
Protokół Nr L/2018
z L sesji Rady Gminy Fredropol

z dnia 27 marca 2018 roku

Ustawowy skład Rady 15
Radni Obecni na sesji 15
Radni nieobecni na sesji

Osoby zaproszone na sesję:
1. Mariusz Śnieżek Wójt Gminy
2. Leszek Urban Sekretarz Gminy
3. Jan Podbilski Skarbnik Gminy
4. D. Turczyńska - Hamryszczak Kierownik Biblioteki Gminnej
5. Dominik Cebeńko Kierownik GZUW
6. Sebastian Kątek Kierownik Referatu Inwestycji
7. Alina Gierczak Kierownik USC
8. Ryszard Gołębiowski Radny Rady Powiatu Przemyskiego

Oraz sołtysi wg załączonej listy.

W części sesji uczestniczył Poseł na Sejm RP – Marek Rząsa

1.Otwarcie sesji.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.

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

Wójt zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie
ustalenia nowego przebiegu dróg gminnych

Wniosek został przyjęty w głosowaniu 15 głosów za.

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

Wójt przedstawił stan realizacji  Uchwał Rady Gminy z XLVII,  XLVIII, XLIX sesji Rady
Gminy.
Działalność:
...01.2018  –  udział  w  międzyszkolnym  konkursie  kolęd  i  pastorałek  w  szkole  w
Sierakoścach
13.01.2018 - udział w spotkaniu opłatkowym Podkarpackiej Izby Rolniczej w Aksmanicach
13.01.2018– udział w spotkaniu opłatkowym w Kniażycach
18.01.2018 – udział w Konwencie Wójtów
25.01.2018 – udział w przeglądzie kolędniczym w DPS w Huwnikach 
02.02.2018 – spotkanie z Dyrektorem RDOŚ w Rzeszowie w sprawie  zgody na budowę
przejazdu przez rz. Wiar w Huwnikach
14.02.2018 – spotkanie z Wojewodą Panią E. Leniart 
07.03.2018 – spotkanie z Marszałkiem P. Pilchem w sprawie pomocy i wparcia dla Gminy



12.03.2018  –  spotkanie  w  Arłamowie  z  Prezesem  A.  Kubickim  w  sprawie  Programu
Bieszczady. Na Program ma być przeznaczone 800 mln. złotych, są czynione starania aby
również nasza Gmina została do Programu włączona jeśli nie w całości to przynajmniej w
części. W ramach tego Programu droga powiatowa łącząca Przemyśl z Bieszczadami ma
być przeprojektowana na drogę wojewódzką, będzie gruntownie przebudowana włącznie
z poszerzeniem, wykonaniem chodników. Gmina Fredropol może sporo na tym zyskać.
Cały  czas  trwają  spotkania  w tej  sprawie  przy  wsparciu  Marszałka  Sejmu RP  Marka
Kuchcińskiego, Marszałka P. Pilcha 
14.03.2018  -  odbiór  Hali  Sportowej  w Huwnikach,  planowane  jest  uroczyste  otwarcie,
trwają rozmowy, żeby z udziałem reprezentantów Polski w piłce nożnej podczas pobytu
kadry w Arłamowie
15.03.2018 – podpisanie Umowy z Ministrem Sprawiedliwości na zakup sprzętu dla OSP.
W ramach tej umowy zostanie zakupione 5 szt. toreb ratowniczych i 2 szt. defibrylatora.
Wójt  podziękował radnemu Ł.  Mirowskiemu, sołtysowi F.  Bąkowi, Panu D. Drozdowi
Naczelnikowi OSP w Kupiatyczach za pomoc w przygotowaniu wniosku. Pozyskaliśmy
37,  204  zł.  na  zakup  sprzętu,  wprowadzamy  to  do  Budżetu  i  będziemy  to  zadanie
realizować, sprzęt po zakupieniu będzie przekazany jednostkom OSP.

4.Podjęcie uchwał w sprawie:
 zmian w budżecie Gminy na 2018 rok

Projekt uchwały przedstawił Skarbnik Jan Podbilski

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

 ustalenia  Regulaminu  wynagradzania  nauczycieli  zatrudnionych  w  szkołach
prowadzonych przez Gminę Fredropol 

Projekty uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch

Radny  S.  Puchala  –  stwierdził,  że  dodatki  w  Regulaminie  są  bardzo  zróżnicowane.
Poprosił  o  szczegółowe  dane  dotyczące  szkół  we  Fredropolu  i  Huwnikach.  Ile  jest
oddziałów, nauczycieli, uczniów w obu tych szkołach
Wójt  odpowiedział,  że  na  następną  sesję  dane  takie  zostaną  przygotowane.  Wójt
przypomniał,  że  szkoła  we  Fredropolu  jest  Szkołą  Podstawową,  natomiast  szkoła  w
Huwnikach jest Zespołem Szkół, projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez
Związek Nauczycielstwa Polskiego zgodnie z wymogiem ustawowym. Na następną sesję
zostanie przedstawiony wykaz dla Szkoły Podstawowej i dla Zespołu Szkół
Radny J. Solski – kiedyś już była dyskusja na temat tych szkół, były one badane pod kątem
warunków pracy, nauczania,  była nawet uczelnia rzeszowska,  która te sprawy badała,



