
Protokół Nr LV/2018
z LV sesji Rady Gminy Fredropol

z dnia 19 czerwca 2018 roku

Ustawowy skład Rady 15
Radni Obecni na sesji 14
Radni nieobecni na sesji J. Lichota

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. D. Turczyńska - Hamryszczak Kierownik Biblioteki Gminnej
6. Dominik Cebeńko Kierownik GZUW
7. Sebastian Kątek Kierownik Referatu Inwestycji
8. Alina Gierczak Kierownik USC
9. Ryszard Gołębiowski Radny Rady Powiatu Przemyskiego
10. Piotr Fac Radca prawny

Oraz sołtysi wg załączonej listy.

1.Otwarcie sesji.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.

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

Wójt zgłosił wniosek o wprowadzenie zmian w porządku obrad:
– w pkt. 4 wycofanie pdp. 1 „zmian w Budżecie Gminy na 2018 rok”
– w pkt. 4 pdp. 5 procedować jako pdp. 1
– wprowadzić  projekt  uchwały  w  sprawie  zamiaru  założenia  samorządowego

przedszkola w Fredropolu

Wniosek został przyjęty w głosowaniu 14 głosów za.

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

5.04 – spotkanie z Wojewodą Podkarpackim E. Leniart
16,04– Gminne Święto Kobiet w Huwnikach
25.04 – Konwent Wójtów
01.05 – udział w Uroczystościach w Kalwarii Pacławskiej z okazji 300- lecia
16.05 – udział w wycieczce szkolnej do Rudek
29.05 – Gminny dzień dziecka w Kalwarii Pacławskiej
10.06 – otwarcie hali sportowej w Huwnikach

4.Podjęcie uchwał w sprawie:



 udzielenia Wójtowi Gminy Fredropol absolutorium z tytułu wykonania budżetu za
2017 rok

– Przedstawienie "Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok"
"Sprawozdanie  z  wykonania  budżetu  Gminy  za  2017  rok"  przedstawił  Skarbnik  Gminy  Jan
Podbilski.

- Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do "Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy za 2017 rok" – opinia pozytywna

– Przedstawienie  wniosku  Komisji  Rewizyjnej  do  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w
sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Fredropol za 2017 rok

Wniosek  Komisji  Rewizyjnej  do  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  sprawie  udzielenia
absolutorium  Wójtowi  Gminy  Fredropol  za  2017  rok  przedstawił  Przewodnicz cy  Komisjią
Rewizyjnej Wiesław Plizga

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

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

– Opinie Komisji Stałych w sprawie wykonania budżetu gminy za 2017 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 2017 rokę

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch

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

– Podjecie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Fredropol za 2017
rok

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch

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

Wójt  złożył  podzi kowania  wszystkim  którzy  przyczynili  si  swoj  prac  i  wsparciem  doę ę ą ą



wykonania Budżetu za 2017 rok.

 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej 
        w Fredropolu za 2017 rok

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący J. Kożuch

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

 zniesienia ochrony prawnej pomnika przyrody

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący J. Kożuch

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

 sprzedaży/dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący J. Kożuch

1. Zezwolić Wójtowi Gminy na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy
na okres  do 31.12.2018 r.  po  umowie  zawartej  na czas  oznaczony na dzierżawę
nieruchomości gminnej – działki nr 446/8 o pow. 6,4866 ha położonej w obrębie
Nowe  Sady,  na rzecz  jej  dotychczasowego  dzierżawcy  Pana  Stanisława
Kasperskiego zam. Nowe Sady 67 A, z przeznaczeniem na cele rolne.

Przewodniczący zaproponował, żeby przyjąć uchwałę, ponieważ Gmina w tym roku i tak
nie będzie mogła zgłosić działki do dopłat.

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

2. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości
położone w obrębie Huwniki, działkę oznaczoną nr 350/16 o pow. 0,0300 ha oraz
działkę oznaczoną nr 570/2 o pow. 0,0200 ha.

