
Protokół Nr LVI/2018
z LVI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Fredropol

z dnia 12 lipca 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. Jan Podbilski Skarbnik Gminy

3. Leszek Urban Sekretarz Gminy

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch otworzył obrady LVI sesji Rady Gminy Fredropol.  Na
podstawie listy obecności stwierdził jej prawomocność. Sesja zwołana na wniosek Wójta Gminy
Mariusza Śnieżka.

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

Projekt uchwały przedstawił Skarbnik Jan Podbilski

Radny  S.  Puchala  –  parkingi  przy  cmentarzach  kiedy  będą  robione?  Dokładamy  180  tys.  do
remontu szkoły w Rybotyczach, na początku kadencji Wójt zgłosił projekt likwidacji tej szkoły.
Czy  jest  w  tej  Gminie  jakaś  strategia  odnośnie  szkół.  Radny stwierdził,  że  głosował  przeciw
likwidacji jak większość tej Rady, dzisiaj Wójt chce ją remontować, jaka jest strategia, likwidujemy
szkoły czy remontujemy? Czy strategia jest taka, że siedzimy na stołku, w tym roku są wybory więc
trzeba dołożyć żeby je wygrać.
Wójt – 100 tys. było na cmentarze, dołożyliśmy 40 tys. teraz mamy 140 tys. i zobaczymy ile da się
za  to  cmentarzy  wyremontować.  W  ubiegłym  tygodniu  ogłosiliśmy  zapytanie  ofertowe  na
cmentarze w Kłokowicach i Sierakoścach, wpłynęła jedna oferta, przygotowywane jest zapytanie
na  cmentarz  we  Fredropolu.  Po  podliczeniu  tych  trzech  cmentarzy  zobaczymy  ile  pieniędzy
zostanie i będziemy ogłaszać kolejne zapytania.  
Odnośnie remontu szkoły w Rybotyczach – Strategia Gminy polega na tym, żeby mądrze wydawać
pieniądze, a nie wyrzucać ich w błoto , w tej szkole jest 3 dzieci i 3 nauczycieli. To jest nie tylko
szkoła,  ale  również  budynek  kultury,  mieści  się  tam  filia  Gminnej  Biblioteki  Publicznej,  są
pomieszczenia  przeznaczone  na  świetlicę,  ponieważ  budynek,  który  do  niedawna  pełnił  rolę
świetlicy nie nadaje się do użytkowania, a koszt jego remontu przekracza 2 mln. zł. Rybotycze są
jedyna  miejscowością  w  Gminie,  która  nie  ma  świetlicy.  Nie  możemy  pozyskać  środków
zewnętrznych na remont tego budynku ponieważ jest  tam szkoła.  W maju doszło do poważnej
awarii  w tym budynku,  został  on zalany i  w związku z tym wyłączony z użytkowania,  dzieci
przeniesione zostały do szkoły do Huwnik, jest to poważna awaria, budynek jest w tragicznym
stanie, jest zagrzybiony, a od września muszą tam wrócić dzieci. Wg kosztorysu koszt remontu to
jest 500 tys., dzisiaj zabezpieczamy ledwie 180 tys. Wykonamy za to tylko najpilniejsze rzeczy.
Radny S. Puchala stwierdził, że nie pytał o koszty remontu tylko o strategię, jeżeli jest tak jak Wójt
mówi to  należy ten  remont  wykonać,  chociaż  są  szkoły gdzie  jest  o  wiele  więcej  dzieci  a  na



remonty nie przeznaczono ani złotówki. Stwierdził, że Wójt dalej nie wie jaka jest strategia chociaż
minęło 8 lat jego rządów. 
Wójt odpowiedział, że jego strategia była likwidacja tej szkoły, radny był przeciwko temu. Budynek
ten pełni rolę szkoły i budynku kulturalnego. 
Radny R. Kozak – budynek ten służył przez wiele lat bardzo dobrze, w poprzednich latach wiele
dzieci uczęszczało do szkoły. Teraz pełni on również rolę budynku kulturalnego, jest Biblioteka,
mała sala gimnastyczna, siedziba Koła Gospodyń Wiejskich, które prężnie działa. Teraz po awarii
budynek jest tak zagrzybiony, że nie można tam wejść, poprzedni budynek świetlicy nie nadaje się
do użytku. W tej chwili mieszkańcy nie mają się gdzie spotkać, czy zebrania zrobić. 