szkoły te były podobne. Radny stwierdził, że według jego wiedzy szkoła we Fredropolu
ma  więcej  oddziałów  i  większą  liczbę  dzieci.  Według  obliczeń  dyrektor  szkoły  we
Fredropolu  może  być  w  plecy  nawet  800  zł.  w  stosunku  do  dyrektora  ze  szkoły  w
Huwnikach.  Zwykła  przyzwoitość  nakazuje,  że  tak  nie  powinno  być.  Są  to  podobne
szkoły, w tych badaniach szkoła we Fredropolu była minimalnie lepsza, tak nie powinno
być
Wójt – to nie są podobne szkoły, to są szkoły innego typu, we Fredropolu jest  Szkoła
Podstawowa w Huwnikach jest Zespół szkół, 
Radny J. Solski – z czego to wynika?
Wójt – z tego, że szkoła we Fredropolu po przekształceniu czyli likwidacji Gimnazjum
stała się z mocy prawa szkoła podstawową, Szkoła w Huwniakch, gdzie po likwidacji
przedszkola zostało ono włączone do szkoły tworzy się Zespół  Szkół.  Są to  inne typy
szkół.
Radny S. Puchala – czy dalej nie chodzi o nazwę? Czym się różni szkoła we Fredropolu,
która posiada więcej oddziałów, więcej uczniów, więcej filii, więcej nauczycieli, dyrektor
ma  większe  środki  którymi  zarządza  i  Pan  pisze  w  dodatkach  motywacyjnych,  że
Dyrektor  szkoły  może  otrzymać  jako  dodatek  motywacyjny  10%  jego  wynagrodzenia
zasadniczego, a dyrektor Zespołu Szkół 25%, podnosi Pan w stosunku do tego co było w
roku 2012. Skąd to rozgraniczenie, gdzie dyrektor ma większe obowiązki, to jest rażące 10
a 25 na niekorzyść osoby,  która wykonuje znacznie większe obowiązki.  To jest  rażąca
niesprawiedliwość, tak nie wolno robić. Radny stwierdził, że trzeba to przeanalizować,
ujednolicić  nazwy  szkół  i  przedszkoli  bo  tu  chodzi  o  to,  że  tu  utworzono  oddział
przedszkolny, a nie przedszkole i dlatego nie ma Zespołu Szkół, ujednolićmy to. Rodzice z
terenu Fredropola mają takie samo prawo jak rodzice z terenu Huwnik, żeby oddać dzieci
trzyletnie  do  przedszkola,  oddział  przedszkolny  tego  nie  zapewnia.  W  tamtym  roku
mieliśmy reformę oświaty i dzieci 6 – letnie nie poszły do szkoły, zostały w przedszkolu i
automatycznie miejsc w przedszkolach nie było w ogóle, zwolniło się jedno miejsce. Panie
Wójcie  w  jakim  kierunku  my  idziemy,  to  jest  rażąca  niesprawiedliwość,  stwórzmy
ośmiogodzinne przedszkole w Fredropolu tak jak  w Huwnikach,  nazwijmy to  później
Zespół Szkół albo Zespoły Szkolno – Przedszkolne i dopiero podejmijmy taką uchwałę i
zróbmy te dodatki w zależności od ilości oddziałów co było w poprzedniej uchwale, którą
uchylamy 
Radny S. Turczyński – był dyrektor przedszkola i dyrektor szkoły, przedszkole zostało
zlikwidowane i nie ma dyrektora jest tylko dyrektor szkoły 
Wójt  - Regulamin jest dostosowany do ustawy o systemie oświaty, do Karty Nauczyciela,
do obowiązujących przepisów i jest pozytywnie zaopiniowany przez ZNP. Wójt poprosił
radę o przyjęcie przedstawionego projektu uchwały
Przewodniczący zamknął dyskusję na projektem uchwały
Radny  S.  Puchala  –  dyskutujemy  nad  projektem  uchwały  i  każdy  ma  prawo  się
wypowiedzieć 
Przewodniczący stwierdził, że radny Puchala już się wypowiadał
Radny S.  Puchala  „jest  wyraźnie zapisane w statucie,  że Pan w przypadku kiedy jest
niewyczerpująca odpowiedź powinien Pan ponaglić  Wójta Gminy, nie słyszałem, żeby
Pan w czteroletniej kadencji zmusił kiedykolwiek Wójta do odpowiedzi na pytania. Pan
powinien być Przewodniczącym Rady, a nie sekretarka Pana Wójta. Skupmy się nad tym
co jest najważniejsze, nad uchwałą , a nie nad tym żeby było dobrze dla Pana Wójta bo to
jest  Rada Gminy.  Mamy dwóch dyrektorów i  są dwa podpunkty dodatek funkcyjny i
dodatek motywacyjny dla Dyrektora Szkoły i  dla  Dyrektora Zespołu Szkół  to  dotyczy



dwóch osób,  i  podejdźmy  do  tego  rzeczowo,  jeden  dyrektor  ma większe  obowiązki  i
należy jak nie zrównać to przynajmniej  zrobić to  w taki  sposób, żeby to odpowiadało
obowiązkom, które  Dyrektor posiada.” Radny zgłosił  wniosek o przekazanie projektu
uchwały do prac w komisjach. „Ustalić fakty, zaprosić dyrektorów, ustalmy fakty dopiero
na  podstawie  danych,  pan  Wójt  nie  raz  się  wstrzymywał  w  trakcie  sesji  przynosił
dodatkowe dane jeżeli  było  to  dla  niego  korzystne,  proszę  przynieść,  pokazać  dane i
będziemy rozmawiać na podstawie faktów”. 

Przewodniczący stwierdził, że radny Puchala nie musi go pouczać
Wójt  ponownie  zwrócił  się  z  prośbą  o  głosowanie  nad  przedstawionym  projektem
uchwały, projekt jest zgodny z przepisami prawa i jest pozytywnie zaopiniowany przez
ZNP 

Radny J. Solski zgłosił wniosek o głosowanie imienne
Przewodniczący poprosił o opinię radcę prawnego Piotra Faca
Radca prawny Piotr Fac wyjaśnił,  że to  nie jest  uchwała,  która wymaga takiego trybu
głosowania, ale jeśli Rada tak postanowi to może być takie głosowanie. 

Głosowanie wniosku radnego S. Puchali – uchwała do dalszych prac w komisji: 3 głosy za,
12 głosów przeciw – wniosek oddalony

Głosowanie wniosku radnego J. Solskiego o głosowanie imienne: 3 głosy za, 12 głosów
przeciw – wniosek oddalony. 