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

 zamiaru założenia samorządowego przedszkola w Fredropolu

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący J. Kożuch

Skarbnik  J.  Podbilski  –  stwierdził,  że  wprawdzie  jest  to  uchwała  intencyjna,  niemniej
jednak z zapisu par. 1 wynika, że przedszkole ma być utworzone z dniem 1 września.
Podjęcie  tej  uchwały  dzisiaj  jest  niemożliwe  ponieważ  w  Budżecie  Gminy  nie  mamy
zabezpieczonych środków na ten cel. W tej chwili jest jeden oddział przedszkolny i na



wniosek rodziców ma być utworzony drugi oddział przedszkolny. 
Radny S. Puchala – utworzenie przedszkola, nie oddziału
Skarbnik J. Podbilski – temat był drugiego oddziału przedszkolnego i Wójt wyraził na to
zgodę.  Utworzenie  przedszkola  nie  jest  możliwe  z  dniem  1  września  ze  względów
proceduralnych. Skarbnik stwierdził, że się pod żadnym aktem nie podpisze jeżeli nie ma
zabezpieczenia w Budżecie Gminy.  Jeżeli będzie taka wola radnych i zostaną zapisane
środki na ten cel w Budżecie na 2019 rok to takie przedszkole mogłoby być utworzone od
stycznia. W tej chwili nie mamy środków, dla przykładu koszt przedszkola w Huwnikach
to jest ok. 200 tys. zł. rocznie. 
Radny J. Gierczak – na terenie Gminy powinno powstać drugie przedszkole, ale nie w ten
sposób,  bez  dyskusji,  bez  konsultacji  z  rodzicami  czy  będą  chcieli  wozić  dzieci  do
przedszkola  w Fredropolu.  Przedszkole  powinno  powstać  w Kupiatyczach,  wszystkie
nowo  wyremontowane  drogi  prowadzą  do  Kupiatycz.  W  jesieni  mają  być  nabory
wniosków na żłobki i przedszkola, poczekajmy. 
Radny złożył wniosek o odrzucenie projektu uchwały
Radny S.  Puchala  –  przypomniał,  że  dyskusję  o  utworzeniu  przedszkola  rozpoczął  w
październiku  2017  roku  kiedy  nie  było  jeszcze  Budżetu  na  2018  rok.  Takie  samo
przedszkole jakie miałoby być utworzone funkcjonuje w Huwnikach. Mieszkamy w tej
samej Gminie, wszystkie dzieci i wszyscy rodzice maja mieć taki sam dostęp. Rożnica jest
taka, że tutaj jest oddział przedszkolny, w Huwnikach jest przedszkole, przedszkole jest
ośmiogodzinne i jeżeli rodzic pracuje to to go satysfakcjonuje,  oddział przedszkolny w
Fredropolu jest  pięciogodzinny, wynika to z przepisów prawa. Jeżeli  rodzic pracuje to
dziecka nie odda, bo w przedszkolu musi zapłacić za dziewiątą godzinę, a tutaj za kolejne
4 godziny to jest  różnica  sto  złotych miesięcznie,  a  w skali  roku to  ciężkie pieniądze.
Odbyło się zebranie i wszyscy rodzice podpisali się pod prośbą o utworzenie nie oddziału
przedszkolnego  tylko  przedszkola,  dlatego,  że  zależy  wszystkim  na  ośmiogodzinnym
przedszkolu. Radny stwierdził,  że nie satysfakcjonują go żadne odpowiedzi, że nie ma
pieniędzy,  zapytał  ile  brakuje  pieniędzy,  żeby  z  oddziału  powstało  przedszkole,  bo
zdaniem radnego brakuje tylko pół etatu. 
Radny stwierdził, że przychodził z rodzicami cztery razy, Wójt w poniedziałek ucieka, w
piątek ucieka, „dostaję telefon z Gminy, że Wójt jest, przychodzimy po raz kolejny, Pan
Wójt nas nie wpuszcza, takie jest podejście do mieszkańców nie dało się, umówiliśmy się
za tydzień w dzień kiedy Pan Wójt ma przyjęcie interesantów, okazało się, że Pana Wójta
nie ma po raz kolejny, a tydzień wcześniej usłyszeliśmy, że Pan Wójt jest na urlopie na
żądanie,  a za chwilę się pojawił w Gminie,  tak się nie traktuje mieszkańców, a równy
dostęp jest prawem dla wszystkich dlatego, że wszyscy płaca takie same podatki i mają
takie same prawa i obowiązki:
Skarbnik J. Podbilski – Pani Dyrektor napisała pismo o utworzenie drugiego oddziału w
związku z większa liczba dzieci. Wójt wyraził na to zgodę. Pan składa wniosek w czerwcu
i chce otworzyć przedszkole od września, jest to niemożliwe pod względem prawnym,
ponieważ wymaga to zmian, uzgodnień. Jeżeli będzie taka wola radnych i zabezpieczone
środki to można będzie przedszkole utworzyć, ale nie od 1 września. Bez zabezpieczenia
w Budżecie byłoby to naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Radny S. Puchala – stwierdził, że rozmawiał z Kuratorium w Rzeszowie i powiedziano
mu,że to tutaj przedstawia się sprawę jako niemożliwą do załatwienia, Wójt powiedział,
że  to  co  najmniej  pół  roku,  natomiast  jak  mu  powiedziano  najdłuższy  czas  to  jest
uprawomocnienie się uchwał. Sesje nadzwyczajne zwołuje się z dnia na dzień więc można
dzisiaj  podjąć  uchwałę  intencyjną,  natomiast  druga  o  likwidacji  oddziałów



