
Protokół Nr LX/2018
z LX sesji Rady Gminy Fredropol

z dnia 28 września 2018 roku

Ustawowy skład Rady 15
Radni Obecni na sesji 13
Radni nieobecni na sesji D. Czarnota, B. Moskowicz

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
9. Alina Gierczak Kierownik USC
10. Bożena Nuckowska Kierownik GOPS
11. Piotr Fac Radca prawny

Oraz sołtysi wg załączonej listy.

1.Otwarcie sesji.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Józef  Kożuch  otworzył  obrady  LX  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 LV – LIX sesji  - uchwały zostały zrealizowane

8.07.2018 – Udział w Festiwalu Smaków Wyszehradzkich w Huwnikach
18.07.2018 – udział w Wojewódzkim Święcie Policji w Przemyślu
26.07.2018 – podpisanie umowy w Urzędzie Wojewódzkim 
13.08.2018 – udział w Odpuście w Kalwarii Pacławskiej
30.08.2018 – udział w Spartakiadzie w DPS w Huwnikach
01.09.2018 – Sierakośce – Dożynki Gminne
16.09.2018 – Rybotycze – poświęcenie pomnika ofiar OUN-UPA
20.09.2018 – Spotkanie z Wicewojewodą L. Podhalicz 

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

Projekt uchwały przedstawił Skarbnik Jan Podbilski

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

 przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Fredropol na lata 2018 – 2021 
z uwzględnieniem perspektywy do roku 2025” 

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Józef Kożuch

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

 pomników przyrody

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Józef Kożuch

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

 zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 

Projekty uchwał przedstawił Przewodniczący Józef Kożuch

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

5.Zapytania i interpelacje radnych.
6.Dyskusja.

Przewodniczący przedstawił pisma jakie wpłynęły do Rady Gminy.
1. Informacja w sprawie realizacji Projektu „W sieci bez barier”
2. Informacja nt. Programu “Czyste powietrze” . Spotkanie informacyjne dla mieszkańców 

gminy odbędzie się w terminie 03 październik 2018 r. (środa), o godzinie 18:00, 
w Świetlicy Wiejskiej w Huwnikach. Spotkanie ma na celu poinformowanie mieszkańców 
jak prawidłowo ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynku oraz wymianę
przestarzałych źródeł ciepła. Podstawowym celem Programu priorytetowego „Czyste 
Powietrze” jest poprawa efektywności energetycznej istniejących zasobów mieszkalnych 
budownictwa jednorodzinnego oraz zdecydowane zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do 
atmosfery z funkcjonujących i nowo budowanych jednorodzinnych budynków 
mieszkalnych.

3. Pismo - Prokuratura Krajowa, Podkarpacki Wydział Zamiejscowy Departament do Spraw 
Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji. „W związku z prowadzonym śledztwem o 
sygn......wobec Sebastiana Puchali podejrzanemu o przestępstwo z art. 258§ 1 kk i inne oraz 
innym podejrzanym uprzejmie proszę o przesłanie do tut. Prokuratury danych dotyczących 
czasookresu i sposobu wykonywania mandatu radnego przez Sebastiana Puchalę oraz okoliczności z
tym związanych, zwłaszcza ewentualnych wyróżnień oraz ukarań dyscyplinarnych. Jednocześnie 
informuję, iż postanowieniem z dnia 13 lipca 2018 roku przedłużono powyższe śledztwo na dalszy 
czas oznaczony to jest do dnia 31 grudnia 2018 roku i prawdopodobnie w tym terminie 



postępowanie przygotowawcze zostanie zakończone”.