Rada  uchwałę  przyjęła  w  głosowaniu:  12  głosów  za,  3  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 

Projekty uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch
Radny  S.  Puchala  –  podejmowaliśmy  uchwałę  22.09.2017  roku  w  tej  samej  sprawie,
mieliśmy ustaloną liczbę godzin dla dyrektorów i wicedyrektorów i było to uzależnione
od ilości oddziałów, to było pół roku temu. Dzisiaj podejmujemy drugą uchwałę gdzie
dyrektor, który ma trochę więcej obowiązków ma dużo więcej godzin do przepracowania,
zróbmy coś żeby to było adekwatne do obowiązków, stara uchwała w której był podział
ze względu na ilość oddziałów jest do tego stanu rzeczy adekwatna 
Wójt – projekt uchwały jest dostosowany do obowiązujących przepisów prawa – ustawy o
systemie oświaty oraz karty nauczyciela. Wygaszane są gimnazja, uchwała jeśli zostanie
przyjęta zacznie obowiązywać od 1.09.2018. Od 1.09 i w Szkole i Zespole Szkół będzie
mniej oddziałów, bo nie będzie pierwszych i drugich klas gimnazjum. Jest to dostosowane
nie  do  ilości  oddziałów  tylko  do  typów  szkół  bo  jest  Szkoła  i  jest  Zespół  Szkół.
Zwiększamy dyrektorom, dajemy mniejszą obniżkę pensum, nawet dzisiaj dyrektor ma
obniżone  pensum,  a  płacimy  dużo  za  godziny  nadliczbowe,  szukając  oszczędności
zasadne jest  przyjęcie  takiej  uchwały,  która jest  pozytywnie zaopiniowana przez ZNP.
Wójt poprosił o przegłosowanie projektu uchwały.
Radny S. Puchala – „w poprzedniej uchwale jest wyraźnie napisane „dyrektor szkoły lub



zespołu szkół” , funkcje były zrównane, już nie mówiąc, że na korzyść osoby, która ma
większe obowiązki żeby ją odciążyć, zrównajmy to tak jak było w poprzedniej uchwale.
Zwiększenie  liczby  godzin  to  jest  niszczenie  tego  co  było”.  Radny  złożył  wniosek  o
przekazanie projektu uchwały do prac w komisji.

Głosowanie wniosku radnego S. Puchali – uchwała do dalszych prac w komisji: 3 głosy za,
12 głosów przeciw – wniosek oddalony

Rada  uchwałę  przyjęła  w  głosowaniu:  12  głosów  za,  3  głosów  przeciw,  0  głosów
wstrzymujących

 określenia  tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć  dla  nauczycieli
doradców  zawodowych  zatrudnionych  w  szkołach  prowadzonych  przez  Gminą
Fredropol 

Projekty uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch

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

 podziału gminy Fredropol na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz
liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Projekty uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch

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

 podziału  gminy Fredropol  na  stałe  obwody głosowania,  ustalenia  ich  numerów i
granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Projekty uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch

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

 przyjęcia  „Programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Fredropol” w 2018 roku

Projekty uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch
Pozytywna opinia Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz Kół Łowieckich. 

Radny J.  Solski  –  poinformować właścicieli  psów o konsekwencjach pogryzienia  ludzi
przez psy

Przewodniczący zwrócił uwagę, że jest to problem ogólnopolski

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



wstrzymujących

 ustanowienia pomników przyrody

Projekty uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch

Radny J. Solski – ustanawiamy pomniki przyrody, a potem nikt się nimi nie interesuje, w
Kalwarii Pacławskiej jest lipa przy cmentarzu, pomnik przyrody, ale w tej chwili zagraża
ludziom i samochodom. Trzeba zobligować Nadleśnictwo do bieżącego monitorowania
pomników przyrody. 

Przewodniczący wyjaśnił, że uchwałę podejmujemy na wniosek Nadleśnictwa Bircza

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

 zniesienia ochrony prawnej pomnika przyrody

Projekty uchwały 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

Projekty uchwały 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.  0,0600  ha,  stanowiącej  część
działki nr 311 o pow. 13,7400 ha położonej w obrębie Kniażyce, zgodnie z załącznikiem
graficznym,  na rzecz  dotychczasowego  dzierżawcy  –  Pana  Krzysztofa  Rząsa  zam.
…......................................, z przeznaczeniem na cele rolne.

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. 0,1500 ha, stanowiącej
część działki nr 139 o pow. 1,2900 ha położonej w obrębie Nowosiółki Dydyńskie,
zgodnie z załącznikiem graficznym, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy – Pani
Marii Fostacz zam. …..............................., z przeznaczeniem na cele rolne.

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

 ustalenia nowego przebiegu dróg gminnych

Projekty uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch



Wójt  podejmowaliśmy  już  uchwały  o  nadaniu  numerów drogom,  które  są  w zasobie
gminy,  ale  nie  są  drogami  gminnymi.  Ta  droga  biegnie  w  Kupiatyczach  od  drogi
powiatowej w kierunku cmentarza, jest to droga gminna z nadanym numerem i łączy się
ona z drogą za mostkiem w lewo do pana Kulona gdzie jest droga gminna, ale nie ma
numeru i nie jest w nazewnictwie. Chcemy te drogi połączyć bo starając się o środki na
remonty tych dróg wymogi są takie, żeby były to drogi, które są faktycznie drogami i mają
numery.
Wójt  stwierdził,  że  trzeba  podziękować  rządowi  i  Premierowi  Morawickiemu,  który
uruchomił w ostatnich dniach ogromne pieniądze dla Gmin, do naszego województwa
trafiło 31 mln. zł. Dostaliśmy informacje od Pani Wojewody, że możemy aplikować o te
środki, są kryteria, które musimy spełnić, mamy dwie drogi, które te kryteria spełniają,
pozostałe drogi praktycznie wszystkie mamy asfaltowe. Termin złożenia wniosku jest do
14 czy 15 kwietnia, jako Gmina która ma wiele osiągnięć jak chociażby Lider Inwestycji na
Podkarpaciu,  ale  jest  Gminą  biedną  i  dlatego  wskaźnik  dofinansowania  mamy  na
poziomie 80%. 
Wójt wyraził słowa wdzięczności Rządowi Polskiemu, Panu Premierowi Morawickiemu,
że dbają o samorządy, że są kierowane te środki, jeszcze te 10% dróg, które zostały na
terenie Gminy może uda się zrobić, co się uda pozyskać to pozyskamy. 
Wójt poinformował również , że po wielu latach batalii i blokowaniu budowy przejazdu
przez Wiar w Huwnikach dzisiaj można już powiedzieć i podziękować Pani Wojewodzie,
Dyrektorowi RDOŚ-u za życzliwość i jeśli wszystko będzie tak jak dotychczas to jeszcze w
tym roku dostaniemy duże pieniądze na wykonanie tego przejazdu.  Jeśli  będziemy to
robić  to  termin  zakończenia  na  pewno  musi  być  31  lipca,  żeby  zachować  warunki
nałożone przez RDOŚ.