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

 ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Fredropol 

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Józef Kożuch

Radny  S.  Puchala  –  złożył  wniosek  o  wykreślenie  wykreślić  40%  dodatku  specjalnego.
Rozporządzenie wprowadzone przez radę Ministrów służyło temu, żeby obniżyć wynagrodzenie
samorządowcom,  jesteśmy Gminą  biedną,  wynagrodzenie  Wójta  jest  jednym z  najwyższych  w
Województwie  Podkarpackim.  My nie  obniżamy nic,  obniżono pensję  zasadniczą,  a  dodatkiem
specjalnym wyrównano do tego samego poziomu. 
Skarbnik  wyjaśnił,  że  Wójt  do  tej  pory  nie  miał  maksymalnego  wynagrodzenia,  teraz
wynagrodzenie będzie obniżone o 505 zł. brutto.
Radny S. Puchala – ile będzie wynosiło?
Skarbnik – 10 180 brutto

Radny J. Gierczak – trzeba patrzyć na efekty pracy Wójta, a te efekty są, za dobrą pracę te pobory
się Wójtowi należą, bo to nie jest praca łatwa i przyjemna
Przewodniczący stwierdził,  że  Wójt  powinien  dobrze  zarabiać  i  starać  się,  żeby jak  najwięcej
pieniędzy do Gminy ściągać.  Jeżeli  ktoś  nawet  z  boku obserwował to  zauważył,  że  większość
inwestycji jest wykonana właśnie za pieniądze z zewnątrz, np. droga na Leszczyny 1mln. zł. dotacji
i wiele innych

W związku  ze  złożonym  wnioskiem radnego  S.  Puchali  o  wprowadzenie  zmiany w projekcie
uchwały Przewodniczący zapytał Wójta jako wnioskodawcy sesji nadzwyczajnej czy wyraża zgodę
na głosowanie tego wniosku.
Wójt wyraził zgodę. 

 Rada wniosek odrzuciła  w głosowaniu: 1 głos za, 12 głos przeciw, 2 głosy wstrzymujące.

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

Wójt – to nie jest mój wymysł, ani Pana Skarbnika, ani pana Przewodniczącego, że jest takie a nie
inne wynagrodzenie Wójta, ja działam zgodnie z prawem i będę działał tak jak mi prawo nakazuje i
jeśli ktoś mówi, że trzeba wykreślić cały paragraf czy to z ustawy, uchwały czy Rozporządzenia to
tylko jedno powiem, jeżeli by ktokolwiek kiedykolwiek z jakichkolwiek służb miał wątpliwości co
do moich działań i mnie zatrzymał to na pewno moją ambicją i honorem byłoby zrezygnowanie, a
nie branie pieniędzy za nic 
Radny S. Puchala – Panie Wójcie, nie lubię kiedy Pan kłamie, najpierw trzeba mieć dowody, żeby
komuś stawiać jakiekolwiek zarzuty, dodatki są po to żeby naciągnąć pobory i Pan zrobił to celowo,
nie odpuści Pan żadnych 10 złotych w tej Gminie zamiast chociażby załatwić temat przedszkola,



obiecał Pan rodzicom tych dzieci 
Przewodniczący  stwierdził,  że  wypowiedź  radnego  nie  dotyczy  projektu  uchwały  i  zamknął
dyskusję 
Radny stwierdził, że skoro Wójt mówi nie na temat to on tez może
Wójt odpowiedział, że jego wypowiedź była na temat bo dotyczyła jego wynagrodzenia, a nikomu
nie powiedział z nazwiska, że ma jakiekolwiek zarzuty,  