przedszkolnych  ,  najdłuższy  czas  to  jest  uprawomocnienie  się  tych  uchwał,  w  dwa
miesiące  jest  to  możliwe  do  zrealizowania  i  nie  ma w tym żadnych przeszkód,  tylko
kwestia woli
Piotr  Fac  –  radca  prawny  –  jeżeli  mówimy  o  likwidacji  oddziału  przedszkolnego  to
procedura trwa sześć miesięcy, musi być podjęta do końca lutego, wszyscy rodzice muszą
zostać  powiadomieni.  Dopiero  potem może być  podjęta  uchwała  o  likwidacji  i  wtedy
można  podjąć  uchwałę  o  utworzeniu  przedszkola.  Jest  to  procedura  co  najmniej
sześciomiesięczna  jeśli  likwidujemy  oddział  przedszkolny  i  w  jego  miejsce  tworzymy
przedszkole. 
Stwierdził, że nie rozumie dlaczego akurat teraz radny występuje z taką inicjatywą, radny
przecież może na podstawie Statutu Gminy wystąpić sam z inicjatywą uchwałodawcza,
bez  pisania  pism do Wójta.  Radny sam może złożyć projekt  uchwały ze  wskazaniem
źródła jej  finansowania, do tej  pory od roku Pan walczy o przedszkole a tego Pan nie
zrobił. Źródła finansowania muszą się znaleźć w uchwale budżetowej bo inaczej Skarbnik
nie ma możliwości finansowania zadania, bo inaczej grożą mu poważne konsekwencje.
Skoro temat jest od roku podnoszony to dlaczego taki nie wpłynął np. 9 miesięcy temu
albo we wrześniu tamtego roku tylko jest teraz tuż przed wyborami, nawet nie projekt
tylko pismo do Wójta składa radny wczoraj o 13.00. Jeżeli była taka intencja to w ubiegłym
roku wchodziła nowa ustawa o systemie oświaty, wszyscy wiedzieli o przekształceniach
w oświacie,  we wrześniu można było taki projekt uchwały złożyć, a w październiku –
listopadzie był tworzony Budżet i można było to zrobić
Radny Ł. Mirowski – szkoła we Fredropolu była przez radnych wizytowana, uczniowie
uczą  się  na  poddaszu,  w  piwnicy.  Technicznie  utworzenie  przedszkola  tutaj  jest
niemożliwe, gdzie 3 latki miały by wychodzić na korytarz razem z ósmoklasistami. Do
utworzenia przedszkola potrzebne są odpowiednie sale, korytarze, łazienki, stołówka, sale
do  leżakowania.  Otwórzmy  jedno  porządne  przedszkole  od  podstaw  z  profesjonalną
obsługą, żeby nie tworzyć kolejnego bubla, który Pan radny chce stworzyć. Rodzicom z
Fredropola najbardziej chodziło o rozdzielenie 3-4 latków od 5-6 latków czyli stworzyć
dwa oddziały przedszkolne i te dwa oddziały będą, a w zasadzie już są. Pani Dyrektor
zawsze narzekała, że ma za dużo nauczycieli, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tę opiekę
dwugodzinną  dołożyć  nauczycielom.  Radny  poparł  wniosek  radnego  J.  Gierczaka  o
odrzucenie projektu uchwały.
Radny J. Solski – mamy projekt uchwały, Pan Wójt wychodząc powiedział, że jedzie po
pieniądze,  zaskakuje  nas  swoją  energią  ,  działalnością,  to  może  jest  w  stanie  na  to
pieniądze  załatwić.  Staramy  się  jako  władze  Gminy  prowadzić  politykę  prorodzinną,
przedszkole takie powinno tutaj w tej miejscowości powstać, gdzie jest siedziba Gminy, są
warunki,  jest  kadra.  Są  programy  rządowe  500+,  wyprawka,  to  my  też  wyjdźmy
naprzeciw dzieciom i rodzicom. Rodzice chcą przedszkola tutaj, to są nasi wyborcy.
Radny S. Puchala – stwierdził, że w ubiegłym roku chciał zapisać własne 3 letnie dziecko
do przedszkola, było to niemożliwe ponieważ jest to oddział przedszkolny i zgodnie z
prawem przyjmowane są tam dzieci 5 i 6 letnie. Stad wziął się cały proces dociekania,
radny pisał pisma do Wójta, Wójt odpowiadał po 30 dniach. Temat się ciągnął, dopiero w
tym  roku  wszystkie  pisma  dostał,  odbyło  się  zebranie  z  rodzicami.  Jeżeli  dzieci  z
Fredropola mają być wożone do Kupiatycz jak chce radny Gierczak to to jet absurd. W tej
chwili jest 27 dzieci zapisanych ,dlatego musi powstać drugi oddział i dobrze, bo nie da
się zrealizować podstawy programowej dla dzieci 5 -6 letnich razem z 3-4 latkami. Ale
niema  żadnego  argumentu,  żeby  przedszkola  nie  było,  oddziały  są  pięciogodzinne
natomiast rodzice pracują co najmniej 8 godzin. 