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

Poseł  na  Sejm  RP  Marek  Rząsa  –  złożył  wszystkim  życzenia  świąteczne  oraz  życzył
wszystkim  radnym  sukcesów  w  tegorocznych  wyborach  samorządowych.  Wyraził
również uznanie dla pracy radnych na rzecz Gminy i społeczności lokalnej 
Wójt w imieniu samorządu Gminy Fredropol oraz swoim złożył Panu Posłowi życzenia
świąteczne. 
Przewodniczący  J.  Kożuch  –  podziękował  Posłowi  za  przybycie  na  sesję  oraz  złożył
życzenia świąteczne
Sołtys  J.  Borowski  podziękował  Panu  Posłowi  w  imieniu  sołtysów  i  złożył  życzenia
świąteczne

5.Przyjęcie Sprawozdań z pracy komisji stałych Rady Gminy za 2017 rok
6.Przyjecie Planów Pracy komisji stałych stałych na 2018 rok

Sprawozdania z prac komisji stałych za 2017 rok i Plany pracy na 2018 rok przedstawili
przewodniczący komisji:

Komisja Rozwoju Społeczno – Gospodarczego, Budżetu i Finansów – R. Kozak 
Komisja Rewizyjna – W. Plizga 
Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Samorządowych – J. Solski



Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska – J. Gierczak 

Sprawozdanie z pracy Rady Gminy za 2017 rok i Plany pracy na 2018 rok przedstawił
przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch

7.Zapytania i interpelacje radnych.
8.Dyskusja.

Pismo  Posła  na  Sejm  RP  J.  Sachajko  w  sprawie  wstrzymania  wypłacania  środków
pieniężnych dla Izb Rolniczych

Przewodniczący przypomniał radnym o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych do
końca kwietnia br. 

Sołtys Z. Feduniak – poprosił o wystąpienie z wnioskiem o zniesienie pomnika przyrody,
lipy obok cmentarza w Kalwarii  Pacławskiej,  drzewo jest w połowie martwe i stwarza
zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi
Wójt zadeklarował, że zostaną podjęte odpowiednie kroki i uruchomione procedury, jeżeli
opinia będzie pozytywna zostanie przygotowany projekt uchwały

Wójt  poinformował,  że  są  coraz  mocniejsze  dążenia  pewnego  loby  do  utworzenia
Turnickiego Parku Narodowego. Wójt zadeklarował, że do póty będzie Wójtem będzie
robił  wszystko,  żeby  tego  parku  nie  było,  zostało  wspólnie  z  Wójtem  Gminy  Bircza
wysłane pismo do Ministra Środowiska w tej sprawie. Przyroda na naszym terenie jest
odpowiednio chroniona i nie potrzeba dodatkowych utrudnień i obostrzeń dla samorządu
i mieszkańców, bo jeśli park powstanie do będą duże problemy z inwestycjami
Sołtys  Z.  Feduniak  zgłosił  problemy  z  terminowością  odbiorów  odpadów  od
mieszkańców Kalwarii Pacławskiej
Wójt odpowiedział, że mogły to spowodować warunki atmosferyczne, ale powinna być w
tej  sprawie informacja ze strony firmy odbierającej  odpady, Wójt poprosił  o zgłaszanie
tego typu sytuacji w przyszłości 
Radny  S.  Puchala  –  „Panie  Wójcie  ja  mam  konkretne  pytanie,  mówił  Pan  o  Liderze
Inwestycji  na Podkarpaciu, o konkursie Wzorowa Gmina, naklejkę mamy na drzwiach
Laur Społecznego Zaufania...ile  Pan zapłacił  za jedną i  za drugą statuetkę,  poproszę o
konkretną odpowiedź jakie kwoty brutto”.
Wójt  –  każda  statuetka  i  każda  gala  jest  poparta  finansami,  każda  gmina  która  chce
Certyfikat  dostać  musi  zapłacić,  na  następną sesję  zostanie  przygotowana odpowiedź.
Nawet jeżeli Gmina chciałaby zapłacić, a nie kwalifikuje się to nie otrzyma, nie można
sobie tego ot tak kupić, trzeba zasłużyć na to 
Radny  S.  Puchala  –  „Pan  Wójt  bardzo  dobrze  wie  w jaki  sposób  te  statuetki  zostały
przyznane, jest taka strona ogólnopolski konkurs wzorowa gmina, tam każdy może wejść
przeczytać, jest regulamin, w regulaminie jest napisane, że każdy kto się zgłosi dostanie
statuetkę, każdy płaci 4300 zł. i to jest ta statuetka, którą żeśmy tutaj widzieli, ten filmik
instruktażowy jest w ramach tej ceny i Pan sobie nakleja plakaty i się promuje, a to są
pieniądze gminy, 4300 zł. za jedną statuetkę, ja mogę ją Panu kupić na Grunwaldzkiej za
80 zł. To nie jest promocja Gminy, śmieją się z nas z tego powodu,to jest Firma Europa
Press Media, która założyła działalność w Kielcach w 2014 roku, rozdają jakieś śmieszne
statuetki. Ta kategoria, którą Pan dostał to jest dodatkowa kategoria, jeśli zgłosi się więcej



