
Protokół Nr XXXIX/2017
z XXXIX sesji Rady Gminy Fredropol

z dnia 22 czerwca 2017 roku

Ustawowy skład Rady 15
Radni Obecni na sesji 14
Radni nieobecni na sesji W. Plizga

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. Bożena Nuckowska Kierownik GOPS
6. Sebastian Kątek Kierownik Referatu Inwestycji
7. Dominik Cebeńko Kierownik GZUW
8. Dorota Turczyńska - Hamryszczak Kierownik Biblioteki Gminnej
9. Alina Gierczak Kierownik USC
10. Piotr Fac Radca prawny
11. Krzysztof Kołodziejczyk Radny powiatowy

Oraz sołtysi wg załączonej listy.

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

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

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

Wójt przedstawił stan realizacji  Uchwał z XXXVII i  XXXVIII  (sesja nadzwyczajna) sesji
Rady Gminy Fredropol.
31.03 – udział w uroczystości nadania nazwy dla mostu w Huwnikach
19.05  –  spotkanie  z  Dyrektorem  RZGW  w  Rzeszowie  na  temat  realizowanych  i
planowanych inwestycji na terenie Gminy Fredropol
19.05. - spotkanie w RZGW w Krakowie
29.05 – spotkanie w Gminie Rudki na Ukrainie w sprawie współpracy
02.06 – Gminny Dzień Dziecka w Kalwarii Pacławskiej
10.06 – udział delegacji Gminy Fredropol w konferencji w Gminie Sokolniki na Ukrainie
13.06  –  udział  Pani  W-  ce  Wójt  w  konferencji  naukowej  w  Przemyślu  poświęconej
wydaniu Dzieł A. Fredry. Uczestniczył również Przewodniczący Komisji Oświaty J. Solski

14.06 – spotkanie z dowódcą Wojsk Obrony Terytorialnej na Podkarpaciu 
20.04 – Gala w Rzeszowie gdzie Wójt odebrał Statuetkę dla Gminy Fredropol jako lidera
inwestycji  na  Podkarpaciu.  Było  to  jedno  z  najważniejszych  wydarzeń  dla  Gminy
Fredropol. 



Zaprezentowany został film z tego wydarzenia.
Wójt podziękował wszystkim którzy przyczynili się do tego sukcesu, radnym, sołtysom,
Pani M. Chomycz – Śmigielskiej – Z-cy Wójta, Sekretarzowi, Skarbnikowi, Pani Skarbnik,
kierownikom  jednostek  organizacyjnych,  radnym  Powiatu  Przemyskiego,  Staroście
Przemyskiemu oraz mieszkańcom za wsparcie. 

4. Podjęcie uchwał w sprawie:
 zmian w budżecie Gminy na 2017 rok

Projekt uchwały przedstawił Skarbnik Jan Podbilski

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

 zaciągnięcia  kredytu  konsolidacyjnego  z  przeznaczeniem  na  spłatę  wcześniej
zaciągniętej pożyczki i kredytów

Projekt uchwały przedstawił Skarbnik Jan Podbilski

Wójt wyjaśnił, że kredyt nie spowoduje zwiększenia kwoty zadłużenia Gminy, a kredyt
nie wpłynie na konto Gminy tylko bezpośrednio do Banków w których mamy zaciągnięte
kredyty.  Kredyty,  które  mieliśmy i  mamy jeszcze  do  spłaty  są  z  różnych lat,  między
innymi z lat 2008 ,2009 , 2010, 2011. Kiedy brane były te kredyty marże i oprocentowanie
były  bardzo  wysokie,nawet  rzędu  4%-5%.  Dzisiaj  marża  i  oprocentowanie  są  bardzo
niskie bo sięga maksymalnie do 1%. Kredyt konsolidacyjny daje nam to że nie spłacamy
kredytów w różnych bankach i mamy zadłużenie tylko w jednym banku, po drugie daje
nam oszczędności na odsetkach i prowizjach związanych z obsługą kredytu. Da to ok. 100
tys. zł. oszczędności rocznie na odsetkach. 
Radny S. Puchala stwierdził, że cieszy się że zostanie zaciągnięty kredyt konsolidacyjny,
bo  już  przy  poprzednich  kredytach  proponował  takie  rozwiązanie.  Zapytał  na  jakich
warunkach zostały zaciągnięte kredyty wcześniejsze, na jaki okres, żeby mieć porównanie,
bo ten kredyt ma okres spłaty 19 lat. Jakie będą warunki zapytania ofertowego?
Wójt odpowiedział, że owszem radny na poprzednich sesjach mówił o tym, ale słowa nie
wystarczą,  trzeba  pracy.  Żeby  dostać  taki  kredyt  trzeba  spełnić  wiele  warunków,  na
tamten okres na pewno taka uchwała nie byłaby zaakceptowana przez Regionalną Izbę
Obrachunkową. Co do kwot i warunków to jest to wszystko w uzasadnieniu, Umowy
można sprawdzić, nie wszystkie kredyty są zaciągnięte przez obecnego Wójta, największy
kredyt  był  wcześniej.  Nie  ma zapytania  ofertowego  bo  jak  można je  zrobić  nie  mając
podjętej uchwały i zgody RIO, ale o tym radny powinien wiedzieć. 
Radny S. Puchala – w zabezpieczeniu wpisujemy weksel in blanco i deklaracja wekslowa,
skąd wiemy na ile lat będzie kredyt. Skoro znamy część warunków to znaczy, że jakieś
zapytania wstępne już były robione
Skarbnik J. Podbilski wyjaśnił, że podstawą do zaciągnięcia kredytu jest uchwała Rady,
jeżeli RIO uchwałę zaakceptuje to występujemy z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie
kredytu, ogłaszamy przetarg ogłaszany w biuletynie unijnym i rusza cała procedura która
potrwa do końca roku. Spłata będzie dopiero od 1 stycznia 2018 r. Wyłoniony Bank spłaci
kredyty  w innych  bankach,  a  my  będziemy  płacić  tylko  do  tego  jednego  banku.  Nie
wiemy jeszcze czy ta procedura przejdzie bo jest tu wiele wymogów. Kredyt ten za chwilę