Radny S. Puchala – w sprawie przedszkola. Zaczął działać drugi oddział przedszkolny w szkole 
Podstawowej w Fredropolu, w każdym oddziale jest jedna pani, ale potrzebna jest pomoc dla nich 
ponieważ same nie są w stanie dzieci pilnować. Jeżeli np. jedno dziecko chce iść do toalety to 
pozostałe muszą iść też. Pomoc ta jest potrzebna pilnie. Radny podziękował radnym, 
Przewodniczącemu, Wójtowi, Sekretarzowi, sołtysom, mieszkańcom Fredropola i Kormanic. za 
minione cztery lata , za współpracę.
Sołtys M. Szwaja – podziękowała Wójtowi za podwyżkę dla sołtysów
Radny J. Gierczak – stwierdził, że Gmina Fredropol odniosła w ostatnich czterech latach duży 
sukces, zostało wykonanych wiele inwestycji w Rybotczach, Makowej, Huwnikach, Sierakoścach. 
Dużym osiągnięciem była droga Huwniki – Kalwaria Pacławska, teraz brud na Wiarze, Hala 
Sportowa w Huwnikach, w innych miejscowościach były inwestycje mniejsze, ale zaplanowane są 
też dalsze. Radny podziękował Wójtowi i Skarbnikowi za ściąganie pieniędzy z zewnątrz. Radny 
zwrócił uwagę, że 60% Budżetu Gminy pochłania oświata, i w przyszłej kadencji trzeba ten 
problem rozwiązać. Radny podziękował Wójtowi, radnym, sołtysom, pracownikom Urzędu Gminy. 
R. Gołębiowski – radny Rady Powiatu Przemyskiego – podziękował Wójtowi, radnym sołtysom za 
współpracę 
Sołtys M. Szwaja – w sprawie remontu drogi Gruszowa – Koniusza
R. Gołębiowski  odpowiedział, że będzie remontowana jeszcze w tym roku
Sołtys B. Sroka w sprawie zniszczonych dróg do pól przez gazownictwo
S. Kątek – kierownik referatu inwestycji – drogi są remontowane na bieżąco, ale są niszczone przez
ciężki sprzęt rolniczy
Wójt wyjaśnił, że tam gdzie jeszcze są prowadzone prace przez gazownictwo drogi będą 
naprawiane dopiero po zakończeniu tych prac

Stefan Moskowicz Młodowice – nadleśnictwo niszczy drogi ciężkimi samochodami, a paręset 
metrów drogi nie potrafią zrobić, do radnego R. Gołębiowskiego w sprawie drogi Makowa – 
Arłamów, kiedyś dojdzie do stłuczki na mostku, bo jest słaba widoczność przez zakrzaczenie. 
Drogi polne, to co kierownik mówi to są bzdury, sołtysi mogą powiedzieć jak te drogi wyglądają. 
Jedynie droga na Młodowicach została trochę pożwirowana. Gmina dostała z GAZ- systemu 50 tys.
z Geofizyki nie wiadomo ile odszkodowania za zniszczone pola i lasy, od przyszłego roku Gmina 
dostanie prawie 2 mln. Czy w tym temacie się coś robi praktycznie, bo 2 tys. a meliorację i 10 tys. 
na drogi gminne to jest śmiech na sali. Propozycja nasza była, żeby z tego 1,5 mln. Płacimy , ja sam
płace 8 tys. podatku, melioracja jak była to koparka przyjechała na jeden dzień i trzy wioski 
obskoczyła. Jak te rowy wyglądają to Wójt powinien sobie z drona pooglądać. Zakrzaczenia 
Młodowice – Kłokowice dopiero po interwencji zostało odkrzaczone. Odszkodowania za 
oczyszczalnię, czwarty rok nic w tym temacie się nie dzieje, przez oczyszczalnie w Młodowicach 
zostały zniszczone pola. Droga na cmentarz, 5 albo 6 rok to zgłaszam, robi się drogi asfaltowe do 
prywatnych domów, a droga na cmentarz jest za wąska i nie można przejechać sprzętem . Co z 
drzwiami, które niby zniszczył i za które zapłacił, a Gmina w tym temacie nic nie robi 
Stefan Moskowicz – i ostatnie pytanie, bo akurat jest dwóch kandydatów na Wójtów od kilku 
kadencji na spotkaniach dopominam się o debatę i do dnia dzisiejszego żadnej debaty nie było, czy 
jest taka możliwość i czy kandydaci przywidują 
Przewodniczący J. Kożuch – to nie jest kampania wyborcza, to jest sesja Rady Gminy, zamykam 
ten wątek, nie ma na ten temat dyskusji, będą spotkania przedwyborcze 
Przewodniczący poprosił Skarbnika o wyjaśnienie sprawy zniszczonych drzwi 
Skarbnik wyjaśnił, że był wyrok Sądu , Pan Moskowicz zapłacił 500 zł. za zniszczone drzwi 