kandydatów  niż  12  to  się  przyznaje  dla  każdego  statuetkę,  wymyśla  się  dodatkowe
kategorie, żeby przyznać statuetkę dla Gminy i ta kategoria w której Wójt dostał to jest
dodatkowa kategoria. Druga naklejka na dole na drzwiach Laur Społecznego Zaufania w
zależności jaki chcemy mieć ten laur, regionalny, ogólnopolski czy europejski kosztuje 6
tys. 10 700 lub 15 700.  Jedynym warunkiem jest przedłożenie dokumentów typu Regon i
brak zaległości z ZUS. To jest jedyne kryterium, piszą o tym w Gazecie Wyborczej. My
jako Gmina wydaliśmy 11 tys. zł na dwie śmieszne statuetki. Jeżeli by Pan to wydał z
własnej kieszeni to bym nie miał nic przeciwko temu, ale to są publiczne pieniądze za
które można by zrobić inwestycje za 60 tys. zł”. 
Wójt odpowiedział, że nie pozwoli, żeby radny obrażał Marszałka Władysława Ortyla, bo
na 250 Gmin na Podkarpaciu tylko 12 dostało statuetki, w kapitule która oceniała gminy
był również marszałek Ortyl.
Wójt  stwierdził,  że  zawsze  radny  pyta  to  teraz  on  zapyta  radnego  „mam kserokopię
pierwszej strony Nowin poniedziałek 1.03.2017 r. artykuł Norberta Ziętala tytuł „ Radny
gminy, celnik tymczasowo aresztowany”. Wójt odczytał treść artykułu „Sebastianowi P.
Prokuratura postawiła czternaście poważnych zarzutów. Chodzi o radnego Rady Gminy
we Fredropolu, a także funkcjonariusza Izby Celnej w Przemyślu, 42 letniego Sebastiana
P.  Postępowanie  prowadzi  Podkarpacki  Zamiejscowy  Departament  ds.  Przestępczości
Zorganizowanej  i  Korupcji  Prokuratury  Krajowej  w  Rzeszowie.  Sebastianowi  P.
przedstawiono  czternaście  zarzutów.  M.  in.:  udziału  w  zorganizowanej  grupie
przestępczej,  przyjmowania  korzyści  majątkowych,  niedopełnienia  obowiązków
służbowych, czyli braku kontroli celnej pojazdów, co do których wiedział, że są w nich
przewożone niedozwolone ilości papierosów.
Decyzją  Sądu  Rejonowego  w  Rzeszowie,  23  lutego  Sebastian  P.  został  tymczasowo
aresztowany na trzy miesiące, czyli do 22 maja br” i zapytał „Panie radny, to jest o Panu,
Pan jest osobą publiczną, proszę odpowiedzieć”
Radny  S.  Puchala  –  „przytacza  Pan,  czyta  Pan  bzdury  Panie  Wójcie  i  może  na  tym
poprzestańmy,  ja  zadałem  Panu  konkretne  pytanie  …  ja  już  odpowiedziałem  na  te
zarzuty,  które  Pan  przeczytał,  bzdury  wyssane  z  palca  i  na  ten  temat  więcej  się
wypowiadał nie będę, proszę mi odpowiedzieć w sprawie Wzorowej Gminy i tego Lauru,
zadałem  konkretne  pytanie,  a  Pan  jak  zwykle  schodzi  z  tematu  i  próbuje  zrzucić
odpowiedzialność na kogoś innego proszę odpowiedzieć na pytanie”
Wójt - kolejne pytanie do pana radnego, 28.03.2018 trafiło pismo Prokuratury Krajowej,
Podkarpacki  Wydział  Zamiejscowy  Departament  ds.  Przestępczości  Zorganizowanej
(Wójt odczytał treść pisma )
Wójt  zapytał  „też  to  są  kłamstwa  Prokuratora?  Ja  tylko  zapytałem  Pana  jako  osoby
publicznej, to jest Pana promocja. A co do kwoty przygotuję Panu na następną sesję ile
zapłaciłem. 
Radny S. Turczyński – Pan Puchala przez okres trzech lat jak również Pan radny Solski,
wy nie byliście za inwestycjami. Pan Solski kiedy na Kalwarię szła droga był przeciwko tej
drodze 
Radny J. Solski – możemy się spotkać w Sądzie
Radny S. Turczyński – nigdy nie byliście za inwestycjami, Pan mówi Panie Puchala, że za
te 10 tys. miała być inwestycja, Pan mówi, że żadnej inwestycji się nie robi 
Radny J. Solski – ja Panu radnemu Turczyńskiemu prześlę to pismo, które tutaj kiedyś
czytałem bo może Pan jest przygłuchy Panie radny, odnośnie Pana radnego Puchali, czy
już jest osądzony Pan radny Puchala, istnieje coś takiego jak domniemanie niewinności 
Wójt  –  ja  nie  powiedziałem, że jest  osądzony,  zapytałem jako osoby publicznej  czy to