Radny Ł. Mirowski – jest stworzona opieka nad dziećmi, są utworzone oddziały. Czy nie
chodzi tutaj o nazwę szkoły. Czy nie dąży Pan (do radnego S. Puchali) do utworzenia
Zespołu Szkół w Fredropolu? Ma Pan to czego Pan chciał,  o co Pan wnioskował.  Czy
chciałby Pan wysyłać swoje dziecko na jeden korytarz z ośmioklasistami? 
Sekretarz L. Urban – (w odniesieniu do wypowiedzi radnego J. Solskiego) – na niejednej
sesji  wprowadzamy  środki  celowe,  dzisiaj  Pan  Wójt  ma  spotkanie  z  Marszałkiem  w
sprawie kolejnej inwestycji ale nie typu przedszkole czy żłobek bo takie programy mają
być uruchomione na jesieni i na pewno się Pan o tym dowie.  
Radny S. Turczyński – Pan radny S. Puchala na ostatniej sesji nie podniósł ręki do góry za
dofinansowaniem Domu Kultury o który tak zabiegał cały czas 
Radny  S.  Puchala  –  odnośnie  utworzenia  Zespołu  Szkół,  odbyły  się  cztery  sesje
nadzwyczajne,  ten  bubel  prawny,  który  był  uchwalony  dotyczący  dodatków  dla
dyrektorów został uchylony przez biuro prawne Wojewody i ta uchwała została uchylona.
Zastosowanie w tej chwili żadne, czy to szkoła podstawowa, czy Zespół Szkół, bo to się
nie wiąże z niczym, to nie wynika z żadnej ustawy, a ta uchwała była bublem prawnym.  
Odnośnie  przedszkola,  taki  sygnał  kiedy  należało  to  przedszkole  utworzyć  to  był
wrzesień 2017 kiedy była reforma oświaty i  dzieci z ostatniego rocznika nie poszły do
szkoły, nie było żadnych przyjęć do przedszkola i stąd zrobił się zator. 
Przewodniczący  –  gdyby  uchwała  była  podjęta  przed  31  marca  to  by  nie  był  bubel
prawny,  podjęliśmy  trochę  później  i  trzeba  było  to  poprawić  bo  interpretacja  urzędu
Wojewody się zmieniła
Radna R. Lekowska – jest za powstaniem przedszkola w Fredropolu i cały czas do tego
dąży,  tylko  trzeba  stworzyć  dla  przedszkola  odpowiednie  warunki.  Nie  róbmy  tego
pochopnie bo rodzicom nie o  to  chodzi,  żeby było  pochopnie tylko żeby było  dobrze
przygotowane. Pan radny (S. Puchala) w sprawie przedszkola nie konsultował się z radną,
a kiedy ona prowadziła rozmowy z Wójtem w sprawie GOKu, podniósł Pan rękę przeciw
temu, więc Pan jest przeciw temu co się robi w naszej wiosce. 
Radny S.  Puchala  stwierdził,  że  nigdy nie  zagłosował  przeciwko żadnej  inwestycji  na
terenie tej Gminy przez całe cztery lata. Jeżeli chodzi, że należy to zrobić porządnie to
zwalnia  się  pomieszczenie  po  Gimnazjum  w  szkole.  Od  kilku  lat  istnieje  oddział
przedszkolny i żadnych warunków dla tych dzieci nie ma, jeżeli ktoś wejdzie do szatni to
to są warunki urągające godności człowieka
Radny J.  Gierczak –  na tym terenie  musi  być przedszkole,  ale  poczekajmy na jesień i
zróbmy to porządnie
Radny J. Gierczak wycofał wniosek o odrzucenie projektu uchwały