7. Wystąpienie Wójta Gminy

Wójt stwierdził, że ostatnie cztery lata były to kolejne lata rozwoju Gminy Fredropol, Gmina jest w 



lepszej sytuacji finansowej, ekonomicznej, dzięki wykonanym inwestycjom Gmina wygląda dużo 
piękniej i jest dużo bezpieczniejsza. Majątek Gminy gdy Wójt obejmował swoją funkcję wynosił 20
mln. zł., dzisiaj po paru latach sprawowania funkcji Wójta majątek ten wynosi 63 mln. zł., czyli 
został zwiększony ponad trzykrotnie. Zadłużenie, które w tamtych czasach sięgało prawie 60%, 
dziś jest 32%. Budżet, który w 2015 roku wynosił 21 mln., dzisiaj wynosi 27 mln. Gmina Fredropol
dzisiaj jest w bardzo dobrej sytuacji finansowej, dzisiaj nie musimy oglądać każdej złotówki i 
wybierać co najpierw zapłacić dzisiaj płacimy wszystko na bieżąco. Udaje się pozyskiwać 
pieniądze z różnych źródeł, chociażby wczoraj wpłynęło na konto Gminy prawie 400 tys. zł. 
odzyskanego podatku VAT. Gmina Fredropol odniosła również ogromny sukces jeśli chodzi o 
inwestycje, zostało wykonanych wiele inwestycji dużych, ale i wiele tych mniejszych i dzięki tym 
inwestycjom kapituła konkursu przyznała Gminie Fredropol Wzorowa Gmina. Wójt odniósł się do 
sytuacji, która miała miejsce na sesji w marcu. Wójt odczytał fragment Protokołu z Nr L/2018 z L 
sesji Rady Gminy Fredropol z dnia 27 marca 2018 roku 

„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 odczytał też
pismo adresowane do niego od Pana S.  Puchali  w tej  samej  sprawie oraz z żądaniem
usunięcia statuetki pokazującej się na stronie internetowej Gminy 
Wójt  stwierdził,  że  nie  mógł  pozostać  obojętnym na  tego  typu oskarżenia  i  skierował
pisma do tych instytucji, które przyznały nam wyróżnienia z prośbę o zajęcie stanowiska
wobec oskarżeń Pana Puchali
Wójt zapytał radnego S. Puchalę czy podtrzymuje to co powiedział, że Wójt zapłacił takie
pieniądze
Wójt odczytał pismo od Prezesa Europa Press Media Artura Świtonia

Wójt  podziękował  wszystkim,  którzy  przyczyniali  się  swoją  pracą  do  rozwoju Gminy
Fredropol:  Marszałkowi  Sejmu  RP  Markowi  Kuchcińskiemu,  Posłowi  Andrzejowi
Matusiewiczowi,  Marszałkowi  Władysławowi  Ortylowi,  Członkowi  Zarządu