dotyczyło jego osoby 
Radny J.  Solski  –  na Pana temat też dziennikarze pisali  różne rzeczy i  też się Pan nie
zgadzał z tym. Różne imprezy się robi dla dzieci, młodzieży sportowców zawsze seniorzy
są poszkodowani.  Mieszkańcy Nowosiółek wymyślili  sobie kurs j.  Angielskiego, chętni
byli, ale cena była zaporowa, szkoda, że to się nie odbyło. Jeżeli byłoby to możliwe to
prosiłbym, żeby tę świetlicę im udostępnić 
Wójt  zapytał  Panią  sołtys  M.  Mazur  czy  zwracała  się  do  niego  telefonicznie  o
udostępnienie świetlicy i czy Wójt wyraził zgodę 
Sołtys M. Mazur odpowiedziała, że tak, ale zdaniem Pani prowadzącej kurs kwota była
zbyt duża
Wójt wyjaśnił, że koszty wynajmu świetlic określa cennik i nie można robić odstępstw
szczególnie dla firm komercyjnych, mieszkańcy płacą taką samą kwotę, a kwota ta nie jest
zbyt wielka
I.Solarczyk – pracownik Biura Rady wyjaśnił, że na prośbę Pani sołtys M. Mazur świetlica
została  udostępniona,  jednocześnie  toczyła  się  korespondencja  meilowa  i  rozmowy
telefoniczne z Firmą prowadzącą kurs. Koszt wynajmu świetlic jest stały dla wszystkich i
wynosi 147, 60 zł. Jest to kwota ledwie pokrywająca koszty eksploatacyjne. Firmy, które
dostały  pieniądze  na  prowadzenie  tego  typu  kursów dostały  na  ten  cel  bardzo  duże
pieniądze, więc koszt wynajmu nie jest dla nich zbyt duży. Przez około miesiąc trwania
rozmów w zainteresowaną Firmą świetlica była udostępniana po czym Pani stwierdziła,
że nie jest zainteresowana
Radny  J.  Gierczak  –  (do  radnego  S.  Puchali)  jeśli  chodzi  o  statuetkę  to  mówienie,  że
kupienie takiej statuetki to obraza Wójta ale też i Rady, bo przez cztery lata Rada i Wójt
trochę dla tej Gminy zrobili,  w Darowicach, Fredropolu, Kniażycach, Młodowicach, droga
w Sierakoścach, inne drogi, oczyszczalnia ścieków w Rybotyczach, hala w Huwnikach,
droga na Kalwarię, nawet gdyby był taki konkurs to taka statuetka dla Gminy Fredropol
się  należy.  Budżet  naszej  Gminy  nie  jest  wysoki  i  nie  ważna  statuetka,  inwestycje  są
ważne, a jeśli otrzymaliśmy taką statuetkę i możemy się poszczycić to cieszmy się, bo nie
ważne kto jest Wójtem, czy Mariusz Śnieżek czy ktoś inny będzie, ważne są inwestycje i
taka statuetka. Mówi Pan, że Wójt zapłacił z Budżetu 11 tys. zł. , a my tracimy co roku 4
mln. zł. na oświatę tam gdzie jest 1 dziecko w klasie, 2 dzieci w szkole, Pan przyczynił się
też  do  tego,  bo  można  było  to  uporządkować,  tą  reformę,  ile  by  można  było  za  to
inwestycji zrobić w Gminie. To nie jest ważne czy się kogoś lubi czy nie szanujmy się, bo
przez takie powiedzenia niszczy się również Radę, a nie zasłużyliśmy na to, żeby potem
ktoś  czytał  w  Protokole,  że  w  Gminie  Fredropol  nic  się  nie  zrobiło  tylko  kupowali
statuetki
Radny  S.  Puchala  –  żyjemy  w  państwie  prawa  Panie  Wójcie  i  zarzuty  przekroczenia
uprawnień  może  Panu ktoś  postawić  jutro  bądź  ma Pan  już  postawione,  a  jak  to  się
skończy tego nie wiemy, to jest sprawa Sądu panie Wójcie, żyjemy w państwie prawa, a
Pan wie,  że  tu  jest  bardzo wiele  niedociągnięć,  jak  się  wyciąga dokumenty o których
wiemy, bo tych o których nie wiemy pewnie jest kilkadziesiąt które wcześniej czy później
ujrzą światło dzienne i będzie Pan musiał za to odpowiedzieć. Z tego co wiemy to Pan mi
odpowiedział w sprawie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, że zaległości nie
ma, tak Pan napisał w piśmie do mnie że zaległości nie ma, z tego co wiem to są zaległości
rzędu miliona złotych i na tym się trzeba pochylić i to w końcu uregulować,to są finanse
Gminy a Pan sobie z tego robi żarty, wpłaca, wypłaca, a to jest samodzielne konto, tego
nie wolno ruszać, co wykazało RIO w Protokole a Pan to dalej ma w poważaniu. Mam
nadzieję,  że  przedstawi  Pan  rzetelne  dokumenty,  a  państwa  odsyłam  do  strony