Rada uchwałę odrzuciła w głosowaniu: 3 głosów za, 0 głosów przeciwnych, 11 głosów
wstrzymujących 

5.Zapytania i interpelacje radnych.
6.Dyskusja.

Przewodniczący przedstawił pismo sołtysów Gminy Fredropol z prośbą o podwyżkę diet
o kwotę 200 zł w związku z nowymi obowiązkami.
Sekretarz wyjaśnił,  że nowe obowiązki  odnośnie szacowania szkód zniknęły ponieważ
ustawa została zmieniona przez Sejm RP. Sołtysi zostali z szacowania wyłączeni, będą to
robić pracownicy ODR.



Pismo  Marszałka  Województwa  Podkarpackiego  w  sprawie  Forum  Trójmorza  –  dla
zainteresowanych pismo dostępne w Biurze Rady.

Radny S. Puchala – w sprawie naprawy przystanku w Kormanicach na skrzyżowaniu,
znak drogowy też leży w rowie. 
Na  przedostatniej  sesji  Przewodniczący  podał  informację,  że  Pan  Wójt  wyjechał  na
Ukrainę, a był w Przemyślu. Poprosił o wyjaśnienie. W sprawie udostępnienia świetlicy na
oglądanie meczów Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej – pismo zostało złożone wczoraj. 
Radny J. Solski – do naprawy przystanek w Nowsiółkach Dydyńskich, droga powiatowa
do Kalwarii Pacławskiej jest w coraz gorszym stanie. Oświetlenie uliczne, jest natężony
ruch turystyczny i należałoby rozważyć włączenie niektórych lamp bo jest ciemno 
Sołtys J. Borowski – problem z „barszczem sosnowskiego” przy drogach 

7.Zakończenie obrad sesji.

Przewodnicz cy  podzi kował  zebranym  za  udział  i  zakończył  obrady  LV  sesji  Rady  Gminyą ę
Fredropol


