  miał  zaproszenia,  gdyby  je  dostał  to  na  pewno  by  w  tej
Konferencji uczestniczył.
Radny zapytał czy Wójt planuje zatrudnienie zastępcy.
Poprosił o informacje na temat dokumentacji brodu na rzece Wiar na drodze Huwniki –
Kalwaria Pacławska.
Wójt  odpowiedział,  że  na  razie  nie  planuje  zatrudniania  zastępcy,  obowiązki  zostały
podzielone między Wójta  i  pracowników. Na dzień dzisiejszy  nie  ma wakatu na tym
stanowisku ponieważ nie ma takiego stanowiska w Regulaminie Organizacyjnym.
Została  podpisana  umowa  na  wykonanie  dokumentacji  łącznie  z  pozwoleniem  na
budowę,  nie  możemy uzyskać  pozwolenia  na  budowę ponieważ  Regionalna  Dyrekcja
Ochrony Środowiska nie zgadza się na warunki, które są proponowane w dokumentacji.



Jest prowadzona korespondencja pomiędzy urzędami w tej sprawie
Sołtys S. Dolik – Gmina źle gospodaruje na pastwisku w Pacławiu, jest j nie koszone ze
względu na ukształtowanie terenu, rosną krzaki, chwaty. Stwierdził, że Przewodniczący
firmuje swoim nazwiskiem ten stan rzeczy, a to nie może tak trwać dalej.  „Ogołacacie
ludzi, mniejsze wioski z tego co mają nie dając im w zamian nic lub prawie nic. Na liście
jest  19  sołectw,  przejrzyjcie  uchwałę  budżetową  od  początku  kadencji  Wójta  Śnieżka,
poniżej 10 się łapie na jakąś tam inwestycję, reszta to są statyści”. Świetlica w Pacławiu na
środku wsi straszy ludzi, jak przyjdą jesienne wiatry to zerwie blachę, tak dalej być nie
może.
Przewodniczący  odpowiedział,,  że  nie  on powinie  być  adresatem tych pretensji.  Rada
podjęła uchwałę o przekazaniu pastwiska do GZUW pod dopłaty bezpośrednie
Wójt  zapytał  sołtysa czy ma wszystkie  swoje  działki  w takiej  kulturze,  że nie  ma ani
jednego krzaka? Są działki gminne, które są lasami, są działki które są krzakami i są takie,
które są koszone. Wójt stwierdził, że chciałby żeby pojawili się radni, którzy zrobią dla tej
gminy  tyle  co  on.  Przypomniał,  że  również  dzieci  z  Pacławia  chodzą  do  szkoły  w
Huwnikach która jest cały czas remontowana i doposażana, i służy nie tylko dla Huwnik
Sołtys S.  Dolik -  „chcieliście gospodarzyć to róbcie to,  żaden z radnych,  ani  Wójt,  ani
Przewodniczący nie znał ukształtowania tego terenu, na oko 15 ha jest, dopłaty z tego nie
bierzecie i nikt z tego nie korzysta
Wójt zaproponował, żeby sołtys wydzierżawił te 15 ha za które Gmina nie bierze dopłat

7.Zakończenie obrad sesji.

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