internetowej wzorowa gmina odnośnie tej statuetki. 
Radny  przypomniał,  że  ostatnio  zwracał  się  do  Wójta  w  sprawie  przedszkola  w
Fredropolu,  tak  naprawdę  Fredropol  ma  oddział  przedszkolny,  który  działa  przez  5
godzin dziennie, Huwniki mają przedszkole 8 godzinne, przedszkolaków w Huwnikach
jest  23  w  Fredropolu  25.  Czy  dzieci  i  rodzice  mieszkający  tutaj  są  gorsi  od  tych  w
Huwnikach? Czy nie możemy mieć przedszkola 8 godzinnego tak jak w Huwnikach? To
nie są warunki dla przedszkola bo to jest tylko pomieszczenie i nic więcej nie ma, szatnia
to  jest  beton  bez  wykładziny,  zabawki  są  przynoszone  przez  rodziców,  a  zabawki
powinny mieć atesty. Jak Gmina funkcjonuje w taki sposób, kiedy podstawowe rzeczy są
niezapewnione.  Zapierał  się  Pan,  pisma  były  od  dyrektorów,  że  nie  ma  problemu  z
przyjęciem dzieci trzyletnich, do oddziału przedszkolnego 3 letniego dziecka przyjąć nie
wolno, dlaczego dziecko 3 letnie nie może pójść do przedszkola, dlaczego jest limit 25
dzieci skoro mieliśmy reformę edukacji i w ubiegłym roku dzieci nie można było wcale
przyjąć, należało zrobić coś by te dzieci przyjąć. Pieniądze nam uciekają bo innych szkół
bo  jeśli  dziecko  nie  zostanie  przyjęte  do  przedszkola  w  Fredropolu  to  pójdzie  do
Przemyśla i potem pójdzie do szkoły do Przemyśla. Radny przypomniał, że chciał swoje 3
letnie dziecko oddać do przedszkola, na dzień 1.09.2017 3 latków w przedszkolu jest 0 bo
nie  można ich przyjąć  bo to  jest  oddział  przedszkolny.  Radny przypomniał,  że  radny
Turczyński zarzucił mu kłamstwo w tej sprawie, to teraz pyta, kto kłamie?
Radny  S.  Turczyński  odpowiedział,  że  nie  w  tym  tylko  ale  radny  w  całości  mówi
nieprawdę 
Przewodniczący  stwierdził,  że  co  roku  szkolę  kontroluje  Sanepid  i  nie  było  żadnych
zarzutów  co  do  warunków  w  przedszkolu,  oprócz  tego  jest  warunek  okresowej
dezynfekcji zabawek 
Radny S. Puchala - zapytał Wójta w sprawie kredytu konsolidacyjnego, uchwała została
uchylona, Wójt mówił, że bardzo szybko napiszemy kolejny projekt uchwały, tam były
uchybienia prawne, czy tych projektów nikt nie opiniuje bo one wracają, zostają uchylane i
to nie pierwszy przypadek, bo kiedyś z GZUW - em też tak było. Tracimy pieniądze bo
sam  Wójt  mówił,  że  będziemy  na  tym  korzystać  jeżeli  podpiszemy  umowę  z  jakimś
Bankiem na kredyt konsolidacyjny. Jest kolejna sesja i dalej tego projektu nie ma. 
W sprawie diet dla sołtysów radny stwierdził, że po jego interwencji dwa razy zostały
wypłacone po dwie diety i zapytał kiedy będą wypłacone kolejne? 
Wójt odpowiedział, że jeżeli radny ma wiedzę że Gmina jest nieodpowiednio prowadzona
to są odpowiednie instytucje, proszę je powiadomić
Sprawa  przedszkoli  już  była  poruszana  na  jednej  sesji,  Wójt  przypomniał,  że  radny
zwrócił  się  do  niego  z  pismem  w tej  sprawie  30  stycznia.  Wójt  odczytał  pismo  „  W
związku z rozbieżnymi informacjami na temat przedszkoli pomiędzy informacjami które
ja  posiadam a  tym co Pan przedstawił  na sesji  Rady Gminy zwracam się  z  prośbą  o
podanie  twardych  danych  liczbowych  dotyczących  przedszkoli  w  Fredropolu  i
Huwnikach. 

1. Ile  dzieci  uczęszcza  ogółem  do  przedszkola  w  Fredropolu  a  ile  ogółem  w
Huwnikach?

2. Ile dzieci w przedszkolach to 2-3 latki (do 3 lat), 4 latki, 5 latki i 6 latki?
3. Ile  jest  osób  zatrudnionych  jako  osoby  opiekujące  się  przedszkolakami  w  obu

przedszkolach oddzielnie?
(interesują mnie osoby które zajmują się dziećmi codziennie na pełny etat jako opiekunki
tych  dzieci,  bez  osób  prowadzących  dodatkowe  zajęcia  czy  wykonujących  inne
czynności.)



Proszę o podanie danych na dzień 1.09.2017 co ułatwi podanie informacji.

Pisma  identycznej  treści  zostały  skierowane  przez  Wójta  do  Dyrektora  Szkoły
Podstawowej  w  Fredropolu  Pani  Ewy  Machunik  i  do  Dyrektora  Zespołu  Szkół  w
Huwnikach Pani Agnieszki Misiewicz. 

Otrzymane odpowiedzi zostały odczytane przez Wójta.

1. „W odpowiedzi na pismo z dnia 15.02.2018 r.  Dyrektor Szkoły Podstawowej we
Fredropolu im. A. Fredry informuje, że w Szkole Podstawowej we Fredropolu nie
funkcjonuje przedszkole.  Obowiązek przygotowania przedszkolnego i  prawo do
korzystania  z  wychowania  przedszkolnego  dzieci  realizują  w  oddziale
przedszkolnym. Do oddziału przedszkolnego w szkole uczęszcza 24 uczniów:
- 13 sześciolatków
- 7 pięciolatków
– 5 czterolatków
– 0 trzylatków i dwulatków 

Oddziałem  przedszkolnym  od  poniedziałku  do  piątku  opiekuje  się  1  nauczyciel
zatrudniony na pełnym etacie oraz pomoc nauczyciela zatrudniona w wymiarze 0,5 etatu.
Powyższe dane zostały podane według stanu na dzień 1.09.2017 r.”

2. „ Dyrektor Zespołu szkół w Huwnikach odpowiadając na pismo z dnia 15 lutego
2018 r. informuje, że
- na dzień 1 września 2017 r.  do Samorządowego Przedszkola w Huwnikach w
Zespole Szkół w Huwnikach zostało przyjętych ogółem 23 dzieci, 2 miejsca zostało
wolne
- 3 latki: 4 dzieci, 4 latki – 5 dzieci, 5 latki – 9 dzieci, 6 latki – 5 dzieci

 W przedszkolu brak dzieci dwuletnich, ponieważ jak mówi ustawa Prawo Oświatowe z
dnia 14 grudnia 2016 r (Dz. U z 2017 r. poz.59) art. 31 ust. Wychowanie przedszkolne obejmuje
dzieci  od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata,  do
końca  roku szkolnego  w roku kalendarzowym,  w którym dziecko  kończy 7  lat.   Art.  31  ust.3
dopuszcza wprawdzie objęcie wychowaniem przedszkolnym dziecko, które ukończyło 2,5
roku, ale tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

– W przedszkolu zatrudnione są  2 osoby na stanowisku nauczyciela  wychowania
przedszkolnego,  związane  jest  to  z  faktem,  że  przedszkole  w  roku  szkolnym
2017/2018 pracuje od godziny 7.00 do godziny 15.00. Powyższy czas pracy wynika
z  zapotrzebowania  rodziców,  a  wymiar  obowiązkowego  czasu  zatrudnienia
nauczyciela regulują przepisy prawa, a dokładnie ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 i 2203).”