Województwa  Piotrowi  Pilchowi,  radnemu  Wojewódzkiemu  Maciejowi  Lewickiemu,
Staroście  Janowi  Pączkowi,  radnemu  Ryszardowi  Gołębiowskiemu,  najbliższym
współpracownikom:  byłej  Wice  Wójt  Małgorzacie  Chomycz  –  Śmigielskiej,  byłej  Pani
Skarbnik  Bogusławie  Borowskiej,  obecnemu  Skarbnikowi  Janowi  Podbilskiemu,
Sekretarzowi  Leszkowi  Urbanowi,  kierownikom  jednostek  organizacyjnych,
pracownikom,  radnym,  Przewodniczącemu  Rady,  sołtysom,  paniom  z  Kół  Gospodyń
Wiejskich, Stowarzyszeniom , oraz mieszkańcom Gminy Fredropol 
Radny S. Puchala  - stwierdził, że firma która przyznaje nagrody, a do której Wójt napisał,
bo chce się bronić w jakikolwiek sposób, zawsze odpisze, że rzeczywiście sama przyznała
ta nagrodę, że Wójt dostał faktycznie za jakiekolwiek zasługi, a prawda jest taka jak jest,
na stronie  wzorowagmina.pl  jest  regulamin,  jest  10  kategorii  wymienionych,  kategoria
inwestycje jest spoza tych 10, i jest to opisane, że jeżeli zgłosi się do konkursu więcej 10 to
przyznaje się statuetki w dodatkowych kategoriach. Jest nr telefonu, pani instruuje ile się
płaci, nie płaci się w momencie kiedy się zgłasza do konkursu, ale w momencie kiedy się
statuetkę dostaje, dostają wszyscy, którzy się zgłoszą do konkursu
Wójt – czyli Pan podtrzymuje to co Pan powiedział na sesji
Radny S. Puchala – Pan bardzo dobrze wie, dziwię się , że firma do tej pory niczego nie
skierowała do Sądu skoro to są oszczerstwa. Jest artykuł w Gazecie Wyborczej i jest ten
proceder opisany,  w jaki  sposób to się  odbywa i  jak to się  robi,  jeżeli  ktoś chce sobie
nakleić  to  zgłasza się  i  dostaje  Laur  Klienta  czy Wzorowa Gmina,  tak to  się  odbywa,
przykro mi że to stało się u nas, niestety to jest prawda, oparta na faktach, najpierw to
sprawdziłem, a potem tutaj przedstawiłem żeby pokazać jak to wszystko wygląda. Ja bym
chciał żeby Pan taką statuetkę dostał i by się nią chwalił wszędzie jeśli by Pan ją dostał w
normalnym konkursie, natomiast jeśli Gmina sama się zgłosiła i sama za to zapłaciła no to
coś tu jest nie tak, to jest marnotrawstwo publicznych pieniędzy, ja to podtrzymuję
Wójt zapytał czy radny uważa, że Gmina sama się zgłosiła? Gmina Fredropol sama się
zgłosiła?
Radny S. Puchala – o ile pamiętam tak jest zapisane w Regulaminie, ja to czytałem pół
roku temu
Wójt – proszę powiedzieć czy Gmina sama się zgłosiła?
Radny S. Puchala  - odpowiadam na stan mojej wiedzy na tą chwilę, o ile pamiętam tak
jest zapisane w Regulaminie
Wójt  –  czy Pan podtrzymuje  kwoty o  których Pan mówił  na sesji,  czytałem to  przed
momentem
Radny S. Puchala – odwrócone są kwoty o ile dobrze pamiętam, 
Wójt - to jest w Protokole, podtrzymuje Pan to?
Radny S. Puchala – o ile pamiętam za Statuetkę 6 300 zł. , za Laur 4 300 zł. w Protokole jest
odwrotnie 
Wójt – czyli pan podtrzymuje to wszystko co Pan w piśmie napisał do mnie i na sesji na
temat wzorowej gminy
Radny S. Puchala  - tak panie Wójcie podtrzymuję, Pan dobrze wie jaka jest prawda

Przewodniczący  podziękował  wszystkim  za  współpracę  –  Wójtowi,  radnym,
przewodniczącym  komisji,  sołtysom,  pracownikom,  kierownikom  jednostek
organizacyjnych 

8. .Zakończenie obrad sesji.



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