 ustalenia wysokości diet dla sołtysów Gminy Fredropol

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Józef Kożuch

Radny  S.  Puchala  –  ludziom,  którzy  dobrze  pracują,  należy  dobrze  płacić,  skoro  tak  hojnie
rozdajemy pieniądze w tysiącach złotych panu Wójtowi to dlaczego sołtysom nie damy 500 zł.
tylko 350 zł. Sołtysi wywiązują się ze swoich obowiązków i należy im się 

Radny A. Bańczak – nie wszyscy sołtysi wypełniają swoje obowiązki
Radny J.  Gierczak  –  my nie  dodajemy Wójtowi  pieniędzy,  myśmy mu  zabrali,  sołtysi  dobrze
pracują, ale nie wszyscy np. sołtysa na Makowej nie ma już pół roku 
Przewodniczący – sołtys to nie jest praca zarobkowa, to jest praca społeczna, a dieta to jest zwrot
kosztów za paliwo, telefony itp.
Radny J. Solski stwierdził, że ma podobne zdanie jak radny S. Puchala,  działalność sołtysa zależy
też w dużej merze od dobrej współpracy z Wójtem, jeżeli Wójt potrafi umiejętnie współpracować z
sołtysem to tego sołtysa można dużo lepiej wykorzystać, nic nie stoi na przeszkodzie żeby sołtys
miał  tą stówkę więcej, odnośnie poborów Wójta radny stwierdził,  że do pracy Wójta ma wiele
zastrzeżeń,  ale  uważa,  że  Wójt  powinien  dużo  zarabiać,  wyborcy  niedługo  ocenią  Wójta  czy
zostanie na następna kadencję, czy będzie nowy, ale Wójt powinien dużo zarabiać. Z sołtysami
powinna być właściwa współpraca, bo był taki przypadek jak była robiona droga w Kalwarii to
sołtys nic nie wiedział  
Wójt – praca sołtysa to jest praca społeczna, a nie zarobkowa, to nie są pracownicy Urzędu Gminy
podlegli Wójtowi, Wójt stwierdził, że bardzo sobie ceni współpracę z sołtysami, ci którzy chcą są
na bieżąco w kontakcie z Wójtem i wszystko wiedzą,  jest  wielu sołtysów którzy dobrze swoje
funkcje sprawują
Skarbnik – 50 zł to jest i mało i dużo, dla sołtysa mało ale dla budżetu to jest 950 zł miesięcznie
więcej, od 1 lipca trzeba będzie dołożyć ponad 6 tys. 
Radny J. Gierczak – jak będziemy określać czy sołtys pełni swoja funkcję czy nie
Przewodniczący odpowiedział, że jest to nowy zapis w uchwale i będzie to ustalane

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

 ustalenia  maksymalnej   liczby  zezwoleń  na  sprzedaż  napojów  alkoholowych
przeznaczonych  do  spożycia  poza  miejscem sprzedaży jak  i  w  miejscu  sprzedaży na
terenie Gminy Fredropol

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Józef Kożuch

Przewodniczący wyjaśnił, że zmieniły się przepisy i dopasowujemy uchwałę do nowych przepisów.
Radny S. Puchala – ile jest w tej chwili wydanych zezwoleń?

D. Zając – pracownik UG wyjaśniła, że ilość zezwoleń określonych w uchwale jest większa niż
funkcjonujące  w  tej  chwili  punkty,  każdy  kto  spełnia  warunki  i  wystąpi  o  zezwolenie
dostanie je
Wójt wyjaśnił, że 21 zezwoleń to jest 1 na każdą wieś, a przecież nie wszędzie są sklepy czy



bary

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

4. Zakończenie obrad sesji 

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