–
Wójt odczytał odpowiedź jaka została pisemnie udzielona Panu radnemu S. Puchali

„W odpowiedzi na kolejne Pana „Podanie” z dnia 30.01.2018 r. dotyczące rozbieżności na
temat przedszkoli pomiędzy informacją jaką Pan posiada a tym co przedstawione zostało
Panu  na  Sesji  Rady  Gminy  Fredropol  –  uprzejmie  informuję,  że  podtrzymuję  swoją
informację jaka została Panu udzielona na Sesji Rady Gminy Fredropol w dniu 29.12.2017
roku. 



Ponadto uprzejmie informuję, że:
1. W Szkole Podstawowej we Fredropolu nie funkcjonuje przedszkole. Obowiązek przygotowania
przedszkolnego i prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego dzieci realizują w oddziale
przedszkolnym.
Do oddziału przedszkolnego w szkole uczęszcza 25 uczniów:

• 13 sześciolatków,
• 7 pięciolatków,
• 5 czterolatków,
• 0 trzylatków i dwulatków.

Oddziałem przedszkolnym od poniedziałku  do piątku opiekuje  się  1  nauczyciel  zatrudniony na
pełnym etacie oraz pomoc nauczyciela zatrudniona w wymiarze 0,5 etatu.
Powyższe dane zostały podane według stanu na dzień 1.09.2017 r. 

2. Na dzień 1 września 2017 r. do Samorządowego Przedszkola w Huwnikach w Zespole Szkół w
Huwnikach zostało przyjętych ogółem 23 dzieci, 2 miejsca wolne w tym: 3-latki: 4 dzieci, 4-latki: 5
dzieci, 5-latki: 9 dzieci, 6-latki: 5 dzieci.
W przedszkolu  brak  dzieci  2-letnich,  ponieważ jak  mówi  ustawa Prawo Oświatowe  z  dnia  14
grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz.59) art. 31 ust. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od
początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku
szkolnego  w  roku  kalendarzowym,  w  którym  dziecko  kończy  7  lat.  Art  31  ust  3  dopuszcza
wprawdzie objęcie wychowaniem przedszkolnym dziecko, które ukończyło 2,5 roku, ale  tylko w
szczególnie uzasadnionych przypadkach.
W przedszkolu zatrudnione są 2 osoby na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego,
związane jest to z faktem, że przedszkole w roku szkolnym 2017/2018 pracuje od godziny 7.00 do
godziny  15.00.  Powyższy  czas  pracy  wynika  z  zapotrzebowania  rodziców,  a  wymiar
obowiązkowego czasu zatrudnienia nauczyciela regulują przepisy prawa, a dokładnie ustawa z 26
stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 i 2203).

Jednocześnie proszę o wskazanie jakie Pan posiada informacje na temat przedszkoli i od kogo.”

Wójt  dodał,  że  przedszkole  w  Huwnikach  nie  zostało  przez  niego  utworzone,
funkcjonowało tam od lat jako oddzielna jednostka, zostało ono natomiast zlikwidowane i
włączone  do  Zespołu  szkół,  żeby  obniżyć  koszty  funkcjonowania.  We  Fredropolu
przedszkole nie funkcjonowało i do tej  pory nikt słowem nie mówił,  żeby przedszkole
powstało.  Ale  żeby  powstało  to  droga  jest  długa  ponieważ  trzeba  spełnić  szereg
wymogów. Jeżeli  będzie takie zapotrzebowanie i wnioski,  a na razie nie ma, bo dzieci
ubywa, rodzice wożą też dzieci  do przedszkola w Huwnikach.  Wójt  stwierdził  że jest
gotowy na inicjatywę otwarcia przedszkola, ale na razie takiej inicjatywy nie ma, dzieci do
3 lat są w żłobkach, a my żłobków nie mamy.
W sprawie kredytu konsolidacyjnego – Pan radny dostał od Pana Skarbnika uchwałę i co
Pan  przeczytał  w  tej  uchwale.  Przeczytał  Pan,  że  Regionalna  Izba  Obrachunkowa
stwierdza nieważność uchwały Rady Gminy Fredropol w sprawie zaciągnięcia kredytu
konsolidacyjnego ...ze względu na naruszenie art. 91 ust. 1 oraz art.212 ust 1 pkt. 4 i 6
ustawy  o  finansach  publicznych.  Artykuły  te  mówią  to,  że  taki  kredyt  powinien  być
wpisany  po  stronie  dochodów  i  rozchodów  w  danym  roku  budżetowym.  Kredytu
konsolidacyjnego,  który  my  bierzemy  nie  można  wpisywać  po  stronie  dochodów  i
przychodów ponieważ nie trafia on tak jak w uchwale na konto Gminy. Taka interpretacje
stosuje RIO Rzeszowskie inne RIO inaczej to interpretuje. Wójt wyjaśnił, że nie przedkłada
nowego projektu uchwały ponieważ szykuję się zmiana ustawy o finansach publicznych
gdzie te kwestie zostaną uregulowane. 



Odnośnie diet dla sołtysów – Wójt stwierdził, że wypłata diet dla sołtysów nie jest zasługą
radnego S. Puchali, diety są wypłacane w miarę możliwości finansowych budżetu 
Wójt złożył wszystkim życzenia świąteczne
Radny S. Puchala stwierdził, że zmiana ustawy o finansach publicznych jest teraz a Wójt
jest Wójtem od 8 lat i kredyt konsolidacyjny mógł zrobić 6 lat temu, 4 lata temu, 2 lata
temu, można było zaoszczędzić bo odsetki były niższe, 
Przewodniczący złożył życzenia  świąteczne

9.Zakończenie obrad sesji.  

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