znajdzie odzwierciedlenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Radny S. Puchala – kto w uzasadnieniu wymyślił to zabezpieczenie?
Wójt  odpowiedział,  że  takie  zabezpieczenie  musi  być  dla  RIO,  a  radny  gdyby  miał
podstawy wiedzy jak są przygotowywane uchwały, jak funkcjonuje ustawa o finansach
publicznych, jaka jest procedura starania się o kredyt i jakie warunki muszą być spełnione
w uchwale to by nie zadał tak absurdalnych pytań. 
Radny S. Puchala stwierdził, że warunki spłaty kredytu ustala Bank a nie RIO
Wójt wyjaśnił, że my ustalamy w specyfikacji do przetargu
Radny J. Gierczak wyjaśnił, że do każdej uchwały o kredycie musi być zabezpieczenie i
taką  uchwałę  musimy  podjąć,  a  dopiero  potem  warunki  ustalać  między  bankiem  i
Urzędem Gminy 

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

 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,  0  głosów
wstrzymujących.

 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Fredropolu za 2016 rok

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch

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

 sprzedaży/dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy

Projekty uchwał przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch

1. Przeznaczyć do dzierżawy w trybie bezprzetargowym część działki nr 378 o pow.
0,0100  ha  z pow.  0,0300  ha,  położonej  w Fredropolu,  zgodnie  z załącznikiem
graficznym stanowiącym integralną część uchwały, na okres 20 lat, na rzecz Pani
Marii  Balawejder,  zam.  Sólca  13  na poprawę  zagospodarowania  nieruchomości
przyległej.

Pozytywna opinia rady sołeckiej.

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

2. Zezwolić Wójtowi Gminy na zawarcie kolejnej umowy na okres 3 lat na użyczenie
nieruchomości  gminnych  –  działki  nr  250  obrębu  Rybotycze  w lokalizacji  obok
budynku szkoły, działki nr 130/2 obrębu Sierakośce w lokalizacji obok świetlicy



wiejskiej, działki nr 138/1 obrębu Kniażyce w lokalizacji obok świetlicy wiejskiej,
na rzecz Podkarpackiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża z
siedzibą  w  Rzeszowie,  z przeznaczeniem  na  ustawienie  pojemników  PCK  na
zbiórkę odzieży używanej.

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

 udzielenia Wójtowi Gminy Fredropol absolutorium z tytułu wykonania budżetu za
2016 rok
- Przedstawienie "Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok"

"Sprawozdania  z  wykonania  budżetu  Gminy  za  2016  rok"  przedstawił  Skarbnik  Gminy  Jan
Podbilski.

- Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej do Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie 
  udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Fredropol za 2016 rok

Wniosek Komisji Rewizyjnej do Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie 
  udzielenia  absolutorium  Wójtowi  Gminy  Fredropol  za  2016  rok  przedstawiła
Wiceprzewodnicz ca Komisji Rewizyjnej Renata Lekowska.ą

- Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie udzielenia absolutorium
  Wójtowi Gminy Fredropol

Opini  Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie udzielenia absolutoriumę
  Wójtowi Gminy Fredropol przedstawił Przewodnicz cy Rady Gminy Józef Kożuch.ą

– Opinie Komisji Stałych w sprawie wykonania budżetu gminy za 2016 rok

Komisja Rozwoju Społeczno – Gospodarczego, Budżetu i Finansów – R. Kozak – opinia pozytywna
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska – J. Gierczak – opinia pozytywna
Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Samorz dowych – J. Solski – opinia pozytywnaą

– Dyskusja

brak głosów w dyskusji.

– Podj cie uchwały w sprawie Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rokę

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch

Po  rozpatrzeniu,  zatwierdza  się  sprawozdanie  finansowe  wraz  ze  sprawozdaniem  z
wykonania budżetu Gminy za 2016 rok

Rada  uchwałę  przyjęła  w  głosowaniu:  13  głosów  za,  0  głosów  przeciw,  1  głos
wstrzymujący.

– Podjecie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Fredropol za 2016
rok



Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch

Rada  uchwałę  przyjęła  w  głosowaniu:  13  głosów  za,  1  głosów  przeciw,  0  głosów
wstrzymujących.

Wójt złożył podziękowania wszystkim którzy przyczynili się swoja pracą i wsparciem do
wykonania Budżetu za 2016 rok.

• w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVII/300/2017 z dnia 30 marca 2017 r. oraz
zawarcia  kolejnej  umowy  dzierżawy  po  umowie  zawartej  na  czas  oznaczony
do 3 lat na dzierżawę, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowiąca
własność gminy

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch
Wyjaśnił,  że  uchwał  o  dzierżawie  na  okres  1  roku  została  podjęta  w marcu,  ale  były
kolejne pisma CYPRINUSA z innymi okresami dzierżawy. NTW CYPRINUS nie podpisał
Umowy przygotowanej na podstawie uchwały z marca br. 

Uchylić uchwałę Nr XXXVII/300/2017 Rady Gminy Fredropol z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie
zezwolenia  Wójtowi  Gminy  na  zawarcie  kolejnej  umowy  na  okres  1  roku  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, położone w obrębie Nowe Sady, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
–  Niezależnego  Towarzystwa  Wędkarskiego  „CYPRINUS”  z siedzibą  w  Przemyślu,  z
przeznaczeniem na łowisko wędkarskie.

Zezwolić Wójtowi Gminy na zawarcie kolejnej  umowy na okres 18 miesięcy -  do dnia
31.12.2018  roku  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, położone w obrębie
Nowe  Sady,  na rzecz  dotychczasowego  dzierżawcy  –  Niezależnego  Towarzystwa
Wędkarskiego  „CYPRINUS”  z siedzibą  w  Przemyślu,  z  przeznaczeniem  na łowisko
wędkarskie. 

Radny J. Gierczak – jeżeli umowa nie została podpisana to składa wniosek o odrzucenie
projektu uchwały i niepodpisywanie żadnej umowy w CYPRINUSEM

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek radnego J. Gierczaka
Rada  wniosek  przyjęła  w  głosowaniu:  14  głosów  za,  0  głosów  przeciw,  0  głosów
wstrzymujących.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały
Rada  uchwałę  odrzuciła  w  głosowaniu:  0  głosów  za,  14  głosów  przeciw,  0  głosów
wstrzymujących.

5. Zapytania i interpelacje radnych.
6. Dyskusja.

Przewodniczący przedstawił Pismo Państwa Ogonowskich o wpisanie odprowadzalnika
potoku Młynówka w Nowych Sadach do rejestru zabytków. 



Przewodniczący skierował pismo w tej sprawie do Komisji Rolnictwa. Komisja Rolnictwa
zwróciła  się  o  opinię  do  radnego  i  sołtysa  wsi  Nowe  Sady.  Zebranie  wiejskie  w
przedstawionym Protokole nie wyraża zgody na wnioskowany wpis. 
Przewodniczący  zapytał  czy radni  podejmą inicjatywę uchwałodawczą  w tej  sprawie?
Nikt z radnych nie zadeklarował takiej inicjatywy.
Wójt  odpowiedział,  że  taki  projekt  uchwały  Radzie  przedłoży  ponieważ  ma  taki
obowiązek.
Sołtys  Z.  Feduniak  w  sprawie  bardzo  złego  stanu  drogi  powiatowej  do  Kalwarii
Pacławskiej, która została wykonana w ubiegłym roku
Wójt odpowiedział, że zgadza się z sołtysem, że droga przed remontem była w lepszym
stanie.  Inwestorem był Zarząd Dróg Powiatowych i Wójt skieruje do nich pismo w tej
sprawie. Możemy również zaprosić dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych za sesję i zadać
pytania w sprawie tej drogi
Sołtys J. Borowski zwrócił uwagę na problem z „barszczem Sosnowskiego”
Wójt  odpowiedział,  że jako Gmina w pasie drogowym staramy się to  niszczyć,  ale na
działkach  prywatnych  nie  możemy  tego  robić,  możemy  tylko  wystosować  pismo  do
właścicieli działek

7.Zakończenie obrad sesji.

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


